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 چیست ؟ تگ عنوان صفحه 
 .از جمله مهمترین پارامترهاي سئو است (Title Tag) تگ عنوان صفحه 

جزئیات بسیار کوچک می توانند بر روي رتبه سایت شما در گوگل تاثیر همان طور که می دانید حتی 

 .داشته باشند

بندي سایت شما در صفحه به عنوان مثال، شاید تصور کنید که تگ عنوان صفحه، تأثیر زیادي بر رتبه  

 .نتایج موتور جستجوي گوگل ندارد

 .اما سخت در اشتباهید

ن با دیدن آن، اقدام به کلیک کردن بر لینک سایت شما کند که کاربراتگ عنوان به نحوي عمل می

 .خواهند کرد

 سایت تاثیر مثبت دارد   CTRبهینه سازي تگ تایتل بر روي

 

 تگ عنوان چیست؟ 

است که عنوان صفحات  HTML کوتاه ترین جوابی که می توان به این سوال داد: تگ تایتل یک تگ 

 .وب سایت را مشخص می کند

رشده، آشنایی با جزئیات مرتبط با تگ عنوان از اهمیت باالیی برخوردار است. به با توجه به نکات ذک

 .همین دلیل در این مقاله به بررسی مفاهیم مرتبط با آن خواهیم پرداخت. همراه ما باشید

 



 
 

 

 ٤ 

 تگ عنوان صفحه چیست؟

 .است که عنوان صفحات را مشخص می کند HTML یکی از المان هاي Title به طور کلی تگ

جمله مهمترین کاربرد هاي این تگ، مشخص کردن عنوان صفحات براي بازدید کنندگان و   از

 .موتورهاي جستجو است

 
با رنگ آبی قابل مشاهده هستند همچنین  (SERP) تگ عنوان، در صفحه نتایج موتور جستجو

 .ها را در باالي مرورگر خود نیز مشاهده نماییدتوان آنمی

 :به صورت زیر است title نمونه کد تگ

<head> 

  <title>Example Title</title> 

</head> 

 کاربرد تگ تایتل

 .خالصه اي از محتواي شما است Meta Title Tag تگ عنوان یا

 در صورتی که عنوان جذابی براي صفحات خود تعریف کنید، در صفحه نتایج موتورهاي جستجو

(SERP)   خواهید بودمتمایزتر از رقبا. 



 
 

 

 ٥ 

مجید رجبی” تایتل صفحه   |]  2021در مثال باال “سئو عکس : راهنماي کامل بهینه سازي تصاویر [

 .است

همچنین عنوان صفحه به کاربر این دید را خواهد داد که با کلیک کردن و وارد شدن به سایت چه 

 .محتوایی را خواهد دید

 .دشوالبته کاربرد تگ عنوان به این جا محدود نمی

 
در باالي تب مرورگر نمایش داده می شود، کابران با دیدن آن پی به محتواي  Title Tag از آنجا که

 .صفحه سایت خواهند برد 

هاي مختلف را باز کرده باشند، با استفاده از تگ از سوي دیگر زمانی که کاربران چند صفحه از سایت  

 .پیدا خواهند کرد  شده در مروگرشان، سایت شما راعنوان نمایش داده  

 

 طول تگ عنوان چقدر باید باشد ؟ 

 .کاراکتر کند  60طول تگ عنوان معموال نباید از  



 
 

 

 ٦ 

 .هر چند که این تعداد به نوع موتور جستجو و عرض حروف به کار گرفته شده، متغیر خواهد یود

ش هاي اگر طول تگ عنوان شما از حد مجاز بیشتر شود، خود موتورهاي جستجو اقدام به حذف بخ

 .اضافه آن خواهند کرد

ستفاده نمی کنند  راي محاسبه طول تایتل ا ستجو از کاراکتر ب  موتورهاي ج

(متاي توضیحات) از  Meta Description و  Meta Title موتورهاي جستجو براي نمایش 

 .پیکسل استفاده می کنند 

 .به عنوان مثال، آیا دو حرف ب و ج از نظر اندازه یکسان هستند؟ خیر

 .از پیکسل استفاده می کنند SERP موتورهاي جستجو براي نمایش عناوین و متاي توضیحات در 

یک ابزار سئو رایگان براي شما عالقمندان به سئو و سئوکاران محترم فراهم کردم که با استفاده از آن 

 .می توانید اقدام به اندازه گیري صحیح طول عنوان صفحه و متاي توضیحات کنید

 .ع از طول استاندارد براي عناوین و توضیحات صفحات سایت به صفحه ابزار مراجعه کنیدجهت اطال

 بر اساس پیکسل  Descriptionو  Titleابزار سئو: محاسبه طول

 

 ستند؟چرا تگ هاي عنوان براي سئو مهم ه

 .دارد (On-Page SEO) تگ عنوان، تأثیر به سزایی بر سئوي داخلی سایت 

الگوریتم گوگل تگ تایتل را به عنوان یک نشانه اصلی جهت تشخیص هدف صفحه و مرتبط بودن آن 

 .مورد استفاده قرار می دهد

https://majidrajabi.com/tool-test-google-title-meta-description-lengths/


 
 

 

 ۷ 

 .ها برخوردار است subheading تگ عنوان صفحه از باالترین جایگاه در بین

 .استفاده از کلمه کلیدي اصلی صفحه در این تگ باعث افزایش رتبه سایت خواهد شد

را متفاونی را  CTR (Click-Through Rate)باتوجه به میزان بهینه سازي سئو عنوان صفحه،  

 .می توان به دست آورد

مهم در این تگ   CTA (Call To Action) به جمله راه هایی بهینه سازي تگ عنوان استفاده از

 .سئو است

 title یکی از فرمت هاي صحیح تگ

 برند  نام   |  دوم  واژه  کلید  –کلیدواژه اصلی  

 رجبی   مجید   |  جستجو   موتورهاي   سازي   بهینه   –مانند: سئو سایت  

Title Tag  و تگ H١ 

تاثیر زیادي بر روي سئو داخلی دارند و هر دو متعلق به سئوي داخلی می  H١ تگ عنوان و تگ 

 .باشند

باتوجه به تشابه زیادي که این دو تگ مهم دارند بعضی از افراد تصور می کنند که هر دوي این تگ ها 

 .هستند HTML المان مشابهی در

 .وجود دارد H١ و  Title Tag اما تفاوت زیادي بین

 .شوند و در صفحه نتایج موتور جستجو، قابل مشاهده نیستند ، در خود مقاالت نمایش داده میH١ تگ



 
 

 

 ۸ 

 

Hذهن مخاطب را درباره چیزي میخواهد بخواند و یا ببیند آماده می کند. این تگ تنها زمانی که  ١

 .کاربر داخل صفحه باشد قابل مشاهده است

در مثال هاي باال قابل مشاهده است که، تگ تایتل “سو. عکس: راهنماي کامل بهینه سازي تصاویر 

راهنماي کامل آموزش بهینه سازي تصاویر وب سئو عکس :  “ H١ مجید رجبی” است و  |]  2021[

 .سایت” است

 .می توانند کلمات مشابهی داشته باشند H١ همانطور که در این مثال مشخص شد تگ هاي تایتل و



 
 

 

 ۹ 

اما هر کدام از این تگ ها در مکان هاي مختلفی به کار برده می شوند و تاثیرات متفاوتی بر روي سئو 

 .سایت دارند

 د یک تگ عنوان صفحه سازگار با سئوگام براي ایجا 4

گوگل و سایر موتورهاي جستجو براي تشخیص کیفیت و موضوع صفحات سایت از فاکتورهاي زیادي 

 .استفاده می کنند

شما می توانید با بهینه سازي عنوان صفحه به رتبه یک در صفحه نتایج موتورهاي جستجو نزدیک 

 .شوید

بسزایی در سئو سایت برعهده دارد بسیار مهم است که این المان سئو را از آنجا که عنوان صفحه نقش  

 .به درستی بهینه سازي کرد

سازي نمایید نیاز است تا از مراحل براي آن که بتوانید تگ عنوان صفحه را با توجه به اصول سئو، بهینه

 زیر پیروي کنید 

 

 

 عناوین اورجینال و خاص تولید کنید .1

 .کنندپسندند که از عناوین خاص و منحصر به فرد استفاده میفحاتی را میموتورهاي جستجو، ص

کند، استفاده از عناوین تکراري سازي تگ عنوان شما را تهدید میترین خطري که در مسیر بهینهمهم

 .در سایت است



 
 

 

 ۱۰ 

 .هاي شدیدي وارد خواهد کرد  این کار به رتبه سایت شما، آسیب

 حاال  همین  –به عنوان مثال اگر شما صفحات زیادي داشته باشید با تایتل “مقرون به صرفه ترین کاال  

 .شوند  صفحه  کدام  وارد  باید   دهند  تشخیص  توانند  نمی   جستجو موتورهاي و  کاربران  کنید”  خرید

نمی توانند از سوي دیگر موتورهاي جستجو نیز نمی توانند بین این صفحات تفاوتی قائل شوند و  

 .تشخیص دهند که باید کدام صفحه را به کاربر نمایش دهند

 .در نتیجه صفحات شما را حذف می کنند

همچنین در صورتیکه عناوین صفحات تفاوت هاي کمی باهم داشته باشند (یک یا دو کلمه آنها متفاوت 

شما را کاهش خواهد باشند) در این حالت هم موتورهاي جستجو این تفاوت را تشخیص داده و رتبه  

 .داد

بهترین شیوه این است که براساس کلمه کلیدي صفحه خود یک عنوان منحصربفرد و کاربرپسند تولید 

 .کنید

سعی کنید عناوینی را انتخاب کنید که در عین خالقانه بودن، پیام اصلی شما را به صورت مستقیم به 

 .مخاطب القا نمایند

 استفاده از کلمات کلیدي .2

 .اده از کلمات کلیدي در تگ عنوان، از اهمیت باالیی برخوردار استاستف

استفاده از کلمه کلیدي در تگ عنوان صفحه باعث جذب تعداد بیشتري بازدید کننده به سایت می 

 .شود. همچنین این کار یکی از اصول سئو عنوان صفحه نیز می باشد



 
 

 

 ۱۱ 

گ تایتل باشد   بهتر است کلمه کلیدي اصلی در ابتداي ت

 .توجه داشته باشید نباید بیش از حد از کلمات کلیدي در عنوان صفحه استفاده کرد

 اضافه کردن یک قالب به عنوان صفحه .3

براي اینکه کاربران بر روي سایت شما در صفحه نتایج موتورهاي جستجو کلیک کنند باید دلیلی به آن  

 .ها بدهید

ر را برطرف کند، باید چشم گیر هم باشد تا کاربر روي عنوان صفحه شما عالوه بر اینکه باید نیاز کارب

 .سایت شما کلیک کند

 .اضافه کردن احساسات در عنوان صفحه از جمله بهترین قالب هایی است که می توان بکار برد

به عنوان مثال می توان بجاي عنوان “نکات نگهداري از ماشین” از عنوان “بهترین و جدید نکات 

 .استفاده کردنگهداري از ماشین”  

 .تکنیک دیگر سئو سازي تایتل صفحه، استفاده از اعداد است



 
 

 

 ۱۲ 

4. 

 تبلیغ برند خود با استفاده از تگ عنوان 

 .هاي مناسب تبلیغ و افزایش آگاهی نسبت به برند، استفاده از تگ عنوان است یکی از شیوه

تعداد دفعات استفاده از برند در تایتل البته نیاز است تا دقت کافی براي انتخاب بهترین زمان، مکان و 

 .را داشته باشیم

 .صفحه اصلی و صفحه درباره ما هر دو مکانی مناسب براي تقویت نام برند می باشند



 
 

 

 ۱۳ 

 .همچنین می توان در انتهاي نام صفحات دیگر سایت نیز نام برند را به کار برد

سازي نمایید نیاز است تا نام برند خود ینهبراي آن که بتوانید تگ عنوان را با توجه به سئوي سایت، به

 .را به صورت متعادل در تگ عنوان استفاده نمایید

 بازنویسی تگ عنوان صفحه توسط گوگل

 .گاهی اوقات گوگل تگ عنوان صفحه را تغییر می دهد و تایتل خود را به کابران نشان می دهد

شد می تواند عنوان بهتر و مرتبط تري نسبت به گوگل زمانی این کار را انجام می دهد که باور داشته با

 .عنوان فعلی را نشان دهد

 :مواقعی که گوگل تگ عنوان را تغییر می دهد

 زمانی که عنوان به خوبی محتواي صفحه را توصیف نکند  •

 منحصربفرد نباشد  •

 زمانی که از کلمات کلیدي بصورت بی رویه در عنوان استفاده شده باشد •

 عبارت جستجو نباشد زمانی که مرتبط با   •

 .هیچ روشی براي جلوگیري از بازنویسی عنوان صفحه توسط گوگل وجود ندارد



 
 

 

 ۱٤ 

اما اگر نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم را رعایت کنید به احتمال زیاد عناوین شما بازنویسی 

 .نخواهند شد

 .ن صفحات مورد بدي نیستالبته به این نکته هم توجه داشته کنید که همیشه بازنویسی عناوی

به عنوان مثال اگر صفحه شما براي عبارات مختلفی جایگاه به دست آورده باشد، گوگل با بازنویسی 

تایتل صفحه آن را براي بازدید کنندگان شخصی سازي کرده و باعث افزایش ترافیک ارگانیک سایت 

 .شما خواهد شد

 جمع بندي

 .فحه از سایت الزم استاستفاده از تگ عنوان مناسب براي هر ص

گذارد نیاز است تا دانش خود را در از آن جایی که تگ عنوان، به طور مستقیم بر سئوي سایت تاثیر می

 .این حیطه افزایش دهید

 .در این مقاله با بررسی مفاهیم مرتبط با تگ عنوان سعی کردیم تا شما را راهنمایی نماییم
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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    20و بیش از  ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو  

 داشتم. 

 

 

 

 

 


	تگ عنوان صفحه  چیست ؟

