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 ها+ درآمد آن ها  بر یمحبوب + تعداد سابسکرا  وبریوت ی  7  یمعرف  ◁  رانی ا یوبرهایوت ی  نیبهتر

چه ویژگی    معروف ترین یوتیوبر های ایرانی  چه افرادی هستند؟  بهترین یوتیوبر های ایران  آیا می دانید 
هایی دارند؟ به چه کسانی شاخ های یوتیوب ایران می گویند؟ سواالت باال از دسته سواالت پر تکراری  

می تواند موضوعی جذاب، آشنا    معرفی بهترین یوتیوبرهای ایرانی  .هستند که بسیار این روز ها می شنویم
بهترین    ن مناسبت به معرفی برخی ازو در عین حال مهم برای فعاالن در شبکه های اجتماعی باشد. به همی 

پرداختیم و سعی کردیم با معرفی آن ها شما را با زندگی شخصی و حوزه کاری شان    یوتیوبرهای ایران
  .آشنا کنیم

جامعه هدف خود را پیدا می کنیم. در این مقاله    و چگونه یوتیوبر شویم   از این رهگذر یاد می گیریم که 
سعی شده است که بهترین یوتیوبر های ایران را معرفی کند و درآمد آن ها را مقایسه کند. پس اگر کنجکاو  
هستید که هر کدام از یوتیوبر های ایرانی در چه زمینه ای مشغول به فعالیت هستند، چه تعداد سابسکرایبر  

 .ندهید    از دست  بهترین یوتیوبرهای ایران ا چقدر است، ادامه این مطلب را درمورد دارند و درآمد آن ه

 یوتیوب و یوتیوبرهای معروف ایرانی 

یوتیوب  پلتفرم  از  استفاده  ایرانی،  جوان  جامعه  بین  در  اجتماعی  های  شبکه  محبوبیت  افزایش   با 
) YouTube(  در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. تعداد عالقه مندان به این رسانه عالوه بر

فیلتر بودن و محدودیت دسترسی اش در ایران روز به روز بیشتر می شود. افراد مختلف با ایجاد کانال  
یوتیوبرهای مختلفی وجود دارند، که    های متنوع یوتیوبی سعی در جذب مخاطبان کرده اند. در این بین 

 .تعداد دنبال کننده گان بیشتری نسبت به بقیه دارند 

اگرچه که بیشتر افراد این تصور را دارند که یوتیوب مکانی مختص ساخت محتوای تصویری برای کسب  
لید محتوای  درآمد است، اما باید توجه داشته باشید، بسیاری از صاحبان کانال های یوتیوب، فقط به فکر تو

جذاب و سرگرم کردن مخاطبان خود هستند و تمرکز خود را صرفا برای کسب درآمد از این رسانه نگذاشته  
اند. بدون شک اکثر مخاطبان و بازدیدکنندگان این وبسایت برای کسب خبر، سرگرم شدن، یادگیری، گوش  

یوب و کسب درآمد از آن یکی از روش  دادن به موزیک و... از این شبکه استفاده می کنند. با این همه یوت 
 .است که امروزه طرفداران بسیاری دارد  بازاریابی شبکه های اجتماعی های 

 نفر از بهترین یوتیوبرهای ایران 7معرفی  

رد از بهترین یوتیوبرهای ایران را بر اساس تعداد فالوورهایشان معرفی کنیم.  مو   7با ما همراه باشید تا  
لیست زیر شامل یوتیوبر های دختر ایرانی و پسر ایرانی است که هر کدام دز مینه ای که فعالیت می کنند  

 .شناخته می شوند   شاخ های یوتیوب ایران  بهترین اند و تحت عنوان

  )Aidin Zavaree(آیدین زوارئی  .7

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/how-to-become-youtuber/
https://www.youtube.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-social-media-marketing/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-social-media-marketing/
https://dayanaffiliate.com/blog/what-is-social-media-marketing/
https://www.youtube.com/user/adbliveltd
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بوده و یکی از بهترین یوتیوبرهای    60  است. آیدین زوارئی متولد دهه   از جمله شاخ های یوتیوب ایران آیدین 
ایرانی در بین مخاطبان است. به گفته خودش او خیلی اتفاقی وارد این کار شده است. محتوای اکثر ویدیوهای  
او دوربین های مخفی در قالب راننده تاکسی با موضوعات مختلف است. آیدین می گوید روزی با دیدن  

اینستاگرامی دوربین مخفی در م دنیای  کلیپ  ورد بازشدن یک کیف پر از پول، تصمیم گرفت که وارد 
 .ساخت کلیپ های دوربین مخفی شود 

آیدین می گوید خیلی اتفاقی و تنها برای سرگرمی دست به انتشار اولین ویدیوهای خود زده، اما در کمال  
یدین تصمیم گرفته که به  تعجب افراد بسیار زیادی ابراز عالقه به محتوای او کرده اند. از آن روز به بعد آ

 .میلیون فالوور دارد  1صورت جدی وارد این حرفه شود و اکنون صفحه اینستاگرامش نزدیک به 

هزار    40.8در حال حاضر    کانال یوتیوب آیدین هم توانسته مخاطبان بسیاری را به سمت خود جذب کند؛
با رضا رشیدپور را هم دارد و کلیپ هایش  آیدین در کارنامه خود، همکاری   .نفر کانال او را دنبال می کنند

در برنامه حاال خورشید بارها پخش شده است. اگر می خواهید دوربین های مخفی مرتبط با فرهنگ ایرانی  
ببینید، حتما سری به کانال یوتیوب آیدین بزنید و ساعت ها سرگرم تماشای ویدیوهای او شوید. مطمئن  

 .واهد شد باشید روحیه تان به صورت کلی عوض خ 

  )Ebrahimi bNava(نواب ابراهیمی  .6

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.youtube.com/channel/UCv9xtYqslyiREXKvgytYTqQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCv9xtYqslyiREXKvgytYTqQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCv9xtYqslyiREXKvgytYTqQ/featured
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از معروف ترین یوتیوبر های ایرانی نواب ابراهی است و شهرت او دز زمینه آشپزی است. او به عنوان  
معروف ترین یوتیوبرهای ایرانی در زمینه آشپزی شناخته می شود و در این حرفه حرف اول را می زند.  

و دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته عمران است، اما همانطور که خود می گوید،    1369متولد    او
  .عالقه اش همیشه آَشپزی و تست غذاهای مختلف بوده است 

در   اذعان می کند  در کنار دست مادرش فراگرفته است و حتی  از کودکی آشپزی را  خودش می گوید 
عی می کرده از خودش سلیقه به خرج دهد و غذاهای جدیدی را  مواقعی که مادرش خانه نبوده است، س

درست کند. در ابتدای کارش شروع به تولید محتوای آموزش آشپزی یک دقیقه ای کرد و در فضای مجازی  
 .و اینستاگرام منتشر می کرد 

ا تولید  خودش رمز موفقیتش را داشتن استمرار و پشتکار و تسلیم نشدن می داند و می گوید اینقدر محتو
شده است. صفحات آشپزی او   کسب درآمد از یوتیوب   کرده، تا در نهایت موفق به کسب فالوورهای زیاد و 

  50.7در یوتیوب به   فالوورهای او در یوتیوب و اینستاگرام جزو صفحات پرطرفدار است و اکنون تعداد 
 .هزار نفر می رسد 

هزار نفر دنبال کننده دارد و بی شک می توانیم از او به عنوان یکی    200نواب در اینستاگرام در حدود  
از بهترین یوتیوبرهای ایرانی نام ببریم. اگر شما هم عالقه به یادگیری پخت و آماده سازی غذاهای متنوع  

رنگ صفحه ی نواب را دنبال کنید تا هر هفته از آموزش های آشپزی  و مختلف دارید، بدون لحظه ای د 
 .اش بهره ببرید 

  )Serna Amini(سرنا امینی .5

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/earn-money-from-youtube/
https://www.youtube.com/c/SernaAmini
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سرنا امینی است. سرنا امینی، یوتیوبر شناخته شده ایرانی    یوتیوبر های دختر ایرانی   یکی از معروف ترین
در    1372است که در زمینه تولید محتوای ویدیویی طنز و سرگرمی مشغول فعالیت است. سرنا متولد  

ده است. جالب است بدانید که او همسر و مادری مهربان  مشهد است و در رشته عکاسی دیجیتال تحصیل کر
تعداد دنبال   .است و در حال حاضر عالوه بر زندگی خصوصی اش به تولید محتوای جذاب می پردازد 

زمینه کاری سرنا به تولید کلیپ های خنده دار و باحال،   .هزار نفر اند  128کننده گان کانال یوتیوبی اش 
 .طنز کوتاه بر می گردد  استندآپ کمدی و ویدیوهای 

عدد فالوور، مشغول به ساخت دابسمش    24سال داشت با داشتن   26  سرنا در ابتدای کار و هنگامی که فقط 
های خنده دار شد. تنها پس از مدت کوتاهی تعداد فالوورهای او در یوتیوب به چندصد هزار نفر رسید.  

یار محبوب در اینستاگرام است و فالوورهای میلیونی  جالب است بدانید که عالوه بر یوتیوب، او چهره ای بس
 .ای دارد 

را خودش طراحی می کند و صفر   ایده برای تولید محتوا در یوتیوب  او در مصاحبه ای اعالم کرد که تمام
لید و ادیت کلیپ هایش را به شخصه انجام می دهد. البته سرنا به کمک های همسرش در شاخ و  تا صد تو

دارد بسیار   این مسیر  پشتیبان و همراه در  اینکه همسری  از  اشاره می کند و  ایده هایش  به  دادن  برگ 
در  خوشحال است. بازیگر مورد عالقه سرنا جواد عزتی است و خودش را آدم بسیار جدی و احساسی  

  .نظر می گیرد 

سرنا می گوید برخالف تصور عموم، در بیشتر اوقات احساسی و زودرنج است و خیلی سریع گریه اش  
می گیرد. بدون ذره ای تردید سرنا یکی از بهترین یوتیوبرهای دختر ایرانی است که در کار خود جدیت  

 .الزم را دارد 

  )Sadaf Beauty(صدف بیوتی  .4

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/idea-of-producing-content-on-youtube/
https://www.youtube.com/c/SadafBeauty
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از جمله بهترین یوتیوبر های دختر ایران، صدف است.صدف مسائلی یا همان صدف بیوتی از بهترین  
او متولد   ایرانی است.  ترین بالگر های  ایرانی و محبوب  تهران است و زمینه    1368یوتیوبرهای  در 

فعالیت خود را در محیط    1394او تقریبا از سال  فعالیتی او در زمینه میکاپ و آرایشگری می باشد.  
 .مجازی و اینستاگرام شروع کرد و خیلی زود عالقه مندان و مخاطبان زیادی برای خود پیدا کرد 

  114در یوتیوب تعداد دنبال کننده گان او    میلیون نفر فالوور دارد و   4صفحه اینستاگرام صدف در حدود  
به همراه خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرده است و در آنجا  صدف چندین سال است   .هزار نفر است

زندگی می کند. به گفته خودش، او از کودکی به آرایشگری عالقه داشته و همیشه می خواسته آرایشگر  
 .شود و یا جراح پالستیک 

جالب است بدانید صدف برای تحصیل رشته شیمی را انتخاب کرده بود، که بتواند از طریق آن دانش الزم  
را برای احداث کارخانه لوازم آرایشی به دست بیاورد، اما بعد از مدتی نظرش را تغییر داد و در رشته  

اش که همان آرایش    پرستاری تحصیالت خودش را تکمیل کرد. در تمام این سالها صدف از عالقه اصلی
و زیبایی است، دست نکشید و همواره با پشتکار مثال زدنی اش سعی داشت که در این زمینه به شهرت و  

  .محبوبیت برسد 

بدون شک نمی توانیم در معرفی بهترین یوتیوبرهای ایرانی از اسم و برند صدف بیوتی صرف نظر کنیم.  
سیاری از افراد بوده است و نشان داده که، با تالش، ممراست  او به عنوان یک زن موفق ایرانی الهام بخش ب

 .و تسلیم نشدن در راه خواسته هایش، به هرآنچه که می خواسته تا به امروز رسیده است 

  )ayslMia p(میا پلیز  .3

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.youtube.com/c/Miaplays
https://www.youtube.com/c/Miaplays
https://www.youtube.com/c/Miaplays
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ی، میا است. هنگامی که می خواهیم به معرفی بهترین  یکی از دوست داشتنی ترین یوتیوبر های دختر ایران 
یوتیوبرهای ایرانی بپردازیم، بی شک نمی توانیم از اسم کانال میا پلیز چشم پوشی کنیم. میا مخفف اسم  

است. جالب است بدانید رشته تحصیلی    1371بالگر معروف ایرانی به نام کیمیا روانگر است. میا متولد  
در کنکور سراسری شده است. در حال حاضر میا    2موفق به کسب رتبه    1390او هنر بوده و در سال  

 .در کانادا زندگی می کند و در کانال یوتیوبی خود مشغول تولید محتوای مربوط به بازی و طنز است 

راه اندازی کرد. عالقه او به   overwatch کانال خود را با بررسی بازی  1396میا اولین بار در سال  
و های  های  بازی  بازی  بررسی  مورد  در  بیشتر  او  کانال  محتوای  سوی  و  سمت  که  شد  باعث  یدیویی 

کامپیوتری باشد. اما امروزه با داشتن استایل منحصر به فرد خود، به همراه کوروش دوست صمیمی اش،  
 try not مشغول ضبط و تولید ویدیو های جذاب است. برای مثال ویدیو های چالش برانگیز میا در مورد 

laugh  بازدیدکنندگان بسیاری را به سمت خود جذب کرد. 

به گفته خود میا، او در ابتدا نمی دانست که امکان کسب درآمد از یوتیوب وجود دارد و فقط هدفش سرگرم  
کردن مخاطبانش بود. اما هنگامی که این موضوع را فهمید، شغل یوتیوبری را انتخاب کرد و تبدیل به  

  هزار نفر فالوور دارد و   800های ایرانی شد. صفحه اینستاگرام میا پلیز در حدود یکی از بهترین یوتیوبر 
چالش های طنز، بررسی بازی   .هزار نفر مخاطب را به سمت خود جذب کرده است   265کانال یوتیوبش  

 .ها، وبالگ ویدیویی و... محتوای عمده صفحات او را تشکیل می دهد 

  )PUTAK(پوریا پوتک .2

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://www.youtube.com/c/PooriaPutak/about
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است. پوریا فارغ التحصیل رشته گرافیک است، اما به گفته خودش نتوانسته کار    1371پوریا عرب متولد  
مرتبط و مورد عالقه خود را در رشته تحصیلی خود پیدا کند. همین مسئله باعث شده که پوریا کم کم به  

اب  در  پوریا  کند.  آغاز  را  رپری  و  کند  پیدا  عالقه  زیرزمینی  خوانندگان  های  دنیای  آهنگ  روی  بر  تدا 
خوانندگان دیگر کار می کرد، اما کم کم با یادگیری نرم افزارهای تدوین صدا و موسیقی، موزیک های  

 .خودش را تولید کرد و تبدیل به یکی از خوانندگان محبوب رپ فارسی شد 

ون در  موضوعات جنجالی در آهنگ های پوریا همیشه سر و صدای زیادی به پا کرده است. پوریا اکن
و در بین دوستداران    هزار نفر فالوور دارد  363کانال یوتیوب پوریا با نام پوتک  .آمریکا زندگی می کند 

 .هیپ هاپ و رپ جایگاه ویژه و خاصی دارد 

به گفته خودش کانال یوتیوب پوتک در زمینه اجراهای زنده پوریا، ویدیوهای طنز، تکست های جدید،  
در کانال یوتیوب خود فعال است و تعداد کل بازدید    2014. پوریا از سال  بازی و موزیک ویدئو فعال است 

 .میلیون بازدید می رسد  85های ویدیوهای اش در یوتیوب به بیش از  

  )Hooman TV(هومن تی وی .1
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هومن نوری یا همان هومن تی وی بدون ذره ای درنگ و تردید جزو بهترین یوتیوبرهای ایران است. او  
وش اخالق و بامزه  و ساکن سن دیگو، در کالیفرنیای آمریکاست. اکثریت دنیا این پسر خ  1366متولد سال  

ایرانی را که با کانال یوتیوبش معروف شده است می شناسند. محتوای ویدیویی خالقانه و دوربین های  
 .مخفی خنده دارش، او را به یکی از معروف ترین چهره ها در یوتیوب تبدیل کرده است 

 .ن دنبال کننده دارد میلیو  1و صفحه اینستاگرامش در حدود    میلیون فالوور  10.5کانال یوتیوب هومن  
شروع کرد و با انتشار ویدیوی های دوربین مخفی خود در آمریکا    2014او کار خود را از اواخر سال  

به شهرتی عجیب رسید. جالب است بدانید به گفته خود هومن، خیلی از وقت ها به خاطر تولید و ساخت  
دوربین مخفی کاری بسیار خطرناک و  دوربین مخفی هایش از مردم کتک خورده و اذعان دارد که ساخت  

 .چالش برانگیز است 

اگر طرفدار دیدن دوربین مخفی های مختلف با موضوعات متنوع هستید، می توانید با دنبال کردن صفحه  
هومن، ساعت ها سرگرم و از خنده به قول خودمان روده بر شوید. همین االن به صفحه هومن بروید و  

 .را ببینید ویدیوهای جذاب و خنده دارش 

 خالصه مطلب

در این مقاله با بهترین یوتیوبر های ایران آشنا شدید و درآمد هر یک را با توجه به میزان درآمدشان مشاهده  
کردید. همچنین با مشاهده یوتیوبر های دختر ایرانی متوجه شدید که دختر ها می توانند در این زمینه از  

 .پسر ها جلو بزنند 

ن امروزه پر درآمد ترین افراد در کسب و کار اینترنتی هستند؛ بنابراین اگر عالقه  شاخ های یوتیوب ایرا 
رفته اند چه    معروف ترین یوتیوبر های ایرانی   مند به کسب درآمد از یوتیوب هستید باید بدانید راهی که 

 .هست 

ت. مخاطبان این  خیلی بیشتر از گذشته شده اس  یوتیوبرها   همانطور که با هم بررسی کردیم، امروزه تعداد 
پلتفرم بسیار پیگیر و عالقه مند به موضوعات مختلف هستند. در این بین افراد بسیاری شروع به ایجاد  
کانال و ضبط محتوای ویدیویی متنوع کرده اند و هرکدام توانسته اند دنبال کننده گان و مخاطبان خاصی  

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

به مقاله  این  در  کنند.  پیدا  یوتیو   برای خود  بهترین  ایرانیمعرفی  دیدیم  برهای    پرداختیم و همانطور که 
 .برای تولید محتوای خود از روش ها و موضوعات گوناگونی استفاده می کنند  بهترین یوتیوبرهای ایران

قرار بگیرند خیلی بیشتر  « لیست »بهترین یوتیوبرهای ایران  بی شک تعداد افرادی دیگری که می توانند در
دیم. اما هدف ما سعی در معرفی افراد و کانال هایی بود که در زمینه های  از مواردی است که ما اشاره کر

متنوع مشغول به فعالیت حرفه ای هستند و تعداد بازدیدکننده گان باالیی دارند. می توانید از آموزش یوتیوب  
سمت خود  استفاده کنید و شما هم جزو دسته افرادی شوید که کانال یوتیوبی دارند و مخاطبان زیادی را به 

 .جذب کنید 
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