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 0931سایت برتر علمی در سال  01معرفی 

 

 سایت مجله سالمت .1

 یجراح عمل ، غذایی رژیم های زمینه در پزشکی روز اخبار سالمتی مجله و پزشکی سایت

 سالمتی می باشد. و پزشکی اطالعات سایر و الغری قرص ، سالمتی ، زیبایی و

 این سایت شامل بخش های تغذیه،زیبایی،تناسب اندام،بارداری می باشد

ایران قرار دارد.میانگین مدت زمان هر  ,,045دنیا و رتبه  104,31این سایت در رتبه 

است.این سایت  011از  1939دقیقه است . رتبه سئو سایت  2:1: کاربر در سایت

 بک لینک می باشد. 13,دارای

 

 ات مثبت سئو سایت:نک

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 

 ،فایل( ۷) کمی تعداد ااز عالی CSS ایدکرده استفاده 

 ،مزایای از سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 باشد این از بهتر تواندمی سرعت نظر از سایتوب 

 ،متاتگ عالی charset دارد وجود صفحه این در 

 نکات منفی سئو سایت:  

 است فعال سایتوب هایپوشه نمایش 

 است نشده فشرده جاوااسکریپت کد 

 کد CSS است نشده فشرده 
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 سیمرغ تسای .2

 مختلف های حوزه در مطالب ترین جذاب از ای مجموعه - ایرانی پورتال ترین جامع سیمرغ

موسیقی و  سینما، آشپزی، دکوراسیون، مد، زندگی، سبک ورزش، خبر، فرهنگ، سالمت،

 ..است.

ایران قراردارد.میانگین زمان کاربران در سایت  30دنیا و رتبه  4999,این سایت در رتبه 

از  11بک لینک می باشد.رتبه سئو سایت  ,480,دقیقه است.این سایت دارای  9393

 است.011

 نکات مثبت سئو سایت:

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 

 ،فایل( ۱) کمی تعداد از عالی CSS ایدکرده استفاده 

 ،ایدکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( ۴) کمی تعداد از عالی 

 ،مزایای از سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 ،است شده سازیبهینه کامال سرعت نظر از سایتوب تبریک 

 است ۴۰۴ اختصاصی صفحه دارای سایت 

 نکات منفی سئو سایت:

 است شده استفاده تگ روی مستقیم هایاستایل از شما سایتوب در بد، خیلی 

 تگ هیچ <H1> ندارد وجود صفحه این در 

 تگ هیچ <H2> ندارد وجود صفحه این در 

 مپسایت XML است نشده تعریف 
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 سایت پزشکی سالمتی راستینه .3

 ملع ، غذایی رژیم های زمینه در پزشکی روز اخبار راستینه سالمتی مجله و پزشکی سایت

 سایراطالعات پزشکی می باشد. و الغری قرص ، سالمتی ، زیبایی و جراحی

مردان،سالمت  زنان،سالمت سالمتی،سالمت و این سایت شامل بخش های تغذیه

 و انمو،ده و سیگار،پوست و جنسی،اعتیاد روان،سالمت میانساالن،سالمت کودکان،سالمت

 ها ترین بیماری،تازه ها،انواع دارو مکمل،انواع و اندام،ویتامین دندان،تناسب

 

 در کاربران زمان ایران قرار دارد. میانگین 09,دنیا و رتبه  ,14,9: سایت در رتبهاین 

 است. 011از  :193است. رتبه سئو سایت  دقیقه ,3: سایت

 

 نکات مثبت سئو سایت

 ،انیپشتیب را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان شما سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از شما سایتوب در عالی 

 ،مزایای از شما سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 ،متاتگ عالی charset دارد وجود صفحه این در 

 

 نکات منفی سئو سایت

 است شده استفاده تگ روی مستقیم هایاستایل از سایتوب در بد، خیلی 

 فایل( ۱۱) زیادی تعداد از بد، خیلی CSS اندکرده استفاده 

 اندکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( ۱۱) زیادی تعداد از  بد، خیلی 
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 سایت سالمت نیوز .4

 گاهیآ سطح ارتقای هدف با بهداشت و سالمت حوزه در رسانی اطالع پایگاه اولین نیوز سالمت

 خانم سردبیری و مسئولی مدیر به ,098 سال در مردم عموم سالمت سطح ارتقای نتیجه در و

 .شد اندازی راه خوشحالی سادات زهرا

 

 کاربر هزاران میزبان حاضر حال در خود مستمر فعالیت از سال ده گذشت با پایگاه این

 .میباشد مجازی فضای در جو سالمت اینترنتی

 

 اهداف  ایجاد سایت

 رارق شما اختیار در سالم زندگی شیوه درباره اعتمادی قابل و دقیق اطالعات که است این  

 بر و دهش بررسی دقیقا برجسته کارشناسان نظر از گیری بهره و حمایت با که اطالعاتی. دهیم

 . است گرفته قرار سایت روی

 

 رد تان خانواده و خود بری را سالمتی راه ، کامل آگاهی با بتوانید که است این بر ما سعی

 نیازهای.  نیست پزشک با مشاوره برای مناسبی جایگزین اطالعات این اما.بگیرید پیش

 از خوددرمانی و تجویز هرگونه از قبل باشد یادتان ، است متفاوت افراد پزشکی و بهداشتی

 .کنید کمک و راهنمایی درخواست خود پزشک

 

 ظیرن گوناگون های زمینه متخصصان و پزشکان و کارشناسان از جمعی نیوز سالمت مشاوران

 متخصصین و اندام تناسب و تغذیه روانشناسی، و عروق و ،قلب ها خانواده جنسی مشاوران

 .. هستند تنی روان بیماریهای
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 : اهداف پیش روی سایت سالمت نیوز

 تانهای آگاهی سطح سالمت حوزه در تخصصی آنالین کالسهای برگزاری با که داریم نظر در ما

 . ببریم باالتر را

 از لحظه هر در را سالمتی حضور ، همراه تلفن بستر بر امکانات ایجاد با داریم نظر در ما

 . نماییم شما همراه زندگیتان

 وعمتن های ابزار با را شما درمان و سالمت دهنگان خدمات به شما دسترسی داریم نظر در ما

 . کنیم تسهیل

 فیلم هب شما دسترسی ، اطالعات ملی شبکه و ساختی زیر امکانات به توجه با داریم نظر در ما

 . کنیم عرضه مطلوب کیفیت و سرعت با را سالمت آموزش های صوت و ها

 و سالمت حوزه کارشناسان و متخصصین به رسیدن تا شما های مسافت داریم نظر در ما

 . باشید نداشته سالمت جز ایی دغدغه تا دهیم کاهش را درمان

 . برسانیم سالمت حوزه متولیان و مسئولین به را شما صدای داریم نظر در ما

 اب همراهی و حمایت برای را خود آمادگی سالمت حوزه در برخط پایگاه بزرگترین عنوان به ما

 خانواده ، اندیش سالمت مدارس ، محور سالمت پزشکان ، رسانی اطالع های اندیشه تمامی

 .میداریم اعالم جامعه سالمت حامی سازمانهای و ها نهاد ، سالمت پی در های

 

 581ایران قرار دارد.که رشد منفی  311دنیا و رتبه  34398:سایت سالمت نیوز در رتبه 

 داشته است

بک لینک خارجی می  94500و دارای . است دقیقه 3:5: سایت در کاربران زمان میانگین

 .است 011 از ,3:3 سایت سئو باشد.رتبه
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 نکات مثبت سئو سایت سالمت نیوز:

 ،کندمی پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان عالی 

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از عالی 

 ،فایل( ۲) کمی تعداد از عالی CSS اندکرده استفاده 

 ،اندکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( ۴) کمی تعداد از عالی 

 ،مزایای از شما سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 ،سازیبهینه کامال سرعت نظر از شما سایتوب تبریک 

 هستند خوانا کامال موبایل نسخه در متون 

 است شده فشرده جاوااسکریپت کد 

 کد CSS است شده فشرده 

 کد HTML است شده فشرده 

 

 نکات منفی سئو سایت سالمت نیوز

 نیست اختصاصی ۴۰۴ صفحه دارای شما سایتوب. 

 تگ هیچ <H1> ندارد وجود صفحه این در 

 تگ هیچ <H2> ندارد وجود صفحه این در 

 

 ایران آکا سایت .5

 مختلف های زمینه در متنوع مجموعه دارای ایران مرجع و عمومی پرتال ترین جامع آکاایران

 و بهداشت ، خانواده ، زندگی سبک ، سرگرمی ، ،تاریخی اقتصادی ، اجتماعی ، خبری جمله از

 . باشد می زبان فارسی کاربران برای محبوب و مخاطب پر پورتالی هنر و فرهنگ ، سالمت

 اختصاصی ویژگیهای از روزی شبانه اپدیت و لود سرعت سریعترین صحیح بندی دسته

 ماه در بازدید میلیون 1, حدود در و کننده بازدید میلیون :0 از بیش با آکاایران آکاست

 1: بین در پولی غیر الکسای با و داده اختصاص خود به را اینترنت کاربران از وسیعی طیف

  شود می یاهو و گوگل همچون خارجی های سایت کسر با که.  دارد قرار ایران برتر سایت
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 آکاایران.  باشد می ایران برتر سایت سه جزو آکا مرجع عمومی سایت بعنوان کرد اذعان

 .باشد می شما تبلیغات دریافت برای نماد ای و اینترنتی فعاالن مجوز دارای

 بک,5498  سایت این حاضر حال در. دارد قرار ایران 3, دنیا 4,03: رتبه در ایران آکا سایت

 1133 سایت سئو رتبه.باشد می 01253 صفحه در کاربران زمان مدت میانگین. باشد می لینک

 .است 011از

 

 :ایران آکا سایت مثبت نکات

 نیست فعال سایتوب هایپوشه نمایش •

 دارد وجود صفحه این در charset متاتگ عالی، •

 ایدکرده استفاده CSS فایل( 9) کمی تعداد از شما عالی، •

 ایدکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( :) کمی تعداد از شما عالی، •

 است کرده استفاده gzip مزایای از شما سایتوب عالی، •

 

 :ایران آکا سایت منفی نکات

 دهش استفاده تگ روی مستقیم هایاستایل از شما سایتوب در بد، خیلی •

 است

 گرداندبرنمی را ,1, کد شما سایتوب ,1, صفحه •

 ندارد وجود صفحه این در <H1> تگ هیچ •

 

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 

 بیتوته سایت .6

 برخوردار خاصی محبوبیت از کوتاهی زمان طی در که باشد می سرگرمی خبری، سایت یک

  یوسرگرم خبری های سایت که چرا باشد می روشن کامال موضوع این که دلیل این به گشت

 نداشت علت به ها سایت از دست این. نمایند می جذب خود سمت به را کاربران جمعیت اکثر

 .باشند می دارا را زیادی ثابت بازدیدکننده تعداد جدید اطالعات و اخبار

 05,111 سایت این حاضر حال در. دارد قرار ایران 09 و دنیا 3,3 رتبه در بیتوته سایت

 .باشد می دارا را گوگل در شده ایندکس صفحه

 .هستند دار خانه بانوان سایت این کاربران %51 از بیش شده داده نشان ارقام اساس بر

 

 بیتوته سایت مثبت نکات

 دیگر یها سایت در که هایی تکنیک بیشتر و باشد می دارار را مناسبی سئو  بیتوته سایت

 .است شده اعمال سایت این در گردیده پوشی چشم

 

 جذب یکلید کلمات بوسیله زیادی کاربران و باشد می هدفمند محتوا تولید نظر از سایت این

 هک نمایند می ترک را آن سایت به ورود از بعد بالفاصله کاربران از برخی چند هر. نماید می

 .است گشته سایت این Bounce Rate رفتن باال سبب

 .است گشته استفاده جومال افزار نرم از سایت این مدیریت سیستم برای

 دنبو مناسب به توجه با و آید نمی چشم به مشکلی قالب نویسی کد در سایت وب این در

 .باشد نمی  ajax تکنیکهای از استفاده به احتیاجی وبمستر بیتوته سایت طراحی

 یآسان به کاربر احتیاج مورد اطالعات که طوری به دارد خوانی هم کامال سایت هدف با سایت

 ملیع... و موبایل ارز، طال، نرخ و اخبار جهت قسمتی دادن اختصاص. باشد می دسترسی قابل

 .باشد می دائمی کاربران جذب برای هوشمندانه
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 سایت پرشین وی .7

طالع  اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و شامل جامع پورتال وی پرشین

 باشدبینی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،داستان،ورزش،کودکان،سالمت و... می 

 

 بک  سایت این حاضر حال در. دارد قرار ایران 018و  دنیا ,5430 رتبه در پرشین وی سایت

 سایت سئو رتبه.باشد می 33:1 صفحه در کاربران زمان مدت میانگین. باشد می لینک 4359,

 .است 011از 5931

 نکات مثبت سئو سایت پرشین وی

 ،انیپشتیب را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان شما سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 

 ،فایل( ۲) کمی تعداد عالی CSS اندکرده استفاده 

 ،اندکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( ۵) کمی تعداد از عالی 

 ،مزایای از سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 ،است شده شناخته امن گوگل توسط شما سایتوب عالی 

 

 منفی سئو سایت پرشین وی

 گرداندبرنمی را ۴۰۴ کد شما سایتوب ۴۰۴ صفحه 

 ایدنکرده استفاده صفحه این در یافتهساخت هایتگ از شما 

 ندارد وجود بازدیدکننده با ارتباط برقراری برای فرمی هیچ 

 است نشده فشرده جاوااسکریپت کد 
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 سایت تبیان .8

 

 سالمت و تغذیه بخش

 این.شد اندازیراه تبیان رسانیاطالع سایت در 0980 سال شهریور از سالمت و تغذیه بخش

 بخش در پزشکی، و تغذیه زمینه در علمی و متنوع مطالبی ی ارائه و تهیه بر عالوه بخش

 .است ایتغذیه هایپرسش انواع زمینه در کاربران سواالت پاسخگوی نیز تغذیه مشاوره

 است زیر موارد شامل سالمت و تغذیه بخش مطالب

 کاهش و الغری های رژیم ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  درمانی های رژیم انواع -1

 برای درمانی رژیم انواع نیز و الغر، افراد وزن افزایش برای هایی توصیه ، چاق افراد وزن

 و مفاصل ، گوارش ، مو و پوست سرطان، ، عروق و قلب ، دیابت مانند) مختلف های بیماری

 .است(  ها بیماری سایر و استخوان

 و دوران غذایی برنامه ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  غذایی های برنامه انواع -2

 روهگ و ورزشکاران ،(سالمندی ، نوجوانی ، کودکی ، شیردهی و بارداری) زندگی مختلف سنین

 .است جامعه در...(  و معلولین معتادین، مثل) ویژه های

 مانند غذایی مواد انواع خواص ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  ها خوراکی خواص -3

 یهادانه و آجیل ، هاچاشنی و هاادویه ، حبوبات و غالت ، هاگوشت ، هاسبزی ، هامیوه ، لبنیات

 .است غذایی مواد سایر و دارویی گیاهان و هانوشیدنی ، روغنی

 ، امالح ، هاویتامین ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  بدن نیاز مورد مغذی مواد -4

 .است غذایی فیبرهای و هاچربی ، هاپروتئین ، هاکربوهیدرات

 سالمت و تغذیه ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  اسالم دیدگاه از سالمت و تغذیه -5

 .است اسالمی طب و سنتی طب ، احادیث و قرآن در سالمت و تغذیه ، رمضان مبارک ماه در

 ، سالم افراد تغذیه ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  تغذیه های دانستنی و خبرها -6

 .است دارو و غذا تداخل ، غذایی مواد بهداشت و نگهداری هایروش ، ای تغذیه اخبار
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 ، گوارشی هایبیماری ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  آنها درمان و ها بیماری انواع -7

 شمچ ، استخوان و مفاصل ، سرطان ، عصبی ، تنفسی ، عروق و قلب هایبیماری ، دیابت ، غدد

 زاید ، مو و پوست سالمت ، کودکان و زنان هایبیماری ، دندان و دهان ، بینی و حلق و گوش ،

 .است هابیماری سایر و ادراری دستگاه ، خونی های بیماری ، عفونی و واگیردار هایبیماری ،

 سوانح، و حوادث در اولیه های کمک ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  جامعه سالمت -8

 اریبارد ، دخانیات مصرف ، محیط بهداشت ، تندرستی و ورزش ، سالمتی ویژه مقاالت و اخبار

 .است خواب و داروها ،

 وسواس ، عصبانیت و آرامش ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  روان و روح سالمت -9

 .است...  و افسردگی ، نفس به اعتماد ، اضطراب و استرس ،

 ، ترشی و ساالد ، غذاها انواع ی زمینه در مطالبی حاوی قسمت این:  اینترنتی آشپزی -10

 رژیمی غذاهای و  گیاهخواران غذاهای ، دیگر ملل غذاهای ، شیرینی و کیک ، مربا و دسر

 .است

 تغذیه مشاوره -00

 :,143: بک  سایت این حاضر حال در. دارد قرار ایران 01 و دنیا  313 رتبه در تبیان سایت

 59 سایت سئو رتبه.باشد می 3:1: صفحه در کاربران زمان مدت میانگین. باشد می لینک

 است 011از

 

 نکات مثبت سئو سایت تبیان

 نیست فعال سایتوب هایپوشه نمایش 

 ،متاتگ عالی charset دارد وجود صفحه این در 

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 
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 نکات منفی سئو سایت تبیان

 است شده استفاده تگ روی مستقیم هایاستایل از سایتوب در بد، خیلی 

 فایل( 00) زیادی تعداد از بد، خیلی CSS اندکرده استفاده 

 اندکرده استفاده جاوااسکریپت فایل( 91) زیادی تعداد از بد، خیلی 

 

 ناز ایران سایت .9

 

 های زمینه در که میباشد آموزشی و سرگرمی و تفریحی سایت یک ناز ایران سایت

 که دمیباش ایرانی طرفداری پر های سایت از ناز پارس سایت. میکند فعالیت مختلفی

 .نمایید جلب را مخاطبان نظر است توانسته

 

 :ناز ایران سایت آماری آنالیز

 

 8::4,( : جهان) الکسا در سایت کنونی رتبه

 009( : ایران) الکسا در سایت کنونی رتبه

 ::  گوگل رنک پیج

 %81:  جهانی سئو امتیاز

 لینک 9191 حدود:  لینک بک تعداد

 سال 5 حدودا:  دامنه عمر

 ایران:  سرور محل

 است بد که %59311:  ارزش بی محتوای رتبه

 

 این برای که 9333:  روز در نفر هر ازای به سایت صفحات از متوسط بازدید میزان

 است خوب سایت نوع

 

 نوع این برای که 293, حدود:  روز طول در سایت در نفر هر حضور متوسط میزان

 است خوب بسیار سایت
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 93 حدودا:  فیسبوک محبوبیت میران

 911 حدودا:  پالس گوگل محبوبیت میزان

 59 حدودا:  تویتر محبوبیت میزان

 

 ناز ایران سایت مثبت نکات

 

 قدرتمند پالگین از استفاده با سایت این مپ سایت yoast است شده ساخته 

 .است بهینه گوگل برای بسیار که

 گوگل نزد هنوز و است کارآمد حال عین در و ساده سایت این قالب کدنویسی 

 .شود می شمرده محبوب

 آن حجم و است شده داده قرار مناسبی های جایگاه در سایت این در تبلیغات 

 است بهینه شد بررسی که جایی تا هم ها

 مهم تگ شامل همگی سایت این اول صفحه اخبار تصاویر alt البته و هستند 

 استفاده خبر مهم کلیدی کلمات از alt تگ در عنوان از استفاده جای به بود بهتر

 .دادند می قرار title تگ در را عنوان و کردند می

 تگ description کلیدی عبارات حاوی و است شده پر دقیق و خوب بسیار آن 

 .است پرطرفدار

 

 ناز ایران سایت منفی نکات

 

 زا استفاده با و اتوماتیک صورت به سایت این در کلیدی کلمات تولید بحث 

 باشد داشته تواند می مورد این که ضرری به توجه با و شود می انجام روبات

 .شوند نمی لینک و هستند سورس در فقط کلیدی کلمات

 تگ مورد در keywords خیلی!  بد نه و است خوب نه گفت توان می سایت این 

 .است نبوده آن پشت سئو بحث اصال و است شده پر عامیانه
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 نیز ها ان اما باشد بهتر خیلی توانست می سایت این داخلی صفحات آدرس 

 آن از است نصب سایت این در yoast پالگین اینکه با و هستند اتوماتیک

 .است نشده بهینه استفاده

 در.است بد بسیار هم سایت این در داخلی های لینک از استفاده وضعیت 

 تگ از و است شده استفاده مرتبط مطالب از اتوماتیک صورت به فقط واقع

 .اند نبرده بهره باید که گونه آن h مهم های

 از که سایت این کل در cms در بسیاری های ضعف کند می استفاده وردپرس 

 .دارد سئو

 ارزشمند بسیار پالگین yoast درست آن از اما است نصب سایت این روی بر 

 یم قرار محتوا فقط و کرده نصب قالب یک مدیر واقع در.است نشده استفاده

 .اند شده کپی دیگر های سایت از اکثرا محتوا این که دهد

 

 :بندی جمع

 

 ینا محتواست کننده کپی حجم این در که سایت یک چطور که سوال این به پاسخ حاال

 و است نبوده گونه این ابتدا از سایت این که کنید دقت اوال: دارد را خوب ترافیک

 ثانیا(!نه ، واقعی معنای به تولید البته) کند می تولید را خوبی محتوای هم اآلن بعضا

 می عوض را مطالب عنوان مثال. دهد می قرار مدنظر را نکات سری یک هم کپی در

 ایتس این به گوگل اولیه نگاه ثالثا.برد می دست محتوا در نظر به اوقات برخی و کند

 وگلگ مگسخوار مرغ الگوریتم رسانی بروز در سبب همین به و است بوده خوب بسیار

 .نشد آنچنانی جریمه سایت این
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 سایت سالمت آنالین .11

 زا اعم خود مخاطبان برای کوشد می که است سالمت نظام تخصصی رسانه آنالین سالمت

 ظامن وضعیت از بینانه واقع حال عین در و روشن ،تصویری مسئوالن و پزشکی جامعه مردم،

 ، مردم سالمت دانش ارتقای و بخشی آگاهی را خود رسالت و کند ترسیم کشور سالمت

 زبان زا سالمت نظام های کاستی و ها ضعف ، منصفانه انتقادهای طرح ، آنان مشکالت انعکاس

 .داند می حساس حوزه این اندرکاران دست یاری و کارشناسان

 یعنی المتس نظام مثلث ضلع سه میان ارتباط برای پلی و گفتگو برای بستری آنالین سالمت

 و ولتد) مسئوالن و مدیران و( پیراپزشکان پرستاران، ، پزشکان) سالمت متخصصان مردم،

  .است( مجلس

 ندک عمل سالمت حوزه در مستقل و ای حرفه ای رسانه عنوان به است آن بر آنالین سالمت

 سالمت برای کوچک چند هر گامی ، خبری سازی جریان و رسانی اطالع پروسه در بتواند و

 .دارد بر کشور سالمت نظام به کمک و مردم

 

 این حاضر حال در. دارد قرار ایران   54993 و دنیا 184,53:  رتبه در سالمت آنالین سایت

 رتبه.باشد می 93,5 صفحه در کاربران زمان مدت میانگین. باشد می لینک 033 بک  سایت

 .است 011از ,553 سایت سئو

 

 نکات مثبت سئو سایت سالمت آنالین:

 ،پشتیبانی را مشتری رایانه مرورگر در صفحه سازی ذخیره امکان سایتوب عالی 

 کندمی

 ،است نشده استفاده تودرتو هایجدول از سایتوب در عالی 

 ،فایل( ۱) کمی تعداد از عالی CSS دانکرده استفاده 

 ،مزایای از سایتوب عالی gzip است کرده استفاده 

 نیست فعال سایتوب هایپوشه نمایش 
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 نکات منفی سئو سایت سالمت آنالین

 است نشده فشرده جاوااسکریپت کد 

 کد HTML است نشده فشرده 

 ۱۰ خصوصیت فاقد هاتگ از مورد alt هستند 

 تگ هیچ <H1> ندارد وجود صفحه این در 

 

 

 

 

 


