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  FiboKeyword ياستراتژ اساس بر يدیکل کلمات انتخاب

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.Hiwebmaster.ir ارائه :
 خالصه:

مورد نظر خود را بر اساس تکنیک ها و ابزارهاي موجود انتخاب کردید باید زمانی که لیستی از کلمات کلیدي 
ي دیک استراتژي داشته باشید تا به کمک آن بتوانید لیست نهایی کلمات را انتخاب کنید و آن ها را اولویت بن

 در سایت چه صفحاتی هستند.مربوط به هر عبارت کلیدي کرده و مشخص کنید که صفحات هدف 

 مقاالت آموزشی سئو و بازاریابی اینترنتی
www.Hiwebmaster.ir 

http://www.hiwebmaster.ir/
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یم یک راهکار ساده و کاربردي است و براي هر سایتی با هر موضوعی چه ازلحاظ انهادهنام  FiboKeywordروشی که ما آن را 
هاي است و خود ما نیز دقیقاً بر همین اساس براي انتخاب کلمات و سئو سایت استفادهقابلرقابتی سخت و چه آسان کامالً 

 کنیم.موردنظر اقدام می

 شده بسیار زیاد باشد بنابراین اولین قدم انتخاب یکشدن لیست کلمات کلیدي ممکن است تعداد کلمات انتخاب پس از آماده
. بر اساس این استراتژي ما فقط در هر گروه از کلمات و استسري کلمه محدود و حذف برخی از کلمات و عبارت از لیست 

 کلمه کلیدي را نیاز داریم. 12سازي کنیم، تعداد فقط بهینه میخواهیمموضوعاتی که 

 :استاقداماتی که باید انجام دهیم شامل مراحل زیر 
 

 یا عبارت کلمه 12محدود کردن تعداد کلمات کلیدي به 
 کنیم:ابتدا براي لیست کلمات کلیدي خود اطالعات جدول نمونه زیر را تکمیل می

میانگین جستجو ماهیانه در  کلمه کلیدي
keyword planner 

تعداد رقبا مرتبط در 
 جستجو گوگل

 سطح رقابتی
)A  یاB  یاC( 

... ... ... ... 
 

 .میاکردهها را استخراج آن ذکرشدههاي ستون اول: لیست تمامی کلمات کلیدي که با روش
کیورد پلنر  افزارنرماز  Avg. monthly searchesستون دوم: میانگین تعداد جستجو ماهیانه براي هر کلمه که در ستون 

 .استدسترس قابل

آوردن مقادیر  به دستاند. براي ستون سوم: تعداد رقبایی که از آن کلمه کلیدي دقیقاً در عنوان مطلب یا صفحه خود استفاده کرده
هد را در ددستور زیر را براي هر کلمه کلیدي در گوگل جستجو کنید و مقدار عددي که گوگل نمایش می ستا یکافمربوطه 

 ستون مربوطه مقابل هر کلمه بنویسید.

Intitle:”YOUR KEYWORD” 
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عنوان آن صفحه استفاده شده است و این صفحات  ها دقیقاً کلمه موردنظر دردهد که در آناین مقدار تعداد صفحاتی را نمایش می
مبل "در شکل زیر این جستجو براي کلمه کلیدي  مثالعنوانبهسئو کلمه موردنظر باشند.  شما درزمینه تريجدتوانند رقباي می

 نتیجه مرتبط را گوگل پیدا کرده است. 96،000که تعداد  دینیبیمانجام شده و  "راحتی

 اندکردهه از یک عبارت در عنوان صفحه استفاده جستجو تعداد صفحاتی ک

انه که تعداد جستجوها ماهیییازآنجاهاي مرتبط منظم کنید (حال کلمات خود را بر اساس مقادیر ستون سوم یعنی تعداد سایت
وجه به دو با تدهیم) و ، بر اساس تعداد رقبا این نظم را صورت میاستمیانگین  صورتبهشود که توسط کیورد پلنر اعالم می

 کنیم:نکته زیر کلمات خود را محدود می
کلمات و  ، یا فاصله بیناضافهحرفتفاوت داشته باشند مثالً یک  گریکدبرخی از کلمات در موارد جزئی ممکن است با ی .1

گر دارد را حذف کنید و ا keyword plannerبنابراین آن عبارت و حالتی که تعداد میانگین جستجوي کمتري در  ...
 هاي مرتبط کمتري دارد را حذف کنید.اي که تعداد رقبا و سایتاین تعداد یکسان است کلمه

خص با که اگر ش دیدارنگهاي را برخی کلمات ممکن است میانگین جستجو یکسانی داشته باشند، در این حالت کلمه .2
نهایتاً به یکی از خریداران شما تبدیل جستجو آن کلمه وارد سایت شد مستقیماً وارد چرخه فروش سایت قرار بگیرد و 

 شود.

ین کلمات که ایدرحالي که بیشترین تعداد جستجو را دارند، انتخاب و بقیه را از لیست خود حذف کنید و اکلمه 12درنهایت فقط 
 کنیم:یمیک سطح رقابتی مشخص  هرکداماند براي بر اساس بیشترین تعداد جستجو منظم شده

 براي کلمات سخت، متوسط و ساده Cو  A ،Bمشخص کردن سه سطح رقابتی 
به ترتیب کلمات را بررسی کنید، در بسیاري از موارد اطالعات هر دو ستون تائید کننده یکدیگر هستند مثالً تعداد رقبا باالتر 

 دهیم:را انتساب می Cیا  A ،Bتعداد جستجوي باالتري نیز دارند و به ترتیب براي کلمات یکی از سه سطح 
 :Aسطح 

 دهیم که کلمه سخت و رقابتی ما خواهند بود.را قرار می Aبراي کلمه اول لیست، سطح 
 :Bسطح 

 .باشندیمدهیم که کلمات متوسط ما براي سئو سازي را قرار می Bبراي سه کلمه بعد سطح 
 :Cسطح 

 رقابت کم ما خواهند بود. دهیم که کلمات ساده بارا قرار می Cبراي هشت کلمه آخر سطح 
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است رخ  این اتفاق ممکن ندرتبهاي باالتر از تعداد رقبا باشد (در مواردي اگر بین دو کلمه، میانگین تعداد جستجوها براي کلمه

 اي است که میانگین جستجو باالتري را به خود اختصاص داده است.دهد) کلمه رقباتی تر کلمه
 
 

 Cاس کلمات دسته سازي بر اسشروع کار بهینه
زمانی مورد  Aو  Bکنیم و کلمات سطوح شروع می Cسازي سایت را با تمرکز بر روي کلمات کلیدي سطح کار سئو و بهینه
 گیرند که براي هر یک از کلمات انتخابی اولیه جایگاهی را در صفحه اول گوگل کسب کرده باشیم. استفاده قرار می

 
 چند نکته:

 هاي کلمات کلیدي خود اقدام کنید.ی کلمات و گروهروزرسانبهت به توان هرزمانی نسبمی .3
 

راي یک ب مثالعنوانبهدهید حتماً باید در یک حوزه و بر محوریت یک کلمه باشد. یی که تشکیل میتالیست دوازده .4
ه شود، هر لیست  فقط مربوط بارائه می ...اگر تورهاي مختلفی براي مثالً کیش، مشهد، دوبی، مالزي و آژانس هواپیمایی

 ي دیگر در خصوص تور دبی و ...اکلمه 12و یک دسته  کلمه در خصوص تور کیش 12مثالً  استیک موضوع 
 

توانیم داشته باشیم و روي آن کار کنیم، بستگی به زمان و بودجه شما دارد و زمان چند دسته کلمه کلیدي میاینکه هم .5
توانید تولید محتوا و انتشار محتوا را انجام دهید، یا چند نفر روي سایت تمرکز چند گروه مختلف میزمان براي اینکه هم

 سازي سایت در خصوص آن موضوع فعالیت کنند.توانند به تولید محتوا و بهینهدارند و می
 

بندي کلمات را مشخص حسط شدهگفتهکلمه بود، همچنان بر اساس اولویت  12اي کمتر از اگر تعداد کلمات در دسته .6
 کنیم.را براي همان تعداد کلمه موجود مشخص می Cو  A ،Bکنیم و به ترتیب سه سطح می
 

، هیچ کلمه هدف دیگري را به چرخه سئو خود وارد اندامدهینتا زمانی که هر یک از کلمات دسته اول به صفحه اول  .7
 کنیم.نمی

 
قدم بعدي باید صفحات هدف را در  درو  شدهتمامهاي موجود در این مرحله کار ما با پیدا کردن کلمات کلیدي و تعیین اولویت

یت هدف اکدامیک از صفحات س، و کسب رتبهده سازي و مشخص کنیم و بدانیم که در روند بهینه سازي سایت سایت خود پیا
 سازي و تمرکز خود را بر روي این گروه از کلمات انتخابی بگذاریم.بهینهمی باشند و سپس ما 
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  سئوکتاب آموزش 
 152 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-79-2 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سازي سایتسئو، بهینه  :موضوع •
 مقدماتی :سطح •
 چشم ساعی انتشارات: •
 

 
 

 
 دوره ویدئویی آموزش سئو سایت

 ساعت ویدئو آموزشی 8 مدت زمان: •
 جلسه 21در  تعداد جلسات: •
 جلسات MP3+ فرمت  MP4  فرمت: •
 داردپاورپوینت :  •
 رجبی محسن :مدرس •

 
 

 خرید آنالین کتاب آموزش سئو

 

 خرید آنالین دوره آموزش سئو سایت 
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