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 کسب درآمد از گوگل ادسنس + نکات و روش ها یراهنما

امروزه، سرویس های گوگل بسیار فراتر از یک موتور جستجو هستند و زندگی بدون گوگل به ویژه در  
رسد. یکی از روش های  ها نفر به اینترنت وابسته است، غیرممکن به نظر میکشور ما که درآمد میلیون

»کسب    یا تبلیغات گوگل است. روش  کسب درآمد از گوگل ادسنس  به دست آوردن درآمد از گوگل،
 .درآمد گوگل ادسنس« بسیار ساده بوده و میزان درامد از گوگل ادسنس به نسبت مناسب است

شما می توانید با راه اندازی یک بالگ پربازدید، تبلیغات گوگل را در بالگ خود قرار دهید و به ازای هر  
میزان درآمد از    اقع،کلیکی که روی این تبلیغات انجام شود، مبلغی به حساب شما واریز می شود. در و

به تعداد کلیک هایی بستگی دارد که مخاطبان شما روی تبلیغات گوگل در وبسایت شما    گوگل ادسنس
 .انجام می دهند

در این مقاله می خواهیم پس از معرفی سرویس گوگل ادسنس، در رابطه با روش کسب درآمد از این  
 .سرویس، صحبت کنیم 

 گوگل ادسنس چیست؟

 

یکی از روش های خوب برای درآمدزایی است. »میزان درامد از گوگل    کسب درآمد از گوگل ادسنس
گوگل ادسنس صحبت کنیم،    ادسنس« مقدار قابل توجه است. پیش از اینکه در رابطه با کسب درآمد
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چیست و   (Google Adsence) بد نیست برای شما توضیح دهیم که تبلیغات گوگل یا گوگل ادسنس

 .چگونه کار می کند

ر چه بیشتر خود  های گوگل است که کسب و کارها برای دیده شدن هیکی از سرویس  گوگل ادسنس
توسط مخاطبان، از آن استفاده می کنند. از سوی دیگر وبسایت ها و بالگ های پربازدید، می توانند 
این تبلیغات را نمایش دهند و از طریق نمایش دادن آن ها کسب درآمد کنند. در واقع، هر چه تعداد  

نتشر کننده تبلیغ پرداخت کند و کلیک روی تبلیغات بیشتر باشد، تبلیغ کننده باید پول بیشتری به م
 .گوگل نیز کمیسیون خودش را بر می دارد

همانطور که در باال برای شما توضیح دادیم، وقتی تبلیغات گوگل را در وبسایت یا ویدئوی خود را در  
یوتیوب منتشر می کنید، ممکن است این تبلیغات برای مخاطبان شما جذاب باشد و روی آن کلیک  

 .هر کلیک که روی این تبلیغات انجام شود، مبلغی به حساب شما واریز خواهد شد به ازای .کنند

های تعاملی باشند. اینکه کدام تبلیغات این تبلیغات می توانند به صورت متن، عکس، ویدئو یا رسانه
 .گوگل در وبسایت شما نمایش داده شوند، توسط یک سیستم اتوماتیک تصمیم گیری می شود

 تبلیغات گوگل در وبسایت روش های نمایش

 :گوگل ار روش های زیر برای نمایش تبلیغات در وبسایت شما استفاده می کند

گوگل، کلید واژه های مورد استفاده کاربران را که آن ها را به وبسایت شما هدایت   :هدف گیری متنی •
 .کرده اند، تحلیل کرده و تبلیغات مرتبط را در وبسایت شما نمایش می دهد 

در این روش، کسب و کارهای تبلیغ کننده، خودشان انتخاب می کنند که تبلیغات   :گیری اختیاریهدف  •
 .آن ها در چه وبسایت هایی نمایش داده شود

در این روش، کسب و کارهای تبلیغ کننده، انتخاب می کنند که تبلیغات آن ها در   :هدف گیری سفارشی •
 .سته ای از مخاطبان، نمایش داده شوند چه دسته ای قرار می گیرند و باید برای چه د

ای  • از   :اجرای هدف گیری شبکه  به غیر  و کارها در تمامی وبسایت ها،  این روش، تبلیغات کسب  در 
 .وبسایت های خاصی که خودشان انتخاب می کنند، نمایش داده می شوند 

 آموزش طراحی بنر تبلیغاتی: این مطلب را بخوانید

 شروط کسب درآمد گوگل ادسنس
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وبسایت ها و کاربرانی که دارای شرایط زیر باشند، می توانند حساب کاربری گوگل ادسنس بسازند و از  
د. برای ساخت حساب کاربری و کسب درآمد از گوگل ادسنس باید شرایط این روش، کسب درآمد کنن

 :زیر را داشته باشید

 سال سن داشته باشد  ۱۸کاربر باید باالی  •
 .شما باید مالک سایت خود باشید و کنترل آن را در اختیار داشته باشید  •
 .نباید از روش هایی که ترافیک فیک ایجاد می کنند، استفاده کنید  •
 .تشر شده در سایت شما باید یونیک و جذاب باشد محتوای من •
 .محتوای سایت شما باید با سیاست های محتوایی گوگل انطباق داشته باشد  •
اگر سایت شما درون یک هاست شریک گوگل مثل بالگر یا یوتیوب باشد، می توانید اکانت گوگل ادسنس   •

 .باید از آن ها پیروی کند داشته باشید؛ اما قوانین دیگری نیز وجود دارند که سایت شما 
 .نویگیشن در سایت شما باید راحت و ساده باشد  •
 .سایت شما نباید حاوی محتواهای متعلق به دیگری باشد  •
 .ماه از فعالیت سایت شما بگذرد ۶باید حداقل  •
 .سایت شما باید ترافیک کافی داشته باشد  •
در صورتی که سایت شما دارای سابقه سوء استفاده مثل )پیام های فیک، اقدامات گمراه کننده مخاطب   •

 .و ... ( باشد نمی توانید حساب گوگل ادسنس داشته باشید 

 انواع تبلیغات گوگل

 :به شرح زیر هستند نواع تبلیغات گوگلا
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 تبلیغات متنی  •
 :تبلیغات ظاهر شونده •

o  تبلیغات عمودی 
o  تبلیغات افقی 
o  بنر 

 :ایتبلیغات چندرسانه  •
o  تبلیغات تصویری پویا 
o  تبلیغات ویدئویی 

 .حساب کاربری ادسنس، نوع تبلیغات مورد نظر خود را انتخاب کنید کاربران می توانند در

 بهترین سایت های کلیکی : این مطلب نیز خواندنی است

 میزان درامد از گوگل ادسنس

 

میزان کسب درآمد از گوگل ادسنس به عوامل مختلفی مثل تعداد کلیک روی تبلیغات منتشر شده در  
لیغات نمایش وبسایت شما و میزان رقابت در آن حوزه بستگی دارد. گوگل، به ازای هر کلیکی که روی تب

داده شده در وبسایت شما انجام می شود، مبلغی به شما می دهد اما بخشی از این مبلغ را به عنوان  
کمیسیون بر می دارد. البته در کشور ما به دلیل تحریم های بانکی، بخشی از درآمد شما توسط شرکت  

 .شته می شودهای واسطه که امکان مبادالت ارزی را برای شما فرآهم می آورند، بردا
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درصد از هزینه هر کلیک، بدون در    ۵۱الی    ۶۸به طور کلی، میزان درامد از گوگل ادسنس، چیزی حدود  

ایران است ارزی در  کلیک روی   .نظر گرفتن پورسانت شرکت واسطه مبادالت  به طور کلی، ارزش هر 
دالر    ۳ر و به طور میانگین،  دال  ۱۵دالر تا    ۲/۰تبلیغات، بسته به میزان رقابت در آن حوزه، چیزی حدود  

 .است

 ارزش هر کلیک )به دالر آمریکا( حوزه تبلیغات گوگل 

 دالر  ۱۶ بیمه 

 دالر  ۰۸/۱۲ آموزش آنالین 

 دالر  ۴۵/۶ تبلیغات و بازاریابی 

 دالر  ۹۶/۴ اینترنت و ارتباطات 

 .گفته می شود PPC تبلیغات کلیکی به این نوع تبلیغات،

 مزایا و معایب کسب درآمد گوگل ادسنس

حاال که با اصول کسب درآمد از گوگل ادسنس آشنا شدید، وقت آن است که مزایا و معایب آن را برای   
 .شما توضیح دهیم

 :مزایای گوگل ادسنس به شرح زیر هستند

 رایگان است  •
 شما ادها را تولید نمی کنید بلکه گوگل این کار را انجام می دهد  •
 می توانید با یک حساب کاربری، چندین سایت را ثبت کنید تا تبلیغات در آن ها منتشر شوند  •
 درآمد کسب شده از گوگل ادسنسن، یک درآمد کامال منفعل است  •

 :به شرح زیر هستند کسب درآمد گوگل ادسنس معایب

 دالر برسد  ۱۰۰برای اینکه بتوانید پول خود را برداشت کنید، باید مقدار آن، حداقل به   •
 آنالین نیستید  انواع تبلیغات اگر از ادسنس استفاده کنید، مجاز به استفاده از دیگر •
ممکن است به دلیل نقض قوانین گوگل توسط شما به صورت غیرعمدی یا تغییر سیاست های گوگل،   •

 حساب کاربری شما بالک شود
 برای به کسب درآمد قابل توجه از گوگل ادسنس به ترافیک باالیی نیاز دارید  •
 ر می دهند و تجربه کاربری سایت شما را خراب می کنند تعداد زیاد تبلیغات گوگل، مخاطبان شما را آزا  •
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 جمع بندی 

یکی از سرویس های بی شمار گوگل، سرویس گوگل ادسنس است. با استفاده از این سرویس، صاحبان 
کسب و کارها می توانند تبلیغات خود را در سایت های مختلف و متعدد، به صورت اتوماتیک، منتشر  

که روی تبلیغات آن ها انجام می شود، مبلغی به مالک سایت منتشر کننده کنند و به ازای هر کلیکی  
تبلیغ بپردازند. این وسط، گوگل نیز به عنوان ارائه دهنده این سرویس اتوماتیک، پورسانت خود را بر  

 .می دارد

برای کسب درآمد از گوگل ادسنس، باید یک حساب کاربری گوگل ادسنس برای خودتان بسازید و هم  
شما و هم وبسایت شما، با قوانین و معیارهای گوگل، انطباق داشته باشید. کسب درامد گوگل    خود

ادسنس به عنوان یک روش کسب درآمد منفعل، برای وبسایت های پربازدید، یک منبع درآمد عالی 
 .است اما تبلیغات خیلی زیاد هم تجربه کاربری وبسایت ها را خراب می کنند

به تعداد کلیک هایی که کاربران روی تبلیغات انجام می دهند و به موضوع   ادسنس  میزان درامد از گوگل
تبلیغات و رقابت در آن حوزه، بستگی دارد. البته »کسب درآمد از گوگل ادسنس« در ایران، مشکالت 
خاص خودش را دارد و شما باید بخشی از درآمد خود را به شرکت های واسطه مباالت ارزی بپردازید.  

 .یک روش موثر و کارمد درآمزایی به حساب می آید کسب درآمد گوگل ادسنس ین وجود هنوز هم با ا
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