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 در امد از گوگلکسب 

 

 ( Google AdSense ) ادسنس گوگل از درآمد کسب

 استفاده درآمد کسب برای آن از توان می که است گوگل ابزارهای از یکی ادسنس گوگل

 .باشید همراه ما با ادامه در گوگل سرویس این از درآمد کسب  برای. کرد

 

 

 ؟ چیست ادسنس گوگل

 نسادس گوگل که کرد بیان اینطور توان می چیست ادسنس گوگل که سوال این به پاسخ در

 به که است گوگل تبلیغاتی رایگان هایسرویس از یکی ، Google AdSense انگلیسی به یا

 ، بنری/  تصویری ، متنی هایتبلیغ تا دهدمی اجازه Display Network در تبلیغ ناشران

 روی بر ار دارد ارتباط سایتشان مخاطبان و محتوا با که ایرسانه چند تبلیغ نوع هر یا ویدئویی

 به اگر. کنند درآمد کسب تبلیغات این نمایش طریق از و دهند قرار خود سایتوب

 وییویدئ یا بنری تبلیغات متوجه ، باشید کرده مراجعه زبان انگلیسی معروف هایسایتوب

 سادسن گوگل تبلیغات همان ، حقیقت در تبلیغات این ، خب. ایدشده هاآن کنار و گوشه در

 .هستند
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 ( Google AdSense ) ادسنس گوگل از درآمد کسب

 

 ادسنس گوگل انتخاب دلیل

 تا اهاگ که هستش پرداختیش هستش درآمد کسب برای سایت بهترین ادسنس اینکه علت

 .کند می پرداخت کلیک ۱ برای فقط دالر ۱

 

 اون تبلیغات روی باشد داشته خور کلیک ۱۱۱۱ روزانه که باشید داشته سایتی اگه یعنی

 هم اون تومان ۳٫۰۱۱٫۱۱۱ برابر دالر ۱۱۱۱ روزانه میتونید گوگل جذاب تبلیغات با هم

 .باشید داشته درآمد روز یک در فقط

 

 ادسنس گوگل اکانت کردن فعال مراحل

 هک کند می پست ایم کرده وارد نام ثبت هنگام در که پستی آدرس به را ای نامه گوگل-۱

)  کنیم وارد سایت در باید را کد پین آن.  است شده نوشته رقمی ۰ کدی پین نامه آن در

 برد می زمان هفته ۳ تا نامه ارسال.  باشد می پستی آدرس از شدن مطمئن برای مرحله این

) 

 

 نچندی و خیر یا و کنیم می زندگی آمریکا در آیا که شود تکمیل باید مالیاتی اطالعات – ۲

 .نیست سخت خیلی که دیگر پرسش

 

 نام ثبت هنگام در که تلفنی شماره Submit فشردن با.است مرحله این در تلفن تاییدیه – ۳

 و کرده یادداشت را عددها این شود می خوانده عدد رقم ۴ و خورد می زنگ ایم کرده وارد

 .نویسیم می سایت در
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 گوگل توسط اکانت صاحب اینترنتی IP ثبت و قرارداد کردن قبول – ۴

 ( است شده وارد نام ثبت در که باشد کشوری برای باید پی آی این طبیعتا که) 

 ماه سر و شده خارج قفل حالت از اکانت رسید اتمام به موفقیت با مراحل ابن که این از پس

 .دکر خواهد ارسال پستی آدرس به قبل ماه در اکانت آمد در مبلغ به را چکی گوگل میالدی

 

 کنید لمس را موفقیت تبلیغ ایران با

 ادسنس گوگل از درآمد کسب مراحل

 یچیدهپ و عجیب کمی شوندمی را ادسنس گوگل نام است بار نخستین که کسانی برای شاید

 : کرد خالصه کلی مرحله سه به توانمی را سرویس این با درآمد کسب اما. رسد نظر به

 

 زا توانید می خود سایت طراحی برای. کنید اندازیراه(  فارسی غیر زبان به)  سایتوب یک

 .بگیرید کمک تبلیغ ایران

 .کنید جذب بازدیدکننده ، سئو اصول رعایت و جذاب محتوای تولید طریق از

 درآمد کسب ، خود سایت در Google AdSense تبلیغات دادن قرار و نامثبت با ، نهایت در و

 .کنید

 را ادسنس گوگل تبلیغات ، سایتوب میلیون ۱۰ به نزدیک حاضر حال در بدانید است بهتر

 با را فوق مراحل از یک هر برای مهم نکات کنیممی سعی ادامه در. دهندمی نمایش خود در

 .کنیم بررسی یکدیگر

 

 خواهندمی دهندمی قرار گوگل اختیار در نمایش برای را خود تبلیغات که کسانی ، واقع در

. ودش گذاشته نمایش به هستند، محصولشان دنبال به واقعاً که افرادی برای شانتبلیغ

 قبولی ایبر بیشتری شانس ، بپردازد ترتخصصی موضوعات به شما سایتوب هرچه ، بنابراین

 .دارد پرسودتر تبلیغات دریافت و Google AdSense در
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 ؟ پرداخت ادسنس گوگل از درآمد کسب به میتوان محتوایی چه با

Google AdSense و خرید ، برهنگی ترویج برای محتوایی دارای که هاییوبالگ یا سایتوب 

 مورد سه این جز به. کندنمی تایید را هستند الکلی مشروبات فروش و خرید و اسلحه فروش

 سؤال اما شودمی تائید گوگل توسط دهید قرار سایتوب در که را دیگری محتوای هر

 دارد؟ پرسودتری تبلیغات محتوایی نوع چه که اینجاست

 

 وگلگ در توجه مورد موضوعات پرسودترین از دسته سه پزشکی و بیمه ، اقتصادی محتواهای

 .کندمی پرداخت آنها بابت را پول بیشترین گوگل و روندمی شمار به ادسنس

 

 ادسنس گوگل در خود سایت وب تائید برای مهم نکته ۰

 محتوا بودن پربار و مفید .۱

 .ir پسوند با دامین از استفاده عدم .۲

 خارجی سرور با هاستینگ از استفاده .۳

 سایت طراحی تاریخ از ماه ۳ حداقل گذشتن .۴

 باشد انگلیسی زبان به حتما شده معرفی سایت اولین .۰

 

 ؟ است میزان چه تا ادسنس گوگل از درآمد کسب

 ادسنس گوگل از درآمد کسب“  که است این ادسنس گوگل درباره متداول سواالت از یکی

 گوگل از درآمد کسب میزان زیرا ندارد مشخصی پاسخ سوال این ، خب“  ؟ است میزان چه تا

 رب موثر عوامل گفت بتوان شاید. دارد بستگی متعددی عوامل به و است متغیر ادسنس

 : از عبارتند ادسنس گوگل از درآمد میزان
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 رد که تبلیغاتی و قبلی بازاریابی به به که سایتوب ترافیک میزان

 که ماینستاگرا در تبلیغات و تلگرام در تبلیغات چون اید کرده مختلف اجتماعی های شبکه

 .باشد شده بازدید افزایش باعث

 شودمی سایتوب وارد که ترافیکی نوع

 تجاری یحوزه در هادهندهآگهی تعداد

 هداد توضیح که همانطور البته صد باشد مفیدتر محتوا این هرچه و سایتوب محتوای نوع

 .میگیرید را بهتری ی نتیجه شد

 برای ربیشت باشد چشم در بیشتر هرچه که سایتوب در ادسنس تبلیغات قرارگیری موقعیت

 قرار برای که هایی محل و شما سایت طراحی به تواند می حدودی تا این و است آور سود شما

 باشد مرتبط دهید می اختصاص تبلیغات دادن

  

 

 راگ ولی گیرد قرار استفاده مورد درآمد کسب برای که  باشد هایی روش از یکی این شاید

 طراحی هب ابتدا باید شما نتیجه در. است ناچیز بسیار سود این نباشد پربیننده شما سایت

 قریبات درآمد کسب سرویس این تا باشید منتظر سپس و بپردازید باال بازدید با سایتی

 دیگر های روش دیگر یا و بازاریابی یا و سایت طراحی برای. پرکند را شما جیب اتوماتیک

 بهبود وجبم که  تلگرام در تبلیغات ، اینستاگرام در تبلیغات چون شما سایت برای تبلیغات

 انتخاب ار تبلیغ ایران کنیم می پیشنهاد ما شود می شما بازدید و رتبه و شما سایت وضعیت

 در هم و باشید داشته کارتان و کسب برای سایتی هم ، بزنید نشان دو تیر یک با تا کنید

 .برساند مطلوبتان نتیجه به را شما درآمد کسب روش این

 

 درامد از طریق جواب دادن به چند سوال سادهکسب 

ای به شما هدور صورت به که دارد وجود Rewards Opinion Google اپلیکیشنی با نام

 شود. اکثر این سواالت دهد که تعدادی سوال ساده را شامل میهایی ارائه مینظرسنجی
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شود. مبتنی بر عادات خرید شما است و از طریق محققان بازار ارائه می

 هایتان اطالعاتی کسب کنید، اگر مایلید درمورد نحوه استفاده از پاسخ

 

کنید، امکان پرداخت قبض برق و گاز شما را نخواهد پاداشی که از این طریق دریافت می

ر را برای چند ثانیه از زمان شما دال ۱سنت تا  ۱۱داشت! اما هر نظر سنجی چیزی میان 

تواند به سرعت بر آن افزوده شود و زمانی که آید، اما میدهد. این مبلغ به نظر اندک میمی

 Googleتوانید به رایگان، فیلم اجاره کرده و یا چندین بازی را از این اتفاق رخ دهد، می

Store .د، کنای نیز کار میاخل برنامهحتی برای خریدهای دپلی گوگل اعتبار خریداری کنید

های کامیک خریداری کنید که تنها بهای آن صرف چند یا کتاب Pokeballsتوانید بنابراین نمی

 ها خواهد بود.ثانیه زمان برای پاسخ به نظر سنجی

 نحوه کسب درآمد از طریق گوگل

را دانلود کنید. اولین بار که این  Rewards Opinion Google اپلیکیشن برای شروع،

کنید، اپلیکیشن چند سوال دموگرافیک از شما خواهد پرسید. زمانی اپلیکیشن را اجراء می

 توانید منتظر نظر سنجی جدید باشید. که به این اطالعات پاسخ دهید، می

 

 

 

شاهده م معموالً زمانی که اخطاری شبیه نمونه زیر دریافت کنید، یعنی نظر سنجی جدیدی برای

 و پاسخگویی وجود دارد.

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 
 

رد موها با توضیحی درزمانی که اخطار دریافت کردید، بر روی آن بزنید. بیشتر نظر سنجی

بزنید ” OK, Got it“های خاص شروع خواهد شد. بر روی عبارت نحوه استفاده از این داده

 ها را تائید کنید.ی آنتا مطالعه

 

 

 

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%841.jpg
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پس از تائید این مرحله، تعدادی مجموعه سوال مشاهده خواهید نمود. این سواالت در هر 

خی موارد، ممکن است تعدادی سوال وجود داشته نظر سنجی متفاوت خواهد بود و در بر

باشد که برای اطمینان از صداقت شما در میان سواالت قرار گرفته باشد. به عنوان مثال، 

اگر اخیراً از فروشگاهی بازدید کرده باشید، گوگل ممکن است از شما بپرسد که در کدام 

اسخ دهید، نظر سنجی کوتاه اید. اگر بدون صداقت پفروشگاه در لیست آن بوده ۰یک از 

 شده و امتیاز کمتری نسبت به زمانی که با صداقت پاسخ دهید دریافت خواهید کرد.

 

 

 

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%842.jpg
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http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%843.jpg
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زمانی که پاسخگویی به سواالت به پایان رسید، متوجه خواهید شد که به عنوان پاداش، 

ای هتر، پاداش بیشتری دارند و پاسخهای طوالنیاید. نظرسنجیچقدر امتیاز دریافت کرده

ها باشد(، پاداش باالتری نسبت به انتخاب صادقانه )حداقل تا جایی که گوگل قادر به تائید آن

 کنند.رندوم دریافت میهای پاسخ

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%844.jpg
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توانید ای را از دست نخواهید داد، میسنجی خواهید بیشتر اطمینان یابید که نظراگر می

را باز کنید. معموالً اخطارهای نظر سنجی، سایلنت هستند، اما صدا  اپلیکیشن صدای اخطار

ها تواند به شما اخطاری دهد که این نظر سنجی را از دست ندهید. نظر سنجی)یا ویبره( می

توانند به شما اطمینان دهند که موردی را از دست تاریخ انقضاء دارند، بنابراین اخطارها می

 .نمانید جا گوگل ریقط از درآمد کسب نداده و از

 نحوه روشن کردن اخطارهای اپلیکیشن برای کسب درآمد از طریق گوگل

 ی راستبرای روشن کردن اخطارها، اپلیکیشن را باز کرده و بر روی آیکون منو که در گوشه

 کنید بزنید. سپس، تنظیمات را انتخاب نمائید.در باالی اپلیکیشن مشاهده می

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%845.jpg
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http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%846.jpg
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 را فعال نمائید.” Notification Sounds“در صفحه تنظیمات، تاگل 

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%847.jpg
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ی موارد راه اندازی شدند، تنها کاری که نیاز به انجام آن دارید صبر کردن زمانی که همه

، های بیشتربرای شروع شدن نظر سنجی جدیدی است. بهترین راه برای دریافت نظر سنجی

ا صادقانه و سریع پاسخ دهید. عالوه بر آن، هرچه بیشتر از خانه هاین است که به نظر سنجی

ها هربار که از های بیشتری دریافت خواهید نمود. برخی فروشگاهبیرون بروید، نظر سنجی

کنید، برای شما نظر سنجی ارسال خواهند نمود )معموالً به فاصله یک یا چند ها بازدید میآن

نامه روزانه خود را تنها برای اندکی اعتبار از جانب گوگل، به روز(. البته نیازی نیست که بر

های بسیاری دریافت نخواهید هم بریزید. اما اگر تمام مواقع خانه هستید، احتماالً نظر سنجی

 نمود.

 

 

 

http://redmag.ir/wp-content/uploads/2017/03/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%848.jpg
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های خود را خصوصی نگه دارید، عالوه بر آن نیازی به ذکر نیست که اگر قصد دارید داده

ی برای شما نیست. گوگل از این اطالعات برای سفارشی سازی این اپلیکیشن انتخاب مناسب

رای ها بهای بازاریابی متفرقه نیز از این دادهکند و شرکتتبلیغات برای شما استفاده می

تجزیه و تحلیل عادات خریدتان استفاده خواهند نمود. تا زمانی که با این اپلیکیشن راحت 

 ، لذترایگان پول دریافت از و کرده تجربه را گلگو طریق از درآمد کسب توانیدباشد، می

 ببرید.

 


