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سئو سایت و بهینه سازي سایت خود باید انجام بدهیم مهمترین، حیاتی ترین و اولین اقدامی که در راستاي 
این است که لیست کلمات کلیدي مورد هدف خود را هوشمندانه انتخاب کنیم طبق روش هاي ارائه شده ابتدا 
لیستی از کلمات کلیدي مرتبط به موضوع شغلی خود را آماده کرده، سپس درجه سختی و آسانی آن ها را 

 .ولویت بندي کلمات، کار سئو سایت را آغاز می کنیممشخص می کنیم و بعد از ا

 خرید آنالین کتاب آموزش سئو

 

  
 مقاالت آموزشی سئو و بازاریابی اینترنتی

www.Hiwebmaster.ir 

http://www.hiwebmaster.ir/
http://hiwebmaster.ir/product/seo-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/seo-learning-book/
http://hiwebmaster.ir/product/seo-learning-book/


 يدیکل کلمات نیبهتر از یستیل هیته 
 

 آموزش مقدماتی اصول و تکنیک هاي اولیه براي سئو سایت –کتاب آموزش سئو 

2 

 تهیه فهرستی از کلمات کلیدي 
هاي ارائه شده ابتدا فهرستی از کلمات کلیدي مرتبط به موضوع شغلی خود را آماده کرده، سپس درجه سختی در ادامه طبق روش

 کنیم.بندي کلمات، کار سئو سایت را آغاز میبعد از اولویتکنیم و ها را مشخص میو آسانی آن
 

 هاي مشتریانسؤاالت و درخواست .1-1-1
ت مستقیم و سؤاال هادرخواستسازي است این است که فهرستی از ترین روشی که همیشه و در هر شغل و سایتی قابل پیادهساده

تلفنی  هايز مراجعه و مالقات حضوري مشتریان باشد یا از تماستواند امی هادرخواستمشتریان خود را بنویسید، این سؤاالت و 
 گیرند.که ایشان با مجموعه شما می

 

 استفاده از پیشنهادهاي گوگل .1-1-2
کنیم، اگر دقت کرده باشید خود گوگل بر اساس جستجوهایی که تاکنون توسط سایر زمانی که در گوگل موضوعی را جستجو می

تر درخواست خود را براي گوگل ارسال کنید. بنابراین دهد تا بتوانید سریعیی را نمایش میاشخاص انجام شده است پیشنهادها
هایی انتخاب کلمات کلیدي نوشتن کلمه اصلی موردنظر در گوگل و مالحظه سایر کلمات و جمالتی است یکی دیگر از روش

 دهد.که گوگل پیشنهاد می

ترین کلمه و عبارت مربوط به شغل خود شروع کنید و ببینید که ت از مهمبراي تهیه فهرستی از کلمات کلیدي فقط کافی اس
تر کنید و این کلمات را گستردهتوانید دامنه هاي زیر میدهد، همچنین به کمک تکنیکگوگل چه پیشنهادهایی را به شما می

ند داشته کنگوگل جستجو میهاي که اشخاص در خصوص موضوع شغلی شما در یک لیست بسیار خوب از کلمات و حتی جمله
 باشید:

هاي که کاربران در گوگل ) سایر عبارتSpaceپس از نوشتن کلمه کلیدي موردنظر خود با زدن کلید فاصله ( تکنیک اول:
 اند و با عبارت موردنظر شما شروع شده است را مالحظه خواهید کرد.جستجو کرده
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بینید یمهاي دیگري مانند آنچه در این تصویر را در جستجو گوگل وارد کنیم، عبارت "تور کیش"عنوان مثال اگر عبارت  به
 شود:توسط گوگل پیشنهاد می

 با توجه به کلمات وارد شده در نوار جستجو گوگل گوگلپیشنهادي از کلمات کلیدي  فهرستی

نید، را به ابتداي عبارت نوشته شده بیاورید و مجدد کلید فاصله را بز نمامکانر، پس از نوشتن کلمه کلیدي موردنظ تکنیک دوم:
دیگري  شود اما با کلماتهایی که توسط اشخاص جستجو شده و شامل کلمه کلیدي شما نیز میبا این کار گوگل سایر عبارت
 دهد.شروع شده اند را نمایش می

نید که کبا اضافه کردن کاراکتر فاصله در ابتداي عبارت مشاهده می "تور کیش"عنوان مثال در همان جستجوي عبارت  به
 دهد. شوند را پیشنهاد میبوده و با کلمات دیگري شروع می "تور کیش"گوگل عباراتی که شامل کلمه 

 ده از کاراکتر فاصله در ابتداي کلمات با توجه به کلمات وارد شده اولیه و استفا گوگلپیشنهادي  عبارات
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توانید کلمات و عبارت جدیدتر و هاي جدید، میهاي اول و دوم روي عبارتبا ترکیب و تکرار مجدد تکنیک تکنیک سوم:
 اند.بسیار بیشتري را پیدا کنید که همگی توسط سایر افراد در گوگل جستجو شده

جو ها را جستاند و آنهاي بودهاد در موضوع شغلی شما دنبال چه کلمات و عبارتهاي ساده خواهید دید که افربا همین تکنیک
 اند و بر همین اساس لیست کلمات کلیدي خود را توسعه دهید.کرده

 

 keyword plannerاستفاده از  .1-1-3
 ا بر اساستوانند تبلیغ نمایش سایت خود رکه توسط آن اشخاص می است Adwordsیکی از خدمات گوگل سرویس تبلیغاتی 

کلمات کلیدي موردنظر به گوگل بدهند تا در صفحه اول و در کنار نتایج برتر جستجوهاي گوگل، سایت ایشان نیز نمایش داده 
 شود.

وگل باید در شده است، گ بنانهادهو بر پایه کلمات کلیدي  استکه این تبلیغات یکی از منابع اصلی درآمدزایی گوگل ازآنجایی
د و کلیدي دقیقی را تبلیغ دهندگان بتوانند انتخاب کنن تا کلماتبه مشتریان خود بهترین مشاوره را بدهد  انتخاب این کلمات

ان شوند جزء مشتریان هدفمند آن سایت قرار بگیرند و درنتیجه صاحبدرنتیجه بازدیدکنندگانی که با آن کلمات وارد سایتشان می
 گوگل هزینه کنند. ها حاضر باشند مجدد براي تبلیغات دراین سایت

خواهند از را براي اشخاصی که می keyword plannerبا توجه به اهمیت این موضوع، گوگل یک سرویس تحت عنوان 
تبلیغات در گوگل استفاده کنند ارائه کرده است تا بتوانند بهترین پیشنهادهاي کلمات کلیدي را همراه با میزان جستجوي انجام 

 باشند. داشته هر عبارتشده براي 

توانیم کمک بسیاري بگیریم و همچنین استفاده از این می Keyword plannerدر روند انتخاب کلمات کلیدي سایت ما از ابزار 
 افزار مستلزم دادن تبلیغ و پرداخت هزینه به گوگل نیز نیست.نرم

 

لیست بسیار کاملی  keyword plannerسازي سایت و انتخاب کلمات کلیدي هدفمند، ابزار در راستاي بهینه
مانند میانگین جستجو ماهانه هر عبارت  هاگزارشهاي مرتبط با کلمه موردنظر را به همراه سایر از تمامی عبارت

 کند.در گوگل را ارائه می

 

شما می  رثبت نام و شروع کار با کیورد پلنی این ابزار قدرتمند گوگل پرداخته ایم و در مقاله به معرفگوگل کیورد پلنر در بخش 
 آن از لیديک کلمات بهترین از کامل لیستی  تواند روند ثبت نام و استفاده از این سرویس را یاد بگیرد و در راستاي انتخاب

 .کنید استفاده
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