روش افزایش رتبه سایت با تگ کردن عنوان ۳
تگ ْبی عُٕاٌ یکی اس قذیًی تزیٍ ٔ يٕثزتزیٍ جُجّ ْبی ثٓیُّ سبسی ٔة سبیت در غفحبت ٔ یب ثّ عجبرتی on-page
SEOيی ثبضذ .تگ عُٕاٌ در َتبیج يٕتٕر جستجٕ در اغهی تزیٍ نیُک ثّ ًَبیص در يی آیذ.
ایٍ تگ تبثیز ثسیبر قبثم تٕجٓی ثز چگَٕگی يیشاٌ ثبسدیذ افزاد اس ٔة سبیت ضًب ٔ ًْچُیٍ رَکیُگ در َتبیج جستجٕ
خٕاْذ داضت.

َکتّ يثجت ٔ جبنت ایٍ يٕضٕع ایٍ است کّ َٕضتٍ تگ عُٕاٌ تبثیز گذار ثسیبر آسبٌ ثٕدِ ٔ تبثیز ثسیبر سیبدی ثز يٕفقیت
ضًب در افشایص رَکیُگ ٔ َتبیج يٕتٕر جستجٕ خٕاْذ داضت .در يتٍ سیز ثّ َ ۳کتّ اس يًٓتزیٍ َکبت ثزای ضزٔع ثّ َٕضتٍ
یک تگ عُٕاٌ يُبست اضبرِ ضذِ است:
اسم شرکت و تگ های عنواناغهت ثحث ْبی سیبدی در يٕرد ایٍ کّ آیب َبو ضزکت ٔ یب َبو تجبری ثبیذ اس ٔیژگی ْبی ثزجستّ در تگ عُٕاٌ ثبضذ یب خیز،
ٔجٕد دارد .عبيم تػًیى گیزی در ایٍ قسًت ،يیشاٌ ارسش ٔ اًْیت َبو تجبری ضًبست .در يٕاردی کّ َبو تجبری ضًب
ثسیبر خبظ ثبضذ ٔ اس پیطزٔاٌ غُعت ثٕدِ ٔ یب در سيیُّ خبظ خٕد ثّ رسًیت ضُبختّ ضذِ ثبضیذ ،در ایٍ غٕرت ایٍ
ثٓتزیٍ حبنت ثزای قزار دادٌ َبو ضزکت در تگ عُٕاٌ يی ثبضذ.
ایٍ ايز يًکٍ است ضٕک ثشرگی ثزای ثسیبری اس افزاد ثبضذ ،ايب در يٕرد آٌ فکز کُیذ .يثالً اگز در گٕگم عجبرت “خذيبت
تحٕیم گم” جستجٕ ضٕد ،احتًبل ایُکّ ثز رٔی نیست نیُک ْبیی ثب عُبٔیٍ ارائّ دُْذِ “خذيبت تحٕیم گم” کهیک ضٕد
ثسیبر ثیطتز اس کهیک ثز رٔی نیُک ْبیی کّ اس َبو تجبری خٕد يبَُذ  Brandname.comدر عُبٔیٍ استفبدِ کزدِ اَذ يی
ثبضذ.
عناوین متفاوت برای صفحات متفاوتْیچ ٔقت اس یک تگ عُٕاٌ ثزای ْز غفحّ در ٔة سبیت تبٌ استفبدِ َکُیذ .سیزا يٕتٕرْبی جستجٕ ٔ ثبسدیذکُُذگبٌ را گیج
خٕاْیذ کزد! تگ عُٕاٌ غفحبت ٔة سبیت ضًب ثبیذ يختع ثّ ْز غفحّ ثبضذ ٔ ثب دقت تًبو غفحّء يٕرد َظز را تٕغیف
ًَبیذ.

تگ عنوان و عبارات خاصثسیبر ضزٔری است کّ يطًئٍ ضٕیذ کّ در يًٓتزیٍ کهًبت کهیذی ضًب در آغبس تگ ْبی عُٕاٌ قزار گزفتّ است .رثبت
ْبی يٕتٕر جستجٕ تُٓب  ۰۸کبراکتز أل ْز تگ عُٕاٌ را يی خٕاَُذْ .ذف در ایُجب َٕضتٍ یک تگ عُٕاٌ کّ حبٔی کهًبت
کهیذی يُبست ثّ غٕرتی است کّ خٕاَبیی آٌ ثزای کبرثزاٌ حفظ ضذِ ثبضذ.
تگ عُٕاٌ غفحبت ٔة سبیت ضًب ثذٌٔ کهًبت کهیذی ٔ ثّ غٕرت تٕدِ ای اس کهًبت ثی ْذفْ ،یچ يعُی َذاضتّ ٔ ثذٌٔ
استفبدِ خٕاْذ ثٕد .ثسیبر ثعیذ است ثب ایٍ ضزایط کسی ثز رٔی نیُک ضًب کهیک ًَبیذ.

به طور خالصه برای چگونگی ایجاد یک تگ عنوان موثر در وب سایت باید :
آَبنیش کهًبت کهیذی ثزای کطف يُبست تزیٍ کهًبت کهیذی ثزای ٔة سبیت تبٌ اَجبو ضٕد.
ایجبد یک تگ عُٕاٌ کٕتبِ ٔ يفیذ کّ ضبيم  ۳کهًّ کهیذی ثّ غٕرتی کّ ثزای يٕتٕرْبی جستجٕ ثّ راحتی قبثم خٕاَذٌ
ثبضذ.
تکزار ایٍ رَٔذ ثزای تًبيی غفحبت ٔة سبیت تبٌ
ثزای اَجبو ایٍ کبر ٔ استفبدِ اس آٌ يًکٍ است کًی سيبٌ غزف کُیذ ايب ُْگبيی کّ ثّ اَجبو غحیح آٌ تسهط پیذا
کزدیذ ،يی تٕاَیذ تًبيی ٔة سبیت تبٌ را ثب تگ ْبی عُٕاٌ تبثیز گذار ثذٌٔ غزف سيبٌ تحت پٕضص قزار دْیذ.
رٔش دیگز ایٍ است کّ اگز تزجیح يی دْیذ کّ ٔة سبیت ضًب ثّ غٕرت حزفّ ای ثٓیُّ سبسی (سئٕ) ضٕد ،يی تٕاَیذ
اس پکیج ْبی ارائّ ضذِ اس ضزکت ْبی ارائّ دُْذِء خذيبت سئٕ ٔ ثٓیُّ سبسی ٔة سبیت کّ ضبيم ایجبد تگ ْبی عُٕاٌ
يٕثز َیش يی ثبضذ ،استفبدِ ًَبییذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔش يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يطبٔرِ رايگبٌ تًبص حبغم فزيبئیذ:
۸20- ۰۰610402

