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 به نام خدا              

 

 
 

 !سئو مخفف سه كلمه است و ميتوان آن را در سه جمله خالصه كرد، سه دقيقه وقت گذاشته و سه صفحه زير را بخوانيد

 

 
 

 !محتواي خوب توليد مي كنيمما : جمله اول

 !به محتواي ما لينك داده و آن را به يكديگر معرفي مي كنند ديگران :جمله دوم

 !به سايت ما سر ميزند، با زبان خودش از او استقبال كنيمگوگل : جمله سوم

 

 

در وبسايت خود اجرا نمايند و اگر برخي از  SEOچك ليست زير براي مديران سايت ها تهيه شده است تا نكات متعدد  را فراموش نكرده و آنها را 
تشكر نمايم،  SEOبابت آموزش مباحث  Uعلي نورهانيUايند، الزم است از جناب آقاي سوال ها براي آنها نامفهوم و جديد است در مورد آن تحقيق نم

     .و ساير مطالب به من بسيار كمك كرده است SEO، چراكه در حفظ و يادگيري 5Uجي Uهمچنين از 

 حميد توكلي كرماني 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modiresite.com/�
http://www.g5g5.ir/�
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 !محتواي خوب توليد مي كنيمما : جمله اول

 آيا كاربران هدف مشخص شده اند؟ .1
 آيا محتويات سايت پاسخگوي سواالت و نيازهاي كاربران هدف هست؟ .2
 آيا محتواي سايت كاربران هدف را راضي مي كند؟ .3
 آيا سايت از لحاظ محتوا براي كاربران هدف بهترين است؟ .4
 مهم براي كاربران هدف صورت ميگيرد؟آيا اطالع رساني هاي  .5
 آيا محتواي سايت منحصر به فرد است؟ .6
 آيا محتواي سايت تازه است؟ .7
 آيا محتواي سايت براي كاربر هدف واضح و ساده هست؟ .8
 ثانيه جذب آن شوند؟ 7آيا محتواي سايت طوري تنظيم شده است كه كاربران در كمتر از  .9

 ايق بيشتري در سايت نگه داشته و او را به ساير بخش هاي سايت هدايت كند؟آيا محتواي سايت مي تواند مخاطب را دق .10
 آيا در جايي كه الزم است، در ابتداي متن ها از طرح سواالتي حاوي كلمات كليدي استفاده شده است؟ .11

 آن را كپي نمايند؟... آيا محتواي سايت آنقدر ارزشمند هست كه وبالگ نويسان و اعضاي انجمن ها و  .12

 

 !به محتواي ما لينك داده و آن را به يكديگر معرفي مي كنند ديگران: جمله دوم

 آيا سايت هاي ديگر به سايت ما لينك داده اند؟ .1
 آيا انجمن هاي مرتبط به سايت ما لينك داده اند؟ .2
 آيا از وبالگ هاي ديگر به سايت ما لينك داده اند؟ .3
 هست؟ feedآيا سايت مجهز به  .4
 گذاري در شبكه هاي اجتماعي در سايت قرار داده شده است؟آيا دكمه اشتراك  .5
 آيا سايت در شبكه هاي اجتماعي مختلف فعاليت دارد؟ .6
 آيا از لينك هاي سه طرفه استفاده شده است؟ .7
 آيا سايت در دايركتوري ها معرفي شده است؟ .8
 تالش شده است؟ Yahoo Answerآيا براي درج لينك در  .9

 رتبط در ويكي پديا و درج آدرس سايت به عنوان منبع اقدام شده است؟آيا براي اصالح مقاله هاي م .10
 آيا براي ثبت آگهي در سايت هاي آگهي رايگان اقدام شده است؟ .11
 آيا مقاالت مفيد سايت همراه با لينك مقاله براي سايت هاي ارسال مقاله ارسال شده است؟ .12
 سال خبر يا خبرگزاري ها ارسال شده است؟آيا اخبار مفيد سايت همراه با لينك خبر براي سايت هاي ار .13
 آيا به نويسندگان وبالگ هاي مرتبط براي باز نشر مطالب سايت ايميل زده شده است؟ .14
 آيا براي ايجاد لينك به صورت دستي در سايت هاي مختلف برنامه اي پيوسته و رو به رشد  طراحي شده است؟ .15
 مختلف از لينك صفحات فرعي سايت استفاده مي شود؟ آيا براي ايجاد لينك به صورت دستي در سايت هاي .16
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 !به سايت ما سر ميزند، با زبان خودش از او استقبال كنيم گوگل: جمله سوم

 به درستي استفاده شده است؟ titleآيا از تگ  .1
 به درستي استفاده شده است؟ Descrptionآيا از متا تگ  .2
 به درستي استفاده شده است؟ Keywordآيا از متا تگ  .3
 به صورت اختصاصي براي هر صفحه به كار رفته اند؟ Keyword, Description & titleآيا  .4
 به درستي استفاده شده است؟... و h2و  h1آيا از تگ هاي  .5
 به درستي استفاده شده است؟ aدر تگ  titleآيا از ويژگي  .6
 كليديِ مرتبط با صفحه لينك شده استفاده شده است؟از كلمات  anchor textآيا در متن لينك شده يا  .7
 براي لينك هاي نامطمئن استفاده شده است؟ ”rel=”nofollowآيا از ويژگي  .8
 آيا فقط به سايت هاي مفيد لينك داده شده است؟ .9

 به درستي استفاده شده است؟ imgدر تگ  altآيا از ويژگي  .10
 (Example: mahdika.com/images)تصاوير در شاخه ويژه خودشان ذخيره مي شوند؟ آيا همه  .11
 بررسي شده است؟ validator.w3.orgآيا وبسايت در  .12
 بررسي شده است؟ jigsaw.w3.org/css-validatorآيا وبسايت در  .13
 آيا از تكرار متن ها در صفحات مختلف جلوگيري شده است؟ .14
 آيا سايت فقط از يك دامنه قابل مشاهده است؟ .15
 باشد يا نباشد تصميم گيري شده است؟ wwwدر مورد اينكه ابتداي سايت آيا  .16
 حاوي كلمات كليدي مرتبط با موضوع سايت هستند؟ ،آيا متن هاي سايت .17
 حاوي كلمات مترادف و مرتبط با كلمات كليدي سايت هستند؟ آيا متن هاي سايت .18
 استفاده شده است؟ Strongآيا براي مشخص كردن كلمات كليدي دورن متن از تگ  .19
 كلمه است؟ 100آيا هر متن سايت بيش از  .20
 آيا متن هاي سايت پاراگراف بندي شده اند؟ .21
 صفحه هاي ديگر هستند؟ آيا كلمات كليدي اصلي در صفحه اصلي و كلمات كليدي فرعي در .22
 آيا دامنه اصلي سايت حاوي كلمات كليدي مرتبط با محتواي سايت است؟ .23
 هاي صفحات مختلف سايت، مرتبط با محتواي صفحه و خالي از اجزاي اضافي هستند؟ urlآيا  .24
 (Example: mahdika.com/best-website/health/daroogar-website)ها استفاده شده است؟  urlآيا از ساختار شاخه اي ساده در  .25

 آيا سيستم هدايت سايت براي مخاطب ساده سازي شده است؟ .26
 به درستي استفاده شده است؟ Google Webmaster Toolsآيا از ابزار  .27
 اضافه شده است؟ Google Webmaster Toolsنقشه سايت به  xmlآيا فايل  .28
 آيا از نقشه سايت نوشتاري استفاده شده است؟ .29
 بررسي شده است؟ Google Webmaster Toolsدر  Diagnosticsدر منوي  Crawl Errorsآيا  .30
 به درستي استفاده شده است؟ robots.txtآيا از فايل  .31
 به درستي استفاده شده است؟ Google Analyticsآيا از ابزار  .32
 هاي نامعتبر سايت طراحي شده است؟ urlبراي  404آيا خطاي  .33
 متفاوت است؟با ساير صفحات  404آيا صفحه  .34
 استفاده شده است؟ Google Mapآيا در صفحه تماس با ما، در صورت وجود آدرس، از  .35

 

http://validator.w3.org/�
http://jigsaw.w3.org/css-validator�
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 :ابزارهاي مفيد براي مديران وبسايت ها

1. Google Webmaster Tools 
2. Google Analytics 
3. Google AdWords 
4. Xml-sitemaps.com 
5. bing.com/toolbox/webmaster 
6. wordtracker.com 

 

 

 :براي مديران وبسايت هامنابع مفيد 

1. http://mahdika.com 
2. http://modiresite.com 
3. http://seomoz.ir  
4. http:// seoforum.ir 
5. http:/ modironline.com 
6. http://www.3eo.ir  
7. http://googleblog.blogspot.com  
8. http://Searchengineland.com 
9. http://seo-alien.com  

10. http://cre8pc.com  
11. http://seomoz.org  
12. http://outspokenmedia.com/blog  
13. http://seobook.com  

 

 

 

 :مشتاقانه منتظر دريافت انتقادات استادانه ي شما هستم

info@mahdika.com - 09126653145 

 :و ساير كتاب ها به آدرس زير مراجعه فرماييد جملهت دانلود نسخه هاي جديدتر كتاب سئو در سه جه

Ubooks-design-http://mahdika.com/webU 
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