
همیشه تو فکرم بود که چه راه هایی وجود داره که بشه با کمترین هزینه مخاطبینی داشت که  
 کار هات رو ببینن و داستان کسب درآمد از یوتیوب من تازه اینجا شروع شد 

  

 رویای درآمد دالری

با شرایط اقتصادی فعلی واقعا به ریال درآمد داشتن اصال کفاف زندگی رو نمیده چون یک لپ  
تاپ که میخواییم بگیریم باید چند ده میلیون هزینه کنیم و شاید به دست آوردن این چند ده  

 .میلیون به همون سختی دورانیه که این لپ تاپ خیلی مبلغش کمتر بود

درآمد دالری میاد وسط و دم دست ترینش هم کسب درآمد از یوتیوب   پس اینجاست که
 هستش که برای ما چشمک میزنه و اگر آماده باشید شروعش کنیم 

  

 اول باید ثابت کنی

یوتیوب اولین چیزی که براش مهمه اینه که شما اول خودتو ثابت کنی و این ثابت کردن با با  
 هزار ساعت نمایش  4شروع میشه و حداقل دنبال کننده و سابسکرایبر  1000گرفتن 



 بزارید براتون بیشتر راجب ساعت نمایش توضیح بدم

 هزار ساعت تولید محتوا؟؟؟؟ نه اصال  4خیلی ها میگن اوه 

ساعت نمایش بر حسب تعداد دیده شدن حساب میشه مثال اگر شما یک ویدئو یک ساعته  
 ساعت نمایش گرفتید به همین راحتی  100بار دیده باشه شما  100داشته باشید و این ویدئو 

:) 

  

 به عشق هدست خفن و پنل آکوستیک 

نمیدونم چرا وقتی یه چیزی باب میشه دیگه شورش در میاد مثال هر یوتیوبری میبینی صندلی  
 ...گیمینگ پشتش پنل آکوستیک رو دیوار و یه هدست روی گوشش و

ی اگر میخوای پیشرفت کنی مخصوصا  همه چیز و موفقیت یه آدم از تمایزش شروع میشه یعن 
در یوتیوب سعی کن تمرکزت روی تمایز داشتن باشه یعنی اگر تو ام بشی شبیه یکی دیگه خب  

 میرن همونو میبینن دیگه

پس اولین نکته من برای شما متمایز بودن و اینکه خیلی هم سخت نیست من بعد از سال ها  
معموال خیلی ها سعی میکنن بازگیر باشن یه  تحقیق فهمیدن خود واقعی ما خیلی متمایزه و 

 جوری قضیه رو سینماییش کنن 

 پس خودتون باشید مگه خودتون چشه 

  

 دو ماراتن 

چند وقت پیش داشتم چرخی میزدم در یوتیوب که به بحث جالبی برخورد کردم که میگفت  
باید شبیه دو   یوتیوب دو سرعت نیست هرکی سریعتر اومد و اینا اصال اینجا جواب نمیده اینجا

 ولی نتیجه قشنگه    ماراتنه باید براش وقت بزاری



پس اگر میخوای بری یوتیوب کار کنی یا اصطالحا یوتیوبر بشی باید بدونی که باید زمان بزاری و  
 تداوم داشته باشی یعنی همون مثل سیریش بودن خودمون 

  

 یوتیوب چقدر بهمون پول میده؟

ف میزنن حرفای متفاوتی میگن یکی میگه یک دالر یکی  هر جایی که میری راجب یوتیوب حر 
 میگه دو دالر و از این حرفا

 ولی یوتیوب کامال پول دادنش به شما نسبیه حاال نسبی بودنش به چی بستگی داره؟

اگه شما خیلی تویه یوتیوب بچرخید میبینید که تبلیغاتش خیلی هوشمنده و از مدل سرچ شما  
 د تبلیغات اون مدلی رو بهتون نشون میدهو موضوعاتی که دنبال میکنی

حاال اگر شما فرد متخصصی باشی یوتیوب مجبوره بیشتر شمارو آنالیز کنه و ببینه چه چیزایی  
رو دوست داری و ممکنه افراد مشابه به شما کم باشن و این باعث میشه یک شرکتی که  

ی تخصصی کار میکنن و  تبلیغات میده بیاد یوتیوب بهش بگه ببین این جامعه هدف تو خیل 
 احتمال فروش تو خیلی باالست پس باید پول تبلیغ بیشتری بدی 

خب اینجاست که یکی از نکات من آشکار میشه: هر چی دستت اومد نزار یوتیوب بلکه سعی  
 کن تخصصی تر کار کنی تا به درآمد رسیدی میزانش خیلی برات خوب باشه

  

 میزان درآمد از یوتیوب چقدره؟

درصدش متعلق به    55هر مقدار تبلیغی که یوتیوب روی ویدئو شما بده و بابتش پول بگیره 
شماست و بعد از داشتن حد نصاب که اول مطلب گفتم میتونید از طریق گوگل اد سنس ازش  

تون بده چون با ایران  بگیری که البته نیاز به یک واسطه دارید تا این درآمد شمارو نقد کنه و به
 که کار نمیکنن 

  



 چقدر زمان میبره به درآمد برسم؟

اینم خیلی به نوع چنل و محتوای شما داره و اصال نمیشه گفت تا این تاریخ شما میرسی ولی  
طبق اون تحلیلی که من کردم بچه های ایران اون هایی که شروع کردن و کم نیاوردن تونستن  

 رآمد یا اصطالحا مانیتایز شدن برسن ماه تا یک سال به د 6از 

شاید سخت ترین بخشش تا رسیدن به همین مانیتایز هست و بعدش دیگه راحتید چون با  
 .محتوای خوب دیگه شما ثابت درآمد دالری دارید

  

 ارزش داره وقت بزارم؟ 

فی  ما خیلی وقت ها تمرکز میکنیم روی چیزایی که شاید در لحضه خوبن ولی آینده آنچنان شفا
 :ندارن مثال میزنم براتون

کسی که غذای چرب میخوره بیشتر از هر کسی میدونه که این غذا ضرر داره و باید رژیم بگیره  
و این داستانا ولی رژیم و هزار چیز دیگه شاید یک سال دیگه نتیجه بده ولی غذای چرب االن  

دنبال لذت لحضه ای  آماده است و یک لذت لحضه ای میده برای همین من بهتون میگم اگر 
 هستید اصال یوتیوب براتون خوب نیست اصال 

ولی اگر میخوایید خودتون قوی تر بشید و یک بستر درآمد دالری و یه جوری رسانه ای داشته  
 باشید یوتیوب براتون خوبه

 وارن بافت میگه هر جایی بقیه رفتن تو نرو و هر جایی بقیه کم آوردن نرفتن تو بیشتر برو جلو

  

 

 

  



 وسوسه خیلی از آموزش ها نشید

بعضی ها که هنوز خودشون مانیتایز نشدن ادعا میکنن دوره و آموزش هایی به شما میدن که  
 شما بتونید درآمد های دالری داشته باشید و این حرفا 

کلی آموزش خوب یوتیوبر شدن داخل خود یوتیوب هست و شاید دوره های آدمایی که از این  
بد نباشه چون تجربیات واقعیشون عالیه که میتونید برید ببینید منم   راه به درآمد رسیدن

 سعی میکنم حتما آموزش های بیشتری براتون بزارم و کمکتون کنم 

  

 حرف از جنس تجربه

حاال نکته جالبی که هست من خودم اوایل شروع کارم در یوتیوب اومدم و همه این آموزش  
ن هارو براتون این زیر از نکته برداری های خودم  هارو شروع کردم به دیدن و چندتا از او 

 مینویسم 

  

برای شروع کار در یوتیوب الزم نیست حتما عالی و با تجهیزات خفن باشید با حداقل ها   .1
 و موبایلتون شروع کنید

روی فیلم هاتون واترمارکت یا همون لوگو کنار فیلم رو بزارید که معموال در کانال های   .2
 است هستخوب زیر فیلم سمت ر 

وردپرسی ها بهش میگن تصویر شاخص ولی تویه یوتیوب معروفه به کاور ویدئو یعنی   .3
همون تصویری که اول ویدئو قبل از پخش شدن نشون میده اونو حتما وقت فراوان 

 براش بزارید 
 واضح از کسایی که ویدئوت رو میبینن بخواه که سابسکرایب )دنبال کردن( کنن .4
ری یا صفحه فیسبوکی داری، سایتی داری یا پیج اینستاگرام  هر جایی دوست و آشنا دا .5

 معرفی کن بیان داخل چنل یوتیوبت 
 کمک بگیر Tubebuddy و vidiq برای بهبود کارت از افزونه های گوگل کروم مثل .6
تویه کار خودت از رویداد های داغ بیشتر استفاده کن )چون مردم اول یک چیز خیلی  .7

 سرچ میکنن و میگردن دنبال محتوا براش که بدونن چه خبره(



حس خوب بده )حس خوب که بدی همه میان سمتت یعنی نمیتونی تصور کنی چقدر   .8
بهتر بشه و کشته مرده داری وقتی طرف از دیدن ویدئوت حس خوب پیدا کنه حالش 

 چیز جدیدی یاد بگیره(

  

 چند اصول ویدئو مارکتینگ

  

 لبخند بزن  .1

سعی کن خیلی تویه ویدئو هات لبخند بزنی و اصطالحا میمیک صورتت رو خندان و خوشحال  
 نشون بدی 

  

 زیر نویس، عکس، نکات مهم .2

مثال اگر   هر جایی تویه ویدئو الزمه که مخاطب به اون دقت کنه تویه تصویر بهش نشون بدید
 نکته مهممی میگید که باید دقت کنه زیر نویس ام بشه یا عکسی مرتبط با اون نوشته بشه 

اگر ادیت با سیستم انجام میدید نرم افزار پریمیر براتون هر کاری انجام میده اگر با موبایل از  
 نرم افزار های اینشات، ویلو و کاین مستر میتونید استفاده کنید 

  

 دام یادت نره .3

ثانیه اول   7الی  5عموال اکثر فیلم های حرفه ای اول با یک دام شروع میشن دام به نهایت م
ویدئو میگن که چشم ویدئو رو معرفی میکنی مثال من در آموزش های اینستاگرامم میگم اگه  
میخوایی راحت با وردپرس سایت بزنی چشم از گوشیت برندار و این ویدئو رو ببین، این دقیقا  

 ...که باعث میشه بقیه جذب ادامه محتوا بشن، چندتا ایده براش دارمیک دامه 



اولین نکته ام اینه که سعی کنید با دام یک چشم انداز بدید ولی نه اینکه بگید کامل میخوایید  
 چی بگید و هدف ما دقیقا اینه که مخاطب نظرش جلب بشه و بگه یعنی میخواد چی بگه؟ 

  

 جمع بندی

توا رو به یک جمع بندی برسونم بهت میگم یوتیوب عالی ولی به شرط  من اگر بخوام کل مح
 صبوری و به شرط اینکه صفر و یکی نباشی )هی نگی خب نمیشه یا هی بگی میشه( 

به من گوش بده و شروع کن اول یک برنامه بچین که خیلی وقتت رو نگیره مثال هفته ای یک  
ین هفته ای یک ویدئو رو منتشر کن و  ویدئو منتشر میکنم ولی منظم و هر جوری که شد ا

 سعی کن دائم بهتر بشی و اگر کسی زیر ویدئو هات کامنت گذاشت از نظراتش استفاده کن

 میتونی بیای لینک اینستاگرام و سایت و... خودت رو بزاری که برات بازدید کننده هم بسازه 

  

 نظرت چیه بود راجب این مطلب؟ 

 


