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 .تر راهنمایی دریافت کنید ایپ کنید و سریعبا تنظیم آدرس خانه و محل کار خود کمتر ت
توانید برای بزرگنمایی از عالمت  کند در گوگل مپ می گوگل مپ از تصاویر ماهواره ای برای نمایش مکان ها استفاده می

 .پالس)+( استفاده نمایید
وقتی یک شغل جدید در یک گوگل به دالیلی از جمله بسته و یا منتقل شدن کسب و کار به یک مکان دیگر و یا باز شدن م

 .را فعال کند ویرایش مکان در گوگل مپ آدرس و موارد مشابه دیگر در نظرگرفت تا امکان
با ما  ویرایش مکان در گوگل مپ و جلوگیری از ردیابی موقعیت مکانی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با راهنمایی

 .همراه باشید

 گوگل مپ چیست؟

ابزاری برای نقشه نگاری است که به صورت بسیار دقیق تمامی جزئیات را به ما نشان می دهد یک راهنمای جامع 
 .و کامل است

 .م دهیدمراحل زیر را گام به گام انجا ویرایش مکان در گوگل مپ برای

 روش ویرایش مکان در گوگل مپ

Google Maps را باز کنید. 
با تایپ آدرس در قسمت جست و جو یا کلیک بر روی موقعیت مکانی در نقشه، مکانی که قرار است تغییر دهید 

 .را گزارش دهید
 .سپس یک صفحه به شکل زیر باز می شود و در این مرحله الزم است تا بر روی پیشنهاد ویرایش کلیک نمایید
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 .را انتخاب کنید ویرایش مکان در گوگل مپ که باز می شود، یکی از دو گزینه پیشنهاد یک ویرایش جعبه در
 مانند: تغییر نام و سایر جزئیات یا بسته شدن یابرداشتن

ه است، وجود ندارد یا تکراری است، بستن یا حذف را در پنجره برای همیشه بست Google Maps اگر مکان
 .پیشنهاد یک ویرایش انتخاب کنید

 

 

 .شودکنید، یک صفحه ویرایش باز میوقتی روی تغییر نام و سایر جزئیات کلیک می
 .دهد وب سایت را نشان می URL این صفحه نام مکان، دسته، آدرس خیابان، ساعت کاری، شماره تلفن و
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 .برای تغییر نام، دسته یا آدرس خیابان، روی اطالعاتی که از قبل وجود دارد کلیک کنید
روی آدرس در نقشه کلیک کنید و در صفحه باز شده، نقشه را در زیر مکان ثابت  ویرایش مکان در گوگل مپ برای

 .حرکت دهید تا وقتی که به درستی قرار گیرد و در نهایت انجام شد را انتخاب کنید

 .ها، ساعت کاری خود را تغییر دهید با کلیک روی پیکان در بخش ساعت
 .ایت خود را وارد کنید یا تغییر دهیدوب س URLبا تایپ کردن روی محتویات بخش وب سایت، 

 .وقتی همه تغییرات را انجام دادید، دکمه فرستادن را فشار دهید
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 هایی است؟ خوب دارای چه ویژگییک آدرس 

 :نام
 .بهتر از نام رسمی مکانی استفاده کنید که قصد دارید آن را ثبت نمایید

 .نام مکانی که در وب سایتتان نیز ثبت شده است

 :نشانی
ممکن است با وارد کردن مکان خود مپ نشانی را به صورت ناقص نمایش دهد در نتیجه شنا جزئیات بیشتری به 

 .آن اضافه نمایید

 :نشانگر

 هنگامی که یک نشانگر را جابجا می کنید مطمئن شوید که به اندازه کافی زوم کرده باشید
 .این روش به شما کمک می کند تا ساختمان ها را ببینید و نشانگر را روی ساختمان مدپنظر خود قرار دهید

 :دسته بندی

 .سته های خاص استفاده کنیدصنف خود را به صورت کامل توصیف نمایید و از د
 IT به عنوان مثال: شرکت ارائه دهنده خدمات
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 :ساعت

 .ساعات کاری خود را به صورت دقیق در طول ایام هفته ثبت نمایید

 :شماره تلفن

 .پیشنهاد می شود از شماره ثابت استقاه نمایید

 :سایت اینترنتی

 .در این فیلد وب سایت اصلی شرکت خود را قرار دهید

 

 چرا ثبت آدرس در گوگل مپ حائز اهمیت است؟

 .توانند به ما دسترسی پیداکنند زیرا از این طریق کاربران راحت تر می
اگر کسب و کار شما به صورت ارائه خدمات به مشتریان است به جای ثبت آدرس خود محدوده مناطقی که در 

 .آن خدمات ارائه می دهید را ثبت نمایید

 ثبت شود؟ ویرایش مکان در گوگل مپچه مدت طول می کشد تا تغییرات 

کشد تا بر روی نقشه به روز  ممکن است ثبت تغییرات شما بین چند دقیقه تا چند روز زمان ببرد و مدتی طول می
 .شود پس نگران نباشید
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 اگر آدرس خود را از گوگل مپ حذف نماییم چه اتفاقی می افتد؟

 .اگر آدرس شغلی خود را حذف نمایید تنها منطقه خدمات شما نمایش داده خواهد شد
ر وارد منطقه خدماتی نشده باشید به طور پیش فرض یک منطقه محلی برای شما انتخاب می شود و سپس و اگ

 .می توانید در صورت لزوم آن را نیز ویرایش نمایید

 نتیجه گیری

 .اطمینان حاصل نمایید که آدرس شما به صورت دقیق در حال ثبت است
 .ه صورت دقیق وارد نماییدشماره ساختمان و واحد را ب-طبقه-کوچه -خیابان-شهر

توجه داشته باشید به هنگام ویرایش مکان در گوگل مپ فقط اطالعاتی را وارد کنید که بخشی از آدرس رسمی و 
 دقیق شما است

 .و اطالعاتی مانند خیابان های متقاطع و نشانی های مجاور را فقط در اطالعات بیشتر وارد نمایید

 .نایی استبرای موفقیت نگرش مهم تر از توا
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