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!دارهکانالمروساختموچندویدئوگذاشتمولیبازدیدوسابسکرایبررشدکندی

چطوردرآمدمروتوایراندریافتکنم؟! خوشحالمبهمرحلهمانیتایزرسیدمو
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در مورد یوتیوب و روش درآمدزایی ش اطالعات میخوام
و اینکه آیا مناسب من هست؟

فصل اول
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سواالتیکهدراینفصلبهشمیپردازیم

؟وچرامیشهازشدرآمدداشت؟!یوتیوبچیهست

چطورمیشهازشپولدرآورد؟باوجودتحریموفیلتر

چقدرمیشهازشدرآمدداشت؟

ازاولپولمیدهیاشرایطخاصیداره؟

رسیدن؟درآمدچهافرادوکانالهاییبه

بهدردمنمیخوره؟چقدربایدوقتبذارم؟چیبایدبلدباشم؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟
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؟!یوتیوبچیهست
وچرامیشهازشدرآمدداشت؟

وسازهبکانالداخلشمیتونهکسیهر.ویدئوهاستاشتراکگذاریبرایجایییهدنیا،پربازدیدسایتدومینیوتیوب،
(آپاراتمیشهایرانیشنمونهی).کنهمنتشراونجاروخودشویدئوهای

روشمیشهدارهمخاطبهمهاینوقتیخبمیشه؟دیدهیوتیوبرویویدئومیلیارد5حدودروزانهکهمیشهباورتون
پولغدهندههاتبلیازویدئوهارویآگهیپخشخاطربهیوتیوب.یوتیوبهاصلیدرآمدمدلتبلیغاتپس!کردپخشتبلیغات
.میدهویدئوتولیدکنندههایبهرواونازبخشیومیگیره

همهوستهویدئواشتراکگذاریپلتفرمیهیوتیوب.میکنیدهمکاریهستیوتیوبمالککهگوگلشرکتباشماواقعدر
ازباشهوبیوتیبینندههایاختیاردرباکیفیتوخوبمحتوایهمیشهاینکهواسهحاال.میشهپیداتوشهمویدئوییجور

.درآمدشرویمیکنهشریکهمروویدئوییمحتوایتولیدکنندههایوکانالصاحبانتبلیغاتدرآمد



پلتفرمیکتیوبیوواقعدر،نمیکنندتولیدویدئوییگوگلویوتیوبخودبدونیدجالبوگوگلهشرکتیوتیوبسایتمالک
روییوتیوبومیذارنآموزشیوسرگرمیویدئوهایداخلشروزهرآدممیلیونهاهست،ویدئواشتراکگذاریبرای

اینازحاصلدرآمدومیدهنشونتبلیغاتیتیزریهاصلیفیلمپخشازقبلاولثانیه5مثالمیکنه،تبلیغاونهاویدئوهای
!روهمهشنهخبالبتهمیکنه،پرداختویدئوتولیدکنندههایوکانالهاصاحبینبهروتبلیغات

ودکرجذبمخاطبوساختکانالایرانداخلازمیشهولیکردهتحریمروایرانوهستآمریکاییشرکتیوتیوبهرچند
.کردافتدریروپولخارجساکنآشنایودوستیاوواسطهشرکتیککمکبهرسیدمانیتایزیادرآمدزاییمرحلهبهوقتی
بهروولپیوتیوبچونکهکنیددقت!رسیدنهمدالریدرآمدبهومیکنندزندگیایرانداخلفارسییوتیوبرهایازخیلی
.ندارهتحریمبابتمشکلینمیفرستهایرانداخل

4

چطورمیشهازشپولدرآورد؟
باوجودتحریموفیلتر
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چقدرمیشهازشدرآمدداشت؟

اینولیکرداعالممتوسطیکبعنوانروبازدید1000هرازایبهدالر2عددبشهشایدولیگفتبراشدقیقیعددنمیشه
ودارهبستگیچیزیچهبهدرآمدمیزانمیپرسیدحتما.باشهداشتهنوساندالر30تاسنت10بازهییکبینمیتونهرقم

!میکنیمصحبتموردشدرمفصلداد؟افزایششمیشهچطوری

قابلریالیشمعادلنباشههمزیادیرقماگرحتیباالمیرهسالهرکهدالراوضاعاینباودالریهدرآمدشکهاینهخوبیش
.(1400بهاردالرنرخبا)میلیون7-6حدودمیشهدربیادماهانههمدالر300اگرمثالتوجه،

.رسیدنهمماهدردالرهزار5-4رقمهایبهحرفهاییوتیوبرهایالبته

.دارندرآمددالرهزار30-20ماهانهکهنداریمکاریفارسییوتیوبنامبروانهایبهحاال
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بهدردمنمیخوره؟
؟چقدربایدوقتبذارم؟چیبایدبلدباشم

شماکهاینهداستاناصل.بسازیدجذابوخوبویدئوهایبتونیدبایدپسویدئوهاسترویآگهیپخشازیوتیوبدرآمد
کنهبجذمخاطبمیتونهمختلفیموضوعاتودارهمختلفیروشهایاینخبو.بدیدانجامویدئوییمحتوایتولیدباید
.میکنیمصحبتموردشدرادامهدرکه

بهکنیدتبدیلشمیتونیدداشتهمدرآمدوکردیدپیشرفتکهبعدشوباشهخوبمیتونهکارساعت3-2روزیشروعبرای
.وقتتونتمامشغل

اینویهادانستنوآموزشبایاسرگرمیوطنزبایاحاال.هستویدئوپایمخاطبنشوندنباشیبلدبایدکهچیزیاصل
.چیزها

:ایناسداریالزمکهمهارتهایی

محتواتولید•
ویدئوتدوینوضبط•
انتشار•

آموزشروموارداینبخشبهبخشتاباشیدهمراهمابا
.بدیم
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خاصیازاولپولمیدهیاشرایط
؟داره
:دارهاصلیشرطدوتاکهبرسیدمانیتایزمرحلهیبهبایدیوتیوبازدرآمدداشتنبرای

سابسکرایبر1000داشتن1.

اخیرماه12درویدئوهاتونازساعت4000مجموعانمایش2.

کپیشکلماگرومیکنهبررسیروویدئوهاتونیوتیوبوبدیددرآمدزاییدرخواستمیتونیدبرسیدعدددوتااینبهوقتی
یهبهرونیوتیوبتوکانالبایدبعدشکهمیکنهفعالشمابرایرودرآمدزاییامکانباشهنداشتهتکراریمحتواییارایت

.کنیدمتصلادسنسگوگلحساب

مشکلاینایرانساکنیوتیوبرهایمعموالکههستایرانازخارجحسابوآدرسیکبهنیازهمادسنسگوگلحساببرای
:میکننحلجوردورو

.واسطهشرکت هایکمکبهیاودارنخارجتوکهآشناییودوستکمکبهیا

شماهترهبحله،قابلمسئلهایناینکهباشیدنگرانشنبایدکهچیزی.کردیمصحبتموردایندرمفصلچهارمفصلتو
.تایمهواچساعت4000وساب1000گرفتنکه،مانیتایزشرایطرویبذاریدروتمرکزتون
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؟بهدرآمدرسیدنکانالهاییچهافرادو

!خیلیهاگذشتهسالیکتو

دوسالیکیتووکنهمیرشدباالییسرعتبادارهولیندارهیوتیوبرومحتواانگلیسییوتیوباندازهبهفارسییوتیوبطبیعتا
درآمددالرهزار30حدودماهانهکهافرادیتاداریمدالر300_200ازرسوندهدالریدرآمدبهروزیادیجوونهایگذشته
.دارن

تانزطچالشهایوبازیاستریمازمیپردازنسرگرمیموضوعاتبهکههستیوتیوبرهاییدستدرآمدهابیشترینرکورد
.تاکتیکواینستاگرامدارخندهاتفاقاتبهریاکشنومخفیدوربین

وجودتوشخلوتوبکرموضوعهمخیلیاتفاقاومیکنهرشددارهباالییسرعتباهمیادگیریوآموزشیموضوعاتولی
.داره

.ببینیدمیتونیدوهستشIGTVتواالنکهگذاشتیمالیویوتیوبرهااینازخیلیباموناینستاگرامداخل
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تصمیم گرفتم شروع کنم
ولی نمیدونم چطوری

فصل دوم
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سواالتیکهدراینفصلبهش
میپردازیم

؟

؟

؟

؟

؟

؟

چهموضوعیانتخابکنم؟؟

چطورکانالبسازم؟وتنظیماتچطوره؟

چطوریمحتواتولیدکنم؟

اجراوضبطروچیکارکنم؟

تدوینویدئوچطوریه؟

موبایل/ نرمافزارهایتدوینچیاهست؟دسکتاپ

قوانینکپیرایتچیه؟
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چهموضوعیانتخابکنم؟

بهیدباموضوعانتخاببرایجذابه،موضوعیهانتخابشروع،برایاولقدم
:کنیددقتنکتهتا3

بهترید؟بقیهازوداریدمهارتچیزیچهتودارید؟عالقهچیبه1.

داره؟تقاضاموضوعاتیچهببینه؟دارهدوستچیمخاطب2.

؟شدهپرداختهبهشکمترموضوعاتیچهکمتره؟کجارقابت3.

.کنیدتولیدمحتواتوشمستمرطوربهبتونیدکهکنیدانتخابموضوعیبایدکنیددقت

سمتکهکنیدفکراالنازپس.استمرارهموفقیترمزوهستسالهیکتاماه6مسیریهشدنیوتیوبر
.داریدخوراکبراشهمیشهکهبریدموضوعی
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ماتریسانتخابموضوع
(جدولراهنما)

4هباجراشکلوموضوعمورددرمیتوانسادهتقسیمبندییکبا
:رسیدحالت

نریشناجرا–سرگرمیموضوع1.

تصویراجرا–سرگرمیموضوع2.

نریشناجرا–یادگیریموضوع3.

تصویراجرا–یادگیریموضوع4.

دتونخوتصویرودوربینجلویبیایدمیخوایدکدومه؟شماانتخاب
؟میذاریدروصداتونفیلموعکسسرییهروییاباشه؟هم

یادگیری؟یاهستیدسرگرمیدستهدنبال
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چطورکانالبسازم؟و
تنظیماتش

باهرچندازیدبسجدیدجیمیلیهیوتیوبتونبرایمیکنیمتوصیه.دارهجیمیلاکانتیکبهنیازیوتیوبکانالساختن
.شدنیههمفعلیتونجیمیل

signدکمهیرویراستسمتباالبخشازومیشیدیوتیوبسایتواردساختیدجیمیلاینکهازبعد inمیکنیدکلیک.
درهمرحلمرحلهمتنیتوضیحواسکرینشاتصورتبههمماکهدارهسادهمرحلهچندکانالساختنونامثبتفرآیند

اینجابودسادهایکارمانظرازچونکههستموردشدرفیلموویدئوییراهنماییههموکردیمدرستمحتواموردش
:سراغشبریدصافزیردکمههایازداشتیدالزمشاگرولیکتابچهایننشهطوالنیکهنیاوردیم

راهنمــایویــدیوئی
ساختکانالیوتیوب

راهنمایمتنوتصویر
ساختکانـالیوتیوب

https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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چطوریمحتواتولیدکنم؟

ریسماتکهقبلیبخشهایدرکنیدانتخاباجراشکلوموضوعمورددررواستراتژیتونبایدسوالاینبهپاسخبرای
ماتریسحالتچهارازیککدامشماانتخاباینکهبهبسته.کردیممشخصروحالت4دادیمتوضیحروموضوعانتخاب
.باشیدداشتهروخودتونمحتوایتولیدبرنامهیمیتوانیداست

راموضوعیچهبندیزمانچهدرکهکنیدریزیبرنامه.محتواستتقویمیککردنآمادهمحتواتولیدپروسهبرایاولگام
چهشهبمشخصتاکنیداستفادههمکلیدیکلماتجستجویابزارهایازبایدمسیرایندر.کنیدمیمنتشروتولید

.کنیداستفادهروویدئوهاتونموضوعاتاونبامتناسبومیشنجستجوبیشترهاییتیتروموضوعات

تمام.یشیدمبهتراجراومحتوادررفتهرفتهباشیدمطمئنکنیدشروع.باشیدنداشتهوسواسشروعدراینکهبعدینکته
همماش.هستفعلیشونویدئوهایازضعیفترخیلیاولشونویدئوهایکهدارناشتراکنقطهایندردنیایوتیوبرهای

ودوستبهنکردیدمنتشرهمکانالرواگررواولویدئوهای.کنیدتستزودتربیایددوربینجلویهستقراراگر.کنیدشروع
.بگیریدفیدبکازشونوبدیدنشونآشناهاتون

.بریدپیشبهترتامیکنهکمکشمابهگذاشتیمبعدصفحهیدرکهمحتواتولیدلیستچک
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چکلیستتولیدمحتوابرای
یوتیوب

وضعیتعنوانگام
بررسیاولیهموضوعاتوسرفصلهایمحتوا1
تحقیقکلماتکلیدیباابزارهاوسایتهایمرتبط2
بررسیمحتوایموجودوکانالهایرقیب3
اصلیوزیرعنوانهاانتخابعنوان4
نوشتنسناریو5
یانریشنصوتی–اجرایتصویریفیلمبرداریو6
تدوینوآمادهکردنخروجیانتشار7
طراحیعکسکاوریاتامبنیل8
وتگهانوشتنتوضیحات9
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یکنمونهتقویممحتوا

.ست«محتواتقویم»آنبرنامهریزیهایومحتواتولیدبرایمتداولابزارهایازیکی

:بگیریدایدهازشمیتونیدکهشدهآوردهاکسلفرمتدرمحتواتقویمنمونهیکاینجا
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اجراوضبطروچیکارکنم؟

کهاریددگوشییهزیاداحتمالبه.نیستنوروصداودوربینحرفهایتجهیزاتبهنیازیفعال.کنیدشروعسریعوساده
.قبولهقابلعشروبرایومیشهتامیناستانداردکیفیتحدیتاکنیدرعایتروزیرنکاتاگرکنیدشروعهمونبادارهدوربین
.بخریدتجهیزاتیواشیواشکردپیشرفتکارکهبعدا

تصویریاونیدکاستفادهمیشهوصلگوشیتونبهسیمباکهارزونرکوردهایازمیتونیدکاراینواسه.حیاتیهنکاتازیکیصداخوبکیفیت
.کنیدسینکروتصویروصداتدوینموقعودیگهگوشییهباروصداوبگیریددوربینیاگوشییهبارو

منبعیعنی.باشیدننورضدکنیددقتبگیرید،فیلمپنجرهبهنزدیکوروزطولدر.کنیداستفادهمحیطنورازنداریدنورتجهیزاتاگرشروعبرای
تیزیمیتونیددمیچسبونیجلوشکهکاغذیدستمالیهبامیکنیداستفادهمعمولیالمپازاگر.بشهتاریکچهرهتونکهنباشهشماپشتنور
.باشیدداشتهسافتنوراصطالحاوبگیریدرونور

بایدروکادروتطالیینقاط.نیستسختخیلیهمگرفتنشیادومیکنهمشخصروحرفهایومبتدیکارتفاوتتصویربرداریتونکتهاین
.هستندمهمکادرتوکهطالیینقطهی4اونمیشهشونتالقینقاطعمودیخطدوتاوافقیخطدوتاکشیدنباکهکنیدمشخص

صدا

نور

کادربندی
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معرفیچندتاتجهیزاتبهدردبخور
بههمراهلینکخریددیجیکاال

لدوربیندیجیتالکاننمد
Eos 80D

یامیکروفونیقهایبیسیمبو
 BY-WM4 PROمدل

میکروفنيقهاىبویامدل
BY-M1 2020

یسهپایهدوربینعکاس
54کد2254جیماری

 L12نورثابتمدل
عددی3مجموعه

رینگالیتمدل
FRL-360

فونعکاسیمدل
non woven 

لدوربیندیجیتالکاننمد
EOS 77D

https://affstat.adro.co/click/441c14c6-ab2f-4095-af75-e50ef361faa0
https://affstat.adro.co/click/388333e8-7284-498b-9683-a7dfddf0a011
https://affstat.adro.co/click/ef51ceab-50c1-48dd-b246-0899497f4e32
https://affstat.adro.co/click/bf8f48fe-f3a4-48f7-aa3a-ae95225d1598
https://affstat.adro.co/click/7f037901-ce98-4c0f-9fef-b47fad0a4422
https://affstat.adro.co/click/aedfbb49-b0ab-405e-a7c6-ec89b02829e6
https://affstat.adro.co/click/6c393ee4-0525-4e34-b6d9-5798c30aec0f
https://affstat.adro.co/click/691df463-80f3-44bc-b31f-9965229c7927
https://affstat.adro.co/click/441c14c6-ab2f-4095-af75-e50ef361faa0
https://affstat.adro.co/click/388333e8-7284-498b-9683-a7dfddf0a011
https://affstat.adro.co/click/ef51ceab-50c1-48dd-b246-0899497f4e32
https://affstat.adro.co/click/bf8f48fe-f3a4-48f7-aa3a-ae95225d1598
https://affstat.adro.co/click/7f037901-ce98-4c0f-9fef-b47fad0a4422
https://affstat.adro.co/click/aedfbb49-b0ab-405e-a7c6-ec89b02829e6
https://affstat.adro.co/click/6c393ee4-0525-4e34-b6d9-5798c30aec0f
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تدوینویدئوچطوریه؟

وصلوتدرسکاتهاییعنیخوبتدوینکارتازهیهبعنوانشمابرای.بگیریدسختشروعتونبایدولیمهمیهکارتدوین
.کنهمرتبوتکمیلروشماکارهماولیهافکتچندتاشاید.شدهگفتهتیکهتیکهضبطموقعاحتماالکهویدئوهاییکردن

کنیدجلبننظرتوموردسوژهیبهرومخاطبتوجهکهاینهکنیدتوجهبهشتدوینتویبایدکهنکتههاییمهمترینازیکی
.کنیداستفادهویدئو(اندازه)اسکیلبابازیهمچنینومختلفافکتهایازمیتونیداینکاربرای

دلتومختلفییبصرجذابیتهایبایدوبشهخستهنبایدمخاطبچشمکهاینهکنیدرعایتبایدتدوینحینکهبعدینکته
صداگذاریبانیدمیتوهمچنینوکنیداستفادهویدئو(اندازه)اسکیلتغییرازمیتونیدهمبازاینکاربرایبدید،جاویدئوتون

معروفهکوتاکلیپهایازکردناستفادههمچنینکنیدجلوگیریمخاطبشدنخستهازصوتیفرودهایوفرازایجادوخوب
.بدهویدئوتونبهزیادیجذابیتهایمیتونهویدئودرخودتونصحبتهایبین
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تدوینویدئوچطوریه؟

اصطالحاکهاشهبزیادفاصلهخیلینبایدهممجزاجملهوتصویرتادوبینیعنیجملههاتونهبینزدنکاتدرستبعدینکته
.بشهبریدهکلمههاتونازبخشیکهبشهزدهکاتبیخازخیلینبایدهمباشیدداشتهزیادی"هام"

.بدیدویدئوبههدفتونجامعهبامتناسبمناسبیریتمتدوینموقعبایدشمامجموعدر

.نشهخستهمخاطبکهباشهتندبایدریتمکهمیسازیدکنندهسرگرمویدئواگر

نشهآوروابخهمخیلیکهکنیداستفادهمختلفیافکتهایازولینباشهتندریتمترجیحامیسازیدآموزشیویدئوهماگر
.ویدئوتون
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موبایل/ نرمافزارهایتدوینچیاهست؟دسکتاپ
(بههمراهلینکدانلود)

موبایل
iOS/ اندروید

دسکتاپ
ویندوز

vlloاپلیکیشنراپلیکیشنکاینمستاپلیکیشناینشات

Ediosنرمافزارنرمافزارپریمیرنرمافزارکمتازیا

دانلودنسخهاندروید

iOSدانلودنسخه

دانلودنسخهویندوز

دانلودنسخهاندروید

iOSدانلودنسخه

دانلودنسخهاندروید

iOSدانلودنسخه

دانلودنسخهویندوزدانلودنسخهویندوز

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/inshot-video-editor/id997362197
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexstreaming.app.kinemasterfree&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/kinemaster-video-editor/id1223932558
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darinsoft.vimo&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/vllo-video-editor-maker/id952050883
https://soft98.ir/multi-media/edit-video/2517-adobe-premiere-pro-cc-dl.html
https://soft98.ir/multi-media/edit-video/1470-Canopus-Edius.html


22

قوانینکپیرایتچیه؟

اگرولی!هسختکمییهباهاشکردنکاروفهمیدنشنداریمرایتکپیقانونتقریباوکنیممیزندگیایرانتوکهمابرای
.میرههدروامحتکنندهتولیدزحمتنباشهقانوناینوقتیتانداشتمعنییوتیوبازداشتندرآمدنبودرایتکپیقانون
.پرتالشهوخالقافرادموفقیتضامنقانوناینکهبدونیدپس

وهستیتراکپیشاملموسیقییاعکسفیلم،کنی،استفادهویدئوهاتتوبقیهمحتوایازنبایدکهاینههمقصهاصل
بانکنیدایترعرورایتکپیقانوناگرسختگیرهبسیارمحتواکنندهتولیدحقوقومعنویمالکیتازحفاظتبراییوتیوب
.نیستپولازخبریونمیرسهمانیتایزبهحالتکمتریندریاومیشهبستهکانالتوناخطارچنتا

استفادهترایکپیبدونموزیکچطوریومیشهرایتکپیشاملچیزهاییچهاینکهدارهموضوعوسرفصلخیلیرایتکپی
ورسشپکلیبامفصلمطلبیهما.دارهالزممفصلکتابیهخودشواقعاوبیادپیشممکنهکهموردیسواالتوکنیم
:بخونیدشاونجابریدبهترهکهنوشتیمسایترویبهشمرتبطپاسخ

بروبهوبالگ–جزئیاتقوانینکپیرایت

https://www.arzisho.com/youtube/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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اینآموزشهاکافینیستن؟

.حرفهایهوخموپیچپرمسیریهشدنیوتیوبر

رویلیاخوگرفتهرونقفارسییوتیوبکهاالنخصوصا
توجهونظرجلبنتیجهدررسوندهدالریدرآمدبه

رمسیاینبرایبایدپسشده،سختیکارمخاطب
.باشیمآمادهکامل

هکداریمهمویدئوییآموزشیدورهیهارزیشوتوما
باشدهارائهآنالیناشکالرفعومشاورهباهمراه
میشهآسونترمسیرتونآموزشهااونکمک

مدرسچهارباگامبهگامویدئوییآموزشجلسه20
.میگنشونتجربیاتازورفتنرومسیراینکه

:ببینرودورهشرایطوکنکلیکعکسروی

https://www.arzisho.com/make-money-youtube/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/make-money-youtube/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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کانالم رو ساختـم و چند ویدئو گذاشتــم
ولی بازدید و سابسکرایبر رشد کندی داره

فصل سوم
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سواالتیکهدراینفصلبهشمیپردازیم

؟

؟
؟
؟

؟
؟

؟

؟

چهنکاتیروموقعانتشاررعایتکنم؟

چطوریسابسکرایبروبازدیدروباالببرم؟

چندنمونهخوب+ داره؟ویژگیهاییتامنیلخوبچه

چطورتایتلجذابوکلیکخوربنویسم؟

چطوریتگبزنمودسکریپشنبنویسم؟

چهپالگینهاوابزارهاییبرایاستفادههست؟

سئویوتیوبچیه؟چطوریازشاستفادهکنم؟

تقلبجوابمیده؟روشهایمیشهپولبدمسابسکرایبروویوبرهباال؟
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؟رعایتکنمچهنکاتیروموقعانتشار

همنکاتشکردنرعایتودرستانتشاردارهتاثیرمخاطبجذبوکانالرشدرویخوبمحتوایتولیدکهاندازههمونبه
ودبازدیوقتهیچوشدنگممشابهکانالوویدئوصدهاودههازیرکهکیفیتیباویدئوهایچه!بیشتربساچهموثره،

.نگرفتنباالسابسکرایبر

:اینهاستکنیدرعایتبایدکهمواردیخالصهطوربه

.مهمهخیلیمخاطبنظرجلبتومیذاریدویدئوکاوربرایکهعکسیاون:جذابتامبنیلوکاور1.

رویمهودارهتاثیرجستجونتایجتوهمچونمهمهخیلیمینویسیدویدئوزیرکهتوضیحاتی:مناسبدسکریپشن2.
.مخاطبتونکاربریتجربهی

تفادهاستگهاکردنپیدابرایمرتبطابزارهایاز.میکنندراحتکاربربرایروسرچودستهبندیهمتگها:مرتبطتگهای3.
.کنید

بهروشمایوتیوبمیکنهکمکاین.کنیدمنتشررومحتوامستمرومنظمطوربهمشخصیروزهایدربهتره:استمرارونظم4.
.کنهمعرفیوبشناسهحرفهایکانالیکعنوان
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چکلیستانتشارمحتوادریوتیوب

وضعیتعنوانگام
آپلودویدئو1

نوشتنتایتلمناسب2

درویدئونوشتندیسکریپشنکاملبههمراهلینکهایسایرشبکههایاجتماعیولینکهایمعرفیشده3

اگرویدئوروبهتفکیکدقیقهوثانیهبخشبندیکنیدعالیمیشه4

(عکسکاورویدئو)قراردادنتامبنیلمناسب5

اضافهکردنتگ6

اضافهکردنکارتهایمختلفرویویدئوودعوتازمخاطببرایدیدنسایرویدئوهایکانال7

اضافهکردنانداسکرینبرایانتهایویدئووپیشنهادویدئوهایدیگربهکاربران8
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؟چطوریسابسکرایبروبازدیدروباالببرم

:میکنیماستفادهاصلیمحوردوتاازسوالاینبهدادنجواببرای

نکاتتکنیکالوایهنکاتبنیادیوپ
جزئی

جذابمحتوایاونواسهوچیهدنبالمخاطبببین•
کنتولید

(18ساعتیکشنبههرمثال)بذارمحتوامستمرومنظم•
جلوبروبیوقفهماهچندو

کنهبرطرفروبینندهنیازکهکنتولیدچیزی•

نباشهیکنواختویدئوهاریتم•

تکامنوالیکوکنهسابسکرایببخواهمخاطباز•
بذاره

بذارروویدئوتتبلیغاجتماعیشبکههایتو•

کناستفادهیوتیوبسئوابزارهایاز•

تاکاورعکسازکنیدرعایتروانتشارلیستچک•
دیسکریپشنوتگ
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تامنیلخوبچهویژگیهاییداره؟
بههمراهچندنمونهخوبدرصفحاتبعد

.دارهقشننظرشجلبتوخیلیپسمیبینهمخاطبکهچیزیهاولینمیذاریدویدئورویکهعکسییاکاورهمونیاتامبنیل
.میکردیدکلیکروشبودچیاگرببینیدومخاطبجایبذاریدروخودتون

دارههستوهرکسیسبکخودشروسلیقهایهرچند. ایدهآلهترکیبعکسونوشته

کنهگرموتندمیتونهتوجهمخاطبروجلبرنگهایکنتراسترنگیباالو

اگرجلویدوربینمیایدحتماعکسخودتونرویکاورباشهبایهاستایلمرتبطبهموضوع

باشهتامبنیلکوچیکنمایشدادهمیشهحواستون. نوشتهزیادعکسروشلوغوناخوانامیکنه

1

2

3

4
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ترکیبخوبازعکس،نوشتهویکالمانمرتبطبهموضوعویدئو
(دراینجاگوشیموبایل)
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ترکیبرنگهایشادواستفادهازچهرهبهدرحالتخندهوتعجبو
تناسبالمانهاباموضوعفان
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رنگگرمدرزمینه،عکسصاحبکانالبههمراهیکنوشتهقابل
(مشاورسئو–کانالآقاینیلپتل)خواندن
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چطورتایتلجذابوکلیکخوربنویسم؟

جذابهکمهمهخیلیپسهستویدئورویکردنکلیکومخاطبنظرجلبدرچیزترینمهمکاورعکسازبعدتیتریاتایتل
:میبینیمهمباکاربردینمونهومثالچندکنارشدرومیگیمنکتهچنتاادامهدر.بشهنوشته

فارسییوتیوبمورددرمهمنکته5:مثال.کنیداستفادهعدداز1.

باشیم؟داشتهدالریدرآمدیودمیسایتازچطور:مثال.دهیدپاسخسوالیکبه2.

ربیندوساختکانالازمتفاوتشماهدفمخاطبهستیدپیانوآموزشیکانالاگر.کنیدتوجهمخاطبومحتواجنسبه3.
.شودگرفتهنظردربایدتایتلوکاوردرگروههربهمرتبطلحنوهواوحالواستمخفی

;)ندارداشکالیغلوواغراقکمی.کنیداستفادهتیتردرعجیبوانگیزشگفتخاص،هایعنواناز4.

(مجازهکاراکتر100تاهرچند)باشهکاراکتر70تا50بینشدهاستفادهکلماتتعدادبهتره5.

.دارهبیشتریاهمیتووزنتیتراولبخش6.

.بگیرهسرچتوبهتریرتبهتاکنیدحمایتتگهاودیسکریپشندربیشترتوضیحاتباروتیترتون7.
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چطوریتگبزنمودسکریپشنبنویسم؟

یپشندیسکریاتوضیحاتبخشتوازشخالصهاییهبهترهپسبرهزماندیدنشکهکردیددرستویدئودقیقهچندشما
.ببینهچیقرارهکهبشهدستگیرشاونجابهنگاهیهبامخاطبکه(کپشنمیگیمبهشاینستاتو)بنویسید

بیاییدیوبیوتجستجویدرکلیدیکلمههایوعنوانهاچهبامیخواید.باشههمسرچبهحواستونبایدتگودیسکریپشنتو
.بذاریدتگهاوتوضیحوتیترتوحتمارواوناباال؟

ترندهچیزییهاگهکهنیستاینستامثلاینجا.نکنیداستفادهاصالهمروبیربطموضوعاتونکنیدزیادهرویاصالتگمورددر
بهنکنهپرتتونکهباشیدمراقب.حساسهخیلیموضوعاینروییوتیوببگیرید،ترافیکییهوتگهارویبذاریدروهمون
!نمیرسهاونجابهبشریبنیهیچپایکهجستجونتایجاعماق

بدهنمایششماویدئورویمرتبطتریتبلیغاتیوتیوبتاکنیداستفادههمانگلیسیمرتبطهایتگاز

نمیکنیمباور.میکنیممعرفیبهتونآسونوکاربردیابزارتعدادییهبعدیصفحهیتو.کنیداستفادهسرچابزارهایازتگبرای
!نباشهمرورگرشرویتوببادیافزونهیوکنهکاریوتیوبکسی



SocialBladeTubeBuddy VidIQ Canva
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؟وابزارهاییبرایاستفادههستپالگینهاچه

:میکنیممعرفیجذابافزونهیوسایتچهارتا

سئوبرایفوقالعادهافزونهیک:بادیتیوب

عالیهسئووبازاریابیبرایاینم:ویدآیکیو

.کنیدطراحیکاورباهاشمیتونیدکهموبایلووبتحتاپلیکیشنیک:کانوا

.کردتحلیلمیشهکمیدهخوبیخیلیاطالعاتکانالهامورددر:بلیدسوشال

.کنیداستفادهرایگانابزارهاازمی تونیدومیادسایتشبزنیدلوگوهاازکدومهرروی

socialblade.com
https://www.tubebuddy.com/
https://vidiq.com/
https://www.canva.com/
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؟یوتیوبچیه؟چطوریازشاستفادهکنمسئو

کردنعایترباواستادهزمینهاینتوپسسرچهوتبلیغاترودرآمدشگوگل.گوگلهدنیا،جستجویغولبهمتعلقیوتیوب
!بدرخشیدیوتیوبرویمیتونیدمهمهسئوبرایکهنکاتی

کنم؟توجهسئوتوچیبهمهمه؟سئوتوچیکنم؟سئوچطوری

!مخاطبتوجه:کالمهیکسواالاینیهمهجواب

بهشجوجستتومرتبطتریودلچسبترنتیجههایوسایترویدارهنگهروکاربربیشترکهکردهجزمروعزمشکلیوتیوب
ومخاطبخدمتدر:میشنختممسیریکبهفرمولهاوابزارهاتمام!نباشیدغریبوعجیبکارهایدنبالپسبدهنشون

!باشیمرضایتش

راحتیهبهمنمیدوننتکنیکالسئویازهیچیکهمبتدیافرادحتیکهدارهوجودابزارهایییوتیوبسئوبرایخوشبختانه
.کننرعایتروسئوقواعدزیادیحدتاوکنناستفادهازشمیتونن

.کنیداستفادهونصبروVidIQوTubeBuddyابزاردوتامیکنیمتوصیهشروعبرای

https://www.tubebuddy.com/
https://vidiq.com/


37

؟میشهپولبدمسابسکرایبروویوبرهباال
تقلبجوابمیده؟روشهای

وچیتروشهایمورددرکردنشوخیحتیهستیدطرف(یوتیوبوگوگل)دنیادادهتحلیلومصنوعیهوشغولباوقتی
!زشتههمفیکویووسابوتقلب

وقتی!اشنبآدمطریقیبهونباشندهمرباتاینهاکهکنیمفرضوبخریوبدیپولهمسابسکرایبرتا1000شماکهکنیمفرض
هستند؟فیککانالاعضایاینکهنمیفهمهگوگلنظرتونبهنمیکنننگاهروشمامحتوایاونا

پس!یکنهمدیمانیتایزروشمازودیادیریوتیوبوداشتنخواهیددرآمدیبازمبشیدمانیتایزوبگذریدهماولخانازاگرحتی
پکیجهایومیکنناستفادهسوءدارنفارسییوتیوبروزهایاینهیجانازافرادازبعضیمتاسفانهدیدیدمهرچند.نریدسمتش

!!میفروشنتایمواچوسابسکرایبر

!عزیزاننمیرسهمنزلبهکجبارکهنکنید

افرادوبشهدیدهنمحتواتوتاکنیدهزینهدیگهجاهایوتلگرامیایوتیوبخودرویتبلیغبرایاینکهازمتفاوتهموضوعاینالبته
!کننسابسکرایبعالقهمند
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! به مرحله مانیتایز رسیدم و خوشحالم

چطور درآمدم رو تو ایران دریافت کنم؟

فصل چهارم
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سواالتیکهدراینفصلبهش
میپردازیم

؟

؟
؟
؟

؟
؟

چطوریدرآمدمرودریافتکنم؟؟

کهتوخارجازکشورهبگم؟فامیلمونبه

هستند؟معتبر( MCN)واسطهشرکتهای

چطوریپولرومیدن؟وچقدرکارمزدبرمیدارن؟شرکتها

چطوریه؟شرکتهانمونهقرارداد

چطوریدرآمدمروبیشترکنم؟

انواعتبلیغاتچیهوبهترهوکدومشروبذارم؟
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؟چطوریدرآمدمرودریافتکنم

.نننکزندگیکشورداخلاگرنیستنتحریمایرانیهاولیتحریمهایرانهرچند!دارهراهونیستسختیکاردرآمددریافت

گوگلابحسساختن.کنیدمتصلادسنسگوگلحسابیکبهرویوتیوبتونکانالبایدشمایوتیوبدرآمددریافتبرای
:دارهالزامتا2همادسنس

.میشهاعتبارتائیدادسنسپنلبهنامهداخلشکدکردنواردونامهیکارسالباکه:ایرانازخارجپستیآدرس1.

اعتباردتاییادسنسپنلبهرقماونکردنواردوبهشسنتیچندمبلغیکارسالباکه:ایرانازخارجدربانکیحساب2.
.میشه

:کنیمانتخابروروشدواینازیکیبایدونیستدسترسدرمورددواینمااکثربرای

خارجمقیمفامیلودوستازگرفتنکمک1.

کارمزددادنوواسطهشرکتهایباقرارداد2.
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؟کهتوخارجازکشورهبگمفامیلمونبه

اقوامازیکیاحتماال.هستایرانیجهانکشورهایتمامتوتقریباوکردنمهاجرتایرانیهاازخیلیخوشبختانهیامتاسفانه
درسآوبانکیحساباونا.میکنهزندگیوکاریامیخونهدرسکشورییهتوهمشماهمکالسیهایودوستیاشمانزدیک
بگیریم؟نظردررونکاتیچهبهترهبخوایم؟کمکازشونخوبهآیاولیکننکمکبهمونمیتوننودارند

گالیهازشنکردبولقوگفتیدکسیبهاگروسختگیرانهسپیشرفتهکشورهایتومهاجرتیومالیاتیقوانینکهبدونیمبایداوال
!باشهداشتهریسکممکنهحالهربه.نکنید

سوئد،)اویاسکاندینیااروپاشمالکشورهایمثالباشهداشتهکمتریمالیاتدرصدهایکهکنیدانتخابروکشوریبهتره.دوم
.دارندتریسختگیرانهمالیاتیقوانین(..وفنالند

ماشدرآمدرقموهستتصاعدیوپلکانیمالیاتنرخچوننریدسمتشاصالدارهباالییدرآمدخودشفامیلتوناگر.سوم
.دردسرهومیخورهبهشمالیاتباالتریدرصدبشهاضافهاوندرآمدبهوقتی

سیکهرروموارداین.ندارندرآمدوکاراجازهدانشجوییویزایباکشورهاازخیلی.کنیددقتفامیلتوناقامتنوعبه.چهارم
.میدونهبهترساکنهکهکشوریاساسبر
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هستند؟معتبر(  MCN)واسطهشرکتهای
MCN: Multi Channel Network 

.هستندقانونیکامالگوگلقانونمطابقودارندوجودMCNشرکتهایهمدنیاتوکهبدونیداوال

انتقالایناصلیاکارواقعدرکهبدونیدبایدهستندشرکتهااینچراپسندارهپولانتقالوتحریممشکلکهدنیابپرسیدشاید
شایدوتهستخصصیکامالرسانهویوتیوبکارچوندرآمدهافزایشوبیشترشدندیدهبرایکانالهابهکمکونیستپول
درپولقالانتنقشتحریممشکلخاطربهایرانتوحالهربهولی.محتواتولیدرویبذارهروتمرکزشکانالصاحبباشهبهتر
.پررنگترهشرکتهااین

اشکالیالبتهوهستندپولانتقالواسطهیکبیشترونیستندانسیامواقعدرهستندMCNمیکنندادعاکهافرادیازخیلی
.میکنهکمکهستیمتحریمکهمابههمخیلیوسرویسهیهاینمندارههم



43

هستند؟معتبر(  MCN)واسطهشرکتهای
MCN: Multi Channel Network 

بپرسیدازشونشفافروکسریکلکهکنیددقت.میشهتوافقکارمزدرقمرویاولمعموالشرکتهااینخدماتازاستفادهبرای
رقمنایمعموالبود؟خواهدشماسهمخالصدرصدچندبشهمشخصدقیقاومیشهمالیات+خودشونکارمزدشاملمعموالکه

ایدبباشهدرآمدیکشورازخارجوقتیحالهربه!نکنیدترششنیدیدرومبلغهااینوقتی.هستدرصد35تا20بینچیزی
.هستداخلششرکتیاشخصاونکهکشوریبهبستهمالیاتهرقمدرصد25تا10معموالوبشهدادههممالیاتش

ومالیتنظیماتتامیدیدشرکتاونبهومیسازیدmanagerدسترسییکبعدومیکنیدامضاقراردادیکبعدیگامدر
.بدنانجامبراتونروخودشونادسنسگوگلحساببهشمایوتیوبکانالاتصال
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چطوریپولرومیدن؟شرکتها
وچقدرکارمزدبرمیدارن؟

:بزنیممثالیهبذارید.میشهپرداختوتبدیلدالرروزنرخبهکهشماستدرآمدریالیمعادلشکلبهمعموالشرکتهاواریزی
شماسهمپس.هستشدرصد25واسطهشرکتاونباهمتوافقتونوداشتیددرآمددالر1000ماهیکدرشماکنیدفرض
.باشهتومنهزار25همانتقالروزدردالرکنیمفرضو.درصد75میشه

$750=%75*1000:شماسهم

تومن18.750.000=25000*$750:تومانبهشمادریافتی

ماحقوکمهخیلیکهاینبگنبعضیهاشایدمیدهمیلیون19حدودشمابهواسطهشرکتوداشتیددرآمددالر1000شماپس
دریافتخالصپولایناالنولیمیدادیدرومالیاتبایدمیکردیدزندگیخارجتوهمخودتوناگراوال!فالنوشدخورده
سوداونمدبایخبمیدهکمکمابهومیکنهریسکشرکتییاشخصاگروهستیمتحریمکهبپذیریمباالخرهدوماومیکنید
برکتخدا.منصفانهسباشهدرصد30تا20بینچیزیکسوراتسایرومالیاتوشرکتکارمزداگر.منطقیولیببره،
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؟چطوریهشرکتهانمونهقرارداد

فرمارتباطباشرکتواسطهفایلقراردادشرکتواسطه

:باشیدداشتهنظردربایدکههستواسطهشرکتهایباقراردادتومهمنکتهیچنتا

.هستپاسخگوبرابرشدرکسیچهومیگیرهکسیچهروشماپول.باشهمشخصبایدمعاملهطرفاینکه.اول

بخورهلمشکبهشماکانالاگرچوننذاریدداررایتکپیمحتوایکنیددقتبایدشمادارند؟مسئولیتهاییچهطرفین.دوم
.دارهحساسیتخیلیاینوبخورنمشکلبههستندادسنساونرویکههمکانالهاییسایرممکنه

پول؟انتقالبرایمیشنقائلمبلغیکفآیازمانی؟وتاریخچهدرومیشهمنتقلچطورپول.سوم

همجابجاییامکانومیبندنقراردادسالهچندشرکتهاازبعضیهست؟چیکنسلیشرایطوچقدرهقراردادزمانمدت.چهارم
.نطقیهمکهباشهپنالتیدرآمدماهیکهمادسنسجابجاییوکنسلیشرطوباشهسالهیکبهتره.نیستخوبکهندارن

هبکانالتوناگر.دارهقرارسایتمونرویشرکتهابهمعرفیبرایدرخواستفرمهمچنینوواسطهشرکتهایقراردادنمونه
MCNسرویسهایوپولانتقالبرایبگیرندتماسشماباشرکتهابهترینتاکنیدپرفرممیتونیدرسیدهمانیتایز

https://www.arzisho.com/youtube-income-exchange/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube-income-exchange/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube-income-exchange/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube-income-exchange/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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؟چطوریدرآمدمروبیشترکنم

چطوری؟اماکنهبیشتروبیشتررومبلغشدارهدوستباشهچشیدهرودالریدرآمدمزهکسیهر

.ببریدهستکهاینیازباالتررودرآمدتونمیتونیدکنیدرعایتاگرکهمهمنکتهچنتا

بهوداشتندمخاطببیشترویدئوهایینوعچهببینیدتاباشیدداشتهنظرزیراستدیویوتیوبازروارقامتونوآماربخش.اول
.ببینهرووویدئازبیشتریدقایقکهکنیدهمراهخودتونبارومخاطبتونستیدچقدر.کنیددقتهموالسیتیویدئوشاخص

چوننکنیدیزیادهروتبلیغتعدادتوولی.باشیدداشتهروتبلیغچنتاگذاشتنامکانکهبسازیددقیقه8باالیویدئوهای.دوم
.کنیددلزدهوخستهرواوننبایدومهمهمخاطببرایهمکاربریتجربهی

.برهباالدرآمدتونواشهبداشتهروتبدیلنرخباالترینوبیشترینتاکنیداستفادهتبلیغمختلفاقساموانواعازکنیدسعی.سوم

دیدههمخوبومیکنیدتولیدخوبمحتوایداریدوقتی.کنیدفکرهمیوتیوبتبلیغاتازغیردیگهدرآمدیمدلهایبه.چهارم
بهنه؟کمعرفیشمامخاطببهرومحصولشباشهداشتهدوستکهنیستکسیباشید؟تبلیغبهمحدودچراخبمیشید

.کنیدفکرهماسپانسرشیپ



Skippable in-stream ads

Bumper ads

Non-skippable in-stream ads
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؟انواعتبلیغاتچیهوبهترهکدومشروبذارم

ویدئوپخشوسطوبعدقبل،:محل.نبینهروتبلیغمیتونهثانیه5ازبعدمخاطب
روویدئوکلهست،ثانیه30ازکمترویدئوطولاگهیا).بشهدیدهمخاطبتوسطویدئوازثانیه30حداقل:درآمدشرایط
(ببینه

ویدئوپخشوسطوبعدقبل،:محل.ببینهروویدئوکلمجبورهمخاطب.هستنثانیه15حداکثر
(کنهیککلتبلیغرویمثالاباشه،داشتهوجودتبلیغبرایمخاطبسویازواکنشی)مخاطبهاتعاملاساسبر:درآمدشرایط

دیگریویدئویپخشوسطوبعدقبل،:محل.ببینهروویدئوکلمجبورهمخاطب.هستنثانیه6حداکثر
(کنهیککلتبلیغرویمثالاباشه،داشتهوجودتبلیغبرایمخاطبسویازواکنشی)مخاطبهاتعاملاساسبر:درآمدشرایط

.میکنهایجادرودرآمدوبازدهیبیشتریناولموردماتجربهیطبقولیمیدهتشخیصگوگلروبهترهکدومشاینکه
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پیوست های کاربردی

فصل پنجم
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نامهلیستاطالعاتتکمیلیوواژه

؟

؟
؟
؟

؟
؟

سوالاصلیقبلازشروعبهکار5پاسخبه؟

دورانگذاریوتیوبفارسی

موضوعییوتیوبدستهبندیهای

براینقدکردندرآمدازکمکفامیلمقیمخارجاستفادهبکنم؟

شرطسمتیوتیوبرشدننیا6بدوناین

انتخابموضوع

توضیحلغاتواصطالحاتتخصصی–واژهنامهیوتیوب
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کارسوالاصلیقبلازشروعبه5پاسخبه

ینیدببویدئوشرومیتونیدباکلیکرویعکس

https://www.arzisho.com/youtube/videos/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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فارسیدورانگذاریوتیوب

ینیدببویدئوشرومیتونیدباکلیکرویعکس

https://www.arzisho.com/youtube/videos/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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موضوعییوتیوبدستهبندیهای

ینیدببویدئوشرومیتونیدباکلیکرویعکس

https://www.arzisho.com/youtube/videos/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%85%D8%9F/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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کمکبگیرم؟فامیلمونبراینقدکردندرآمداز

ینیدببویدئوشرومیتونیدباکلیکرویعکس

https://www.arzisho.com/youtube/videos/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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!نیاشرطسمتیوتیوب6بدوناین

ینیدببویدئوشرومیتونیدباکلیکرویعکس

https://www.arzisho.com/youtube/videos/%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8-%d9%88-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a7%da%af%d8%b1/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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میخوایدیوتیوبربشیدو
؟ستیدهبهدنبالآموزشبیشترومشاورهوپشتیبانی

آمادهویدئوییآموزشیدورهیهتجربهباوحرفهایمدرس4کمکبهارزیشودرما
.کردیم

تکمیلیپیوستفایل3+ویدئوییآموزشجلسه20

دورهحیناشکالرفعوپشتیبانیمشاوره،

العمرمادامتخفیفکدباادسنسحساببهدسترسی

دورهروببینیمسرفصلهای

https://www.arzisho.com/make-money-youtube/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/make-money-youtube/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/make-money-youtube/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
https://www.arzisho.com/youtube/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube
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واژهنامهیوتیوب
انگلیسیتوضیحاتفارسی

Monetizationگذاشتنتبلیغبررویویدیوهابرایکسبدرآمدازیوتیوبدرآمدزایی
subscribers.افرادیکهآنهاکانالمارادنبالمیکننددنبالکنندگان

whatchtimeمیزانساعتدیدهشدنویدئونمایش
impressions.  تعداددفعاتیکهکاورویدیوشماتوسطدیگراندیدهشدهایمپرشن
Description.قسمتپایینهرویدیوکهاطالعاتتکمیلیمربوطبهویدیودرآنقراردادهمیشودتوضیحات
thumbnailکاورویدیو،عکسنمایشدادهشدهدرابتدایویدیوبرایجذبمخاطبانکاورویدیو

viewتعداددفعاتدیدهشدنویدیوبازدید
titleعنوانیاتیترهرویدیوعنوان

Trending.قسمتویدیوموضوعاتترندکهافرادزیادیآنرامشاهدهکردهاندموضوعبهروز

درامیتوانیدقسمتیکهپلیلیستویدیوهایخودتانوپلیلیستیازدیگرویدیوهاییکهذخیرهکردهایکتابخانه
library.  درآنمشاهدهکنید

اطالعاتقابلکلیک
شدن

اب. رویویدیوهادرزمانپخشویدیومشاهدهمیشود. متنیاعکسیکهقابلیتکلیکشدنرادارد
Annotations. استفادهازاینحالتمیتوانیدبینندههارابهویدیو،وبسایتیامحلمدنظرتانبفرستید

 Branding.لوگوییکهبررویویدیوهاقرارمیگیردوبهطوراختصاصیبهیککانالمشخصتعلقداردلوگو
Watermark

Copyright.  قانونیکهبراستفادهغیرقانونیازمحتوایدیگراننظارتداردحقکپی/ کپیرایت
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دفترآمـــداینبهپایان
حکایتهمچنانباقیست

یکوارزیشدرما.بودارزیشوگروهازمکتوبمحصولاولینکتابچهاین
:داریمهدف

افراد بیشتری از داخل ایران درآمد دالری داشته باشن

سعیهموداریمآموزشومحتواتولیدهمهدفاینبهرسیدنبرای
همرونیازموردومرتبطخدماتفعالشرکتهایکمکبهمیکنیم

.کنیمارائه

ونتنهاتهمرسیدیددرآمدبهوقتیمیدیمیوتیوبآموزشاگرمثال
رووندرآمدتکهمیکنیممعرفیانصافباومعتبرشرکتونمیذاریم
.کنیدمنتقلایرانبهودریافت

درآمدرمسیدر.بفرستیددوستانتونبرایبودمفیدکتابچهایناگر
.میکنیمرشدهمکناردالری

@arzisho

info@arzisho.com

09932092269

Arzisho.com

https://instagram.com/arzisho
mailto:info@arzisho.com
whatsapp://send/?phone=989932092269
https://www.arzisho.com/?utm_source=book&utm_medium=1st&utm_campaign=youtube

