
20 الگوی آماده برای نوشتن عنوان مقاله )تیتر نویسی(

1. دروغ هایی که )شرکت، شخص، گروه( به 

شما می گویند.

که شرکت های طراحی  دروغ هایی  مثال: 

سایت به شما می گویند.

2. چطور به )مشکل( پایان دهیم؟

پایان  ناسالم  رابطه  یک  به  چگونه  مثال: 

دهیم؟

3. چطور در )عدد( دقیقه کاری انجام دهیم؟

مثال: چطور در 10 دقیقه بازاریابی اینترنتی 

را یاد بگیریم؟

4. آیا تابحال چیزی درباره ... شنیده اید؟

رشد  هک  درباره  چیزی  تابحال  آیا  مثال: 

شنیده اید؟

راز  یک  یا  تلخ  حقیقت  یک  افشای   .5

درباره...

مثال: افشای یک حقیقت تلخ درباره روابط 

عاشقانه
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6. )عدد( راه حل یا روش ساده برای...

لینک  اصالح  برای  ساده  روش   7 مثال: 

شکسته

7. آیا می دانید تنها )درصد( 

مثال: آیا می دانید تنها 10 درصد مشتریان 

خرید می کنند!

تا آخر  را  این مقاله   ... اگر می خواهید   .8

بخوانید!

اگر می خواهید ثروتمند شوید، این  مثال: 

مقاله را تا انتها بخوانید!

9. آموزش )عدد( تکنیک یا ترفند کاربردی...

کاربردی دیجیتال  تکنیک   7 آموزش  مثال: 

مارکتینگ

10. آموزش قدم به قدم یا 0 تا 100 ...

مثال:  آموزش 0 تا 100 راه اندازی کسب و 

کار اینترنتی

11. راهنمای جامع ...

مثال: راهنمای جامع کاربرد گیاهان دارویی

12. آموزش )عدد( ... + ...

 + تیترنویسی  روش   7 آموزش  مثال: 

الگوهای آماده

13. هر آنچه که درباره ... باید بدانید!

مثال: هر آنچه که درباره مقاله نویسی مدرن 

باید بدانید!
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14. چگونه از شر ... خالص شویم؟

خالص  زاید  موهای  شر  از  چگونه  مثال: 

شویم؟

15. )عدد( اشتباه رایج در ...

مثال: 5 اشتباه رایج در مدیریت کارمندان

16. )عدد( تا از بهترین ...

مثال: 10 تا از بهترین استارتاپ های ایرانی

17. کدام را دوست دارید؟ ... یا ...

مثال: کدام را دوست دارید؟ بستنی سنتی 

یا بستی پاستوریزه!

به   ... که هیچوقت   ... درباره  حقیقتی   .18

شما نمی گویند!

شرکت  ثبت  قوانین  درباره  حقیقتی  مثال: 

که هیچوقت وکال به شما نمی گویند!

19. از ... خسته شدم! چه کار کنم؟

کار  چه  شدم!  خسته  سیگار  ترک  از  مثال: 

کنم؟

20. راهی ساده، فوری و جدید برای ...

برای  جدید  و  فوری  ساده،  راهی  مثال: 

فروش محصوالت گران
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