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 ۳ 

 

  ؟ چگونه تگ عنوان بنویسیم
 .وجود داشته باشدسوالی که براي هر فرد فعال در سئو ممکن است 

 قوانین و اصول نوشتن تایتل تگ هاي سئو شده چیست؟

 .شود، تگ عنوان صفحه استیکی از نکاتی که معموال در سئو سایت به آن توجه کمتري می

ــاـهد  ــئو ـتگ عنوان را ـیاد بگیرـید و آنـها را ـبه ـکار ببرـید، شـ زـمانی ـکه بتوانـید تـمامی نـکات مرتبط ـبا سـ
 .ارگانیک سایت خواهید بودافزایش ترافیک 

تراتژي بازاریابی   تر اـس ما تاثیرگذاري بیـش ید و یا هدف ـش ایت خود باـش ئو ـس ما به دنبال افرایش ـس اگر ـش
 .محتوایی باشد، بهینه سازي تایتل تگ یکی از مهمترین اقداماتی است که باید به آن بپردازید

 .شودیهاي زیادي براي افزایش ترافیک سایت صرف م ساالنه هزینه

هاي زیاد افزایش دهید، به موفقیت بزرگی دســـت   زمانی که بتوانید این ترافیک را بدون صـــرف هزینه
 .خواهید یافت

 .هاي مناسب براي انجام این کار است  سازي تگ عنوان، یکی از شیوه  بهینه

 .در این مقاله به چگونگی نوشتن تگ هاي عنوان جذاب می پردازیم

 .همراه ما باشید

 

 

 



 
 

 

 ٤ 

 گ عنوان چیست ؟ت

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

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

قابل مشاهده هستند همچنین با رنگ آبی   (SERP) تگ عنوان، در صفحه نتایج موتور جستجو
 .ها را در باالي مرورگر خود نیز مشاهده نماییدتوان آنمی

ـسئو عنوان صفحه را بهینه تگ عنوان ـصفحه چیـست و چگونه باید   براي آـشنایی بیـشتر می توانید مطلب
 .را مطالعه کنید سازي کرد؟

 

 چرا تگ عنوان از اهمیت باالیی برخوردار است؟

 .تگ عنوان، موضوع محتواي صفحه را براي بازدیدکنندگان و موتورهاي جستجو مشخص می کند

تخمین می موتورهاي جـستجو با اـستفاده از این تگ میزان ارتباط و نزدیکی ـصفحه با عبارت جـستجو را  
 .زنند
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به همین دلیل، بســیار ضــروري اســت که تگ تایتل تا حد امکان مرتبط و همراســتاي محتواي صــفحه  
 .باشد

 تایتل تگ در کجا نشان داده می شود ؟

 .عالوه بر وب سایت شما، تایتل در مکان هاي دیگري نیز نشان داده می شود که باید از آنها آگاه باشید

ما افزایش ترا ان داده  اگر هدف ـش ما باید در هر مکانی که نـش ت، تایتل تگ ـش ایتتان اـس فیک ارگانیک ـس
 .می شود بهینه باشد

 تب مرورگر .۱

 .شودتگ عنوان، متنی است که در تب مروگر شما نشان داده می

با توجه به این موضـوع تایتل تگ باید به گونه اي نوشـته شـود که کاربران به راحتی موضـوع صـفحه را 
 .بیاورندبخاطر 

 
 (Search Engine Result Page – SERP) صفحه نتایج موتورهاي جستجو .۲

فحات در تجو، عنوان ـص ایت در موتورهاي جـس فحات ـس دن ـص ان داده می  SERP بعد از ایندکس ـش نـش
 .شوند



 
 

 

 ٦ 

ــایت،  SERP به همین دلیل تگ عنوان در ــدن به س ــبت به کلیک کردن و وارد ش باید کاربران را نس
 .نمایدترغیب 

 هاي دیگرها و سایترسانه .۳

 Anchor معموال ســایت هاي دیگر و افراد در شــبکه هاي اجتماعی شــان از عنوان صــفحه به عنوان

Text براي لینک دادن استفاده می کنند. 

 .دوباره، به همین دلیل است که عنوان صفحه باید به صورت کامال واضح محتواي صفحه را نشان دهد

اهمیت این تگ مهم ســئو پی بردیم و ضــروري اینکه چگونه تگ عنوان بنویســیم را درك  تا اینجا به  
 .کردید



 
 

 

 ۷ 

 نکته کلیدي طالیی در نوشتن تگ تایتل 9

فحه خود را بین  .۱ ل محدود کنید  480الی   250تگ عنوان ـص به طول عناوین (  پیکـس ابزار محاـس
 )  سایت بر اساس پیکسل

 استفاده از کلمه کلیدي در عناوین صفحات .۲

 محتواي صفحه را به بهترین شکل ممکن بیان کنید .۳

تفاده کنید از کلماتی مانند چگونه، چطور، چه زمانی و کج .٤   درك  تا  کنید کمک  کاربران به  –ا اـس
 آورد  خواهند دست  به  چیزي چه سایت  در کنند

ی، راهنماي کامل و   .٥ تفاده …از کلماتی مانند بهترین، بررـس ه  را  برانرکا –  کنید  اـس وـس  کنید  وـس
 شوند سایت  وارد تا

 عناوین منحصربفردي براي صفحات ایجاد کنید .٦

 عنوان استفاده نکنیداز عناوین تکراري به هیچ  .۷

 از نام برند و یا نام شرکت خود در تایتل استفاده کنید .۸

 تایتل ها را ساده بنویسید .۹

 ها توجه داشتنکاتی که در حین نوشتن تگ عنوان باید به آن

 بهتر (CTR) انتخاب کلمات مناسب براي به دست آوردن نرخ کلیک .۱

 نام برند و اسم شرکت .۲

 تگ تایتل هاي کوتاه شده .۳

 .کندنوان اولین چیزي است که کاربر از سایت شما مشاهده میتگ ع
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 ۸ 

 .تأثیر داشته باشد (CTR) تواند به طور مستقیم بر نرخ کلیکبا توجه به این موضوع، تایتل تگ می

 .همین نکته باعث شده تا نوشتن تگ عنوان براي افزایش سئوي سایت، اهمیت باالیی داشته باشد

براي موتورهاي جـستجو بهینه ـسازي ـشده باـشد و هم توجه کاربران را به خود این تگ همزمان باید هم  
 .جلب کند

ــد باید همزمان باید  ــته باش ــفحه را در خود داش ــفحه عالوه بر اینکه باید کلمه کلیدي ص تگ عنوان ص
 .احساسات و توجه مخاطب را درگیر کند

 پایه و اساس یک عنوان صفحه خوب

 استفاده از اعداد •

 سادگی •

 فاده از کلمات جذاباست •

ی  فحه را بررـس ه می کند تا با کلیک محتواي ـص وـس یک تایتل خوب عالوه بر جلب توجه مخاطبان را وـس
 .کنند

 .در این مقاله سعی بر این است که بیاموزیم چگونه تگ عنوان بنویسیم

 بهتر (CTR) انتخاب کلمات مناسب براي به دست آوردن نرخ کلیک .1

 .اي تنظیم شودي هوشمندانه شیوهتگ عنوان باید به 

 .ترین کلمات را نیز انتخاب کنید براي آن که بتوانید بهترین عنوان را داشته باشید باید مناسب

ــؤالی ـمانـند “چگوـنه”، “چرا”، “ـچه زـمانی” و “ـچه مـکانی”، می ــتـفاده از عـبارات سـ تواـند ـباـعث ـجذب  اسـ
 .مخاطب به موضوع شود



 
 

 

 ۹ 

ی کند تا ایده اي در رابطه با محتواي صفحه و اینکه آیا جواب سواالتشان این عبارات به مخاطب کمک م
 .را پیدا می کنند داشته باشند

دترین”، “آخرین” و “ارزان دـی د “بهترین”، “ـج انـن اتی ـم ـــف ه  همچنین صـ ب توـج اـعث جـل ترین”، همگی ـب
 .مخاطبان به سایت می شود

 .گوگل بسیار مهم هستند این نکته را در نظر داشته باشید که کلمات کلیدي، براي

 .تواند بسیار مفید واقع شودبا توجه به این نکته، استفاده از کلمات کلیدي در تگ عنوان می

 نام برند و اسم شرکت .2

ممکن اســت براي شــما جاي ســوال باشــد که چه زمانی باید از نام برند و یا نام شــرکت خود در عنوان  
 .صفحات استفاده کنید

 .سؤال، بسته به موقعیت صفحه و نوع محتواي شما و چگونگی استفاده شما داردجواب این  

به خوانایی و ـسئو  CTR اگر فقط از نام برند و اـسم ـشرکت در ـصفحات اـستفاده کنید عالوه بر آـسیب به
 .سایت به شدت آسیب وارد می کند

 .شرکت مناسب استبراي صفحات اصلی سایت مانند صفحه خانه، استفاده از نام برند و یا  

براي ـصفحات ـسرویس و محـصوالت، باید عنوان ـصفحه را بر اـساس موردي که کاربران جـستجو می کنند 
 .بهینه سازي کنید



 
 

 

 ۱۰ 

 .بسیاري از شرکت ها عالوه بر اینکار نام برند خود را نیز در انتهاي عنوان درج می کنند

ــرک ”Free People“ در مـثال ـباال، ـنام برـند تی ـکه فروش را انـجام می دـهد در ـتگ و همچنین ـنام شـ
 .عنوان درج شده است

تفاده از نام برند کاال در عنوان   تجو می کنند بنابراین اـس نام برند کاال موردي اـست که کاربران با آن جـس
 .کاري هوشمندانه است

 .در انتها باید تصمیم گرفت که آیا وجود داشتن نام شرکت در تایتل ضروري است یا خیر

 تایتل هاي کوتاه شدهتگ  .3

 .پیکسلی براي نمایش تایتل در نظر گرفته است  580گوگل محدودیت حدود 

ه نقطه ( ورت ـس افه را حذف کرده و به ـص د گوگل بخش اـض ان)  …اگر عنوان بیش از این مقدار باـش  نـش
 .دهد می

 .رعایت این نکته در نوشتن عنوان بسیار ضروري است



 
 

 

 ۱۱ 

 .عنوان بنویسیم” به این نکات ریز و بسیار کاربردي اشاره می کنیمدر این مطلب “چگونه تگ 

براي این منظور یک ابزار ـسئو رایگان براي ـشما آماده ـشده که با اـستفاده از آن می توانید طول عنوان و 
 .طول متاي توضیحات خود را محاسبه کنید

 صفحه به پیکسل  Descriptionو  Titleمحاسبه طول

 اشتباهات رایج سئو در زمینه تگ عنوان

 :در مورد اشتباهات رایج سئو انجام شده است، مشخص شد SEMRush براساس تحقیقاتی که توسط

 .استها به بخش تگ عنوان مربوط  سومین مشکل رایج در سئوي اکثر سایت

 :گیرنداین مشکالت معموال در سه دسته قرار می

 عناوین صفحه تکراري .۱

 تایتل تگ هاي بسیار بلند .۲

 تایتل تگ هاي بسیار کوتاه .۳

 .عناوین صفحه بسیار بلند به صورت کامل در صفحه نتایج موتورهاي جستجو نمایش داده نمی شوند

در اختیار موتورهاي جســتجو قرار نمی   تایتل هاي کوتاه هم اطالعات کافی در مورد موضــوع صــفحه را
 .دهند

 .صفحات با عناوین یکسان (کپی شده) نیز باعث گیج شدن موتورهاي جستجو می شوند

ــفحه را باید رتبه بندي کنند  ــخیص دهند که کدام ص ــتجو نمی توانند تش در این حالت موتورهاي جس
 .بنابراین همه صفحات کپی را حذف می کنند

 .جلوگیري از این موارد هست که یاد میگریم چگونه تگ عنوان صفحه بنویسیمبراي  
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 ۱۲ 

 جمع بندي

 .سئو عنوان سایت یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باید در زمان بهینه سازي سایت در نظر داشت

Titla tag یکی از تگ هاي مهم در سئو است که باعث افزایش CTR می شود. 

 .نیز باعث افزایش ترافیک ارگانیک و افزایش ورودي گوگل می شودباال رفتن نرخ کلیک  

 .چگونه تگ عنوان بنویسیم از مهمترین پارامترهایی است که هر فرد فعال در حوزه سئو باید آن را بداند
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https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

majidrajabi.digital 

majidrajabi 

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. 

 

 

 

 

 


