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 سایت خود را در گوگل وبسمترتولز (گوگل سرچ کنسول) ثبت کنید. خطاهایی که در گوگل وبمستر تولز پیدا می کنید را برطرف کنید .خطا های سرور ،صفحات ،404ساختار ،محتوا و  . ...آموزش رفع خطاها ،در دوره آموزش گوگل وبمسترتولز داده شده
است.
 خطاهای امنیتی که از طریق گوگل وبمسترتولز متوجه آن ها می شوید را رفع کنید. دامین اصلی را در گوگل وبمسترتولز مشخص کنید .تنها یک نوع دامین اصلی باید مشخصشود .اگر از  HTTPSاستفاده می کنید ،دقیقا با  HTTPSثبت شود .و همینطور داشتن یا نداشتن
 WWWاول آدرس نیز باید تعیین شود.
 آدرس دامین خود را تنها به یک شکل ثبت و استفاده کنید .این مورد از نظر  HTTPSو WWWداشتن دامین است .اگر متفاوت است ،اول اینکه در گوگل وبمسترتولز دامین اصلی
خود را مشخص کنید و همچنین لینک هایی که با ساختار دیگری درج شده اند را به آدرس
صحیح ریدایرکت کنید.

آموزش تمام موارد مربوط به گوگل وبمستر تولز و همچنین رفع خطا ها ،در دوره
آموزش گوگل وبمستر تولز در سایت فصل وردپرس ،توضیح داده شده است.
 اگر از وردپرس استفاده می کنید ،دامین اصلی را در تنظیمات مشخص کنید. اگر سایت شما چندین دامین دارد ،بقیه دامین ها را به دامین اصلی ریدایرکت کنید. اگر تغییراتی در آدرس دامین خود بوجود آوردید ،باید تمام جا هایی که لینک به سایت خودداده اید را بررسی کنید و آدرس لینک ها را اصالح کنید.
 بخش  Fetch As Googleرا در گوگل وبمسترتولز تست کنید تا مشکلی نداشته باشد. از طریق گوگل وبمستر تولز ،مطمئن شوید صفحات سایت شما در موتور های جستجو به خوبی indexمی شوند.
 اگر از وردپرس استفاده می کنید ،مطمئن شوید تیک عدم نمایش سایت در موتور های جستجوزده نشده باشد.
 مطالبتان را بهتر است همیشه از  Fetch As Googleثبت کنید. بخش  Blocked Resourcesرا در گوگل وبمسترتولز بررسی کنید تا سایت شما مسدودنباشد.
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 فایل  Robots.txtرا داشته باشید و بررسی کنید تا سالم و بهینه باشد و از طریق وبمسترتولزآن را بررسی کنید.
 صفحات مربوط به ادمین و مدیریت را از طریق فایل  Robots.txtمسدود کنید. صفحاتی که باید در موتور های جستجو دیده و ثبت شوند را در فایل  Robots.txtمسدودنکنید.
 نقشه سایت  XMLرا بسازید و در گوگل وبمسترتولز ثبت کنید .آموزش ایجاد نقشه سایت وثبت در وبمستر تولز ،در دوره آموزش گوگل وبمستر تولز توضیح داده شده است.
 از طریق وبمستر تولز ،خطا های مربوط به نقشه سایت  XMLسایتتان را بررسی کنید تا مشکلیوجود نداشته باشد.
 اگر تصاویر در سایت شما مهم هستند ،می توانید برای تصاویر سایت خود Sitemap ،تصاویربسازید و در گوگل وبمتسرتولز ثبت کنید.
 اگر ویدئو در سایت شما مهم هست ،می توانید برای ویدئو های سایت خود Sitemap ،ویدئوبسازید و در گوگل وبمسترتولز ثبت کنید.
 تگ های  Structured Dataرا به سایت خود اضافه کنید و آن را از طریق ابزار Google Structured Data Testing Toolتست کنید.
  Structured Dataو  Schemaهای اضافه شده به سایت را بررسی کنید و از صحت عملکردآن ها اطالع یابید.
 -از تگ های  Schema.orgدر سایت خود استفاده کنید.

پیاده سازی و تست تگ های  Schemaو  Structured Dataدر سایت ،در دوره
آموزش گوگل وبمستر تولز توضیح داده شده است.
 ساختار  HTMLسایت صحیح و استاندارد باشد. خطاهای کدنویسی و استاندارد بودن کد ها را بررسی کنید.  Breadcrumbرا در سایت خود داشته باشید. لینک های سایت از نظر سئو ساختار صحیح و منظم داشته باشند. ساختار منو و سایت بهبود یافته باشد .منو ها به صورت متن باشند نه عکس. -ساختار لینک دسته بندی ها استاندارد باشد و سلسه مراتب آن حفظ شود.
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 برای پست هایی که خود دارای چند صفحه هستند ،از صفحه بندی استاندارد و بهینه برای سئواستفاده کنید.
 قسمت نظرات و نقد و بررسی را در سایت خود داشته باشید. لینک نظرات کاربران nofollow ،باشد. سرعت لود سایت باید خوب و سریع باشد .از ابزار های تست سرعت استفاده کنید و مشکالترا رفع کنید .سرعت را فقط برای صفحه اصلی بررسی نکنید .عالوه بر صفحه اصلی ،صفحات
داخلی سایت را نیز بررسی کنید و بهبود دهید.
 سایت باید ریسپانسیو باشد .برای موبایل ،تبلت و سایر رزولوشن ها و دستگاه ها تست کنید. تگ  titleصفحه به طور صحیح ایجاد شده باشد .ابتدا عنوان در تگ  titleقرار بگیرد و بعدعنوان سایت .از به کار بردن کلماتی مانند صفحه اصلی ،خانه و  ...در صفحات خودداری کنید.
  SSLرا در سایت خود فعال کنید تا از پروتوکل  HTTPSاستفاده کنید. اجرای فایل های  JSو  CSSبعد از بارگذاری  DOMباشد. اطالعات  who isدامین باز و قابل مشاهده باشد. دامین خود را  5ساله یا  10ساله تمدید کنید. اگر سایت شما وردپرسی است ،افزونه  Yoast SEOرو نصب کنید تا سئو محتوای خود روبررسی کنید.
 اگر سایت شما چند زبانه است ،از تگ  hreflangدر سایت خود استفاده کنید. سایت خود را به گوگل آنالیتیکس متصل کنید .در دوره آموزش گوگل آنالیتیکس ،عالوه برثبت سایت در این ابزار ،خود گوگل آنالیتیکس نیز به طور کامل آموزش داده شده است.
 -اگر سایت شما فروشگاهی است ،بخش  Ecommerceگوگل آنالیتیکس را فعال کنید.
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 برای سایت لوگو داشته باشید. لوگو سایت را بهینه کنید( .نام ،عنوان  Altو سایز) برای سایت  faviconداشته باشید. بهینه بودن عنوان صفحات (تگ  )Titleدر تمام صفحات سایت حتی صفحه اصلی کلمات کلیدی برای موضوع سایت خود را پیدا کنید. برای پیدا کردن کلمات کلیدی از ابزار هایی مانند  Keyword Plannerاستفاده کنید. توسط ابزار های مختلف سئو ،کلمات کلیدی رقیبان خود را پیدا کنید و از آن ها استفاده کنید. برای پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط ،از نتایج پیشنهادی خود گوگل استفاده کنید. از کلمات کلیدی هدف ،در سایت خود استفاده کنید. کلمه کلیدی داخل آدرس لینک باشد. کلمه کلیدی در عنوان وجود داشته باشد. هر صفحه ،کلمه کلیدی منحصر به فرد داشته باشد. کلمه کلیدی خود را در اولین پاراگراف صفحه درج کنید. کلمه کلیدی را چندین بار در کل محتوا به کار ببرید. چگالی کلمات کلیدی در صفحه مناسب باشد. کلمه کلیدی حداقل یک بار در تگ  H1تکرار شود. کلمه کلیدی را حداقل یک بار در زیرتگ ها تکرار کنید. از کلمات هم خانواده و مرتبط با کلمه کلیدی استفاده کنید .پیشنهاد های نتایج گوگل می تواندمفید باشد.
 از کلمات هم خانواده و  Long Tailمرتبط با کلمه کلیدی در محتوا استفاده کنید. کلمات کلیدی در توضیحات متا وجود داشته باشد. بهبود بودن توضیحات متا تمام صفحات سایت حتی صفحه اصلی هر صفحه ،عنوان و توضیحات متا منحصر به فرد داشته باشد. توضیحات متا جذاب و گیرا بنویسید. توضیحات متا را بیشتر از  160کاراکتر ننویسید. عنوان ،توضیحات متا و محتوای صفحات دسته بندی سایت را بهبود دهید. -عنوان مطلب را جذاب و گیرا بنویسید.
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 عنوان مطلب را حداکثر در  70کاراکتر بنویسید. تگ  H1باید در هر صفحه فقط یک بار به کار برده شود و آن ها عنوان مطلب باشد. از کلمات جذاب ،گیرا و پرقدرت برای جلب توجه کاربر استفاده کنید. گرامر جمالت و صحیح نوشتن کلمات را رعایت کنید. محتوای شما برای کاربر مفید باشد و محتوای بیهوده به کاربر ارائه ندهید. از اعداد و ارقام استفاده کنید. محتوای بی کیفیت تولید نکنید. محتوای مطالبتان منحصر به فرد و اصل باشد .از سایت های دیگر کپی نکنید. محتوایی تولید کنید که برای کاربر جذاب باشد و کیفیت داشته باشد. محتوای به روز و تازه داشته باشید .گوگل و سایر موتور های جستجو ،محتوا های به روز رادوست دارند.
 سایز متن ها مناسب باشد .نه زیادی بزرگ باشد نه زیادی کوچک .خوانا باشد. از پاراگراف های کوتاه استفاده کنید. طول محتوا مناسب باشد .نه خیلی کوتاه و نه خیلی طوالنی .اما محتوا های طوالنی تاثیر بیشتریدر سئو دارد.
 متن صفحه خود را زیبا کنید و به طور صحیح استایل دهی کنید تا خواندن آن برای کاربر راحتباشد( .استفاده از پاراگراف های کوتاه ،استفاده از تگ های هدینگ ،استفاده از تصاویر)
 از تگ های هدینگ به طور صحیح استفاده کنید .ساختار سلسله مراتبی آن ها رعایت شود .اگردر متن میخواهید از تگ های هدینگ استفاده کنید ،چون عنوان  H1است ،باید داخل محتوا از
تگ  H2شروع به درج تگ های هدینگ کنید.
 مطالب قدیمی خود را به روز کنید .سعی کنید از طریق درج تاریخ ،کاربر و موتور های جستجورا متوجه کنید که مطلب به روز شده است.
 محتوای همیشه سبز ( )Evergreenتولید کنید .محتوای همیشه سبز ،محتوایی است که مربوطبه یک برهه زمانی نمی شود و همیشه مردم می توانند آن ها را بخوانند و استفاده کنند.
 اگر محتوایی دارید که متن ندارد (مانند ویدئو یا تصویر) ،سعی کنید مقداری متن کنار آن هاقرار دهید و پستی بدون متن نباشد.
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 از فایل های چندرسانه ای مانند ویدئو ،صوت و  ...استفاده کنید تا مدت زمان ماندن کاربر درسایت افزایش پیدا کند.
 حجم و سایز تصاویر را کاهش دهید اما کیفیت آن ها خراب نباشد. تصاویر سایت را بهینه کنید( .حجم کم،دارا بودن تگ  ،Altداشتن عنوان زیر تصویر) خصیصه  Altتصاویر را مشخص کنید. خصیصه  Titleتصاویر را مشخص کنید. از کلمات کلیدی در نام عکس استفاده کنید. تصاویر اختصاصی خودتان باشد .اگر اختصاصی نیست ،با تغییرات کوچکی در آن می توانید آنتصویر را اختصاصی به حساب آورید( .مانند تغییر سایز ،درج لوگو و متن ،تغییر رنگ و )...
 به کار بردن صحیح تگ  H1در تمام صفحات سایت حتی صفحه اصلی( .این تگ در هر صفحهفقط باید یک بار تکرار شود)
 ساختار  HTMLتوضیحات متا صحیح و استاندارد باشد. متاتگ های سایت و صفحات را پر کنید. مالک محتوا یا صفحه مشخص باشد. از صفحات سایت خود ،به صفحات محبوب سایت خود لینک دهید. اگر داخل مطلبی ،مطلب مرتبط دیگری در سایت وجود دارد ،از طریق همان مطلب به آنمطلب مرتبط لینک دهید.
 بهبود سازی استراتژی لینک سازی خارجی (از سایت خود به سایت های مهم و با کیفیت بااللینک دهید .مخصوصا برای سایت های تازه تاسیس بسیار مفید است).
 بهبود سازی استراتژی لینک سازی داخلی (از صفحات مختلف سایت خود ،به سایر صفحاتسایت خود به طور صحیح با انکرتکست درست لینک دهید .اگر امکان دارد ،سعی کنید کلمه
کلیدی در انکرتکست قرار داشته باشد ).همچنین اگر در اوایل مطلب خود به صفحات دیگر
لینک دهید بهتر است.
 لینک های داخل هدر سایت ،از نظر موتور های جستجو مهم هستند .به صفحات مهم از بخشهدر لینک دهید.
 لینک هایی که در صفحه اصلی سایت قرار می گیرند ،از نظر موتور های جستجو بسیار مهمهستند .بنابراین صفحات مهم سایت را از صفحه اصلی با انکرتکست هدف لینک دهید.
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 از بخش سایدبار و فوتر نیز به صفحات مهم خود لینک دهید. در هر صفحه ،حداقل سه یا چهار بار به صفحات دیگر سایت خود لینک دهید و این لینک ها followباشند.
 به سایت های معتبر و مرتبط به موضوع سایت خود ،لینک دهید. صفحاتی که محتوا های آن ها را از سایت های دیگران کپی کرده اید no-index ،کنید. در سایت محتوای تکراری نداشته باشید .می توانید برای بررسی محتوای تکراری از وبمسترتولزاستفاده کنید.
 برای صفحات دارای محتوای تکراری ،از تگ  canonicalاستفاده کنید .مراقب باشید از اینتگ به درستی و در مکان درستی استفاده کنید.
 خطا های  404را از طریق وبمسترتولز پیدا کنید و آن ها را به صفحات مرتبط ریدایرکت کنید.آموزش این کار در دوره آموزش گوگل وبمستر تولز داده شده است.
 بخش مطالب مرتبط را در صفحات داشته باشید تا کاربر چندین صفحه از سایت شما را در هربازدید ببیند.
 نمایش سایت را ،زمانی که نام خود سایت را در گوگل سرچ می کنید ،بهبود دهید و عنوان،توضیحات متا و لینک ها را بررسی کنید)Search Result Snippet( .
 نرخ پرش ( )Bounce Rateسایت را با ترفند های مختلف کاهش دهید .مقالهای رایگان دراین زمینه ،در سایت فصل وردپرس منتشر شده است.
 همیشه سعی کنید مخاطب در سایت شما زیاد بماند و صفحات زیادی را مشاهده کند. کاربران را تشویق به نظر دادن در صفحات سایت کنید. برای نظرات می توانید دکمه های "الیک" و موارد مرتبط را داشته باشید. صفحه درباره ما ،شامل اطالعات کامل ،مفید و با جزئیات باشد. سایت دارای صفحه تماس با ما باشد .اطالعات تماس و فرم تماس در این صفحه قرار داشتهباشد.
 مجوز های الزم برای فعالیت خود را به کاربر نمایش دهید و سعی کنید به کاربر نشان دهید کهکار شما قانونی است.
 سایت دارای صفحه شرایط و مقررات باشد. -تبلیغات زیاد در سایت استفاده نکنید.
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 تبلیغاتی که در سایت قرار می دهید ،حجم و سایز مناسب داشته باشد و سرعت سایت را پاییننیاورند.
 -از افزونه ها و ماژول های زیاد و بیهوده استفاده نکنید.
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چک لیست جامع سئو

 از سایت های با کیفیت و بزرگ لینک به سایت خود ،با کلمات کلیدی سایتتان بگیرید. از سایت ها و بالگ هایی که  Domain Authorityباالیی دارند ،درخواست کنید تا لینک خودرا در سایت یا بالگ آن ها ثبت کنید .این کار می تواند با کار کردن یک مقاله اختصاصی برای
سایت آن ها انجام شود.
 با سایت ها و بالگ های مرتبط با موضوع کسب و کار خود آشنا شوید و با آن ها ارتباط داشتهباشید.
 در سایت هایی که قابلیت پست مهمان دارند ،مقاله و مطلب درج کنید .در صورت امکان ،ازکلمه کلیدی سایت خود ،از طریق آن سایت ،به سایت خود لینک دهید.
 لیستی از سایت هایی که می توانید از آن ها لینک به سایت خود بگیرید را بسازید. سایت خود را در دایرکتوری های تجاری ثبت کنید. تفاوت موارد زیر را کامال متوجه شوید: oلینک خوب و لینک بد
 oسئوی کاله سفید و سئوی کاله سیاه
 oلینک  followو لینک nofollow
 روش لینک سازی برای سایت های نوپا را یاد بگیرید. روش لینک سازی برای سایت های از قبل راه اندازی شده را یاد بگیرید. چند وقت یک بار ،از طریق گوگل وبمستر تولز ،لینک های ورود به سایت خود را بررسی کنید ولینک های مخرب را حذف کنید.
 اگر لینک مخرب و بد پیدا کردید ،از ابزار  Google Disavowاستفاده کنید تا آن لینک راحذف کنید.
 جا هایی که به نام سایت و کسب و کار شما اشاره شده است را بررسی کنید و تحت نظر داشتهباشید.
 لینک سازی در شبکه های اجتماعی را یاد بگیرید و انجام دهید. از شبکه های اجتماعی به سایت خود لینک دهید. در شبکه های اجتماعی مختلف ثبت نام کنید و سعی کنید فعالیت کنید. در  Facebookحساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید. -در  Google+حساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید.
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 در  LinkedInحساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید. در  Pinterestحساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید. در  Twitterحساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید. در  Instagramحساب کاربری تجاری داشته باشید و فعالیت کنید. در یوتوب و سرویس های اشتراک ویدئو کانال داشته باشید و ویدئو ارسال کنید و فعالیتداشته باشید.
 مطالب خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید و لینک به سایت خود دهید. دکمه های اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی را در سایت خود داشته باشید. بک لینک های رقبا را بررسی کنید. دامین هایی که منقضی شده اند و  Domain Authorityباالیی دارند را پیدا کنید و خریداریکنید و روی آن ها یک سایت باال بیاورید و از طریق این سایت ،به سایت های خود لینک دهید.
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سئوی محلی
Local SEO
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  NAPخود را در صفحه اصلی درج کنید)NAP: Name, Address, Phone Number( .  NAPخود را درسایر صفحات نیز درج کنید .بهترین محل در فوتر است تا در تمام صفحات نیزوجود داشته باشد.
  NAPخود را عالوه بر سایت خود ،در شبکه های اجتماعی ،دایرکتوری سایت ها و کسب و کارها و  ...ثبت کنید.
 از  Schemaاستفاده کنید تا موقعیت مکان کسب و کار خود را بهتر به گوگل و موتور هایجستجو شناسایی کنید.
 در عنوان ها ،توضیحات متا و خود لینک ها ،از نام لوکیشن مورد نظر خود استفاده کنید. در نام سایت و لوگو ،از نام لوکیشن خود استفاده کنید و آن را را برای سئو محلی بهینه کنید.(نام لوکیشن خود را در  Altلوگو درج کنید)
 از نقشه گوگل برای درج آدرس سایت در صفحه تماس با ما استفاده کنید. کسب و کار خود را از طریق  Google Mapبا حساب تجاری ثبت کنید. در فیسبوک ،Google My Business ،توییتر ،پینترست و یوتوب فعال باشید و اطالعات خودرا به طور کامل درج کنید.
 کسب و کار خود را از طریق  Yahoo! Aabacoثبت کنید. کسب و کار خود را از طریق  Bing Placesثبت کنید. صفحه تجاری محلی در فیسبوک بسازید. کسب و کار خود را از طریق  Yelpثبت کنید. کسب و کار خود را از طریق  Foursquareثبت کنید. کسب و کار خود را در سایت های دایرکتوری های محلی خود ثبت کنید. از سایت های خبری مرتبط با شهر و محل خود ،و همچنین سایر سایت های شهر و محل خود،بک لینک دریافت کنید.
 کاربران را تشویق کنید تا در این گونه سایت ها دیدگاه و امتیاز درج کنند و شما نیز حتما به آنها پاسخ دهید.
 یک وبالگ بسازید و مطالب مرتبط با سایت خود که به منطقه محلی خود مربوط هستند را درآن درج کنید.

15

فصل وردپرس – ورتکس وب

چک لیست جامع سئو

چک لیست جامع سئو

سئوی موبایل
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16

چک لیست جامع سئو

فصل وردپرس – ورتکس وب

 سایت خود را با ابزار  Google Mobile Friendly Testبررسی کنید و مشکالت آن را رفعکنید.
 سایت خود را در رزولوشن های مختلف بررسی کنید و مشکالت آن را رفع کنید .برای بررسیسایت با رزولوشن های مختلف ،از ابزار  Chrome Device Emulatorاستفاده کنید.
 سرعت سایت خود را با ابزار  Google’s Mobile Speed Toolبررسی کنید و مشکالت آنرا رفع کنید.
 از طریق  Fetch As Googleدر گوگل وبمستر تولز ،برای خزنده های موبایل ،سایت خود رابررسی کنید تا مطمئن شوید که گوگل به سایت شما از طریق موبایل نیز دسترسی کامل داشته
باشد و مشکالت احتمالی را برطرف کنید.
 عنوان ها ،توضیحات متا و لینک ها مانند نسخه دسکتاپ باشند. از نمایش پاپ آپ در موبایل خودداری کنید. مطمئن باشید که دکمه  Call to Action( CTAیا همان دعوت به عمل) در موبایل به خوبینمایش داده شود و به راحتی قابل دسترسی باشد.
 لینک های در موبایل زیادی به هم نزدیک نباشند تا کاربر به راحتی بتواند روی آن ها کلیککند.
 از  AMPبرای صفحات مطالب سایت خود استفاده کنید .آموزش راه اندازی  AMPبرایوردپرس ،در دوره آموزش گوگل وبمستر تولز توضیح داده شده است.
  AMPرا از طریق وبمسترتولز بررسی کنید تا مشکلی نداشته باشد. -گوگل آنالیتیکس را برای  AMPفعال کنید.
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 در حوزه سئو خودتان را همیشه آپدیت و به روز نگه دارید. با الگوریتم های گوگل و روش عملکرد آن ها آشنا شوید. خطا هایی را که در پنل گوگل وبمستر تولز سایت خود می بینید را برطرف کنید. همیشه برای کاربر محتوا تولید کنید ،نه برای موتور های جستجو. تحلیل فعالیت رقبا بسیار مهم است .رقبای خود را از همه نظر (مانند موارد این چک لیست)بررسی کنید تا رتبه بندی بهتری نسبت به آن ها به دست آورید.
 خودتان را جای موتور های جستجو بگذارید و ببینید اگر شما به عنوان مثال گوگل بودید ،چهتفاوتی بین دو سایت وجود دارد که یکی را اول و دیگری را دوم قرار می دهید؟
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