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 روش ها و ترفندها  ن ی+ موثرتر یخارج  یها  تیکسب درآمد از سا

چیزی به گوشتان خورده است؟ به دلیل پایین بودن ارزش لایر    سایت های پولساز خارجی   تا بحال درمورد 
در مقابل دالر آمریکا و کمبود فرصت های کسب و کار در کشور ما، خیلی از کسانی که مهارت های  

به فکر  دارند،  تولید محتوا  یا  نویسی، طراحی گرافیک  برنامه  از سایت های    دیجیتال مثل  کسب درآمد 
اینترنتی از سایت   کسب درآمد  تحریم های بانکی علیه ایران، روش هایی برای  هستند. حتی با وجود   خارجی

های خارجی وجود دارد. شما می توانید درآمد خود را از این سایت ها به صورت ارزهای دیجیتال یا  
نده خدمات ارزی با دریافت مقداری کارمزد،  دالر، برداشت کنید. صرافی ها و شرکت های واسطه ارائه ده

 .به شما کمک می کنند تا تحریم های بانکی را دور بزنید 

ان فریلنسر،  وجود دارد. شما می توانید به عنو کسب درآمد اینترنتی بدون سرمایه  روش های زیادی برای
برای مشتریان داخلی یا خارجی کار کنید و در فروش فروشگاه های اینترنتی خارجی یا داخلی مشارکت  
داشته باشید. عالوه بر این می توانید تنها با استفاده از گوشی هوشمند و اتصال اینترنت پرسرعت، کسب  

 .یوب و ... راه بیاندازید و کار موفقی در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، یوت

در این میان پول درآوردن از سایت های خارجی، تنها یکی از این راه ها است. در ادامه، روش های  
گوناگونی برای کسب درآمد دالری از وبسایت های خارجی به شما معرفی می کنیم که کامال عملی هستند  

 .کنید! با ما همراه باشید   و می توانید بعد از خواندن این مقاله در آن ها فعالیت 

 درآمدزایی از سایت های خارجی با افیلیت مارکتینگ 

 

مارکتینگ  ترین   (affiliate marketing) افیلیت  و مطمئن  بهترین  از  در فروش یکی  یا مشارکت 
در صورتی که در   .روش ها برای کسب درآمد از سایت های خارجی و حتی سایت های داخلی است

ابتدای کار، وقت زیادی برای افیلیت مارکتینگ اختصاص دهید و خیلی اصولی پیش بروید، پس از مدتی  
 .ی برسید می توانید به درآمد منفعل قابل توجه 
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  مجوز کسب و کار: مقاله مرتبط 

 اما افیلیت مارکتینگ دقیقا چیست؟ 

افیلیت مارکتینگ فرآیندی است که در آن با کمک به فروش محصوالت دیگران، به ازای هر فروش مقدار  
افیلیت مارکتر می رسد. در این روش افیلیت مارکتر، لینک محصول را از بعضی  مشخصی کمیسیون، به  

وبسایت ها مثل فروشگاه های اینترنتی، دریافت می کند و سپس آن لینک را در اینترنت به اشتراک می  
 .گذارد. با هر فروشی که به واسطه آن لینک انجام شود، افیلیت مارکتر کمیسیون دریافت می کند 

 د از آمازون کسب درآم

فروش   در  مشارکت  خارجی،  های  سایت  طریق  از  اینترنتی  درآمدزایی  های  روش  بهترین  از  یکی 
درصد از حجم تجارت الکترونیک در دنیا    ۴۵محصوالت آمازون است. این فروشگاه اینترنتی، بیش از  

 .را در اختیار دارد و به عنوان محبوب ترین فروشگاه اینترنتی دنیا شناخته می شود 

به صورت مشارکت در فروش، باید یک وبسایت مطابق با ضوابط تعیین شده   کسب درآمد از آمازون  برای 
توسط آمازون داشته باشید. سپس درخواست خود را برای مشارکت در فروش، ثبت می کنید. در صورتی  
که درخواست شما مورد پذیرش قرار گیرد، می توانید با قرار دادن لینک های فروش محصوالت آمازون  

درصد از هر فروش کمیسیون    ۱۰تا    ۱شبکه های اجتماعی یا در وبالگ خود، بین    در صفحات شخصی در
 .دریافت کنید 

ساعت    ۲۴روند کار به این صورت است که اگر خریدار، پس از ورود به صفحه محصول در آمازون تا 
  ۸۹ا  بعد با استفاده از لینک شما آن محصول را بخرد یا محصول را به سبد خرید خود اضافه کرده و ت

روز بعد، آن را بخرد؛ مقدار کمیسیون اشاره شده در باال، پس از کسر مواردی مثل هزینه ارسال، مالیات  
 .و کارمزدها، به حساب شما واریز می شود 

اگر در ایران زندگی می کنید؛ چون تحت تحریم های بانکی ایاالت متحده قرار دارید، باید برای برداشت  
ت ارزی یا صرافی ها در ایران کمک بگیرید و آن ها نیز بخشی از درآمد  پول خود از شرکت های خدما

 .شما را به عنوان کارمزد، بر می دارند 

حتی با وجود تمامی این مبالغی که از درآمد مشارکت در فروش محصوالت آمازون کسر می شود، اگر  
های   ساخت وبالگ  در در شبکه  موفقی  بتوانید صفحات  یا  کنید  ای عمل  آن، حرفه  و سئو کردن  خود 

اجتماعی داشته باشید، این روش، یکی از پردرآمدترین روش های کسب درآمد از طریق سایت های خارجی  
 .خواهد بود 

 بالگری؛ ابزاری قدرتمند برای افیلیت مارکتینگ 

حرفه ای است. شما می توانید با ساخت وبالگ حرفه ای،   بالگری  رای افیلیت مارکتینگ،بهترین روش ب
تولید محتوای ارزشمند و سئو کردن تکنیکی و محتوایی بالگ خود، به درآمدهای بسیاری خوبی از این  

توانید بالگ خود را به رتبه های خوبی در صفحات نتایج موتور جستجوی  روش برسید. در صورتی که ب 
برسانید، با لینک دهی درست در محتواهای خود، می توانید ترافیک بسیار باالیی را به   (SERP) گوگل
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صفحات فروش محصوالت مرتبط با بالگ خود در سایت های مورد نظر هدایت کرده و درآمدهایی نجومی  
 .تینگ داشته باشید از افیلیت مارک 

 کسب درآمد از سایت های خارجی به کمک اینستاگرام

به کمک افیلیت مارکتینگ، کمک گرفتن از شبکه های    درآمد از سایت های خارجی  روش دیگر رسیدن به
به شیوه افیلیت مارکتینگ، باید پیجی دارای فالوورهای   درآمد از اینستاگرام   کسب   اجتماعی است. برای 

 .است  کسب درآمد با گوشی  ای عالی برای زیاد و واقعی داشته باشید. کار کردن با اینستاگرام، شیوه 

نستاگرام محدودیت هایی در به اشتراک گذاری لینک دارد. با این حال، این محدودیت ها در  اپلیکیشن ای
است  شده  کمتر  اخیر،  های  های   .سال  استوری  در  لینک  دادن  قرار  امکان  پیش،  وقت  چند  همین  تا 

پیج  هزار فالوور امکان پذیر بود؛ اما حاال در تمامی    ۱۰اینستاگرام فقط برای پیج های دارای بیش از  
 .های اینستاگرام امکان به اشتراک گذاری لینک در استوری ها وجود دارد

در هر صورت، برای کسب درآمد از طریق سایت های خارجی به شیوه افیلیت مارکتینگ در اینستاگرام،  
 :باید پیجی پرطرفدار و موفق داشته باشید. برای این کار، می توانید مطابق با استراتژی زیر پیش بروید 

 نتخاب نوع محصوالت ا .1
 تعیین پرسونای مخاطب  .2
 در اینستاگرام  business account ساخت حساب کاربری تجاری یا .3
 تولید و به اشتراک گذاری محتوای ارزشمند  .4
 استفاده از تکنیک های جذب فالوور  .5
 توجه به الگوریتم اینستاگرام  .6
 مشارکت در فروش به شیوه لینک گذاری در استوری اینستاگرام  .7

 درآمدزایی اینترنتی از سایت های خارجی به کمک تلگرام

تلگرام هم یکی از شبکه های اجتماعی بسیار محبوب در سطح دنیا است که می توانید در آن کانال بسازید،  
 .ان مورد نظر خود عضو گیری کنید محتوای جذاب و ارزشمند به اشتراک بگذارید و از میان مخاطب 

مراحل استراتژی افیلیت مارکتینگ برای به دست آوردن درآمد از سایت های خارجی در تلگرام، تا حد  
 .زیادی مشابه با اینستاگرام است

تلگرام نسبت به اینستاگرام، محدودیت کمتری در به اشتراک گذاری لینک دارد و شما می توانید در هر  
کسب درآمد از    انال تلگرام خود به اشتراک می گذارید، یک یا چند لینک قرار دهید. برای پستی که در ک

 .می توانید از گروه ها و ربات ها نیز استفاده کنید  تلگرام

 گ در مقایسه با آمازون کسب درآمد از دیجی کاال با افیلیت مارکتین

سایت های ایرانی زیادی وجود دارند که سیستم های افیلیت مارکتینگ معتبر و قدرتمندی ارائه داده اند. در  
 .این میان می توان به دایان افیلیت و دیجی کاال اشاره کرد که می توانید با آن ها همکاری کنید 
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شما توضیح دادیم، از طریق بالگری یا کار کردن به   شما می توانید به همان روش هایی که در باال برای
 .، از افیلیت مارکتینگ برای سایت های ایرانی نیز پول در بیاورید ادمین شبکه های اجتماعی عنوان 

ق سایت های خارجی به شیوه افیلیت مارکتینگ،  دردسر این کار، نسبت به درآمدزایی اینترنتی از طری
المللی با خریداران  با این حال، به یاد داشته باشید که آمازون یک فروشگاه بین  .بسیار پایین تر است 

 .بسیار بیشتر از سرتاسر دنیاست و درآمدی که از آمازون خواهید داشت، به صورت دالری خواهد بود 

رای کسب درآمد از سایت های داخلی مثل دیجی کاال با دایان افیلیت به  به این نکته توجه کنید که حتی ب
شیوه افیلیت مارکتینگ، شبکه های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام و تلگرام، بسترهای بسیار مناسب تری  

 .برای به اشتراک گذاری لینک های فروش هستند 

یا دیگر شبکه های اجتماعی داخلی به   کسب درآمد از روبیکا  بنابراین، توصیه می کنیم که خیلی به فکر
شیوه افیلیت مارکتینگ یا هر شیوه دیگری نباشید؛ زیرا این شبکه های اجتماعی مخاطبان واقعی بسیار  

 .ی، فقط وقت خود را تلف خواهید کرد کمی دارند و با سرمایه گذاری روی اینگونه بسترهای ارتباط

 کسب درآمد از یوتیوب 

کسب    روش دیگر برای درآمدزایی اینترنتی از سایت های خارجی، ساخت کانال در یوتیوب است. برای 
ب، باید هر ویدئوی شما تعداد بازدیدهای قابل توجهی داشته باشد. عالوه  در یوتیو درآمد از اشتراک ویدئو

قرار دهید. یوتیوب به ازای بازدید ویدئوهای منتشر   Ads بر این باید در ویدئوهای خود، تبلیغات یا همان
 .شده شما، مبلغ مشخصی را پرداخت می کند 

باید کانالی پرطرفدار داشته باشید. معموال، ویدئوهای آموزشی، بیشتری  کسب درآمد از یوتیوب  برای   ،
 .طرفدار را در این شبکه اجتماعی و پلتفرم به اشتراک گذاری ویدئو، جذب می کنند 

ق تبدیل شده و از این  شما می توانید با استراتژی های جذب عضو کانال در یوتیوب، یه یوتیوبری موف
 .روش، به درآمدهای باالیی برسید 

البته به دلیل تحریم های بانکی علیه ایران، برای دریافت پول خود از یوتیوب با مشکالت زیادی همراه  
 .هستید ولی مثل همیشه، روش های برای دور زدن این تحریم ها وجود دارد 

 فریلنسینگ به دست آوردن درآمد از سایت های خارجی به روش  
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، کسب درآمد از طریق انجام پروژه ها برای کارفرمایان مختلف بدون  فریلنسری  منظور از فریلنسینگ یا 
مدت با آن ها است. فریلنسرها کار خود را به صورت دورکاری انجام می  -قد قراردادهای دائمی و بلند ع

مدیریت    دهند و می توانند از مشتریان داخلی یا خارجی پروژه تحویل بگیرند و با انجام این پروژه ها و 
 .، درآمد داشته باشند پروژه

، تولید محتوا و دیگر شغل های  UI/UX  مشاغل دیجیتالی مثل برنامه نویسی، طراحی گرافیک، طراحی
 .مشابه، قابلیت انجام دادن به صورت فریلنسری را دارند

  رجی مثل بعضی از وبسایت های خا .شما می توانید از روش فریلنسینگ، درآمد دالری هم داشته باشید 
Toptal،  People per hour،  Upwork،  Simply Hired   ،و خیلی از وبسایت های دیگر

 .بستری مناسب برای فریلنسینگ برای مشتریان خارجی و درآمدزایی دالری فرآهم آورده اند

شما می توانید با عضویت در این وبسایت ها، پروژه هایی را از سرتاسر دنیا پذیرفته و پول خود را به  
 .صورت دالر یا به صورت ارزهای دیجیتال از مشتریان، دریافت کنید 

در اینجا هم باید از صرافی ها یا شرکت های خدمات ارزی به عنوان واسطه، برای دور زدن تحریم های  
بانکی استفاده کنید. به ویژه، برنامه نویس ها می توانند از این روش، به درآمدهای دالری بسیار باالیی  

 .برسند 

 Upwork کسب درآمد از

رساند  این سایت در واقع، پلتفرمی است که کارفرماها و فریلنسرها را از سرتاسر جهان، به هم دیگر می 
ها، با هم دیگر همکاری داشته باشند. در این پلتفرم، کارفرماها، فریلنسرها را برای  تا برای انجام پروژه 

های سئو و تقریبا هر کاری که  سازی کمپین ایت، پیاده خدمات مختلفی مثل تولید محتوای متنی، طراحی س
 .کنند بتوان با یک کامپیوتر و حتی با یک گوشی انجام داد، استخدام می 
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 Upwork گیرد. هر چه دستمزد پروژه بیشتر باشد،  درصد به ازای هر پروژه، کارمزد می  ۲۰تا  ۵بین
 .تر خواهد بود ، پایین درصد کارمزد 

یکی از مشکالت این پلتفرم، فضای به شدت رقابتی است و اگر به تازگی وارد این وبسایت شده باشید،  
 .، کار سختی در پیش خواهید داشت کسب درآمد از سایت های خارجی برای

 Wonder کسب درآمد از

نام کرده و پروژه  Wonder توانید در سایت اگر به کارهای تحقیقاتی عالقه داشته باشید، می  های  ثبت 
های به دست  تحقیقاتی را قبول کنید. انجام کارهای تحقیقاتی به صورت فریلنسینگ، یکی از بهترین روش 

های  ن از دانشگاه آوردن درآمد از سایت های خارجی، به ویژه برای کسانی است که قصد پذیرش گرفت 
 .خارجی را دارند 

برد و اگر این پلتفرم  ، ثبت نام در این وبسایت تنها پنج دقیقه زمان میWonder به گفته خود وبسایت 
توانید  سازد. سپس، می تشخیص دهد که شما توانایی انجام کار تحقیقاتی را دارید، یک داشبورد برای شما می

 .های تحقیقاتی را بپذیرید پروژه 

توانید در این وبسایت دربیاورید، خیلی زیاد نیست اما پاسخ دادن به سواالت علمی و انجام  ولی که می پ
 .های تحقیقاتی در این وبسایت معتبر، می تواند رزومه خوبی برای شما محسوب شود پروژه 

 کسب درآمد از سایت های خارجی به روش بازی ای آنالین 

، درآمدزایی به روش بازی های آنالین است. این  کسب درآمد برای نوجوانان  یکی از بهترین روش های 
روش، آنقدر جذاب به نظر می رسد که باور کردن آن کمی سخت است؛ اما باور کنید یا خیر، گیمرهای  

 .دی از این راه داشته باشند حرفه ای می توانند درآمدهای بسیار زیا

در این روش نیز، دریافتی شما به صورت ارز دیجیتال به به صورت دالر خواهد بود. فقط کافی است  
 !پلتفرم های مناسب را بشناسید، در آن ها عضو شوید و بازی پول درآوردن را شروع کنید 

 :دارد میزان پولی که می توان از این روش درآورد به سه عامل زیر بستگی 

 زمان گذاشتن  •
 بخت و اقبال  •
 تجربه  •

هزار دالر در سال درآمد داشته باشند و حتی بعضی افراد    ۶۰گیمرهای حرفه ای می توانند تا بیش از  
اند به درآمد نجومی   اما    ۱۵خاص، توانسته  نیز برسند. شاید باورش سخت باشد  هزار دالر در ساعت 

 !باشد  پردرآمدترین شغل ایران گیمینگ حرفه ای می تواند 

 :را برای شما آورده ایم  کسب درآمد از بازی  در زیر، فهرستی از معتبرترین وبسایت های 
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• Swagbucks 
• 21 Blitz 
• Slingo 
• Lucktastic 
• Slotomania 
• Bingo Mania 
• Second Life 

 (PPC) کسب درآمد به شیوه پرداخت بر کلیک

یک روش دیگر برای کسب درآمد از طریق سایت های خارجی، ساخت وبالگی پربازدید و دریافت تبلیغات  
ای ساختید و  است. در این روش، پس از اینکه وبالگی حرفه   (PPC)یا کسب درآمد کلیکی  به منظور

توانستید با تولید محتوای ارزشمند و سئو کردن، تعداد بازدیدهای آن را باال ببرید، می توانید از وبسایت  
تبلیغات درج شده در سایت   های خارجی یا ایرانی، تبلیغات بگیرید. در این حالت به ازای کلیکی که روی

 .شما انجام می شود، مبلغی از سایت تبلیغ کننده دریافت خواهید کرد 

 درآمدزایی از سایت های خارجی با فروش محصوالت دیجیتالی 

 

افزاری، یک قالب وبسایت  اگر توانایی کافی برای خلق یک محصول دیجیتالی ارزشمند، مثل یک افزونه نرم 
های خارجی، محصوالت خود را به فروش  ایت توانید به وسیله بعضی از سیا یک عکس را داشته باشید، می 

 .برسانید 

 درآمدزایی از سایت های فروش عکس
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دهند. پس از اینکه عکس  هایتان را می های استوک، به شما امکان فروش عکس های عکس بعضی از سایت 
ها آپلود کردید، تنها کاری که باید انجام دهید، سر زدن به سایت و چک کردن میزان  خود را در این سایت 

 .اید فروش و سودی است که از فروش عکس داشته 

ی استوک، اطالعاتی در رابطه با ترندهای روز در اختیار شما قرار  هاهای فروش عکس بعضی از وسایت 
فروش عکس می بازار  اگر  مثال،  برای  باشد، میدهند.  بورس  خیابانی روی  ژانر  های  این  توانید روی 

 .عکاسی تمرکز کنید و در این زمینه، فعالیت داشته باشید 

این سایت  که عکس مشکل  است  این  اشتراکها  به  متعددی  به  می  های  برای  نتیجه، رقابت  در  و  گذارند 
 .ها، بسیار زیاد است فروش رفتن عکس 

 :های فروش عکس به شرح زیر هستند ترین این سایت تا از مهم  ۱۰

• Alamy 
• iStock Photo 
• Shutterstock 
• Dreamstime 
• BigStock 
• CanStock Photo 
• Fotolia/Adobe Stock 
• Getty Images 
• Stocksy 
• Photocase 

 افزاری های نرم از سایت های خارجی به روش فروش افزونه درآمدزایی 

های خارجی به شما  نویس هستید، یک روش عالی برای کسب درآمد دالری از سایت در صورتی که برنامه 
 .ها کنیم: تولید افزونهپیشنهاد می 

تحت وب، نصب    افزارها، قطعاتی از کد هستند که روی یک اپلیکیشن دسکتاپ یا نرم ها یا پالگین افزونه 
آشنایی داشته باشید،   PHP نویسیکنند. مثال اگر با زبان برنامه های جدیدی به آن اضافه می شده و قابلیت 

 .های خارجی به فروش برسانید های وردپرسی تولید کرده و در سایت توانید پالگین می

های خارجی به فروش برسانید.  سایت   توانید درافزاری نیستند که شما می ها، تنها محصوالت نرم البته، پالگین 
افزار دسکتاپ کامل را به صورت  های گوشی یا نرم توانید اپلیکیشن ای باشید، حتی می اگر در کار خود حرفه 

 .آنالین، بفروشید 

 :های وردپرسی به شرح زیر هستند ها برای فروش پالگین ترین سایت بعضی از معروف 

• CodeCanoyon 
• TemplateMonster 
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• Mojo Marketplace 
• ThemeSnap 
• Creative Market 
• Codester 

 های وبسایت کسب درآمد از سایت های خارجی با فروش قالب

های خارجی به  های تولیدی خود را در سایت توانید قالب اگر در زمینه طراحی وبسایت تخصص دارید، می 
 :های وبسایت به شرح زیر هستند های فروش قالب ترین سایت فروش برسانید. بعضی از مهم 

• Theme Forest 
• Templamatic 
• BuyStockDesign 
• FlashDen 
• SitePoint 
• TalkFreelance 
• eBay 

 ی جمع بند

اینترنتی از سایت های خارجی پرداختیم. همانطور که   به بررسی روش های درآمدزایی  این مقاله،  در 
دیدید، روش های ساده ای برای کسب درآمد دالری وجود دارد که نیازی به کوچک ترین سرمایه ای  

خوب می توانید به راحتی از طریق روش هایی مثل افیلیت مارکتینگ،   ایده کسب و کار   ندارند. با داشتن
های خارجی درآمد کسب کنید. تنها مشکلی  و حتی بازی کردن، از سایت  PPCیوتیوبری، فریلنسینگ،  

پیش روی شما قرار دارد، تحریم های بانکی علیه ایران   «کسب درآمد از سایت های خارجی» که برای
که با استفاده از رمز ارزها یا به کمک صرافی ها و بعضی از شرکت های خدمات ارزی، قابل دور  است  

 .زدن هستند 
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