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Introduction 
 

 نآ هچخ=رات و تنرتنیا یریگ لکش هوحن -۱

 اه نآ یGژ=و و ۴ ات ۱ بو هچخ=رات -۲

 لگوگ و اه وجتسج روتوم هچخ=رات -۳

۴- Crawler ک یم راک هنوگچ ؟تسیچS؟دن 

 ؟تسا هدش سکدنیا تیاس میمهفب اجک زا -۵

 :site: / inurl: / intitle   دننام لگوگ یاهروتارپا زا هدافتسا هوحن -۶

 اه نآ درaراک و لگوگ مهم یاه مت=روگلا ف=رعت -۷

 ؟میمهفب اجک زا ار لگوگ یاه مت=روگلا تیدپآ ن=رخآ -۸

 

On-page 
 

 تیاس یحارط رد وئس لوصا تیاعر -۱

        نآ توافت و کیتاتسا و کیمانیاد تیاس ف=رعت -۲

 نآ تیمها و بسانم URL  باختنا یگنوگچ -۳

 بسانم هنماد باختنا -۴

 ؟دراد یدرaراک هچ و تسیچ لاکینونSک -۵

 ؟میهد صیخشت ار نآ هنوگچ و تسیچ لاmnنSک -۶

 PDP و  PLP موهفم اب ی=انشآ -۷

 

Performance 
 

 ... و اهدک یزاس هنیهa و رورس و سکع یزاس هنیهa دننام GTMetrix  هیلوا دراوم یسررب -۱
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Readability 
 

 .دوش هدافتسا یزاس هنیهa یارب   HTML5 رد دیاب هک یدراوم -۱

۲- aاه اتم و ناونع یزاس هنیه 

 تیاس ی=اناوخ یزاس هنیهa و  Outline موهفم -۳

   نآ داجیا هوحن و پم تیاس ف=رعت -۴

 

Availability 
 

 اه نآ صیخشت و اه رورا وHTTP Status Code  عاونا -۱

 Robots.txt لیاف داجیا هوحن -۲

 

 

Content 
 

 .دراد وئس رد یدرaراک هچ و تسیچ انوسرپ -۱

 LSI      ف=رعت و بوخ یاوتحم راتخاس -۲

 نآ تیمها و یدیلک هملک باختنا -۳

 یدیلک هملک باختنا یارب دیفم یاهرازبا -۴

 رتسالک کیSپات ف=رعت .مینSک تسرد ار نآ هنوگچ و تسیچ پم دروویک -۵
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Off-page 
 

 نآ صیخشت و ولافون ولاف ف=رعت -۱

 نآ زا هدافتسا هوحن و تسیچ تسکت رکنا -۲

 ؟تسیچ یرتسכاخ و هایس دیفس وئس -۳

 اه نآ اب یزاس کنیل هوحن و یزاس کنیل یاه یژتارتسا ف=رعت -۴

 ؟تسا مهم یزاس کنیل رد ی=اهروتSכاف هچ تیاعر -۵

 یزاس کنیل یارب رازبا یفرعم -۶

 

Tools 
 

 لوسنSک چرس هیلوا میهافم شزومآ -۱

 


