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 تیسا در يدیکل کلمات از استفادهبه کارگیري و  نحوه

 
 محسن رجبی نویسنده :

 www.Hiwebmaster.ir ارائه :
 خالصه:

 یدرستهب دیبا و داشت دیخواه يسازنهیبه يبرا مشخص هدف کی شما ،یینها يدیکل کلمات نییتع از پس
 هدف جستجو، يموتورها يهاربات هم و دکنندگانیبازد هم کهينحوبه د،یکن استفاده تیسا در کلمات نیا از

 و یبررس حال در گوگل که یزمان و بدانند دیکنیم جادیا خود تیسا در که صفحه ای مطلب هر از را شما
 يبند فهرست دیخواهیم شما که یکلمات و موضوعات اساس بر را تیسا صفحات است، تیسا يبند فهرست

یم جستجو گوگل در را X موضوع به مربوط آنچه هر و X موضوع مثالعنوانبه یشخص که یزمان تا کند
 .دهد شینما جستجو جینتا صفحه در هاآن يبرا را صفحه آن گوگل کند،

 مقاالت آموزشی سئو و بازاریابی اینترنتی
www.Hiwebmaster.ir 

http://www.hiwebmaster.ir/
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 ي سایت باید استفاده کنیم؟!هابخشاز  کیکدامات کلیدي در از کلم
د که ان داي گوگل نشهارباتبه  خوبیبهاستفاده کرد تا را  شدهانتخابکلمات کلیدي  توانمیسایت  يهاقسمت در بسیاري از

 نمایش دهد:صفحه از سایت را براي اشخاص  آنتی است و براي جستجوي کدام کلمه صفحه چه کلمه یا عبار آنهدف 
 

 صفحهعنوان  .1
 .گیردمیمانند نمونه زیر قرار  titleعنوان صفحه در تگ  .استدر سئو سایت  تأثیرگذاري مهم و هابخشیکی از  عنوان صفحه

>/title < عنوان صفحه>title< 
رار دهید بلکه هاي سایت ق یسیکد نومدیریت محتوا سایت نیازي نیست که شما عنوان سایت را داخل  هايیستمسالبته در اکثر 

در این تگ در داخل کدهاي سایت  خودکار صورتبهبخش  آن، استصفحه یا عنوان مطلب  عنوانبهي که مربوط هابخشدر 
 قرار خواهد گرفت.

 

صفحه نتایج جستجو در اولین خط توضیحی در و هم عنوان صفحه مرورگر مربوطه برچسب عنوان هم در 
براي استفاده از کلمات کلیدي، عنوان صفحات  هامحلبنابراین یکی از بهترین ؛ شودمینمایش داده گوگل 
 .استسایت 

 
 سایت هايلینک .2

 هاآدرس، این استمربوط به صفحات یا مطالب  يهاآدرسید از کلمات کلیدي استفاده کنید توانمیمناسبی که  يهامکاندیگر از 
 این نمونه د مانندتوانمیآدرس سایت شما  مثالعنوانبه. 1مدیریت محتوا استاندارد قابل انتخاب است هايسیستمتوسط  معموالً
 باشد:

www.Example.com/ نظر-مورد-کلیدي-کلمه  
 

با عنوان صفحه  تاراسهملینک انتخابی کنید از کلمات کلیدي خود استفاده کنید و سعی در لینک صفحات سایت 
 باشد.

 
 
 
 

ســت، ي قابل تنظیم ااصــفحهکه براي هر مطلب یا  "پیوند یکتا"یا  "لینک مســتعار"ووردپرس با اســتفاده از هاي جومال و یســتمســدر  1
 توانید لینک دلخواه خود را براي دسترسی و نمایش هر مطلب یا صفحه تنظیم کنید.یم

                                                             

https://www.instagram.com/hiwebmaster_ir
https://t.me/hiwebmaster_ir
https://instagram.com/hiwebmaster_ir
https://t.me/hiwebmaster_ir


   
 

 

https://www.instagram.com/hiwebmaster_ir 
 

https://t.me/hiwebmaster_ir 
 

 

3 

 H1تیتر  .3

>/h1<Heading 1>h1< 
>/h2<Heading 1>h2< 

>/h3<Heading 1>h3< 
>/h4<Heading 1>h4< 

>/h5<Heading 1>h5< 
>/h6<Heading 1>h6< 

 
حتوا مدیریت م هايسیستم متن در ویرایشگرهايو در  کنیممیمطالب استفاده  یترهايتبراي  معموالً H1- H6 يهابرچسباز 

ا ر هابرچسبهر یک از این  سادگیبه توانیمکه  باشندیم دسترسقابل "فرمت "یا  "paragraph format"تحت عنوان 
 .انتخاب کرد موردنظر هايعنوان براي

 و هاروزنامهکه در  تیترهايمانند  دقیقاً .است تربزرگ هاتگکه نسبت به سایر  است H1، تگ هابرچسب ترینمهماز یکی 
ان و اهمیت باالیی را در جذب خواننده و ترغیب ایش باشندیم تیترهاو سایر  هامتناز  تربزرگبسیار  معموالًکه  بینیدیممجالت 

 .کنندمیبه خواندن کل مطالب ایفا 
 

ید توانمید که براي عنوان مطلب خو است تریتبااهم موتورهاي جستجوبراي  تیترهانسبت به سایر  H1 تیتر 
 استفاده کنید. آناز 

 
 

 متن و محتواي صفحه .4
ت سایت، مقاالد توانمیاین محتوا  ،است صفحاتاستفاده کنید، خود محتواي  ید از کلمات کلیديتوانمیي که هابخشاز دیگر 

ی است فقط کافباشد و  ،کنیدمیسایت استفاده  ي که در صفحاتو هر نوع محتوا خدماتیا  اخبار سایت، توضیحات محصوالت
 .که الزم است استفاده کنید رکجاهکه از کلمات کلیدي خود در محتوا سایت 

 شود. زدهدلسته و خ آنکاربر با خواندن  کهنحويبه پر نکنیدکلمات کلیدي  ازاندازهیشببا تکرار  راصفحات سایت دقت کنید که 

 اصطالحاًرا  شودیممتن نسبت به تعداد کل کلماتی کلیدي که در متن استفاده یک میزان درصد استفاده از یک کلمه کلیدي در 
 مثالًکه  شودمیچگالی کلمات کلیدي اعداد و ارقامی اعالم  در سئو سایت در خصوص درصد .نامندیم 1چگالی کلمات کلیدي

1 Keyword Density 
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ر سئو و د تأثیرگذارباشد یا برخی اعتقاد دارند که دیگر چگالی کلمات کلیدي از فاکتورهاي  ...یا  %5یا  %2بهتر است این درصد 
 کلمات کلیدي در محتواي صفحاتدر خصوص استفاده از این است که  موضوع مهمصفحه نیست، اما رتبه دهی گوگل به یک 

وع این موضبپردازید یا بخواهید ذهن خود را درگیر  و بدون اینکه بخواهد به محاسبات این درصدها حد اعتدال را رعایت کنید
است یا خیر، در حد اعتدال و هرکجا الزم است از کلمات کلیدي  تأثیرگذارکنید که آیا چگالی کلمات کلیدي در سئو یک مطلب 

 راکهچسایت و محتواي خود را از کلمات کلیدي پر کنید  ازاندازهیشبدر سایت و محتواي خود استفاده کنید و فقط سعی نکنید 
ی به نام با تخلفگوگل شما را  چنینو هم ایدکردهرا در سایت خود تولید  غیرطبیعیو  کنندهخستهبا این کار هم یک محتواي 

Keyword Stuffing  جریمه خواهد کرد.شناسایی و 
 
 

 1مسیر ناوبري صفحات سایت .5
ایشان  د، مسیر جاريندر چه مسیري از سایت قرار دار بداندهر صفحه  در براي اینکه بازدیدکنندگان هاسیستمدر تمامی  معموالً

با  الًمعموو  مسیر ناوبري در باالي صفحات سایت مشخص است صورتبه اصطالحاً موردنظراز شاخه اصلی سایت تا صفحه 
 باالتري از سایت هدایت شد. يهاشاخهبه  توانمیکلیک بر روي هر بخشی از مسیر 

صلی سایت ا یرهايمسو  هاشاخهظریف از کلمات کلیدي خود استفاده کنید همین نحو عالی و ید به توانمیکه  يهامکانیکی از 
لمه هواپیماي با هدف ک آژانسدر سایت یک  مثالعنوانبه .باشندیمهمگی از نوع لینک  هایردهیمسکه این  خصوصبه است

 یم چنین مسیري را براي دسترسی به یک مطلب نهایی داشته باشیمتوانمیما  "تور کیش"کلیدي 
 تهرانتور کیش از  >تور کیش  >داخلی  تورهاي >صفحه نخست 

هتل داریوش و ... را  یا تور کیش از تهران 96تهران اردیبهشت : تور کیش از هايعنوانمطالبی تحت مونه ندر این صفحه 
 تهران ايکه لیست تمامی تورهاي که براي پروازه است "تور کیش از تهران"اخه فعلی سایت در این مثال ش .قرار داد توانمی

ی سایت. شاخه اصل لیست شده باشند و به همین نحو تا توانندمیاست. در شاخه قبلی کلیه تورهاي کیش  شدهدادهاست قرار 
ي باالتر سایت هابخشبه  سادگیبهید توانمیکجاي سایت قرار دارد و هم  داندیم دقیقاًبا این ناوبري صفحات  بازدیدکنندگان

 استفاده خواهیم کرد. هایدهآدرسو  هايبندستهداز کلمات کلیدي خود در این  نیز د و مانهدایت شو
 
 
 

 داخل محتوا سایت 2ي لینک شدههامتن .6
خلی سایت است. دا يهایده نکیلدر  هانکیلمتن  عنوانبه ،ید از کلمات کلیدي استفاده کنیدتوانمیکه  ییهامحلیکی دیگر از 

 .کندمیداخلی که صفحات و مطالب مختلف را به یکدیگر متصل  هايلینک

1 Site Navigation 
2 Anchot Text 
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اده استف را ياجملهفاده کنید و یا متن یا را است موردنظرخود کلمه کلیدي  دقیقاً داخلی ممکن است هايیدهلینک  براي این
نک طبیعی عمل کنید و هر جا که الزم است این لی کامالً باشد. در استفاده از این تکنیک موردنظرکنید که شامل کلمه کلیدي 

 را به صفحات نامربوط لینک دهید و باعثاربر کخود در متون  ربطیب هايیدهد با لینک را تعریف کنید و سعی نکنی هایده
 .خستگی و یک تجربه بد براي کاربر شوید

 
 داخلی بین مطالب سایت يهایدهمثالی براي لینک 

مقاله  در حال نوشتن یک "پلوسهیس"ی یک سایت تفریحی و گردشگري دارید و در خصوص معرففرض کنید  مثالعنوانبه
 هستید:

راى ببه نام اهللا وردیخان اول  عباسشاهمشهور  به دست یکی از سرداراناست که در دوره صفویه  ییهاي زیبااز پل پلوسهیس"
ل پبنا شد. این پل که در سمت غربی  بیهزارجرو باغ  چهارباغ باالبه خیابان  عباسى پایین چهارباغاتصال خیابان 

 "...است و  بناشده خواجو
پایین و یا پل خواجو داشته باشید و این کلمات، لب دیگري در خصوص چهارباغ باال یا چهارباغ در متن فوق اگر شما مطا

 ک دهید.ر لینیکدیگ هید مطالب را بتوانمیبسیار طبیعی  صورتبهو  خوبیبهکلمات کلیدي سایت شما باشند  فرضاً
 
 

 برچسب تصاویر .7
راي هر تصویر ب استفاده کنید) حتماً کنیممی(که توصیه  کنیدمیخود از تصاویر استفاده  ي مختلف سایتهابخشدر  کهدرصورتی

 :تعریف کرد توانمیبرچسب  دو
 1عنوان تصویر •
 2متن جایگزین تصویر •

 وردنظرممگر زمانی که موس بر روي تصویر  شودمیدر خود سایت نمایش داده ن کنیدمیمقداري که براي این دو برچسب تعریف 
در محتوا  و یا زمانی که به هر دلیلی تصویر شودمیکه برچسبی که براي تگ عنوان تنظیم شده است نمایش داده  شود داشتهنگه

 د.نمایش داده خواهد ش تبارگذاري و نمایش داده نشود برچسبی که براي متن جایگزین تصویر تنظیم شده اس

هستند، کلمات کلیدي  یريکارگبهدو محل مناسب براي ، altتگ  اصطالحاًبرچسب متن جایگزین یا  خصوصاًاین دو برچسب 
 به موضوع تصویر نیز مربوط باشد. شدهاستفادهکه کلمات  یبه شرطالبته 

 
 

1 Title Tag 
2 Alt Tag 
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 1برچسب توضیحات صفحه .8
نوشت که فقط براي موتورهاي  "متاتگ توضیحات"توضیحات مختصري تحت عنوان  توانمیاز سایت  ايصفحهبراي هر 

وگر متوجه ي جستجهارباتکه  کنندمیکمک . این برچسب شودمیو به بازدیدکنندگان سایت نمایش داده نجستجو کاربرد دارد 
موتورهاي صد درصد)  صورتبهه (نه همیشه و ن معموالً و استموضوعی صفحه در خصوص چه  آنشوند محتواي ارائه شده در 

ایش در صفحه نتایج جستجو نمتوضیحاتی که در زیر هر نتیجه در این برچسب براي نمایش در  شدهدرججستجو از توضیحات 
 .کنندمیاستفاده  شودمیداده 

 و) هر صفحه از سایت جهت نمایش در لیست نتایج جستجMeta Descriptionاستفاده گوگل از برچسب توضیحات (
 

از  هاآنکاراکتر نوشته شود و در  160در  نهایتاًبهتر است  استمطالب یک صفحه کل  از ياخالصهتصر که توضیحات مخ این
 .دشواستفاده  استمربوط به همان صفحه یا مطلب  که موردنظرکلمات کلیدي 

 
 

 2کلیديبرچسب کلمات  .9
لمات کلیدي ک در این برچسب است، برچسب کلمات کلیدي است.ي که براي محتوا سایت قابل تنظیم هابرچسبیکی دیگري از 

 .شوندمیاز یکدیگر جدا  با کاراکتر کاماهریک و شده از سایت نوشته مربوط به هر صفحه 

در  و نخواهد بودمحتواي یک صفحه موضوع و تشخیص دیگر مالك گوگل  ازجملهموتورهاي جستجو  ماعالاین برچسب طبق 
ستفاده از این برچسب ا هاسایتهمچنان بسیاري از  وجودینباا .نخواهند داشت تأثیرينیز رتبه دهی به مطالب و صفحات سایت 

 مینهدرزمطرح  برندهاي ترینبزرگي که هاسایتي بسیار مطرحی در جهان را بررسی کردم و حتی هاسایت شخصاًو  کنندمی
بودن یا  مؤثریر اینکه درگ جايبهبنابراین براي این گزینه نیز  کنندمیکه همگی همچنان از این برچسب استفاده  باشندیمسئو 

1 Meta Description 
2 Meta Keywords 
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کلمات کلیدي  برچسب مرتبط کامالًطبیعی و  کامالً صورتبه ،تا چه حد است تأثیرباشیم یا اینکه این میزان  آنبودن  تأثیربی
 تکمیل کنید.براي هر صفحه را 
 
 
 

 

  سئوکتاب آموزش 
 152 : تعداد صفحه •
 978-600-8419-79-2 :شابک •
 وزیري ز: سای •
 سئو، بهینه سازي سایت :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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