
 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 چگونه یوتیوبر شویم؟ آموزش یوتیوبری با کمترین امکانات

یوتیوبری، وسایل    چگونه یوتیوبر شویم؟ آموزش  این  در  یوتیوبر شدن چه چیزهایی الزم است؟  برای 
یوتیوبر شدن، اینکه چگونه با گوشی یوتیوبر شویم، »چگونه با کمترین امکانات یوتیوبر شویم« و بطور  
کلی همه چیز درباره یوتیوبر شدن را به شما خواهیم گفت. احتماال شما هم از دست عالقه مندان به ساخت  

  .انال یوتیوب هستید که دارید این مقاله را می خوانید ک

این مقاله  با حداقل اطالعات و    آموزش یوتیوبر شدن   در  بتوانید  تا  با کمترین امکانات آورده شده است 
امکانات بتوانید به یک یوتیوبر فعال و مردمی تبدیل شوید و پس از مدت کوتاهی شخصیت محبوبی از  

برسید. با خواندن این مطلب اطالعاتی همچون   کسب درآمد اینترنتی  ید و بهخود در فضای مجازی بساز
بازدید در یوتیوب، امکانات اولیه مورد نیاز و روش های جذب مخاطب را    1000میزان درآمد از هر  

ا ایجاد کانال خود و مالقات افراد جدید، به درآمد قابل  خواهیم آموخت و پس از آن قادر خواهیم بود تا ب
توجهی برسیم. اگر شما هم از عالقه مندان به بازاریابی شبکه های اجتماعی هستید؛ خواندن این مطلب را  

 .ادامه دهید تا همه چیز را درباره یوتیوبر شدن بیاموزید 

 چگونه با کمترین امکانات یوتیوبر شویم؟ 

 

بریم ببینیم که چگونه با کمترین امکانات یوتیوبر شویم! ساختن کانال یوتیوب کاری بسیار ساده است. اگر  
از قبل یک اکانت گوگل دارید، به راحتی و با وارد کردن جی میل خود، می توانید کانال یوتیوب خود را  

 .را مالحظه می کنید  چگونه یوتیوبر شویم  بسازید. در زیر مراحل ساخت کانال یوتیوب و اینکه 

 .در یوتیوب ثبت نام کنیم  •
 .در گوشه باال سمت راست، روی عکس خود کلیک کنیم •
 .گزینه »ساخت کانال جدید« را انتخاب کنیم  •
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تصمیم بگیریم که می خواهیم از نامی که در آدرس ایمیل تان ثبت شده استفاده کنیم یا نامی جدید   •
 .برای خود انتخاب کنیم

 .بنویسیم «About در قسمت »دربارهاطالعات مختصری  •
 .برای کانال خود یک عکس شخصی و عکس بنری انتخاب کنیم  •
 .اولین محتوای تصویری خود را آپلود کنیم  •
به کانال خود اضافه کنیم، اطالعات بیشتری در مورد خود و محتوای اکانت بنویسیم.   Playlist یک •

 .انال درج کنیمهمچنین لینک دیگر رسانه های اجتماعی خود را در ک 

 .تبریک!!! به دنیای یوتیوب خوش آمدید

البته هنوز در ابتدای راه هستیم و برای تبدیل شدن به یک یوتیوبر موفق، کار زیادی در پیش داریم. برای  
دانستن این موضوع که چگونه یوتیوبر شویم توصیه می شود که ادامه مطلب را مطالعه کنید تا صفر تا  

 .به شما نشان دهیم صد یوتیوبر شدن را 

 آموزش یوتیوبر شدن و شروع کانال یوتیوب موفق برای مبتدیان 

 

است که مقدمات و اصول اولیه و اساسی را برای داشتن    حال که کانال یوتیوب خود را ساخته ایم، الزم 
کانالی موفق بدانیم و »آموزش یوتیوبر شدن« را ببینیم. به عنوان یک یوتیوبر مبتدی، الزم است نکات  
  مهم زیر را بدانیم تا از اتالف وقت و سرمایه خود در ابتدای کار جلوگیری کنیم. همچنین قبل از هرچیز 

کمترین امکانات یوتیوبر    چگونه با " وانیم تا با محیط آن آشنا شویم و یاد بگیریم کهرا بخ   آموزش یوتیوب
 ."شویم

 بهترین تجهیزات صوتی و تصویری برای شروع کانال یوتیوب کدامند؟  1.
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در ابتدا بریم ببینیم که برای یوتیوبر شدن چه چیزهایی الزم است و چگونه با گوشی یوتیوبر شویم و وسایل  
برای ضبط  یوتیوبر ش قبول  قابل  از گوشی موبایل هوشمند راهی بسیار  استفاده  اند. اگرچه که  دن کدام 

ویدئوهاست؛ اما اگر می خواهیم که مخاطبانمان از محتوای ویدئوی تولید شده لذت کافی را ببرند، بهتر  
یا   DSLR بیشتر یوتیوبرها از دوربین های .است بر روی بهترین تجهیزات ممکن سرمایه گذاری کنیم 

پایه عکاسی، لنزها و   آینه به همراه دیگر تجهیزات الزم ضبط ویدئو همچون سه  دوربین های بدون 
  .نورافکن های استودیویی استفاده می کنند

اگر جزو افرادی هستیم که از قبل مشغول تولید محتوا برای وبالگ ویدئویی خود بوده ایم، احتماال با ابزاری  
 .کننده دستی و... آشنا باشیمهمچون مونوپاد، تثبیت 

توجه داشته باشیم که ابزار ضبط ویدئو، تنها امکانات الزم برای تولید محتوای با کیفیت ویدئویی نیست.  
اگر به کیفیت تجهیزات صوتی و نور بی توجه باشیم، مطمئنا محتوای نهایی ما از کیفیت الزم جهت جذب  

ما تنها با تماشاکردن چند ثانیه از ویدئو، تمایلی به دیدن   و توجه مخاطب برخوردار نخواهد بود و مخاطب 
 .و دنبال کردن کانال یوتیوبمان نشان نخواهد داد 

با این تفاسیر، میکروفونی با کیفیت و مناسب که قابلیت نصب باالی دوربین را داشته باشد خریداری کنیم.  
همیشه به یاد داشته باشیم که بعد از ضبط محتوای ویدئویی خود، یکبار آن را بازبینی کنیم تا از کیفیت  

 .صدای ضبط شده مطمئن شویم

میکروفون های شاتگانی، که به منظور ضبط صدا از جلو و  برای گرفتن بهترین نتایج، می توانیم از  
کنیم  اند استفاده  نویزهای جانبی طراحی شده  به کیفیت های   .حذف  یوتیوبرها برای رسیدن  از  بعضی 

باالتر، از چند میکروفون و جایگذاری آن ها در مناطق مختلف استفاده می کنند. همچنین گاهی از میکروفون  
هایی که به یقه تیشرت و لباس وصل می شوند(، برای ضبط صدا از راه دور    های یقه ای )میکروفون 

  .استفاده می شود 

 .نباید عجله کرد، برای اینکه بدانیم چگونه یک توتیوبر موفق شویم، باز هم قدم های دیگری الزم است

 استفاده از نرم افزارهای ادیت ساده  2.

ا ی به منظور بهبود بخشیدن محتوای ویدئویی خود بهره  الزم نیست حتما از نرم افزارهای ادیت حرفه 
ببریم. استفاده از چنین نرم افزارهایی به معنی رسیدن به محتوای صوتی و تصویری حرفه ای نیست.  
مخصوصا برای ما که در ابتدای راه هستیم، اصال توصیه نمی کنیم که برای ادیت محتوای خود، به سراغ  

 .و پیچیده بروید ابزارها و نرم افزارهای سخت 

بسیار ساده و کاربردی هستند. استفاده  Apple iMovie   یا  Windows Movie Makerنرم افزارهای 
از چنین نرم افزارهایی عالوه بر سادگی و کارایی خوب شان نیاز به تخصص و دانش در سطح عالی  

 .ندارد 

 رای تولید محتوا برنامه ریزی کنیم ب 3.

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
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بهتر است قبل از شروع و ساخت کانال یوتیوبی، تصمیم بگیریم که چه نوع محتوایی مد نظر ماست و  
قرار است کانال ما چه سمت و سویی داشته باشد و در نظر داریم چه چیزی را به مخاطب خود نمایش  

، تولید و ساخت محتوای جذاب، دلربا و درگیر کننده  دهیم. بهترین راه برای جذب مخاطب و افزایش بازدید 
  .است 

هرچه افراد بیشتری با محتوای تولید شده ما ارتباط برقرار کنند؛ بازدید ویدئوی مورد نظر و تعداد تماشای 
 .کل ویدئوها باالتر می رود و در نتیجه درآمد بیشتری نصیب ما می شود 

ئوها، به شما در داشتن یک هویت بصری خوب کمک می  همچنین داشتن یک تم مناسب و ثابت در وید 
کند. برای مثال، بسیاری از یوتیوبرهای موفق، کانال های خود را وقف یک موضوع منحصر به فرد مثل  

   .سفر، آموزش و نشان دادن زندگی روزمره کرده اند 

نال ها را تماشا کنند؛ پس  بسیاری از مخاطبان و بازدیدکنندگان عالقه دارند که محتوای به روز و جذاب کا
با تولید محتوای مورد نظرشان آن ها را به چیزی که دوست دارند برسانیم. توجه داشته باشیم تا آن مرحله  

، هنوز راه زیادی داریم. مطمئنا همچنان سواالت زیادی  چگونه یوتیوبر موفق شویم  که به خوبی دریابیم
 «ین امکانات یوتیوبر شویم؟در ذهن خود داریم تا بدانیم چگونه با »کمتر

 از همه چیز و همه جا الهام بگیریم  4.

هر چه جلوتر می رویم، احتماال تولید محتوای جدید و جذاب برایتان به چالشی سخت تبدیل خواهد شد.  
روزهای اول ساخت ویدئوها و محتوای با کیفیت، ممکن است سخت به نظر برسد؛ اما نباید نگران باشیم؛  

تیم. حتی افراد محبوب و پرمخاطب در یوتیوب نیز با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند. رمز  ما تنها نیس
 .موفقیت این است که در همه جا و همه چیز به دنبال ایده برای تولید محتوای خود بگردیم

ایده برای تولید محتوا در    حتی هنگامی که استراحت می کنیم یا در رستوران هستیم به دنبال موقعیت ها و
ایده های خود را بنویسیم و لیست کنیم. ویدئوهای دیگران را تماشا کنیم و از آن ها   .بگردیم  یوتیوب

ان پرهیز کنیم و تمام تمرکز خود را بر  از مقایسه خود با دیگر .برای ساخت محتوای جدید الهام بگیریم 
  .روی کانال یوتیوبتان بگذاریم 

تا هنگامی که محتوای منحصر به فرد و بر اساس ایده های نو بسازیم، مخاطبان ترغیب خواهند شد که  
 .ویدئوی شما را تماشا کنند 

اره دانش و تجهیزات  همچنین همو .کپی دیگران بودن به معنی دفن خویشتن است   به یاد داشته باشیم که  
فیلم   برای مثال تکنیک های مختلف  نکند.  افت  کانال شما  تا کیفیت محتوای  داریم  به روز نگه  خود را 

 .برداری، ضبط صدا، ادیت محتوا و... را یاد بگیریم و دانش خود را افزایش دهیم 

 :برای رسیدن به ایده های جذاب می توانیم از خود این سواالت را بپرسیم 

 زهایی دوست داریم یاد بگیریم؟ چه چی •
 چه محتوایی بیشتر به دیگران کمک می کند؟  •
 چه مهارت هایی داریم که برای دیگران جذاب خواهد بود؟  •

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
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 ارزش هر ثانیه و لحظه را بدانیم 5.

مهم است که تمام لحظات و ثانیه های محتوای ما ارزشمند و جذاب باشد. سعی کنیم که قسمت های اضافی  
رد را حذف کنیم. این بدان معناست که باید حساب شده، دقیق و با وسواس بیشتری به محتوای  و بدون کارب

  .خود نگاه کنیم و آن را قبل از انتشار بازبینی کنیم 

بهترین سکانس ها و لحظاتی که ضبط کرده ایم را انتخاب کرده و در ویدئوی خود قرار دهیم. سعی کنیم  
 .ویدیو، درگیر کنیم. اینگونه خواهیم دانست که چگونه یوتیوبر خوبی شویم  که مخاطب را از ابتدا تا انتهای 

انتشار محتوای   برای  کمتری  آزادی  است  کنیم، ممکن  بیشتری جمع  که طرفداران و مخاطبان  هنگامی 
ضعیف داشته باشیم. همواره سعی کنیم که محتوای خود را از دید مخاطبمان نگاه کنیم و نظر آن ها را  

 .لحاظ کنیم

 تکنیک های کاربردی برای موفقیت در یوتیوبر شدن

 

آموزش    حال که با روش های مقدماتی ساخت کانال یوتیوب و اینکه چگونه یوتیوبر شویم؛ آشنا شدیم و 
  را مطالعه کردیم؛ وقت آن است که برای کانال خود بازاریابی کنیم و تعداد مخاطبان آن را  یوتیوبر شدن

 .افزایش دهیم. در ادامه روش هایی را که به کارمان خواهد آمد معرفی شده است 

 SEO بهبود و بهینه سازی ویدئوها برای موتورهای جستجو و 

یک روش برای بهتر دیده شدن کانال شما در یوتیوب، بهبود و بهینه سازی محتوای ویدئوی تولیدشده است.  
هنگامی که اولین ویدئوی خود را در یوتیوب بارگذاری می کنیم، برای آن یک عنوان مناسب و قابل فهم  

ما دسترسی پیدا کنند. به  بنویسیم تا مخاطبان به راحتی و با نوشتن عنوان در قسمت جستجو به محتوای ش 
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یاد داشته باشیم که از کلمات کلیدی درست در عنوان و توضیحات ویدئوی خود استفاده کنیم تا به راحتی  
 .قابل جستجو باشند 

همچنین به خاطر داشته باشیم، از تگ های مناسب و مرتبط با ویدئو استفاده کنیم تا دسته بندی های مربوط  
ی که شک داریم که محتوای شما در کدام دسته بندی قرار می گیرد، می توانیم  به آن شناخته شود. هنگام

 .ویدئوهای مشابه را تماشا کنیم و ببینیم آن ها از چه دسته بندی هایی استفاده کرده اند 

کلمه که در آن کلمات کلیدی هدف استفاده شده باشد،    200نوشتن توضیحات اجمالی و مفید با حداقل  
این کار نه تنها به بازدیدکنندگان اجازه می دهد که از محتوای ویدئوی شما با خبر   .رد بسیار اهمیت دا

 .شوند؛ بلکه رتبه ویدئوی شما را در موتورهای جستجو بهبود می بخشد 

 شبکه مخاطبان خود را با کمک رسانه های اجتماعی بسازیم 

ما این محیط تماما در مورد ارتباط  در حالی که از یوتیوب به عنوان یک شبکه اجتماعی یاد نمی شود؛ ا
داشتن، به اشتراک گذاشتن و همکاری با دیگر کاربران است. به همین دلیل برای موفق شدن در این محیط،  

  .نیاز داریم که شبکه اجتماعی خود را ساخته و آن را توسعه دهیم

ه دیگران برای ارتقاء صفحه  این امر بسیار در محیط یوتیوب حیاتی به شما می رود. زیرا با کمک کردن ب
 .ای که دارند، در حقیقت به ارتقاء و پیشرفت صفحه خود کمک می کنیم 

بنابراین می توانیم با سازندگان دیگر کانال ها ارتباط برقرار کنیم، با آن ها دوست شویم و از ارتباط گیری  
این کار مخاطب بیشتری را به    با طیف وسیعی از مخاطبان و سازندگان کانال ها نترسیم. مطمئن باشیم با 

 .سمت خود جذب خواهیم کرد 

 با مخاطبان و بازدیدکنندگان خود ارتباط برقرار کنیم 

با گذشت زمان کم کم به تعداد مخاطبان شما افزوده خواهد شد و تعداد کامنت هایی که در زیر ویدئوهای  
صفحات شخصی رسانه های اجتماعی  خود دریافت می کنیم، بیشتر می شود. عالوه بر این پیام هایی در  

  .خود دریافت خواهید کرد. همچنین ممکن است ایمیل های بسیاری از طرفداران خود دریافت کنید 

پیشنهاد ما به شما این است که تا می توانید به پیام های مخاطبان خود پاسخ دهید و برای این کار وقت  
 .بگذارید

می تواند کمک شایانی به افزایش مخاطبان کانال یوتیوب شما  توجه کنید که محیط های اجتماعی دیگر،   
بکند. پس سعی کنید در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، کمی از زندگی خصوصی خود را برای  
طرفدارانتان به نمایش بگذارید تا آن ها احساس صمیمیت بیشتری با شما کنند. به خاطر داشته باشید که  

ای دیگران و جواب دادن به آن ها بسیار مهم است؛ زیرا مخاطب حس می کند  خواندن پیام ها و کامنت ه 
 .که شما به او اهمیت الزم را می دهید 

ایجاد چنین تعاملی به مخاطب کمک می کند تا اطالعات کافی و بهتری از شما به دست بیاورد. همچنین به  
 .ه مجازی کوچک خود تقویت کنید شما کمک می کند که حس اجتماعی و رفاقت آنالین را در میان جامع
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به یاد داشته باشید فقط الیک کردن محتوای شما کافی نیست و باید مخاطب کل کانال شما را دوست داشته  
 .باشد و از بودن در آن احساس رضایت کند

تعامل با مخاطبان به شما کمک خواهد کرد تا ایده های بیشتری در مورد تولید محتوای آینده تان داشته  
اشید و همچنین به شما این انگیزه را می دهد که در تولید محتوای باکیفیت و مناسب انگیزه الزم را در  ب

 .خود ایجاد کنید 

 نظرات منفی و سمی را نادیده بگیرید 

باید بدانید که مهم نیست که کانال شما چقدر مخاطب دارد؛ همیشه نظرات منفی وجود خواهند داشت. گاهی  
ی است برای افراد منفی نگر که در حالی که زیر پتوی خود خوابیده اند به کانال شما  اوقات یوتیوب مکان

  .سر می زنند و نظرات منفی و سمی خود را درج می کنند 

اهمیتی ندارد که کیفیت محتوای شما چقدر خوب باشد و شما چه مقدار برای تولید آن وقت و سرمایه صرف  
 .رت انگیز می نویسند وجود دارند کرده اید؛ همیشه افرادی که نظرات نف

پس بهتر است به جای اینکه به آن ها اجازه دهید که بر روی شما تاثیر مخرب و منفی بگذارند، به خود  
یادآور شوید که وظیفه تان این نیست که همه را راضی و خشنود نگه دارید. سعی کنید بر روی افرادی که  

از مخاطبان و طرفدارانتان   .رای شما اهمیت قائلند، تمرکز کنید زحمات شما را تحسین و ستایش می کنند و ب
 .انرژی بگیرید تا نظرات افراد منفی نگر و بیکار را بدون توجه پشت سر بگذارید

 به صورت مرتبط محتوای ویدئویی بگذارید 

ود  نکته مهم دیگر این است که به صورت مرتبط و با در نظر گرفتن یک جدول زمانی مناسب، محتوای خ 
را بارگذاری کنید. مهم نیست که فکر کنید چه مقدار محتوای تولید شده شما بی کیفیت باشد، در هر صورت  
باید آن را منتشر کنید تا مخاطبانتان از شما دلسرد نشود. یادتان باشد که طرفدارانتان می خواهند همیشه از  

 .شما بشنوند و محتوای جدید ببینند 

یوتیوب، یک یا دوبار در هفته محتوا منتشر می کنند و حتی به مخاطبان    بعضی از صاحبان کانال های
خود روزها و ساعت انتشار ویدئوها را اطالع می دهند. بنابراین مخاطب می داند که چه وقت باید منتظر  

  .دیدن ویدئوهای جدید باشد 

ید. مخصوصا هنگامی که  با این کار شانس داشتن مخاطبان ثابت در کانال یوتیوب خود را افزایش می ده 
مخاطبان و بازدیدکنندگان فعال پیدا کنید، به راحتی می توانید به جدول زمانی مناسبی جهت انتشار محتوای  

 .ویدئویی خود برسید 

 نکاتی جهت کسب درآمد یوتیوب با اشتراک محتوای ویدئویی 

بود. بعد از ساخت کانال یوتیوب و پیداکردن   کسب درآمد از یوتیوب  بی شک نهایی شما خواهد  هدف 
  .مخاطب، راه های مختلفی برای کسب درآمد وجود دارد 
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یوتیوب مکانی بسیار مناسب برای کسب درآمد غیرفعال است. همین حاال می توانید ویدئوهای مناسب جهت  
تولید کنید یا از محتوای قدیمی خود جهت داشتن درآمدی غیرفعال استفاده کنید. در اینجا به    کسب درآمد 

 :بعضی از راه های کسب درآمد موجود از طریق کانال یوتیوب می پردازیم

 .برای کسب درآمد استفاده کنید  AdSense از •
 .به عنوان یک همکار یوتیوب کار کنید  •
 .با شرکت هایی کار کنید که محتوای اسپانسری تولید می کنند یا برای دیگران تولید محتوا کنید  •
 .برای به اشتراک گذاشتن محتوای خود به افراد و اسپانسرها مجوز بفروشید  •
 .کمپین های جمع آوری پول برای ایده های جدید خود ایجاد کنید  •
 .وشید محصوالت مختلفی را از طریق ویدئوهای خود بفر •
 .با افزایش بازدید محتوای خود از یوتیوب کسب درآمد کنید  •

 چقدر سرمایه می خواهد؟ 2021شروع کردن کانال یوتیوب و یوتیوبر شدن در سال 

و برای یوتیوبر شدن    چگونه یوتیوبر شویم  ایجاد کانال یوتیوب کامال رایگان است. اما برای اینکه بدانیم
که بیشترین هزینه را هنگامی باید بپردازیم که می خواهیم تجهیزات و لوازم  چه باید کرد، باید توجه کنیم  

 .مورد نیاز جهت تولید محتوای مناسب را بخریم یا دوره های آموزش یوتیوبر شدن را ببینیم

یا صحبت مستقیم با مخاطبان از طریق وب کم را تولید   Unboxing حتی اگر می خواهید فقط محتوای
تجهیزات اولیه و مقدماتی نیاز خواهید داشت. در زیر به لیستی از تجهیزات ابتدایی برای  کنید، باز هم به 

 .شروع کار اشاره خواهیم کرد 

 کامپیوتر با وب کم و میکروفون  •
 گوشی هوشمند یا دوربین های نیمه حرفه ای جهت ضبط ویدئوها  •
 نرم افزار ادیت برای تقطیع و مونتاژ ویدئو ها  •
 برای ضبط ویدئوها همراه با کیفیت صدا و تصویر مناسب مکانی مناسب و تمیز  •

 چگونه با گوشی یوتیوبر شویم؟ 

مرحله اصلی به شرح زیر وجود    6برای ساخت کانال یوتیوب و راه اندازی کسب و کار خود در آن،  
 :دارد 

 مرحله اول 

وشی خود را باز کنید  اگر تمایل به ساخت کانال یوتیوب با گوشی دارید، باید در ابتدا مرورگر اینترنت گ
فقط حواستان باشید که باید این فرآیند از طریق مرورگر گوشی طی شوند نه اپلیکیشن یوتیوب؛ چراکه  
بسیاری از تنظیمات کانال یوتیوب، در اپ آن وجود ندارد. حال وارد صفحه اصلی یوتیوب شوید و جیمیل  

 .شما انجام شده است  شیخود را وارد کنید. در این صورت ساخت اکانت یوتیوب با گو

 در مرحله دوم 
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کلیک کنید تا کانال یوتیوب شما ساخته شود. این را بدانید   Create a channel در این مرحله بر روی 
 :که ما دو نوع کانال یوتیوب داریم 

 .کانال شخصی: به اسم فرد ساخته می شود  •
پلیز.  • میا  مثل  باشد  باید مرتبط  بیزینس  اسم  به  بیزینسی:  با    کانال  یوتیوبر شدن  این گزینه جهت 

 .مناسب تر است  موبایل

 .دانستن این نکته مهم است که اگر نوع اکانت خود را انتخاب کنید، امکان تغییر نوع کانال وجود ندارد 

 مرحله سوم 

بعد از ایجاد کانال یوتیوب، می توانید تصویر پروفایل خود را انتخاب کنید. توصیه ما این است که تصویر  
باید مرت ادامه  باشد و روی آن وقت بگذارید. در  با موضوع کانالتان  یا   Channel description بط 

توضیحات کانالتان را اضافه کنید که هدف کانال شما چیست و چرا آن را ایجاد کرده اید. حواستان باشد  
ت ها و شبکه های  کاراکتر بیشتر نشود. در پایین این قسمت هم لینک سای  1000که توضیحات کانالتان از  

 .کلیک کنید  Save And Continue مجازی خود را می توانید بدهید. در آخر روی 

 مرحله چهارم 

 توانید توضیحات مربوط به کانالتان را تغییر دهید. با کلیک بر روی کلیک کنید می  about اگر بر روی
Channel description   ایمیلتان را وارد کنید و لوکیشن خود را مشخص کنید. همچنین با کلیک بر

 .شوید دنده، وارد تنظیمات کانالتان می و سپس چرخ  YouTube Studio روی 

 توانید کلمات کلیدی کانالتان را وارد کنید. همچنین در تب می  Keywords لیک روی گزینه در صورت ک
Advanced Settings توانید اعالم کنید که آیا محتوای کانال شما برای کودکان مناسب است یا خیر.  می

 Branding بروید. از تب  Subscribe count گذاری کانالتان برای عموم، به اشتراکهمچنین برای به 
 .خواهید روی ویدئوها نمایش داده شود استفاده کنید برای نمایش واترمارک یا لوگویی که می 

برداشتن محدودیت  کانال بر رویجهت  بر   Feature eligibility های  با کلیک  ادامه  در  کنید.  کلیک 
 Verify Phone Number   و سپس دکمه Features that require phone verification روی 

توانید کشور خود را انتخاب کنید تا پیامی به دستتان برسد در خصوص اینکه اکانت یوتیوب شما بررسی  می
 .شده است 

 مرحله پنجم  

 Visibility  به شما سه گزینه Unlisted  ،Private  و Public دهد که با انتخاب آن ها  را نمایش می
ها و  خیر، ویدئو قفل شود و تنظیمات اضافی مثل تگ   کنید که ویدئو برای همه نمایش داده شود یاتعیین می 

 desktop view توضیحات الزم را به ویدئو اضافه کنید. در آخر مرورگر موبایل خود را با کلیک روی 
پیشنهاد   یوتیوبتان  کانال  در  فعالیت  و شروع  ویدئو  آپلود  برای  برگردانید. حال  موبایلی  نمایش  به حالت 

 .یوب استفاده کنید کنیم از اپلیکیشن یوت می
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 مرحله ششم 

در این مرحله جهت آپلود ویدئو موردنظر، روی گزینه ویدئو کلیک کنید و محتوای خود را بارگذاری کنید.  
ای پیشروی شما در این مرحله قرار دارد که شامل سه مرحله ضبط ویدئو، آپلود ویدئو از گالری و  صفحه 

 .ویدئوی الیو است 

از طریق اپلیکیشن یوتیوب   ساخت کانال یوتیوب با گوشی یوبر شدن با موبایل و یوت  تمامی این مراحل جهت 
 .شود نیز به همین شکل انجام می 

 سخن پایانی 

در این آموزش یوتیوبری، همه چیز درباره یوتیوبر شدن را در این مقاله صحبت کردیم از وسایل یوتیوبر  
یوب و اینکه برای یوتیوبر شدن چه چیزهایی الزم  شدن تا امکانات اولیه الزم جهت راه اندازی کانال یوت

است همگی را بطور کامل پوشش دادیم. همان طور که در این مقاله خواندید با داشتن تجهیزات و وسایل  
یوتیوبر شدن ابتدایی و داشتن کمی خالقیت و ذوق، به راحتی می توانید شروع به ساخت کانالتان کنید و  

بپیوندید. برای داشتن ایده های جدید   YouTub دیگران نمایش دهید تا به دنیایاولین ویدئوی خود را برای  
دیدن کنید و ببینید که چطور می توانیم یک یوتیوبر موفق   بهترین یوتیوبرهای ایران  می توانید از مقاله 

 .شویم و چگونه در یوتیوب معروف شویم 

ما در این مقاله سعی کردیم که آموزش یوتیوبر شدن را ارائه کرده و جواب این سوال را که »چگونه  
یوتیوبر شویم« بدهیم. تولید محتوای ویدئویی جذاب و دلربا برای مخاطبان باعث می شود آن ها همیشه  

ای آینده تان باشند. ما در نتیجه تحقیقاتمان به خوبی دریافتیم که  شما را دنبال کنند و منتظر انتشار ویدئوه
  .حرفه ای شویم؛ امیدواریم این اتفاق برای شما نیز بیفتد  YouTuber چگونه یک
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