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 مقدمه نویسنده:
نقشه گنج شماست. اگر به آن مسلط باشید  نویسی تبلیغ

سالحی دارید که یارای مقاومت بر آن نیست و البته بسیار 
 تواندمی اشتباه استفاده شود است؛ چون اگر خطرناک 

 برندتان را در سراشیبی نابودی رها کند.

است. در   نویسی عنوان هاترینمهماولین مهارت و یکی از 
تنها  دانندمی واقع بسیاری از افراد که خود را تبلیغ نویس 

 را بلدند.  نویسی عنوان

محتوا  شدندیدهتوجه باشد نرخ  اذبعنوانی که جذاب و ج
 .دهدمی را افزایش 

پیشانی یک محتوا در نظر بگیرید. تمام  سانبهعنوان را 
رار زیبایی محتوایتان باید در این عنوان خالصه شود. ق

 را بیرون بیندازیم.بنویسیم و دروغ  پدرومادرداراست عنوانی 
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نویسی است و آن را این کتاب تمامًا در مورد هنر عنوان 
کوچک، مدرسان   وکارهایکسبکمک به صاحبان  باهدف

توجه مخاطبان خود را  خواهندمی و فروشندگان آنالین که 
 . اموشتهنجلب کنند و آنها را با محتوای خود درگیر کنند 

من محمد سلیمانی، در این کتاب الکترونیکی شما را به 
 هایمثالعملی،  هایتمرینو  برممی  بخشلذتسفری 

ساده و کاربردی برایتان  نویسی عنوانفرمول  20واقعی و 
. اگر کنممی آشنا  نویسی عنوان زیروبمو شمارا با  امآورده

آن را مطالعه کرده و به کار ببندید به قهرمان  خوبی به
توانید؛ مانند می تبدیل خواهید شد و  نویسی عنوان
 .بنویسید عنوانتبلیغ نویسان ترین بزرگ 

 

 1401بهمن ماه  1نسخه 
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 هاعنوان: قدرت 1فصل 
 

. او رضا صاحب یک فروشگاه اینترنتی کوچک بود
و در بازار  فروختمی آنالین  صورتبهرا  سازدستجواهرات 

. با توجه مخاطبان را جلب کند توانستمی  سختی بهشلوغ 
بسیار کم و  مخاطباناو،  انگیزشگفتوجود محصوالت 

 فروش کمتری داشت.  

پیش من آمد خواست  ناامید رضا که از دوستان من است
او  نویسی عنوان کمکش کنم. من اولین مشکل مهم را در 

شما اولین چیزی است که مردم هنگام  دیدم؛ چون عنوان
 جذاب و عنواناگر ». بینندمی شما  رسانهورود به 

  «.روندمی  رقبابه سراغ  سادگی بهنباشد، مردم  متقاعدکننده
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 هاعنوانمات و مبهوت شد. او قباًل هرگز به اهمیت  رضا
توجه نکرده بود. اما او مشتاق یادگیری و مشتاق پیشرفت 

 بود. 

یک محصول  بندیبستهمانند  هاعنوانبه رضا گفتم 
. آنها باید مردم را ترغیب  باشند نوازچشمهستند. آنها باید 

در چند   راچکیدۀ همۀ محتوا و باید  کلیک کنندتا  کردندمی 
 . کردندمی کلمه کوتاه بیان 

که  هایی عنوانبا هم که تغییری ایجاد کند.  مصمم بود رضا
ها و ها، طولو سبککردیم  وتحلیلتجزیهرا  نوشتمی 

نتایج خوبی  تدریجبهو  یمهای مختلفی را آزمایش کردقالب
 حاصل شد؛

 .نیز رشد خوبی کرداو افزایش یافت و فروش او  مخاطبان 
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کنند.  محتوای شما را بسازند یا خراب  توانندمی  هاعنوان
آنها کلید جذب و حفظ مخاطب هستند. چه صاحب یک 

کوچک، یک معلم یا یک فروشنده آنالین  وکارکسب
عالی یک مهارت  هایعنوانباشید، توانایی نوشتن 

این همان چیزی است که این کتاب در و  ارزشمند است
تر به هنر  های بعدی، عمیق مورد آن است. در فصل 

ها و ها، استراتژیتکنیک پردازیم و می  نویسی عنوان
را که مخاطبان  هایی عنوان ابزارهای مختلف برای نوشتن 

کنند، بررسی می کرده و با آنها تعامل شما را مجذوب 
 کنیم.  می 

مهمی  هاینکته بیایید ادامه دهیم. فصل بعدی قرار است 
 را به شما بگوید.
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 درک مخاطب هدف خود: 2فصل 
 

توانند و اینکه چگونه می  هاعنوان باقدرتدر فصل قبل، 
  محتوای شما را ایجاد یا شکست دهند، آشنا شدیم.

، درک مخاطبان مؤثر هایعنواناولین قدم برای نوشتن  
به  نویسیدمی هدف است. دانستن اینکه برای چه کسی 

تا عناوینی را بسازید که با آنها  کندمی شما کمک 
، مخاطبان ؛ بنابراینو آنها را جذب کنید شده اندازطنین 

هدف شما چه کسانی هستند؟ آیا آنها صاحبان مشاغل 
در   اثری بزرگ، به دنبال ایجاد رضا فروشگاه کوچک، مانند

 بازار شلوغ هستند؟

های جدیدی برای به دنبال راه مدرسانی هستند کهآیا آنها  
 ؟گردندمی تر کردن محتوایشان آموزان و جذابجذب دانش
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یا آیا آنها فروشندگان آنالین به دنبال افزایش فروش و  
 تقویت حضور آنالین خود هستند؟

هنگامی که تصویر واضحی از مخاطبین هدف خود  
را  اآنه هایخواستهو  هاخواستهنیازها،  توانیدمی داشتید، 

 . کشف کنید

به  دهیدمیدر محتوایی که شما ارائه  مخاطبان  
دنبال چه هستند؟ نقاط درد آنها چیست، و 

به آنها بپردازند؟ چه   توانندمیعناوین شما چگونه 
که دست به اقدام  کندمیچیزی آنها را تشویق 

از این انگیزه در عناوین  توانیدمیبزنند، و چگونه 
 خود استفاده کنید؟  

، فرض کنید مخاطب هدف شما صاحبان مثالعنوانبه
هستند. آنها احتمااًل به دنبال  اینترنتی  هایفروشگاه

تا تا به آنها کمک کند  گردندمی عملی و عملی  هایتوصیه
 . در بازار خود پیشرفت کنند 
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عناوین شما باید این را منعکس کنند و از کلماتی مانند 
استفاده کنند تا نشان  «موفق»و  «مؤثر»، «ثابت شده»

 . دهدمی دهند که محتوای شما نتایج واقعی ارائه 

اگر مخاطبان هدف شما معلمان هستند، ممکن است به 
های جدید و نوآورانه باشند تا محتوای خود را دنبال راه

تر کنند. عناوین شما باید این را منعکس تر و تعاملی جذاب
و   «خالقانه»، «انگیزنهیجا»کنند و از کلماتی مانند 

استفاده کنند تا نشان دهند که محتوای شما آنها  «تعاملی »
 .کشدمی به چالش  آنها را و بوده بخشالهامرا 

به طور خالصه، درک مخاطبان هدف شما پایه و اساس  
دانید برای چه کسی عالی است. وقتی می  عنوان  نوشتن 

ها ایجاد کنید که با آن هایی عنوانتوانید نویسید، می می 
ها را ترغیب ها را جلب کند و آنارتباط برقرار کند، توجه آن

 به اقدام کند.
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مخاطبان هدف خود را شناسایی  توانیدمی بنابراین، چگونه 
 به مراحل زیر توجه کنید  کنید؟

 

 خود را شناسایی کنید: ایدئالمشتری  مرحله اول

خود شروع کنید. به  ایدئالمشتری از  اینمونهبا ایجاد  
سن، جنسیت، سطح تحصیالت، درآمد، عالیق و نقاط درد 

 دانیدمی آنها فکر کنید. هر چیزی را که در مورد آنها 
 آوریجمعیادداشت کنید و همچنان که اطالعات بیشتری 

 به آن اضافه کنید. کنیدمی 

 

پایگاه مشتری فعلی خود را  مرحله دوم
 ید: کن وتحلیلتجزیه

خود نگاه کنید تا  هایدادهاگر از قبل مشتری دارید، به 
. خرندمی ببینید چه کسی محصوالت یا خدمات شما را 



13 
 

مشترک آنها چیست؟ چه چیزی آنها را برای  هایویژگی 
 ؟کندمی اقدام تحریک 

کشف  پرسندمی که از شما  سؤاالتی از  توانیدمی اینها را 
 کنید. 

 

 انجام نظرسنجی و مصاحبه:  مرحله سوم

و  خواهندمی مستقیمًا از مشتریان خود بپرسید که آنها چه 
 هایگروهبه چه چیزی نیاز دارند. نظرسنجی انجام دهید، 

انفرادی انجام دهید.  هایمصاحبه متمرکز برگزار کنید یا 
این به شما بینش ارزشمندی در مورد انگیزه آنها و آنچه  

 .دهدمی تند آنها به دنبال آن هس 
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 تحقیقات بازار انجام دهید: مرحله چهارم

از طریق تحقیقات بازار در مورد رفتار و ترجیحات مخاطب  
از طریق  توانمی هدف خود تحقیق کنید. این را 

 هایگزارشمتمرکز یا  هایگروهآنالین،  هاینظرسنجی 
 .بازار انجام داد

 

از مخاطبان این مراحل، درک بسیار بهتری  کردندنبالبا 
 دانیدمی هدف خود و انگیزه آنها خواهید داشت. اکنون که 

 توانیدمی مخاطبان هدف شما چه کسانی هستند، 
شده و آنها را  اندازطنینرا ایجاد کنید که با آنها  هایی عنوان

 جذب کنید.

 

مخاطبان خود را شناسایی کنید؟  خوبی به توانیدنمی هنوز 
نکات را به شما  ترینپیچیده  فصلنباشید؛ چون این نگران 



15 
 

مخاطبان  ترسریعو  ترساده. برای اینکه بتوانید گویدمی 
 :خود را بشناسید تمرین زیر را انجام دهید

 خود را بنویسید.  ایدئالمشتری  هایویژگی: 1

خود را یادداشت  ایدئال:  دردسرهای مشتری 2
 کنید.  

: مزایایی که محصول یا خدمات شما برای 3
 را بنویسید.  کندمیشما فراهم  ایدئالمشتری 

 خود را بنویسی ایدئالمشتری  هایانگیزه:  4

 

با تکمیل این تمرین، درک واضحی از مخاطبان هدف خود 
بسازید  هایی عنوانتوانید و انگیزه آنها خواهید داشت. می 

آنها را جذب کنید، و شانس انداز شود و ها طنینکه با آن
 اقدام را افزایش دهید. 
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 نویسیعنوان: بایدها و نبایدهای 3فصل 
 

و درک  شناسیدمی اکنون که مخاطبان هدف خود را  
، وقت آن است انگیزدبرمی که چه چیزی آنها را  کنیدمی 

کنید که با آنها ارتباط برقرار  هایی عنوانکه شروع به نوشتن 
عنوان را . در این فصل، بایدها و نبایدهای نوشتن کندمی 

. در این فصل با دو مفهوم قالب و تله گوییممی به شما 
 تواندمی و اشتباه بزرگی که  شویدمی کلیک آشنا 

 .گویممی را نابود کند را نیز به شما  وکارتانکسب

 تعریف قالب و تله کلیک

، بندانیخ هایفصل چگونه بعضی از افراد در  دانیدمی 
گوشت یخی  تکهیک؟ آنها درون کنندمی گرگ را شکار 

و آن را به النه گرگ  دهندمی بسیار تیز را قرار  تیغیک
 کردنآببرای  بیندمی . این حیوان که گوشت را اندازندمی 

 ندکمی و زمانی که زبانش به تیغ برخورد  لیسدمی یخ آن را 
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 کندنمی سردی هوا دردی را حس  خاطرشده؛ اما بهخونی 
. او به این کار بردمی و در عوض از خوردن خون خود لذت 

تا اینکه خون بدنش تمام شده و از بین  دهدمی ادامه 
 .رودمی 

 تله کلیک 

از  نوعی بهمانند تله تیغ گرگ است و  دقیقاً  Clickbaitیا  
  کنندهگمراه هایتکنیک که از  شودمی اطالق  هاعنوان

برای ترغیب خوانندگان به کلیک بر روی یک پیوند استفاده 
هدف این تله کلیک تنها افزایش بازدید است و . کندمی 

 .کندمی استفاده  غیراخالقی  هایروشبرای این منظور از 
کنند؛ چون بازدید می تله کلیک مانند یک مخدر عمل 

توانند؛ مانند تله می  آورد؛ اما در درازمدتمی زیادی برایتان 
 ببرد. بینشما را از  وکارکسبتیغ، 
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  قالب 

عنوانی است که از زبانی جالب، جذاب یا  Hookیا 
 بامحتوابرای ترغیب خوانندگان برای تعامل  توجهجلب

. هدف این است که کنجکاوی خواننده را کندمی استفاده 
نگه دارد، بدون  مندعالقهبرانگیخته و آنها را به محتوا 

و چیزی  گوستراستقالب  اینکه آنها را گمراه کند.
مهم است که بین   که به آن عمل نکند. گویدنمی 

 بودن تعادل برقرار کنید. گوراستو  توجهجلب

 قالبو  تله کلیکتفاوت بین 

تله است:  آنها فدر هد قالبو  تله کلیکتفاوت بین 
است،  کردنکلیکبرای فریب خواننده برای  کلیک

واقعی خواننده  درگیرکردنیک قالب به معنای  کهدرحالی 
 است. بامحتوا

 کارهایی چه نویسیعنوان که در  گوییممی در ادامه به شما 
 را نباید بکنید کارهایی چهرا باید بکنید و 
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 بکن

 از کلمات اکشن قوی استفاده کنید: 

خود را با یک کلمه قوی شروع کنید که بالفاصله  عنوان
 مثالعنوانبه توجه خواننده شما را به خود جلب کند. 

، کشف، رمزگشایی از این کلمات استفاده کنید:  توانیدمی 
 و... رهاشدنتبدیل، اسرارآمیز، 

 قول بدهید: 

 .زیادی دارند تأثیراغلب  دهندمی که قول  هایی عنوان

 ایوعده  «کنید دوبرابرروز  30فروش خود را در » مثالً  
است که مستقیمًا با مخاطبان هدف شما و نقاط دردناک 

 . کندمی آنها صحبت 

 

 



20 
 

 بپرسید:  سؤالیک 

برای  مؤثرراهی  تواندمی خود  عنواندر  سؤالپرسیدن یک 
مثال،  طورجذب خواننده شما و کنجکاوی آنها باشد. به 

 «کنید؟ دوبرابرروز  30فروش خود را در  خواهیدمی آیا »

 از اعداد استفاده کنید: 

بسیار  هاعنواندر  توانندمی  و دهندمی به ذهن نظم  اعداد
راه برای افزایش فروش خود  10»مثال  طورباشند. به  مؤثر

 « روز. 30در 

 مثال: 

)کلمۀ  «روز باز کنید  30کردن فروش خود را در  دوبرابرراز »
 عملی قوی، قول(

استراتژی  10فروش خود را افزایش دهید؟  خواهیدمی » 
 ، اعداد(سؤال)  «اثبات شده که باید بدانید
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 :نکن

 : استفاده از تله کلیک

هستند و اغلب منجر به   کنندهگمراه تله کلیک، هایعنوان
، بگیرند بازدید زیادی. آنها ممکن است شوندمی ناامیدی 

اعتماد مخاطبان را از بین برده و شما را  درازمدتدر اما 
 .کنندمی نابود 

 :بودن مبهم 

و خواننده را در  کنندنمی مبهم توجه را جلب  هایعنوان 
»امروز چیزی  عنوان . برای مثالکنندمی رها  زدنحدس

 .مؤثر باشد تواندنمی جدید بیاموزید« خیلی مبهم است که 

 غیرواقعی: هایوعده

خود تنها منجر   هایعنوانغیرواقعی در  هایوعدهدادن  
 .شودمی اعتماد مخاطبان  دادنازدستبه ناامیدی و 
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 که نباید استفاده کنید:  هایی مثال

 )تله کلیک(  «افتدمی چه اتفاقی  کنی نمی باور »

 )مبهم(   «چیزی جدید یاد بگیر»

)وعده  «! کنید!! برابرهزارفروش خود را در یک هفته »
 (غیرواقعی 
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  احساسی: استفاده از کلمات 4فصل 
 

 نویسی عنوان خزانهیکی دیگر از ابزارهای قدرتمند در  
شما، استفاده از کلمات محرک احساسی است. اینها 

کلماتی هستند که واکنش عاطفی را در خواننده 
و احتمال کلیک روی مقاله یا محصول شما را  انگیزندبرمی 

 .  دهندمی افزایش 

 بکن

 از احساسات مثبت استفاده کنید: 

 توانندمی احساسات مثبت مانند شادی، هیجان و الهام  
قدرتمندی باشند. سعی کنید از کلماتی مانند  هایمحرک

برای استفاده از این  ”لذت“و  ”هیجان“، ”شادی“
 احساسات استفاده کنید.
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روز کشف  30لذت دوبرابر کردن فروش خود را در مثال: 
 )احساس مثبت(   ”کنید

 استفاده کنید:  اندازه[]به از ترس 

از   بااحتیاطیک محرک قوی باشد، اما باید  تواندمی ترس 
اگر صادق مبتنی بر ترس  هایعنوان آن استفاده کرد. 

کلیک تبدیل شوند. از  تلهبه  سرعتبهتوانند می نباشند 
کلماتی مانند »هشدار«، »خطر« و »خطر« برای 

 برانگیختن حس ترس استفاده کنید. 

اشتباه رایج در فروش که باید از آنها  10هشدار: مثال: 
 اجتناب کنید )ترس( 

 از فوریت استفاده کنید: 

تواند خوانندگان شما می  هایعنوانایجاد حس فوریت در  
سریع عمل کنند. از کلماتی مانند را تشویق کند تا 
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»اکنون«، »امروز« و »زمان محدود« برای ایجاد احساس 
 فوریت استفاده کنید.  

روشی بدون ریسک برای افزایش فروش امروز  مثال: 
 )فوریت( 

 

 

 نکن

 :ایجاد حس منفی 

احساسات منفی مانند خشم، ناامیدی و اندوه در ایجاد  
 سرعتبه توانندمی نیستند. آنها   مؤثرانگیزه در خوانندگان 

 و از محتوای شما دور کنند.  دلسرد کردهخوانندگان را 

و چه کاری  خوریدمی چرا در فروش شکست مثال: 
 در مورد آن انجام دهید )احساس منفی(  توانیدمی 
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 استفاده بیش از حد از کلمات احساسی:

 تواندمی استفاده بیش از حد از کلمات محرک عاطفی  
 شده کاریدستو  دروغگوشما  هایعنوان باعث شود که 

شوند. مهم است که از آنها در حد اعتدال استفاده دیده 
کنید و مطمئن شوید که با محتوای مقاله یا محصول شما 

 . هماهنگ هستند

 دوبرابرکنید! پیشنهاد زمان محدود برای  عجلهمثال: 
 )استفاده بیش از حد از فوریت(  ! کردن فروش خود
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ساده و کاربردی فرمول  20: 5فصل 
 نویسیعنوانبرای 

 

را بررسی خواهیم   نویسی عنوانفرمول   20در این فصل، ما 
مطابق با  توانندمی کرد که آزمایش شده و واقعی هستند و 

 .شوند سازیشخصی  وکارتانکسب

 

 [ + ]وعده[: شما [ + ]صفت[ + ]کلمه کلیدیتعداد: ]1

  وریبهره راه ساده برای افزایش  10مثال:

 

چگونه[ + ]کاری انجام دهیم[ + ]نتیجه /طور: ]چ2
 [: دستیابی قابل

 بنویسیم که فورًا توجه را جلب کنند هایی عنوانچگونه 
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 [ + ]کلمه محرک عاطفی[: سؤال: ]3

 تسلط پیدا کنید؟ نویسی عنوانآیا آماده هستید تا در هنر 

 

 [:ی شماکلید  مه: ]تعداد[ + ]درصد[ + ]وعده[ + ]کل4

به  را مخاطبان ٪ 100که  هایی عنوانراز برای نوشتن  7 
 کنندتبدیل می  مشتری

 

 [: فرمان[ + ]کلمه کلیدی شما: ]5

 جذاب را کشف کنید هایعنوانقدرت 

 

  ]برای/به/که[ + ]کلمه کلیدی[: : ]صفت[ + 6

 عناوین جذاب برای صاحبان مشاغل کوچک
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 [: حلراه[ + ]مشکل/چالش[ + ]کلیدواژه: ]7

 جذب مخاطب هایچالش: غلبه بر نویسیعنوان

 

 [ + ]وعده[: ی[ + ]فعل مصدر کلیدواژه: ]8

 نوشتن عناوینی برای تسخیر قلب مشتری 

 

 : [کلیدواژه+ ] ]مزیت[ [ +ی:  ]فعل مصدر 9

 نویسیعنوان تسلط بر هنر

 

 [ + ]صفت[ + ]ایده درخشان[: کلیدواژه: ]10

 نبوغ درونی شما رهاکردنتصاویر خالقانه: 
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 [ + ]فعل[ + ]هدف[: کلیدواژه: ]11

فروش  سویبه: سفری را متحول کردیم نویسی عنوان
 ازحدبیش

 

 [: کلیدواژه[ + ]عبارت اسمی[ + ]وعده[ + ]تعداد: ]12

که خوانندگان  عنوانتکنیک اثبات شده برای نوشتن  5
 کندمی شما را درگیر 

 

 ساده[: حال [ + ]قید[ + ]فعل به شکل کلیدواژه: ]13

عناوین قدرتمندی را بنویسید که با مخاطبان شما ارتباط 
 برقرار کند
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 [ + ]کلمه عمل[ + ]هدف[: کلیدواژه: ]14

شما: دستیابی به  عنوانبه حداکثر رساندن نوشتن 
 خود رؤیاهای

 

[ + ]عبارت اسمی[: اضافهحرف[ + ]کلیدواژه: ]15
 گامبهگام: راهنمای مدرسانبرای  نویسی عنوان

 

 [: حلراه[ + ]عبارت اسمی[ + ]کلیدواژه: ]16

 نهایی حلراه: فروشندمی که  هایی عنواننوشتن 

 

 [ + ]صفت[ + ]نتیجه[: کلیدواژه: ]17

 سابقهبی پویا: دستیابی به نتایج  نویسی عنوان 

 



32 
 

 [ + ]صفت[ + ]نتیجه مطلوب[: کلیدواژه: ]18

: هنر ایجاد شوندمی که تبدیل  هایی عنواننوشتن 
 برنده هایفرمول

 

[ + ]فعل به شکل ساده فعلی[ + ]منافع[: کلیدواژه: ]19
 باز کردن پتانسیل نامحدودنوشتن عنوان شما:  کردنساده

 

[ + ]فعل به شکل ساده حال[ + ]عبارت کلیدواژه: ]20
 اسمی[:

 موفقیت سویبهشما: مسیری  عنوانتقویت نوشتن  
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سه چیز در دنیا هستند که پایانی بر آنها نداریم اولی تعداد 
 هایفرمول، دومی جهل مردم و سومی هاکهکشان

 !نویسی عنوان

را در یک  هافرمولتمامی  توانیمنمی  مابه همین منظور 
مورد از بهترین  20در این فصل  وجودبااینبیاوریم  کتابچه

 توانیدمی را برایتان نوشتم که  هافرمول ترینسادهو 
 کلمات از آنها استفاده کنید. کردنجایگزینبا  راحتی به

 

با خبره  توانیدمی وحی منزل نیستند و شما  هافرمولاین 
 سازیشخصی آنها را برای خودتان  نویسی عنوان شدن در 

 کنید و مدل شخصی خودتان را بیافرینید.

خوانده باشید شما یک  خوبی بهاین کتاب را  کهدرصورتی 
  90در حال حاضر شما از  و ایدشده ایحرفهعنوان نویس 

از این  توانیدمی درصد رقبای نزدیکتان جلوتر هستید و 
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و افزایش بیش از حد فروشتان  وکارکسبای رشد بر مهارت 
 استفاده کنید. 

 

تواند به من در بهبود این کتابچه کمک  نظرات شما می 
 کند.  

 .این نسخه الکترونیک همیشه رایگان باقی خواهد ماند
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 راه های ارتباطی با محمد سلیمانی:

 
Website: Mohammads.ir  

Telegram & eitaa : @Mohammadsblog 

Email: Mohammadsblog@gmail.com 
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