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 آور  رتیح نینوشتن عنوان محتوا + عناو یها کیتکن

را   نیمانند ای جذاب نیعناو ایآ د؟یاموزی جذاب محتوا را ب ی نحوه نوشتن عنوان ها دیدوست دار
 د؟یدوست دار

   یاجتماع   یرسانه هاپست در زمان ارسال  نیمطالعه درباره بهتر  10نتایج  •
   ریتصاو تیرا یکپ  نی + آموزش قوان گانیرا یدانلود عکس ها  تیسا ۱۶ •
 ها لیمینرخ باز شدن ا شیافزا یبرا  لیمیعنوان جذاب ا ۱۶۴ •
 از آنها آگاهند!    یعال ران یکارمند خوب که فقط مد یژگیو ۲۵ •
 ی روش فوق حرفه ا ۱۳با  تیسا  یبرا  یساز  نکیآموزش ل •
 کامل  یآموزش لمی ساعت ف  15+ آموزش سرچ کنسول  •

  ن ی، ادیفوق العاده خود عالقه دار یمحتوا  ی براو کاربرپسند   یعال، جذاب ن یواقعًا به نوشتن عناو اگر 
  ی اشتراک گذار  ، نوشتن عناوین جذاب برای محتوای تولیدی خودتان باکند تا  یبه شما کمک ممطلب 
 آن را افزایش دهید. از  د یبازد  همچنین میزان و یاجتماع یرسانه ها آن را در 

وبالگ خود   نیجذاب در عناو  یآموخت که چگونه از چهار ستون محتوا د یخواهدر این مطلب  شما
و چگونه از   بهره بگیرید ی اشتراک گذار نرخ کلیک و  شیافزا  یبرا یروانشناس، چگونه از دیاستفاده کن

 . د یخود استفاده کنمنحصر به فرد جلب توجه مخاطبان  ی کلمات برا نیبهتر 

عنوان نویسی را  جذاب   یفرمول و ساختارها قالب، ، آور رتیح  های نیعناوبرخی از  شما  در انتها
 .کرد  دیخواه افتیدر

 عنوان جذاب محتوا نوشتن  مرحله برای 4

 ! دیس یموفق بنو ی را با چهار ستون محتوا ی جذاب  نی: عناو 1مرحله 

 کدامند؟  موفق ی چهار ستون محتوا 

  دینگاه کن ی تولیدی خودتانمحتوا نیاست که به بهتر   نیامحتوا  یاب یبازاردر   ی اساس  اریاصل بس کی
 دارد که عبارتند از:  ید یکل  یژگیچهار و  باکیفیت   یمحتواتولید . د یآن را تکرار کن تیو موفق

  شتر یبه کسب اطالعات بعالقمند  و آنها است مخاطبان شما  مورد عالقه محتوا موضوع آن  ایآ •
 ؟هستنددر مورد آن 



 SEOEDU  | مرجع تخصیص آموزش سئو د رایران  

بهتر از هر  ی را در اختیار مخاطبان تان قرار دهید،  اطالعات منحصر به فرداینکه  ی برا ایآ •
 ؟کرده اید  قیحق آن تموضوع درباره  نترنتیدر ا یگر یمنبع د

 ؟استجامع و  ی عمل  ییراهنما کی محتوای تولیدی شما  ایآ •
  شده است تا به شما در  نهیبه  محتوا متن انتخاب شده و در طول  ی به خوب یدیکلمه کل  ایآ •

 مدت کمک کند؟  یطوالن کیترافکسب 

ی شما خواهد  محتوا تی موفق تعیین کننده ی دی، عمق و کلمات کلقی ، تحقموضوعاز آنجا که مهم: نکته 
شما   یترها یتعناوین و برخوردار باشد که از همان ابتدا که مخاطبان    ییها یژگ یاز و دیباوان آن  ، عنبود
 .دن، با آنها ارتباط برقرار کننندیب  یرا م

 : محتواجذاب نوشتن عنوان برای 

 . د یرا به اشتراک بگذار  یارزش -1

  دیکن جاد یا ییاست که ابتدا محتوا نیکند ا یکمک م  محتوا عنوانبه شما در نوشتن   اولین چیزی که
است،   ی. منطقداشته باشنددر مورد آن  شتر یبه کسب اطالعات ب  یادیکه مخاطبان شما عالقه ز

 کار: برای این  ؟ هدرست

 . دیخود استفاده کنمحتوای کند در عنوان  یم فیکه موضوع را توص   یکلمات از •
 .دیزی از ابهام بپره •
، به جای این همه محتوایی که در وب مخاطبانم بودمجای اگر من   :دی را از خود بپرس سوال  نیا •

شناخت برای این کار باید با  ؟ ت داشتمسمحتوا و مطالب آن را دو نیا ایآوجود دارد، 
   ، تحقیق و بررسی کنید!دیده ی خوانندگان خود ارائه م یکه برا ی ارزش مخاطبان تان درباره

خود را مشخص کرده و آن را   ی پست ها یارزش شنهادی، پمحصول   کی ی ابیمانند بازار درست •
 .دیخود قرار ده آنها نیدر عناو

رسانه   قیرا در درجه اول از طر  تیموفق  ،محتوا  ابانیدرصد از بازار 29دهد که   ینشان م ر ی اخ  قاتیتحق
ایجاد شده را به عنوان معیار اصلی موفقیت خودشان در   کیدرصد تراف  38سنجند و  یم ی اجتماع  یها

 .کند تا به اهداف خود برسند ی محتوا کمک م ابانیبازاراز   به هر دو گروه محتواتولید . نظر می گیرند

کند تا    یکمک ماین کار به شما . د یس یرا بنوآن عنوان  متن محتوا، ابتدا : قبل از نوشتن یحرفه ا  کتهن
  یم نیتضم محتوای خودتان ربط دهید و همچنین آن را به ، دیکن  ف یتعر  را خودتان یشنهادیارزش پ
 تان عمل کنید.  عنوان به وعده داده شده در  کند 



 SEOEDU  | مرجع تخصیص آموزش سئو د رایران  

 . د یاز اعداد و آمار استفاده کن شتر یب کی بدست آوردن تراف  ی برا -2

با   را دیخود مطرح کرده ا یشنهادیکه در ارزش پ یی است که ادعاها نیموفق ا ی دوم محتوا رکن
شما متفاوت است   محتوایکه  دیکن  یشما به مخاطبان خود ثابت م یعنی. دی کن  یر یگ  بانیپشت ق یتحق

توانند  یم زین نندشما را بخوا محتوایاگر آنها  واست   یواقع و تحقیقات تیبر اساس موفق  رایز
 .تجربه کنندموفقیت را 

اشتراک  تواند  یشما م محتواهای نیقرار دادن اعداد در عناوانجام شده  ی ررسمی غ قاتیتحقطبق 
تحقیقاتی به این نتیجه  با انجام  Backlinko سایت دو برابر کند. گذاری آن را در رسانه های اجتماعی 

 !دهد شیدرصد افزا 36را تا  آنها کیتواند نرخ کل ی ممحتواها  نیافزودن اعداد در عناو رسید که

 راه برای درج اعداد دارید:   3شما  ،نوشتن عنوان محتوادر 

  تر یدر تتوضیح دهید و از تعدادی از موارد لیست شده  ستیل کیرا در قالب  تان خود  محتوای •
 .دیعنوان خود استفاده کن

شما صرفه   یشنهادیاگر ارزش پمثالً . مشخص کنیدخود  یشنهادیارزش پ  یبرا ی عدد واقع کی •
اگر ارزش    و باشدصرفه جویی در وقت   قهیدق  30تواند  یم این عدد، در وقت است  ییجو
 .باشد  شتریدرصد فروش ب 32تواند  یم این عدد، است شتر یشما فروش ب یشنهادیپ

شما   محتوایاگر   مثالً . دیخود را به اشتراک بگذار ی، حجم نمونه داده ها تان اعتبار شیافزا ی برا •
  هیمتخصص صنعت ته 100را از  یپروژه به طور همزمان است و نکات نیچند تیر یدر مورد مد

 محتوا لحاظ کنید.عنوان نوشتن را در  عدد، آن  دیکرده ا

با هر کدام از  ، دیدارآمار زیادی در دست  تاناعتبار و درک مخاطبان  شیافزا  یاگر برا :ی حرفه ا  نکته
را انتخاب  عنوان نیبهتر  تیتا در نها را انجام دهید  A/B  تست سپس این آمارها یک عنوان بنویسید،

 . دیده  ر ییتغ آنپس از انتشار  ی خود را حت محتوایعنوان  توانیدنید. حتمًا می دانید که شما می ک 

همچنین باعث   و بدست می دهدرا  یشتر یب یها کیو کل هی اول یامر به شما امکان اشتراک گذار  نیا
  یبعد از عدد از کلماتیادتان باشد که  .محتوای شما می شودمدت آن  یطوالن دیبازد  افزایش ترافیک و

 . دیراز، راهکار و… استفاده کن ، یاستراتژ  ک،یروش، نکات، ترفند، تکن ل،ی مثل دال

محتواهای  عنوان نوشتن در  عدد کی از حداقل مطالب منتشر شده خود کهدر اکثر   SEOEDUسایت 
پست وبالگ   کیاز  شتربی  درصد ط ...د و به طور متوسقرار دار نتایج برتر گوگلدر  آنها استفاده کرده

 .دکن یم افتیدراز آنها  یشتر یب  کیتراف معمولی 
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 . د یو ارائه ده انیرا ب نیداستا -3

و   شنهادیپدادن است که در عنوان وبالگ خود با  یی عمق و تحقق وعده ها  یعال ی رکن محتوا نیسوم
.  دیکن  انیب صادقانه  دی توان یرا تا آنجا که مخود داستان  یعنی  .دیارزشمند ارائه کرده ا یقات یتحقآمار 
در عنوان تان  عدد و رقم بیان شده از   دتوان ینم ای کند  ی نم یرویپ یشنهادیشما از ارزش پ محتوایاگر 
 .دیدهنانجام را  کار اشتباه   نی، اکند یبانیپشت

و ورود به  کردن  کیبفهمند پس از کلتا د یکن یکمک م  تان شما به خوانندگان در این مرحله است که 
 چیزهایی قرار است عایدشان شود. چه اشم داخل محتوای 

 برای این کار: 

به  حتمًا که  دی تا مطمئن شو د یکن لیو تحل ه یتجز ی مورد استفاده خود را به طور انتقاد کلمات •
،  دیکن یخود استفاده م محتوای در عنوان  قالباگر از کلمه   مثالً . خواهید کردوعده خود عمل 

.  انتظار دارند برخی از این قالب ها را به صورت رایگان دانلود نمایندمخاطبان شما احتماالً 
 .کند  یقول عمل م نیبه ا ماشمحتوای  که  دیمطمئن شو

  :دی. از خود بپرسدیر ی در نظر بگنیز را   ی کاربر ، قصد جستجوعنوان محتوای خودنوشتن  هنگام •
   خواهم بخوانم؟ یرا م یز ی، چه چکنم کیوبالگ کل  نیعنوان ا ی اگر رو  کاربر  کیبه عنوان 

  یدهند عمل نم یکه م ییبه وعده ها نوشته شده نیکه اغلب عناو  نیست ی کردناما باور  واضح است 
 .کنند

و شاید باورتان  م یجستجو کرددر گوگل  را  «فروش بیشتر »برای اثبات حرف های خودمان، کلمه کلیدی 
مقاله صفحه اول گوگل از اعداد و ارقام در نوشتن عنوان محتوا خودشان بهره گرفته   10تا از  9نشود که 
 بودند. 
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 و فروش   هایمشتر  شیافزا یبرا  ی روانشناس یعال کیتکن 10 •
 شتر ی فروش ب ینکته برا  ازدهی •
 شتر ی فروش ب   یبرا ییراز طال 5 •
 ی فروش و جذب مشتر  شیراهکار افزا ۲۴ •
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 فروش  عیسر  شیافزا یچهار روش برا •
 می کند را به شما عالقمند دارانیخر   یبی فروش که به طرز عج کیتکن ۴ •
 فروشنده بزرگ و موفق ...  کی: مثل شتر یفروش ب  یشگردها •
 محصوالت  شتر یفروش ب ی راهکار برا ۱۲ •
 فروش شیافزا  یراهکار برا 9 •
 )مقاله مرجع( ؟زیروش شگفت انگ 21فروش با   شیافزا •

اگر به عنوان همه این مقاالت دقت نمائید، همه آنها با ارائه اعداد و ارقامی در عنوان محتوای خودشان  
در مورد تکنیک ها، نکات، شگردها و راهکارهای فروش بیشتر صحبت کرده اند. اما فکر می کنید چند  

نیمی از آنها و شاید هم  اید تا از آن مقاالت واقعًا به داستان و وعده ای که داده اند، عمل کرده اند؟ ش
 کمتر! 

خودتان آسیب  به تجربه کاربری  تعهد به آن، عدم دادن یک وعده در عنوان و  که در صورت   باید بدانید
 . دهد شیرا افزا  پرش وبسایت شماتواند نرخ  یمد و این کار می زنی

  دیکه داده ا  یو به قول کرده  انی بمتن خودتان داستان کامل را در  حتماً  پس در نوستن عنوان محتوا
 ، به نرخ پرش خود درشوید که چنین اشتباهی را مرتکب نشده ایدمطمئن  برای اینکه. دیعمل کن

Google Analytics  دیندازیب  ینگاه. 

  نیا  یها  هیاز توص  دیتوان ی، مدرصد باشد 5از  شیب بانس ریت یا همان نرخ پرش مقاله شما اگر 
 .دیاستفاده کن محتوای خودتان بهتر  نیعناونوشتن   یبرامطلب 

  د یدر عنوان وبالگ خود استفاده کن ی د ی کلمه کل از -4

  یموتورها  ق یآن است تا مخاطبان بتوانند آن را از طر  یساز  نهی، به ی عال یمحتوا یک ستون  نیچهارم
می  وقت یک محتوا نوشتن  ی ساعت برا 10تا  5حدود که تولید کنندگان  درصد از  17کنند.  دایجستجو پ

با  چون  نمایند افتیدر  یشتر یب  کیترافد می توانن، دنکن یساز  نه یخود را به  یمحتوا فقط ، اگر دگذارن
به آن  راحتی   ازیدر صورت ن می توانندافراد رعایت اصول بهینه سازی برای موتورهای جستجو، 

 .کنند  دایپ یدسترس

که زمان    یکسانی می دهد پس تر رتبه بهتر   یطوالنباکیفیت و  ی محتوابه رسد گوگل  یبه نظر م
به   ی برا یشتر یبشانس و فرصت ، کنند یم ی باکیفیت و کاربرپسند محتوا جادیرا صرف ا یشتر یب

 .خواهند داشت یاجتماع   یو اشتراک گذار  کیآوردن تراف دست
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مربوطه   گنال یسدر عنوان،    H1استفاده از تگ یا برچسب ، تحقیقات انجام شده جیاساس نتا بر 
 .کند یرا به گوگل ارسال م یگر ید

است که آن کلمه   ی، منطقدیده ی خود هدف قرار م نوشتن محتوای را در  ید یکلمه کل  کی یوقتپس 
 استفاده کنید.   H1و در عنوان خودتان از تگ  دیرا در عنوان وبالگ خود قرار ده ی دیکل

کند تا    یجستجو کمک م  یبه موتورها هم  نزدیک به ابتدای عنوان در ابتدا یا یدیکلمه کل  استفاده از
 شما درک کنند.  محتوای آن را در رابطه با  تیاهم

آموزش  ، محتوا  دیآموزش تول عالوه بر   دیناتو یم  SEOEDUسایت آموزش سئو در دوره شما با شرکت 
 .دی ر یبگ  ادی ا نیزرسئو محتوا 

زیادی در این رابطه   تیحساس محتوای سایت خودتان را به کس دیگری بسپارید  و اگر تصمیم دارید
و   سایت شما سئو  موفقیت تالش های  مهمی در عامل ی خوب می تواندمحتوا  رایز دیبه خرج ده 

 کاربران شما باشد.   تیرضا نطوریهم

  یشتر یتا اطالعات ب تماس بگیرید  SEOEDUمی توانید با کارشناسان  محتوا  دیسفارش تولدر رابطه با  
 دریافت کنید. نهیزماین  را در

از عوامل  برای ترغیب کاربران برای اشتراک گذاری بیشتر محتوای خود : 2مرحله 
 . د یخود استفاده کن  عناوین محتواهای در  یروانشناخت

 :وجود دارد یمسر  یمحتوا  یمرحله در پشت روانشناس 6

باعث می   کنند که  ی صحبت م ییزهای : مردم درباره چ(Social currency) یاجتماع   اعتبار .1
 .خوب به نظر برسند آنها شود

 .جاری می شوندکه در ذهن شما هستند در نوک زبان شما    ی: موضوعات(Triggers) ها محرک .2
 ی، آن را به اشتراک مدیده  یم تیاهم یز یبه چ ی: وقت(Emotionو عواطف ) احساسات .3

 .دیگذار
 .د یکن یم دی، از آن تقلهستند یدر حال انجام کار  یافراد د ینیب یم  ی: وقت(Public) یعموم .4
  یرا به اشتراک م ییزهایچ گرانیکمک به د  ی: شما برا(Practical value) یعمل  ارزش .5

 .دیگذار
به   بیان شده اند، قالب روایاترا که در   یمطالب دی: شما دوست دار(Stories) ها  داستان .6

 .دیاشتراک بگذار



 SEOEDU  | مرجع تخصیص آموزش سئو د رایران  

را    تیقطع عدم، تعجب و عالقه،  رتی ح، یکنجکاومان های  ل  برخی دیگر از تحقیقات انجام شده ا  
 نیز جزو عوامل روانشناختی استفاده شده در عناوین می دانند.  

، متوجه شد که  مطالب توسط خوانندگان خود  یاشتراک گذار  لیدالبا تجزیه و تحلیل  مزیتا ورکیوین
 :گذارند یبه اشتراک م  بیشتر  را  ر ی افراد موارد ز

 می باشند. ارزشمند و سرگرم کننده به انجام کاری  قیتشو اینظرات  ر ییتغ یبرا ی که یمحتوا •
  ت یاهم  زیهستند و به چه چ یسک چه که آنها  دنکن نییکند تع یکمک مبه کاربران که  ییمحتوا •

 .دهند یم
 .حفظ کنند با آنها کند تا با مردم در ارتباط باشند و روابط خود را یکه به آنها کمک م یاطالعات •
 .کند  یم یبانیمورد عالقه آنها پشت  یهابرند ای از دالیلکه  ییمحتوا •

 . متوسل شوید   نوشتن مطالب تان ی مخاطبان برا  یاحساس ازین به -1

برای حل آنها از طریق عناوین   تان خود  محتوای شنهادیپبالفاصله خوانندگان و  یدرک چالش ها
+ روش  21مثل این فکر کنید:   ینیبه عناومثالً  .شود یم بیشتر  یو اشتراک گذار  کی، باعث کلجذاب

 .دهد یم شیافزادرصد  552فالوورهای شما را ساالنه تا  که ...   یآسان برا

 جالب بودن عنوان تان توجه و تمرکز داشته باشید. بر  -2

،  شود  یکه به اشتراک گذاشته م  ییمحتوا ف یتوص یمدرن برا و روز ترند، مدکلمات  برای این کار از
خوانندگان   که دیخود قرار ده محتواهای  نیرا در عناو یقابل توجهجالب و اطالعات کنید.   استفاده

 پس از کلیک روی آن قرار است کسب کنند.

 ستاره بودن را به مخاطبان خود بدهید.  احساس -3

خواهند   ی. خوانندگان شما متا حال خوبی داشته باشند دیبه افراد کمک کندر نوشتن عنوان محتوا 
آن محتوا می  کنند  یاحساس معنوان محتوای شما   نبا خواندخوانندگان شما . کنند  تیاحساس موفق

 ی هستند. واند به آنها کمک کند تا بفهمند چه کس ت

  محتوای یکس  یشما است. وقتمحتوای  نیعناو دراحساس  نیا ایجاد  ی برا  ی راه عال کی تیعدم قطع
  کیحال که کل نیدر ع ن یبنابرا .دانند ینم گرانیکه د  خواهد دانسترا   یز ی، پاسخ چخواند یشما را م

  تا  دیاجازه دهبه ارمغان می آورید به خوانندگان محتوای خود  خودتان   یمحتوا یرا برا  یشتر یب  یها
 .بکشنددیگران شان را به رخ دانش خود
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شود   یکه اساسًا باعث م  سواالتیهر سوالی! نه  ، البتهدیانجام ده واالتی س دنیکار را با پرس نیا
سواالت کلی و  از  شتر یدرصد ب  255  این گونه سواالتپاسخ دهند. در واقع  ر ی خ ایخوانندگان شما با بله 

 !تشریحی نرخ کلیک دارند

دهد که   ینشان می همانند این نیعناو د؟یکن یاستفاده م  بیشتر  ...٪277  افتیدر یبرا   ... از ایآمثال 
  ی شما وعده م عنوان که می خواهد به همان چیزی برسد داند و به همان اندازه  ی پاسخ را م خواننده

 دهد

 دیمشکل ارائه ده کیحل  ی برا  یراهکار عمل کی -4

را به صورت گام   قابل اجرا   ییهستند که راه حل ها ینی، عناوکنند  یتمرکز م  یکه بر ارزش عمل ینیعناو
اطالعات  به جای گفتن مطالبی که بارها و بارها گفته شده، دهند. آنها  یمشکالت ارائه م یبه گام برا

 .دهند یرا پوشش م یجالب

  متمایز شوید.  را درج کنید و ی تانارزش شنهادیپ، در نوشتن عنوان محتوا خود کار را  نیا  دیتوان یم شما
 ... نیبهتر  یبرا   یمرحله ا 10، ی ا قه یدق  10راه حل مثالً 

را   ری اکشن کاربرانثابت شده که که  د ی استفاده کن و جذابی را ی: از کلمات گ 3مرحله 
 . دنده یم  شیافزا

  یاحساس  یازهایآن به ن  ربط دادنو  محتواعنوان   درداستان کامل  کیاز تمرکز بر گفتن  ر ی غ به
 سازند؟وبالگ را جذاب تر  نیعناومی تواند   ی چه کلمات خاص فکر می کنید استفاده از ، مخاطبان

 . د یاستفاده کن ،کنند  یکه مخاطبان شما استفاده م یاز کلمات  -1

بهتر است   اگر خیر! ؟بهره می گیرید در عنوان خود کنند  یاستفاده متان که مخاطبان   یاز کلماتشما  ایآ
تواند به شما کمک کند تا بالفاصله با مخاطبان خود   یم این کار  ،را امتحان کنیدساده   اریبس  دهیااین 

 .مثل آنها فکر می کنید قاً ی دق  نشان می دهد کهچون  ، چرا؟دیارتباط برقرار کن

از نظرات آنها آگاه شده و  مشترکان موجود خود  لی میاساده به  ینظرسنج کی با ارسال   دیتوان یم شما
کتاب   کی همانند دانلود دی. به آنها وعده پاداش دهدیخود استفاده کن  محتوای نیدر عناو هااز همان 
  ی چالش حرفه ا نیبزرگتر :  دیسوال ساده بپرس کی منحصر به فرد و  یمحتوایک   ای گانیرا یکیالکترون

 ؟چیست شما به عنوان )درج عنوان شغل(

 .دهند  یم  شیرا افزا یاجتماع ی رسانه ها  ی که ثابت شده اشتراک گذار   د ی استفاده کن یاز کلمات -2



 SEOEDU  | مرجع تخصیص آموزش سئو د رایران  

را پیدا   یکلماتو بررسی و تجزیه و تحلیل آنها، ها عنوان وبالگ  ون یلیبه م سعی کنید با دسترسی
از  شما می توانید با استفاده . دنشو یاستفاده م شتر یب  ،به اشتراک گذاشته شده ی هادر محتوا کنید که

در عنوان محتوای خودتان، امتیاز خواندن و به اشتراک گذاری محتواهای خودتان را  کلمات  نیا
 افزایش دهید و این یک مزیت اضافی برای شما خواهد بود. 

 د یاستفاده کن محتوا ساز عنوان  های از ابزار : 4مرحله 

را  محتوا  فوق العاده جذاب  نواننوشتن ع  یراه ها نیبهتر به شما تبریک می گوییم! شما تا این مرحله 
کمک به شما    یبرا یعال  ی از ابزارها  یبرخ ،دیمشکل دار یدر الهام گرفتن کم اگر بازهم. دیدرک کرده ا
 :دنوجود دار

 

• (https://www.impactplus.com/blog-title-generator/blogabout)Impact  کی 
  نیانواع عناومورد نظرتان، به   موضوعبا درج  کند   یکه به شما کمک مساز دارد عنوان ابزار 

 جالب دسترسی پیدا کنید. 
• (https://www.hubspot.com/blog-topic-generator)HubSpot    هم همین طور. با

در ابزار عنوان ساز این   دیممکن است در پست وبالگ خود استفاده کناسم که  2وارد کردن  
 .دیکنمی   جادیخود ا عناویناز موضوعات را بر اساس  یمجموعه اسایت، 

• (https://seopressor.com/blog-title-generator/)SEOPressor  بوده قدم جلوتر   کی  
تا   دیوارد کن ساز آن  را در عنوان  یدیکلمه کل کیخواهد که  یکلمه از شما م یواقع یو به معنا

 .فتندیب  انیها به جر  دهیا
  Portentی سایت محتوا  دیتول  دهی، ادیتر هست  کیو ش زتر یطنزآم  ی کم  یز یاگر به دنبال چ و •

(https://www.portent.com/tools/title-maker/) شما مناسب است ی برا. 

 و اما سخن آخر 

  نیحاال شروع به نوشتن عناو نیو هم دیپست استفاده کن نیا  یها ه یاز تمام توص   دیتوان یم شما
با    یارتباط احساس، نحوه موفق  یچهار ستون محتوا  نهیزم شیپ . شما اکنوندیجذاب وبالگ کن

 .د یدان یخود را م یترهای مخاطبان خود و نحوه استفاده از کلمات جذاب در ت

هنگام نوشتن  کند تا  یبه شما کمک م متن محتواقبل از نوشتن   محتوای خود تر یتنوشتن  •
 . دیتمرکز کن ی ارائه شده در عنوانشنهادیبر ارزش پ متن محتوای تان



 SEOEDU  | مرجع تخصیص آموزش سئو د رایران  

دهد که با   ی فرصت را م نیروند به شما ا نیا .د یس یهر پست بنو  یعنوان برا  25 حداقل •
 ی ممکن دسترسی پیدا کنید. ها دهی ا نیبهتر   A/B و با تست  د یمختلف کار کن یها دهیا

 . دیاهداف متعدد استفاده کن ی، از آنها برا دیوقت گذاشت وان محتوانوشتن عن ی برا یوقت •
به اندازه   کیپشت کل یکه محتوا دی، مطمئن شود یس یرا بنو ی جذاب  ینیعناو دیدار میتصم  اگر  •

 .است ی و جذابقو در عنوان،  شما وعده داده شده
در نظر  خود  محتواهای نیبهبود عناو یرا برا  یمخاطبان خود، زمان یداده ها  لیو تحل هی تجز با •

است   دیمف یاجتماع یو اشتراک گذار  دکنندگانیبازد شیافزا ی قطعًا برا  کار  نی. اد یکن بگیرید
 .دیکن  بازنویسیخود   یها افتهیرا با توجه به   محتواهای خود دیممکن است مجبور شو هرچند

راستی شما چه مراحل یا تکنیک هایی را برای نوشتن عنوان محتوای خودتان استفاده می کنید،  
 ید.خوشحال می شویم آنها را در بخش نظرات با ما و خوانندگان ما به اشتراک بگذار

 


