
چک لیست پایه
تنظیم و ست کردن گوگل سرچ کنسول و وب مستر تولز موتور جستجوی بینگ مایکروسافت 

تنطیم و اتصال به پیشخوان گوگل آنالیتیکس

نصب و پیکر بندی افزونه سئو (در صورت استفاده از وردپرس)

ساخت و سامبیت نقشه سایت

robot.txt ساخت فایل

اطمینان از ایندکس محتوای وب سایت

چک لیست کیورد ریسرچ

یافتن کلمات کلیدی شاخِص پولساز

(long tail keywords) یافتن انواع کلمات کلیدی دم دراز

ترسیم نقشه راه برای کلمات کلیدی

آنالیز و بررسی محتوای هدِف صفحه مورد نظر برای رتبه گیری

سنجش سختی کلمات کلیدی

بررسی سواالت پرتکرار و مورد عالقه کاربران

بررسی ، یافتن و شناخت رقبا

چک لیست سئو             
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SEO 2021 برای آموزش کامل تمامی 40 آیتم ذکر شده در چک لیست
SEMRUSH عضو کانال تلگرامی HEDASEO@ شوید
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چک لیست سئو تکنیکال
SSL ست کردن

انتخاب ورژن اصلی دامنه و ریدایرکت نسخه های دیگر

چک کردن CRAWL ارور های سرچ کنسول و رفع آن ها

بهبود سرعت سایت

فیکس کردن تمام لینک های داخلی و خارجی  شکسته، 404 و ریدایرکت شده

HTTPS با  HTTP جایگزین کردن لینک های

استفاده از داده های ساختار یافته

یافتن و رفع زنجیرها و حلقه های ریدایرکت

چک کردن ریدایرکت های موقت (با کد 302)

(mobile friendly) اطمینان از نمایش صحیح سایت برای موبایل

استفاده از ساختار URL بهینه شده 

سنجش و انتخاب عمق صفحه مناسب برای سایت
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چک لیست سئو داخلی

چک لیست سئو خارجی

یافتن و رفع تایتل تگ های تکراری، خالی و کوتاه

یافتن و رفع توضیحات متای  تکراری و خالی

عدم استفاده مکرر از تگ H1 در یک صفحه

بهبود عنوان،توضیحات متا و محتوای صفحه

آنالیز محتوا و حذف موارد بی فایده

(alt tag) استفاده از متن جایگزین برای تصاویر

پیدا کردن و رفع مشکل orphan page (داشتن حداقل یک لینک از صفحات دیگر)

بهبود لینک سازی داخلی

(Cannibalization) یافتن و رفع مشکالت کنیبالیزیشن

استفاده از محتوای به روز

آنالیز ساختار بندی لینک های رقبا

شناسایی لینک های پربازده رقبا

تبدیل کردن منشن های لینک نشده به لینک

یافتن منابع مناسب و جدید برای لینک سازی

Google Business ایجاد و بهینه سازی اکانت
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