
  آموزش سئــو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پلنر وردیک مختلف يها بخش و امکانات با ییآشنا  

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.HiWebmaster.ir ارائه :
 خالصه:
عبارت هاي کلیدي جستجو شده توسط کاربران در  با امکانات کیورود پلنر براي تحقیق در خصوصآشنایی 

 جهت تهیه یک لیست از کلمات کلیدي هدفمند براي سئو سایت گلگو

 مقاالت آموزشی سئو و بازاریابی اینترنتی
www.Hiwebmaster.ir 
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 keyword plannerي مختلف سرویس هابخش
 

1. Your product or service 
ن بخش را در ای دیگريید هر عبارت یا کلمه توانمیو  کنیدمی مالحظهرا  ایدکردهوارد در ابتدا کلیدي که در این قسمت کلمه 

 مشاهده کنید. آنگوگل پلنر را در خصوص  يهاگزارشو  هاپیشنهاد get ideasبر روي و با کلیک  وارد
 

2. Search terms 
 توسط شما وارد شده است. مستقیماًمربوط به کلمه کلیدي که  يهاگزارش

 
3. Keywords by relevance 

را  شوندیمو در گوگل جستجو  بودهلمه کلیدي درخواستی شما مرتبط به ک که هايعبارتگوگل در این بخش کلیه کلمات و 
ید وانتمیماتی هستند که این بخش کلدر  شدهارائه کلمات .کندمیدر این بخش ارائه  هرکداممربوط به  يهاگزارشهمراه با 

 .نماییداستفاده  هانآاز  خود تکمیل لیست کلمات کلیدي براي
 

4. Avg. monthly searches 
 .شودمیکه براي هر کلمه در طول یک ماه در گوگل توسط اشخاص انجام  جستجوهايمیانگین تعداد 
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5. Competition 
 .کلمات کلیديهر یک از میزان رقابت در 

و  شودمیریف تع ،کلمه هستند آنجستجو تعداد افرادي که خواهان دادن تبلیغ به گوگل براي این میزان رقابت با توجه به  البته
کلمه براي سئو و آمدن به صفحه اول  است آن Lowمیزان رقابت  ياکلمهکه اگر براي کرد  گیرينتیجه توانمیناز این بخش 
 .است پررقابتو  سخت کلمه آنباشد  high ياکلمهبراي است و یا اگر  ايسادهگوگل کلمه 

 
6. Suggested bid 

که  است اشخاصیو ورود  تبلیغ در گوگل براي نمایش سایتکه هزینه  شودمیدالر نمایش داده  برحسب یمبلغ در این ستون
ریافت مبلغ را دبه سایت این  هاآنبه ازاي هر کلیک کاربران و ورود میانگین  صورتبهگوگل  .کنندمیاین کلمه را جستجو 

 خواهد کرد.

د براي شما باال ببرد و ارزش آمدن سایتتان به صفحه اول را برایتان توانمیانگیزه سئو سازي سایت را یکی از مواردي که 
تا متوجه شوید اگر نخواهید سایتتان را سئو کنید و مستقیم به گوگل تبلیغ  است suggested bid مشخص کند همین بخش

پیشنهادي  هايقیمتدر خصوص البته  پرداخت کنید. بایستیتقریبی را  اول گوگل چه هزینه به ازاي نمایش در صفحه ،بدهید
تبلیغ ن دادکه در خصوص خود مبحث گسترده و مفصلی است  ... و نشدهاعالمقیمتی  اینکه براي برخی از کلماتیا گوگل و 

 .یستنمربوط  به موضوع بحث مادادن به گوگل کاربرد دارد و 

 هايقیمتبه نیازي نیست  keyword plannerافزار نرمدر  شدهارائه پیشنهادهايبر اساس مات کلیدي خود کلدر انتخاب 
توجه داشته باشید و کم یا زیاد بودن این مبالغ را معیاري براي انتخاب کلمات خود قرار  suggested bidدر ستون  شدهارائه

 دهید.ن
 

7. Add To plan 
سفارش تبلیغ  را جهت موردنظرید کلمه توانمیتصمیم به سفارش تبلیغ در گوگل داشته باشید توسط این گزینه  کهدرصورتی

 انتخاب کنید.
 

8. Download 
 یک فایل اکسل خروجی بگیرید. صورتبهرا  شدهارائه هايگزارشید تمامی توانمیتوسط این بخش 

 
 

 هاییگزارش کنیدمیکه براي تبلیغ دادن در گوگل انتخاب بر اساس کلماتی  keyword plannerستون سمت راست در ابزار 
 Customize yourو  Targeting ،Date range هايعنوانسه بخش با  چپدر ستون سمت و  کندمیرا به شما ارائه 

search  خود فیلتر کنید. يازهاینمربوطه را بهینه و یا بر اساس  يهاگزارش کنندمیوجود دارد که کمک 
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 keyword plannerدر ستون سمت چپ  شدهارائه يهابخشو  ابزارها

 
9. All Location  وAll languages 

 وهايجستج بر اساسگوگل را  پیشنهادهايید توانمی هابخشتوسط این 
در یک کشور یا بر اساس یک زبان خاص محدود اشخاص انجام شده توسط 

وي همیشه این دو گزینه بر ر فرضپیش صورتبه شودمیکنید (پیشنهاد 
all location (قرار داشته باشد 

 
10. Google 

 بر اساس صرفاًرا  شدهارائهي هاگزارشکه  دهدمیاین گزینه به شما اجازه 
 ساسا دریافت کنید یا برانجام شده است در گوگل  که فقطجستجوهاي 

جام انگوگل  ق بهمتعل يهاسایتتمامی که اشخاص در  هاییجستجوهمه 
 مشاهده کنید.، اندداده

 
11. Negative Keywords 

ید وانتمینباشد  ايکلمهشامل  شدهارائه يهاگزارشبخواهید  کهدرصورتی
 تمامی کلمات و درنتیجهرا در این بخش فیلتر کنید و  موردنظرکلمه 
 کلمه نخواهند بود. آنشامل  شودمیکه به شما گزارش  هاییعبارت

 
12. Date Range 

انی اساس یک دوره زم بررا  شدهارائه يهاگزارشید توانمیتوسط این گزینه 
 محدود کنید.

 
13. Keyword filters 

ید کلمات پیشنهادي گوگل را بر اساس میزان توانمیتوسط این بخش 
کلمات  آنبراي تبلیغ که  یمبلغ ازلحاظ( کلمات وجود دارد آنقابتی که در ر

 کنید. ) فیلترشودپرداخت باید 
 
 

14. Keyword options 
تفاده در براي اس شدهانتخابیا کلمات کلیدي  هاگزارشرا بر روي  هاتیمحدودید یک سري توانمیاین بخش  ماتیتنظتوسط 

در مرحله انتخاب کلمات کلیدي نیازي به تغییر تنظیمات این  که را انجام دهید google Adwordsکمپین تبلیغاتی خود در 
 بخش نیست.
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15. Keywords to include 
خود را  رموردنظد کلمه یتوانمیکلمه یا عبارتی خاص باشد، توسط این بخش یک شامل  حتماً هاگزارشبخواهید  کهدرصورتی

 خواهند بود. موردنظرشامل کلمه  حتماً شدهارائه تمامی کلمات درنتیجهو  تنظیم کنید
 
 

ا در مرحله بعد ت کنیممی ترتکمیللیست کلمات کلیدي خود را بهینه و  ،شدهارائه يهاگزارشبنابراین با کمک این نرم افزا و 
 بنديدستهدسته سخت، متوسط و آسان  3به  سختی و آسانی و رقابتی بودن ازلحاظرا  شدهانتخابلیست نهایی کلمات کلیدي 
 آغاز کنیم. راسایت خود  سازيبهینهکلمات نهایی را انتخاب و مراحل  fiboKeywordکنیم و به کمک استراتژي 

 
 

  سئوکتاب آموزش 
 152 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-79-2 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سئو، بهینه سازي سایت :موضوع •
 مقدماتی :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 

 
 

 
 ویدئویی آموزش سئو سایتوره د
 ساعت ویدئو آموزشی 8 مدت زمان: •
 جلسه 21در  تعداد جلسات: •
 جلسات MP3فرمت  + MP4  :فرمت •
 داردپاورپوینت :  •
 رجبی محسن :مدرس •

 
 

 خرید آنالین کتاب آموزش سئو

 

 خرید آنالین دوره آموزش سئو سایت 
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