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 ۳ 

  تیسا دیبازد شیافزا يمتا برا حاتیآموزش جامع نحوه نوشتن توض

سـئو نحوه نوشـتن توضـیحات متا از جمله تکنیک هایی اسـت که با فراگیري آن می توانید باعث بهبود  
 .سایت خود شوید

ت، معموال همه فقط به محتواي  ایت اـس ئو ـس تفاده از محتوا براي بهبود ـس ر اـس حبت بر ـس زمانی که ـص
 .تولید شده تمرکز می کنند

پنهانی وجود دارند که اسـتفاده صـحیح از آن ها تاثیرات چشـم گیري در بهبود   HTML اما المان هاي
 .سئو دارد

 .تی را هم براي موتورهاي جستجو و هم براي کاربران ارسال می کنداین المان ها سیگنال هاي مثب

 .یکی از این المان هاي مهم متا تگ توضیحات است

 متا دیسکریپشن چیست ؟

یف می کند. این متن در کد فحه را توـص ه محتواي ـص ورت خالـص ت که به ـص یحات متا، متنی اـس  توـض

HTML صفحه قرار دارد. 

 .موتورهاي جستجو نمایش داده می شود  متاي توضیحات در صفحه نتایج

 .نیز می باشد Snippet این تگ یکی از تگ هاي مهم در سئو است و یکی از اجزاي اصلی

 :از عبارتند Snippet اصلی اجزاي

 (Meta Title Tag) تگ عنوان صفحه •

• Slug یا همان URL صفحه 

 (Meta Description) متا تگ توضیحات •



 
 

 

 ٤ 

 :صفحه نتایج جستجو بدین شکل نمایش داده می شودمجموع موارد باال در 

یحات می توانید مطلب تر در مورد متا تگ توـض ب اطالعات بیـش یحات تگ متا جهت کـس  قانون 5  : توـض
 .را مطالعه کنید دیسکریپشن متا

 چرا باید از متا تگ توضیحات استفاده کنیم ؟

ئو  ت که این تگ ـس ت، اما همچنان یکی از اگر چه گوگل اعالم کرده اـس جزو فاکتورهاي رتبه بندي نیـس
 .مهمترین پارامترهاي در افزایش سئو سایت است

 متا تگ توضیحات مانند یک نوشته تبلیغاتی براي سایت است •

اســتفاده از متا دیســکریپشــن ظاهر بهتري در صــفحه نتایح موتورهاي جســتجو براي  •
 .سایت ایجاد می کند

 سایت خواهد شد CTR افزایشاستفاده از این تگ باعث  •

• CTR باالتر باعث افزایش رتبه سایت در گوگل خواهد شد 

 باشد Rich Snippet متاي توضیحات سایت می تواند بخش بزرگی از •
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 ٥ 

 قانون اصلی در نحوه نوشتن توضیحات سایت استاندارد (بایدها و نبایدها) 9

 .نوشتن توضیحات متا سایت می پردازیمدر این بخش از مقاله به بررسی تکنیک ها در نحوه  

 براي همه صفحات سایت متاي توضیحات وارد کنید .۱

 از متاي توضیحات تکراري استفاده نکنید .۲

 پیکسل باشد  850الی   400طول متاي توضیحات بین  .۳

 کلمه کلیدي اصلی صفحه را تگ توضیحات استفاده کنید .٤

 نکنیداز عالمت نقل قول “” در توضیحات متا استفاده   .٥

 ارزشی در متن توضیحات خود ایجاد کنید .٦

 داخل متا دیسکریپشن قرار دهید (Call To Action – CTA) یک دعوت به اقدام .۷

 سعی در فریب مخاطبان نداشته باشید .۸

 متاي توضیحات صفحه را با یک تگ عنوان قدرتمند پشتیبانی کنید .۹

 براي همه صفحات سایت متاي توضیحات وارد کنید .1

 .همه صفحات سایت و همه صفحات وبالگ خود متاي توضیحات و متاي عنوان صفحه درج کنیدبراي  

اگر تا حاال این کار را انجام نداده اید و ـسایت ـشما ـصدها ـصفحه دارد، کار را از مهمترین ـصفحات ـسایت 
 .شروع کنید

 توضیحات متا در وردپرس کجاست ؟

 .است Yoast کریپشن در وردپرس استفاده از پالگین سئویکی از ساده ترین راه ها براي ایجاد متا دیس



 
 

 

 ٦ 

بعد از نـصب و فعال ـسازي پالگین، در انتهاي مطالب در پنل مدیریت وردپرس بخـشی اـضافه خواهد ـشد 
 .که می توانید متا دیتاي صفحه را در آن وارد کنید

 

 از متاي توضیحات تکراري استفاده نکنید .2

 .براي سایت تولید می کنید باید منحصربفرد باشندتمام متا دیتاهایی که 

 .هیچ متا دیتایی در سایت کپی باشد و یا با متا دیتاي دیگري یکسان باشد



 
 

 

 ۷ 

 پیکسل باشد 850الی  400طول متاي توضیحات بین   .3

 .کاراکتر باشد 160الی   130در بسیاري منابع اشاره شده است که طول توضیحات سایت باید بین 

 .اما باید توجه داشته باشید که گوگل از پیکسل براي محاسبه و نمایش متا دیتاها استفاده می کند

می توانید از ابزار سـئو   (Meta Description) و (Meta Title) براي محاسـبه طول متاي عنوان
 .که براي این کار تولید شده است استفاده کنید

 پیکسل به صفحه Description و Title طول محاسبه: ابزار رایگان سئو

 کلمه کلیدي اصلی صفحه را تگ توضیحات استفاده کنید .4

 .استفاده شده باشدتمام صفحات سایت باید داراي یک کلمه کلیدي اصلی باشند که در آن صفحه 

 .استفاده از کلمه کلیدي در صفحات باعث کسب رتبه در گوگل خواهد شد

تفاده   یحات هم اـس لی در متاي توـض تجو باید از کلمه کلیدي اـص براي کـسب رتبه بهتر در موتورهاي جـس
 .کرد

ــورت پر رن ــند را به ص ــتجوي کاربر می باش ــتجو عباراتی را که مرتبط با عبارت جس  گموتورهاي جس
(Bold) نمایش می دهند. 

ا   د را داـخل مـت اده می کنـن ــتـف ا اسـ ــتجو از آنـه اربران براي جسـ ه ـک اراتی را ـک ا عـب ـــم ابراین وقتی شـ بـن
 .دیسکریپشن قرار می دهید، کاربران به راحتی متوجه آنها خواهند شد
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 ۸ 

 از عالمت نقل قول “” در توضیحات متا استفاده نکنید .5

قرار دارد، باید مراقب باشــید که از کاراکترهایی که  HTML در کدهايبدلیل اینکه توضــیحات ســایت 
 .باعث به وجود آمدم مشکل می شوند پرهیز کنید

 .یکی از این کاراکترهاي رایج عالمت نقل قول می باشد

 .باعث بروز مشکل در متا توضیحات می شود (”quote“) عالمت نقل قول

 ارزشی در متن توضیحات خود ایجاد کنید .6

 .به کاربران خود دلیلی براي کلیک کردن بدهید

 .به آنها ارزشی را هدیه کنید که با کلیک کردن در سایت شما به دست خواهند آورد

 :بدهید خود کاربران به توانید می که هایی ارزش

 به آنها بگوئید چه چیزي به دست خواهند آورد •

 چه چیزهایی یاد خواهند گرفت •

 برطرف خواهد شدچه مشکالتی از آنها   •

ن قرار  (Call To Action – CTA) یک دعوت به اقدام .7 کریپـش داخل متا دیـس

 دهید

با متن توـضیحات ـسایت مانند بخـشی از ـسفر مـشتریان خود برخورد کنید. از زبانی اـستفاده کنید که آنها 
 .را به گام بعدي هدایت می کند

CTA  انجام گام بعدي می کنددر متن قرار دهید که آنها را تشویق به. 



 
 

 

 ۹ 

 سعی در فریب مخاطبان نداشته باشید .8

با اینکه باید توجه کاربران را به خود جلب کنید و آنها را تشـویق به وارد شـدن به سـایت کنید، ولی در 
 .این کار حتما اخالق را نیز در نظر داشته باشید

 .هیچ وقت مخاطبان را تنها براي جلب توجهشان گول نزنید

 .از این شیوه ها استفاده کنید کاربران بعد از ورود به سایت به سرعت از آن خارج می شوند  اگر

 .این نه تنها به سئو سایت کمک نمی کند بلکه باعث آسیب رساندن به آن نیز می شود

 .اگر محتواي سایت منطبق با متا دیتاي آن نباشد ممکن است موتورهاي جستجو سایت را جریمه کنند

 توضیحات صفحه را با یک تگ عنوان قدرتمند پشتیبانی کنید متاي .9

 .برخالف متاي توضیحات، عنوان صفحه در رتبه بندي سئوي سایت تاثیر زیادي دارد

 .این تگ مهم سئو همچنین نقش مهمی در جلب توجه مخاطبان دارد

یح تیبانی توـض ده براي پـش ئو ـش تفاده از یک تگ عنوان قدرتمند و ـس ایت الزم  به همین جهت اـس ات ـس
 .است

 :جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تگ تایتل می توانید از مقاالت زیر استفاده کنید

 کرد؟ سازي بهینه  را صفحه  عنوان سئو  باید چگونه و چیست صفحه  عنوان تگ

 جذاب  هاي  تگ تایتل  نوشتن براي  طالیی قوانین 9  :  بنویسیم  عنوان  تگ  چگونه
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سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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