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مرحله مهم در انجام بهینه سازی سایت۴

ایت در نظر داشته باشید که سئو سهمواره 
.استمرحله کلی تشکیل شده ۴از 

سئوی سایت
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و اکثر شکست ها در بوده کلمه کلیدی مناسب برای سئو در واقع قلب سئو انتخاب 
.پروژه به خاطر انتخاب کلید واژه نامناسب یا بسیار سخت اتفاق می افتد



انواع کلمات کلیدی

هوشمندگوشیمثال)چیزیمورددراطالعاتآوریجمعوجستجوبرایاستفادهمورد
.کردخواهندنواردسایتبهموثرترافیکواردوبودهنامناسبسئوبرایکلماتاین(چیست؟

کلمه کلیدی اطالعاتی
1
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این)دکننمیاستفادهدارندراآنخریدقصدکهمحصولیمورددرتحقیقبرایافرادکثرا
وشمندهگوشیمثل(ندارندخریدبرایقطعیتصمیمهنوزامااستزیادخریداحتمالیعنی

۸گلکسیمدلسامسونگ

کلمه کلیدی محصول محور

شوندمیستجوجخریدبرایفقطتقریباوشدهجستجونیازکاربراناساسبرکلیدیکلماتاین
سامسونگگوشیخریدمثل(دارندخریدبرایباالییپتانسیلکلیدیکلماتکلماتاین)

S8مدلباS9مدلسامسونگگوشیمقایسهیا۸گلکسی

کلمه کلیدی نیاز محور



در انتخاب بهترین کلید واژه ها برای سئو مرحله 3

مرحله اول1
کلیدی مناسب برای سئوکلمات جهت یافتن اولیهتحقیق 

دوممرحله 2
استفاده از ابزارها برای تحلیل کلمات کلیدی

مرحله سوم1
ام آنجدا کردن کلمه کلیدی مناسب  برای سئو و برنامه ریزی برای انج



اولمرحله 

تحقیق اولیه 

جهت یافتن

کلمات کلیدی 

مناسب

برای سئو

کلماتیالمثعنوانبهاستترپولسازشمابرایکلماتیچهکهباشیدداشتهنظردرحتما•
.شتداخواهندهمراهشمابرایرافروشمشابه،کلماتسایروفروش،خرید،قیمتمانند

برایاوتفعالیحوزهدرکندمیفکرکهبدهدشمابهرالیستیکهبخواهیدخودمشتریاز•
.باشدمیمهممشتریانش

همانایطوالنیکلیدیکلماتازکهکنیدسعی،کلیدیکلماتبرایتحقیقفازدر•
Long Tail Keywordsبودهرتمندهدفترطوالنیکلیدیکلمات.نماییداستفاده

.آوردخواهندارمغانبهشمابرایتریکیفیتبامشتریانو

.بنویسیدراخودحوزهدرمهمکلیدیکلمه3۰تا۲۰ازلیستیکحداقلتحقیق،فازدر•

راهاآناهمیتدرجهکدام،هرروبرویدرودادهقراراکسلفایلیکدررالیستاینکل•
.کنیممیذکرخودمانبرای



دوممرحله 

ازاستفاده 

ابزارها

تحلیلبرای 

کلمات کلیدی

• Google Trends

• Google Ads

• Google Keyword Planner

• Google Suggestion

• LSI

• KWFinder

• Keywordtool.io

• Seochat.com

• پدیاویکی

• یابواژه



سوممرحله 

جدا کردن 

کلیدی مناسب  کلمه 

برای سئو 

ریزیبرنامه و 

برای انجام آن

Aروش method seoطالبیعادلآقای

درکهرایاکلیدیکلماتلیستابتداآن،تباولیندروکنیممیبازاکسلفایلیک•
.دهیممیقرارآناولستوندربودیم،آوردهبدستتحقیقرویازواولمرحله

.دهیممیقرارراخودماندیدگاهازآناهمیتدرجهاکسلفایلایندومستوندر•

چندهایبترکیوشوندمیساختهاولستونکلیدیکلمهباکهعباراتیسوم،ستوندر•
.کنیداضافهسازند،میآنباراسیالبی

Googleدرهاآنجایگاهبهتوجهباعباراتایناهمیتچهارم،ستوندر• Suggestion

قطفیادهتایکاعدادازتوانیدمی.کنیممیواردراآن،مورددرخودماننظرطورهمینو
.داردشمانظربهبستهاین.کنیداستفاده۵و3و۱اعداداز

برایکلماتترینوزنپرببینیموکنیممحاسبهرانهاییوزنتوانیممیپنجمستوندر•
.باشندمیکلماتیچهسئوشروع



نکات مهم در برنامه ریزی انجام سئو

ساخت معماری سایت بر اساس کلمات کلیدی

ساخت درست لینک های داخلی

چک کردن نتایج در وبمستر تولز

تحلیل رقبا

حذف کلمات چند منظوره

انتشار انواع فرمت ها برای تولید محتوا



نکات مهم در انجام سئو و برنامه ریزی آن

استفاده از کلمات قدرتمند در عنوان ها

ساخت یک صفحه یا محتوا برای هر کلمه کلیدی

چک کردن نتایج در وبمستر تولز

استفاده از کلمات مشابه و مترادف

تمرکز نکردن بر کلمات دارای سختی باال
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