
 برای حرفه ای ها چک لیست نوشتن مقاله وبالگ

 
. مرحله انتخاب موضوع و عنوان بسته به فرآیند فکری شما می تواند در  موضوع مورد نظرتان را انتخاب کنید

 مرحله اول یا بعد از جستجو در مورد کلمه کلیدی باشد .

شما از چه منظر و زاویه ای می خواهید روی این موضوع  . ا به موضوع مورد نظر تعریف کنیدزاویه دید خود ر

 کار کنید و به مخاطب راه حل ارائه بدهید .

. جستجو در مورد کلمه کلیدی یکی از مهمترین مراحل وبالگ نویسی  جستجو و تحقیق در مورد کلمه کلیدی

 دقیقا دنبال چه چیزی است.حرفه ای است چون به شما نشان می دهد مخاطب شما 

پست اولی که در محدوده موضوع شما  10 ی ساده در گوگل،. با یک جستجو تجزیه و تحلیل پست های رقیب

بخوانید . حتما به این نکته توجه کنید که در این پست های مشابه به چه اطالعاتی باز کنید و معرفی میشود را 

توانید به این پست ها اضافه کنید . این  اشاره شده است . و برای خود بنویسید که شما چه ارزش افزوده ای می

 باشد . متنی کاملترارزش افزوده می تواند یک تصویر برای فهم بهتر یا یک اینفوگرافیک یا محتوای 

. حتی اگر تسلط خوبی هم روی موضوع دارید بهتر است این مرحله را با  تحقیق در مورد موضوع مورد نظر

کند به جزئیات توجه بیشتری بکنید . همین طور به عنوان متخصص و  دقت انجام دهید چون به شما کمک می

 حرفه ای در این زمینه شناخته شوید .



ن به افکار شما و متمرکز شدن شما روی موضوع د. این مرحله برای سرو سامان دا طرح اولیه خود را بنویسید

را بنویسید  ها ذهنتان را بنویسید . بعد زیرعنوانبسیار تاثیر گذار است .در ابتدا نکات اصلی و های الیت شده در 

 . این روش باعث میشود شما در مدت زمان کمتری و بدون هدر رفتن زمان پست های حتی طوالنی را بنویسید. 

. برای اینکار ت مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد یک عنوان عالی انتخاب کنید که جذاب باشد و احساسا

عنوان خوب که در ذهنتان می چرخد را روی کاغذ بیاورید و بعد از بین آنها بهترین  15تا  10بهتر است حداقل 

 را انتخاب کنید . 

را نمی خوانند و فقط نیم نگاهی اری از افراد خط به خط مقاله . بسی در مقدمه مقاله حتما یک قالب بگذارید

پس باید در ب باشد به خواندن ادامه می دهند . به عنوان ، چند خط اول و عکس ها می اندازند اگر برای آنها جذا

 همان چند خط اول مقاله قالب شما فعال باشد و مخاطب را به دام بیاندازد .

 پست یا مقاله وبالگ را بنویسید بدنه و محتوای اصلی

هستید یا می خواهید این خودتان کارتونیست یا طراح تصاویر . اگر  انتخاب کنید بسازید یاجذاب  تصاویر

گرافیک آن را به مخاطب انتقال از طریق قسمت را به یک متخصص بسپارید ، یک خالصه از متنی که می خواهید 

 و یا از تصاویر موجود استفاده کنید.همراه با کلمه کلیدی مورد نظر را به گرافیست یا تصویرگر بدهید .  دهید

. هم جایگاه تصاویر و ارتباط با موضوع  خود در بین متن قرار دهیدتصاویر و فیلم ها را در جای مناسب 

 اندازه عکس با فضایی که در اختیار دارید .مطرح شده در پاراگراف را مد نظر قرار دهید و هم تناسب 

. شما برای دیده شدن و خوانده شدن نیاز دارید در شبکه  یک متن کوتاه برای شبکه های اجتماعی بنویسید

جتماعی بسیار فعال باشید . پس بهتر است برای نوشتن این پیام های کوتاه مخصوص شبکه های اجتماعی های ا

زه است و جزئیات آن را فراموش نکرده اید این پیام ها را اب در ذهن شما تمعطل نکنید و تا وقتی مطلاصال 

 بنویسید.

. مشخصا با هر دقتی که هم بنویسید متن شما غلط تایپی یا حتی نگارشی دارد . حتی ممکن  ویرایش کنید

است در بار دوم خواندن یک قسمت هایی را کامال حذف کنید و چند خط دیگر جایگزین کنید . پس این مرحله 

نهایت هم بهتر است قبل از  روانی و خوانایی متن شما بسیار تاثیر گذار است . درمیزان را نادیده نگیرید چون در 

 متن را به یک فرد دیگری هم بدهید که بخواند و ایرادات شما را بگویید. ،انتشار


