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 خارجی کلیکی سایت بهترین معرفی  خارجی؛ معتبر کلیکی های سایت بهترین

 با   توانید می  که  دارند   وجود   بسیاری  ایرانی  و  خارجی «کلیکی  های  سایت» چیست؟  کلیکی  سایت   بهترین

  و   تقلبی   هاسایت   این  درصد   80  متاسفانه .  کنید   شروع  حاال  همین  را  خانه  در  درآمد   کسب   آنها   در  عضویت 

  این   خاطر  به.  است   سخت   کرد،  اعتماد   آن  به  بشود   که   سایتی  پیداکردن  دلیل  همین  به  و  هستند   کالهبردار

  های   سایت  بهترین  کنند،  می  فعالیت   زمینه  این  در  که  مختلفی  های  سایت   بررسی  با  ات  گرفتم  تصمیم  موضوع

  .کنید  درآمد  کسب  شیوه، این از تری آسوده خیال با بتوانید  تا  کنم معرفی شما به را جهان معتبر کلیکی

 کلیکی   یت سا   با  آشنایی  بعد   و  شد   خواهیم  آشنا  کلیکی  اینترنتی  درآمد   کسب   سایت   بهترین   با  مطلب   این  در

  استادامه   تر  پردرآمد   کلیکی  های  سایت   کدام   که  بگیرید   تصمیم  توانید   می  خارجی  کلیکی   سایت   و  ایرانی   معتبر

 درامد   کسب   سایت   مفهوم  با   که   چرا  ندهید   دست   از  را  افیلیت   دایان مارکتینگ   افیلیت   سایت   از  مطلب   این

 .شد  خواهید  آشنا کامل بطور کلیکی

  آید  می حساب  به دالری درآمد  کسب  های راه  بهترین از یکی ،کلیکی درآمد کسب که باشید  داشته خاطر به 

  بهترین  ادامه در. شود  گرفته نظر در وقت   پاره شغل  عنوان ه ب تواند   می و ندارد   ای اولیه  سرمایه به نیاز که

 کدام   پردرآمد   کلیکی  های  سایت   که  فهمید   خواهید   و  کرد   خواهیم  معرفی  را  کلیکی  اینترنتی  درآمد   کسب   سایت 

 .اند 

 چیست؟  کلیکی تبلیغات های سایت

 

 ایرانی  کلیکی  تبلیغات  هایسایت   یا  و  خارجیppc کلیکی   تبلیغات  های  سایت  چیست؟  کلیکی  های  سایت 
(Paid To Click)،  ها  آن  سایت   طریق  از  را  خود   تبلیغات   تا  کنند می  کمک  خدمات   و  کاال  کنندگانتبلیغ   به  

  همین   دنیا،  سراسر  در کار  و  کسب  های  ایده   ترینجالب   و  متداول  از  یکی.  دهند   نمایش  کنندگانمصرف   به

  است  شده  باعث   که  هستند   زیادی  تقلبی  و  فیک  های  سایت   شد،  هگفت  که  طور  همان  اما.  رود می   شمار  به  روش
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 شما   خیال  تواند   می «کلیکی  های  سایت  بهترین» شناخت   خاطر  این  به.  شود   کم  افراد   بین  شیوه  این  به  اعتماد 

 .کند  راحت  شیوه این   از درآمد  کسب  برای را

  و   تبلیغات   روی  بر  کلیک  با  و  هاسایت   این  در  عضویت   با  شما  است؛  جذاب   بسیار  مدل  این  در  کار  سبک

 :که باشید  داشته  توجه  نکته  این به. کرد  خواهید  دریافت  سایت  طرف از کمیسیونی حق آنها تماشای

  با .  هستند   اینترنت   طریق  از  دالری  درآمد   کسب   هایروش   ترینقدیمی   از  یکی  خارجی   کلیکی  های  سایت 

 .شود می پرداخت  اندکی کمیسیون  حق کاربر به ، سایت  تبیلغات  روی بر کلیک و  هاسایت  این در عضویت 

  شناخت   علت   همین  به.  بود   خواهد   باالتر  هم  شما  درآمد   میزان  باشد،  بیشتر  کلیکی  های   سایت   در  فعالیت   هرچه

 .برد  خواهد  زمان شما از کار این زیرا است  برخوردار باالیی اهمیت  از کلیکی معتبر سایت  یک

 خارجی کلیکی های سایت بهترین معرفی

 

  قابل   آنها  از  محدودی  تعداد   تنها  دهند،می   ارائه  کلیکی  تبلیغات  که  خارجی   هایسایت   از  انبوهی  تعداد   میان   در

 .هستند  اعتماد 

  اندداده  انجام  را  کاربران  پرداختی  و  کرده  عمل  قانون  طبق  امروز  به  تا  زیر  هایسایت   که  باشید  داشته  توجه

 .ندارد وجود شود انجام شما پرداخت  اینکه برای تضمینی هیچ همچنان حال این با اما

    Ysenses سایت

  سایت   بهترین  و  ترینمعروف   از  یکی  سایت   این.  شد می  شناخته  Clixsenseنام  با   گذشته  در Ysense سایت 

 .است  خارجی کلیکی های
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  بهترین   گفت   توان  می  و  اند شده  درآمد   کسب   به  موفق  سایت   این  طریق  از  نفر  هزاران  که  است   سال  چندین

   .آید  می حساب  به درامد  کسب  سایت 

  در.  دهد می  ارائه  کلیکی  درآمد  کسب   برای  را  جذابی  یشنهادات پ   همچنان  اما  داشته  تغییراتی Ysense اخیرا

  های نظرسنجی   تکمیل  برای  هاسایت   بهترین   از  یکی Ysense  سایت،  این   در  کلیکی  تبلیغات   هایفرصت   کنار

 .آید می بشمار نیز، راه این از اینترنتی درآمد  کسب  و  آنالین،

 طریق  از  را  افراد   از  نامحدودی  تعداد   تا  دارد   وجود   مکانا  این  سایت،"  ریفرال  برنامه"  وجود   با   این  بر  عالوه

 .نمایید  دریافت  کمیسیون حق %25 سایت، در آنها فعالیت  هر با و داده ارجاع  سایت  به خود  ریفرال لینک

 .باشند  شده عضو سایت  در شما ریفرال هایلینک توسط حتما   افراد  این است  الزم که باشید داشته  توجه

  موجود   پیشنهادات   گزینه  از  استفاده  ،Ysense در  درآمد   کسب   راحت   و  فرد   به  منحصر  هایراه   از  دیگر  یکی

 تعداد   گزینه  این  انتخاب   با  دارد،   وجود  Offers نام   به  گزینه  یک  فرد   هر  پروفایل  داشبورد   در.  است   سایت   در

 .شوند می داده نمایش درآمد  کسب  هایراه از زیادی

  مرتبط،   افزارهاینرم   دانلود   ویدئو،  تماشای  مثل  آسانی  کارهای  مانجا  طریق  از   درآمد   کسب   مثال  برای

 .خورند می  چشم به هاگزینه  این در بازی از درآمد  کسب  یا و مختلف هایسایت  در عضویت 

  به   شده  فرستاده  لینک  روی  بر  کلیک  سایت،  در  عضویت   فرم  تکمیل  دهید،  انجام  است   الزم  که  کاری  تنها

 .است  آن در فعالیت   شروع نهایت  در و  ایمیلتان

  دالر   26  کسب   امکان  و  درآمد   کسب   متنوع  متدهای  رایگان،  عضویت   به  توانمی  سایت   دیگر  هایویژگی   از

  امکان  Paypal  طریق  از  تنها   و  است   دالر   10  مبلغ  سایت  از   برداشت  میزان  حداقل .کرد   اشاره  روز  در

 .است  پذیر

 Neobux سایت
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 .است  خارجی کلیکی سایت  اعتمادترین  قابل و ترینقدیمی  از یکی Neobux سایت 

  را   جهان  سراسر  در  مردم  اعتماد   و  کرده  پرداخت   خود   کاربران  به  را  دالر  هامیلیون   که  است   سال  10  حدود 

 .است کرده جلب 

  طریق   از  تنها  اولیه  سرمایه  هیچ  بدون  آن  در  عضویت   از  پس  و  شده  سایت   وارد   شک  بدون  توانید می   شما

 .کنید  آغاز  را درآمد  کسب  سایت  در  موجود  متعدد  هاشروش 

neobux و  تبلیغ هر روی بر کلیک با. دهد می ارائه را کلیکی تبلیغات  بهترین که است  هاییسایت  از یکی  

  طریق   این  از  درآمد   میزان  افزایش  برای.  شود می  پرداخت   شما  به   دالر  0.01  تا 0.001  حدود   آن   تماشای

 .دهید  ادامه سایت  در را خود  فعالیت  مداوم صورت  به است، الزم

Adprize است  سایت  این در درآمد  میزان افزایش هایروش  از یکی. 

 .آورید  بدست  دالر  0.5 تا 0.25 مابین مبلغی توانید می  طریق این از

 مانند   دیگری  هایفعالیت   تکمیل  با  خود،  پروفایل  داشبورد   در mini jobs  گزینه  طریق  از  توانید می  شما

 یک   در  خاصی  محتوای  مولف   نام  یافتن  یا  و  هاشرکت   به  مربوط  اطالعات   یافتن  محصوالت،  بندیدسته

 .کنید  درآمد  ب کس دالر 0.1 تا 0.01 از راحتی به وبسایت،

 ریفرال  کلیک هر ازای به و داده ارائه نیز ریفرال برنامه neobux باال، در شده ذکر موارد  تمام بر عالوه

 .کند می پرداخت  دالر 0.01 نهایتا

 .داشت  خواهید  درآمد  ماه در دالر 200 تا 50 حدود  احتماال سایت  در مداوم فعالیت  با نهایت  در
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 حداقل  .کرد   اشاره..  و  افیلیت   سیستم  جهانی،  رایگان  سرویس  سریع،  پرداخت   وانتمی  آن  دیگر  هایویژگی   از

 .است  پذیر  امکان Neteller و  Skrill طریق از تنها  و ،است دالر 2 مبلغ سایت این از برداشت میزان

 Scarlet Clicks سایت

 فعالیت   حال  در  هاست سال  زیرا  است؛  دالری  کلیکی  سایت   بهترین Scarlet Clicks سایت   که  گفت   شود   می

 .دهد  می ارائه مناسبی خدمات  و باشد می

 در  را neobux در  موجود   پیشنهادات   تمام  توانید می  شما.  است  neobux سایت   به  شبیه  بسیار   سایت   این
Scarlet Clicks کنید  درآمد  کسب  و کرده  پیدا نیز. 

 کاربران  به  را  دیگری  پیشنهاد   سایت   این  آن  بر  عالوه  سایت،  به  افراد  ارجاع  تبلیغات،  مشاهده  نظیر  پیشنهاداتی

 .شود می پرداخت  شما حساب  به مبلغی مختلف های سایت  در عضویت   با آن واسطه به که دهد می  ارائه

  به   را  افراد   از  نامحدودی  تعداد   توانید می   آن  طریق  از  که  است   داده  ارائه  فرالری   برنامه  یک  سایت   این

  شده  ارجاع افراد  هایفعالیت  ازای به و  دهید  ارجاع  سایت  به خود  ریفرال لینک  طریق از و  مستقیم صورت 

 .کنید  دریافت  کمیسیون% 100

 میزان   حداقل  کند می   پرداخت   ردال  0.01  مبلغ  آن  تماشای  و  تبلیغ  روی  بر  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این

 ، Skrill،  Neteller،  AirTM،  Payoneer  طریق  از   تنها  که  است،  دالر  2  نیز  سایت   از   برداشت 

Cryptocurrency،  Payeer ،  STP سایت .  است   پذیر امکان  کوین  بیت  همچنین  و Optimalbux 
 .است  scarlet Clicks مجموعه زیر

 GPTPLanet سایت

 که   آنجایی  از.  است GPTPLanet   سایت  کلیکی،  تبلیغات   از  درآمد   کسب   سایت   ت لیس  این  در  بعدی  مورد 

 .دهد می  ارائه نیز را یکسانی  کامال هایویژگی  است  scarlet clicks به  شبیه بسیار سایت  این

 در   عضویت   و  پیشنهادات،  تکمیل  ،بلیغاتت   انواع  روی  بر  کلیک  نظیر  هاییفعالیت   با  توانید می   سایت   این  در

 .باشید داشته  دالری درآمد  کسب  هایسایت 

  همچنین .  داشت   خواهید   دالر   0.0002  تا 0.001  حدود   درآمدی  توانید می  سایت   این  در  مستمر  فعالیت   با

  ا ب   و   کرده  دریافت   درصد 100   تا 10  میزان  به   کمیسیونی  توانند می   نامحدود   ارجاعات   با  سایت   کاربران

 .کنید  تجربه را خواب  در درآمد کسب  اید داده ارجاع سایت  به که افرادی فعالیت 

  ، AirTM،  Payoneer  طریق  از  تنها  و  است   دالر  2  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل

Cryptocurrency، Payeer، Neteller و STP است  پذیر امکان. 

 Ojooo سایت
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 .است  Ojooo سایت خارجی، کلیکی سایتهای اعتمادترین قابل از یکی

  تماشای   و  کلیک  سایت،  ویدئوهای   تماشای  مانند   مختلفی  هایفعالیت   انجام  با  کاربران  که  است   سال  چندین 

  از   تواند   می  offer wall قسمت   در  کاربر  هر  این  بر  عالوه.  دارند   درآمد   کسب   سایت   این  در  یغات تبل

 .دهند  گسترش سایت  در را خود  فعالیت  و کرده انتخاب  سایت  مختلف پیشنهادات 

Ojooo  هایسایت   اکثر  مانند   نیز PTC نامحدودی   تعداد   ارجاع  با  توانید می   شما.  دهد می   ارائه  ریفرال   برنامه  

 .کنید  دریافت  درصدی 50  کمیسیون حق ،ارجاع 5000 حداکثر اجاره و افراد  از

  به   و  دالر، 0.04  کلیک  هر  ازای  به  مدت   این  در  و  کرده  آغاز  را  خود   فعالیت   گذشته  سال  سه  از  سایت   این

 امتیازات   حسب   بر  میزان  این  کند،می   پرداخت   خود   اعضای   به  دالر 0.015  مبلغ  ریفرال  کلیک  هر  ازای

 .باشد  داشته افزایش دالر 9.2 حدود  تا ریفرال کلیک  هر برای است  نممک

 و Paypal ،  Payza،  Bitcoin  طریق   از  تنها  و  است   دالر  2  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل
Ethereum است  پذیر امکان. 

 PaidVerts سایت

 .است  PaidVerts سایت خارجی، کلیکی هایسایت  بهترین از دیگر یکی

 .است کرده پرداخت  خود  کاربران به  دالر هزاران متوالی سالیان طی در سایت  این

  فعالیت   داشتن  صورت   در.  کنید می  کسب   دالر  200  تا 0.005  حدود   درآمدی   ایثانیه   30  تبلیغ  مشاهده  با

 .داشت  خواهید  مناسبی درآمد  سایت  در مداوم

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://wad.ojooo.com/
https://wad.ojooo.com/
https://wad.ojooo.com/
https://paidverts.com/
https://paidverts.com/
https://paidverts.com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 سایت   این  به  ورود   و  عضویت   از  پس  است   متفاوت   کلیکی   تبلیغات   هایسایت   سایر  با  سایت   این  کلی  تصویر

 .کنید  یداپ دست  کلیک 100  نهایی تعداد  به  تا کنید  کلیک BAP تبلیغات   16  روی  بر منظم طور به است  الزم

 .داشت  خواهید   بیشتری درآمد  کنید  کلیک BAP تبلیغات  روی بر بیشتر چه هر باشید  داشته توجه

  سایت   به  خود   دوستان  ارجاع  و  ریفرال  برنامه  طریق  از  توانید می  شما  شده  ذکر  هایراه  تمام  بر  عالوه

 .کنید  تجربه را گوشی با درآمد  کسب  هم شما باالخره و کرده دریافت  کمیسیون

 برداشت.  است   اعتماد   قابل  بسیار  و  شده  اندازیراه MyTrafficValue شرکت   توسط Paidverts سایت 

 .است  پذیر امکان Payza یا و Paypal، Bitcoin، Perfect money طریق از شده کسب  درآمد 

 RewardingWays  سایت

 .است  خارجی کلیکی های سایت  بهترین از دیگر یکیRewardingWays   سایت  شک بی

  و   آنالین  هاینظرسنجی   در   شرکت   مانند   دیگری  هایفعالیت   طریق  از  توانید می  کلیکی،  تبلیغات   بر  عالوه

 .باشید  داشته دالری درآمد  کسب ... و مختلف  افزارهاینرم  دانلود  ویدئو،  تماشای پیشنهادات، تکمیل

  شرکت   یک  توسط  که  چرا  شود می   شناخته PTC هایسایت   اعتمادترین  قابل  از  یکی  عنوان  به  سایت   این

 .است شده اندازیراه  انگلیسی قانونی

. کنید می   دریافت   دالری 0.20  پاداش  آن  به  ورود   از  پس   بالفاصله  و   است   رایگان  سایت   این  در  عضویت 

  کرده   فراهم  نیز  را  طریق  این  از  درآمدزایی  امکان  مارکتینگ  افیلیت   سیستم  ارائه   با  سایت   این   همچنین

 .است  پذیر  امکان Paypal مانند  مختلفی هایروش  طریق از سایت  از برداشت   .است 

 PrizeRebel سایت

 .است  خارجی کلیکی های سایت  بهترین ازzeRebelPri  سایت 

. کرد   خواهید   دریافت   دالر  1  سکه  100  هر  کسب   با  و  آورده  بدست   سکه  خاص،  سایت   این   در  فعالیت   با

 سایت   در  دیگر  موارد   بسیاری  و  مسابقات   ها،نظرسنجی   ویدئوها،  پیشنهادات،  قسمت   طریق  از  این  بر  عالوه

 .باشید ه داشت دالری درآمد  کسب  توانید می

 دصد  20  آنها  هایفعالیت   با  ریفرال  لینک   طریق  از  خود   آشنایان  و  دوستان  ارجاع   با  توانید می   همچنین

 هایروش  طریق  از  که  است   دالر  2  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل  نهایت   در.  کنید   دریافت   کمیسیون

 .شد  خواهد  پرداخت  Gift Cards و Paypal، Bitcoin مانند  مختلف پرداختی

 Offer Nationسایت

. است   اینترنت   طریق  از  درآمد   کسب   هایروش  از  دیگر  یکیOffer Nation  سایت   از  دالری  درآمد  کسب 

 .کرد  خواهید  دریافت  دالر 0.01 تا 0.001 مبلغ سایت  این تبلیغات  روی بر  کلیک هر با
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. دهید   افزایش  را  خود   درآمد   سایت   به  ارجاعات   طریق  از  سایت   ریفرال  برنامه  طریق  از  توانید می   همچنین

  در  پذیرد می   عضو  یک  تنها  ip هر  ازای  به ptc هایسایت   سایر  مانند   نیز  سایت   این  که  باشید   داشته  توجه

 .دهید  ارجاع سایت  به را خودتان مختلف هایایمیل  طریق از نکنید   سعی نتیجه

 ، Paypal  مانند   مختلف  هایروش  طریق  از  آن  برداشت   که  است   دالر  1  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل

Bitcoin و Skrill  است  پذیر امکان. 

 Heedyou سایت

.  است   فراغت  اوقات   در  درآمد   کسب   برای  خارجی  کلیکی  های  سایت   بهرین  از   یکی Heedyou سایت

 شده   داده  نمایش  هایسایت   به  بیشتر  درآمد   کسب   برای  سایت   اعضای  که  است   ایگونه   به  آن  فعالیت   روش

 .شوند می  راهنمایی

 .آورید  بدست  دالر 0.10 تا مبلغی سایت  تبلیغات  روی بر کلیک هر ازای به توانید می  شما

 مانند   مختلف  هایروش   طریق   از  بالفاصله  توانید   می   که  است  دالر  1  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل

Paypal، Payza دهید  انجام برداشت  سایت  در خود  کاربری حساب  از. 

 Makeculous سایت

 .است  Makeculous سایت اعتماد  قابل خارجی کلیکی های سایت  از دیگر یکی

 سایت،  در..  و  بازی  امانج  ویدئو،  تماشای  نظرسنجی،  در  شرکت   مانند   راحت   فعالیت   چند   با  توانید می  شما

 .کنید  اضافه خود  ماهانه درآمد  به دالر چند 

 آشنایان  و  دوستان  مانند   مختلف  افراد  از  نامحدودی  تعداد   ارجاع  با  سایت   ریفرال  برنامه   از  استفاده  با  همچنین

 .کنید  دریافت  کمیسیون درصد  10 سایت  در آنها فعالیت  هر ازای به خود،

 پذیر امکان  ...و Paypal  ،Bitcoin  مانند   هاییروش   طریق  و  دالر  10  سایت  از  برداشت  میزان  حداقل

 .است 

 Difbux سایت

 سایت  طریق  از  یوتوب   درآمد   کسب   یا  و  اینستاگرام  از  درآمد   کسب   ایحرفه   هایروش  کنار  در  توانید می  شما
 Difbuxسایت   تبلیغات   روی  بر  مشاهده  و  کلیک  با.  دهید   گسترش  را  خود   دالری  درآمد   کسب   هایروش   نیز  

 .شد  خواهد  پرداخت  شما به  مبلغی بالفاصله

 Buxinside سایت

.  داشت   خواهید   یدالر  درآمد   کسب   آن،  در  موجود   تبلیغات   تماشای  و Buxinside سایت  در  عضویت   با  تنها

  قسمت   بهترین  و.  است   زحمت   بی  درآمد   کسب  ptc های سایت   سایر  به  نسبت   سایت   این  هایمزیت   از  یکی
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 Bitcoin و Paypal، Payza طریق  از حساب از دالر 2 حداقل بالفاصله برداشت  Buxinside سایت 
 .است 

 Innocurrent سایت

 Innocurrent سایت  گیرد،می قرار  لیست  این در که خارجی کلیکی سایتهای  بهترین از دیگر یکی قطعا
 .است 

  از   مبلغی  تبلیغات،  این  از  یک  هر  روی  بر  کلیک  با  که  شود می داده  نمایش  شما  به   تبلیغ   40  حدود  روزانه

  مستقیم   لینک  طریق  از  توانید می   این  بر  هعالو .  شود می  واریز  شما  کاربری  حساب   به  دالر  0.03  تا 0.001

  کمیسیون   سایت   در  آنها  فعالیت   هر  با  و  داده  ارجاع  سایت   به  را  مختلف  افراد   از  نامحدودی  تعداد   خود،  ریفرال

 .کنید  دریافت  درصدی 120

 .است  پذیرامکان  Bitcoinو Paypal مانند  هاییروش  طریق و دالر 5 سایت از برداشت میزان حداقل

 Ayuwage سایت

 بار  این  است،نشده  پرداخت   مبلغی  شما  به  اما  دارید،  را  خارجی  کلیکی  های  سایت   در  عضویت   تجربه  اگر

 درآمد   کنون  تا  و  شده   اندازیراه  سال   سه  مدت   به  سایت   این.  کنید   امتحان Ayuwage سایت   با  را  خود   شانس

 .است  کرده پرداخت  ار کاربران

 .کنید   تجربه  را   دالری  درآمد   کسب   وب   فضای  در  خود   روتین  هایفعالیت   طریق  از   سایت   این  در  عضویت   با

 دهند، می   انجام  ساده  فعالیت   چند   و  کرده  بازدید   آنها  هایوبسایت   از  روزانه  که  اعضایی  به Ayuwage مدیران

 .کنند می  پرداخت  مبلغی

  ارجاع   افراد   فعالیت   طریق  از  همچنین.  شود می  واریز  شما  کاربری  حساب   به  دالر  0.01  تا  کلیک  هر  ازای  به

 از   توانید می   خود   حساب   در  دالر  5  حداقل  با  که.  یدکرد خواه   دریافت   کمیسیون  درصد 10  سایت   به  شده

 .کنید  برداشت  را خود  درآمد  آمازون سایت هدیه کارت  یا و Paypal طریق

 Donkeymails سایت

  خارجی   یکلیک   های  سایت   بهترین  از  دیگر  یکی  Donkeymails سایت  شده  اشاره   هایسایت   سایر  مانند 

  و   رادیو  به  کردن  گوش  ایمیل،  خواندن  تبلیغات،  تماشای  بازی،  مانند   ساده  و  مفرح  فعالیت   چند   با  تنها.  است 

 .کنید  کسب  مناسبی دالری درآمد  نظرسنجی، پرکردن

  سطوح   همچنین  و  روزانه  پیشنهادات   از  استفاده  و  مختلف  هایسایت   در  عضویت   با  توانید می   این  بر  عالوه

 .دهید  افزایش  خوبی به را خود  درآمد سایت، ریفرال هبرنام مختلف

  طریق   از  کاربری  حساب   از  برداشت   امکان  دالر 1.06  حداقل  با  و  بار،  یک  هفته  دو  هر  سایت   این  در

Paypal طریق از دالر 0.50 حداقل و Solidtrustpay  دارد  وجود. 
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 Ad.YouGov سایت

  بر .  است  Ad.YouGov سایت  دالری،  درآمد  کسب   برای  خارجی  کلیکی  های سایت   بهترین  از  دیگر  یکی

  ارجاع   امکان  با  همچنین.  شود می  پرداخت   کلیک  هر  ازای  به  دالر  5  حداکثر  تا  سایت   در  شما  عملکرد   اساس

  برداشت  میزان حداقل .دهید  افزایش  را خود  درآمد  توانید می  درصدی 10  کمیسیون دریافت  و سایت  به افراد 

 .است  Check و  Paypal،  Western Union، Paytm cash طریق از و  دالر 50 مبلغ حساب از

Ad.Freebitcoin 

  بهترین   از  یکی  سایت   این.  باشید  ptc های سایت   طریق  از  کوین  بیت   درآمد   کسب   به  عالقمند   هم  شما  شاید 

  پرداخت   خود   اعضای  به  دالر  0.002  تا 0.001  کلیک   هر  ازای  به  که  است   خارجی  کلیکی  های  سایت 

  پرداخت   اما.  کنید   دریافت   درصدی  50  کمیسیون  سایت   به  نامحدود   تعداد   به  مستقیم  ارجاع  امکان  با.  کند می

  از   که  است  کوین  بیت 0.0000300  سایت   از  برداشت   میزان  حداقل  و  کوین  بیت   صورت   به  سایت   این

 .شود می پرداخت  Bitcoin Wallet طریق 

 AdBTC سایت

 تا 0.0000003  مبلغ  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این.  است   PTCقانونی  سایت   یک AdBTC سایت 

 ارجاع  طریق  از  درصدی  10  کمیسیون  دریافت   با  توانید می   همچنین.  کند می  پرداخت   کوین  بیت   0.000005

 0.0000500  سایت   از  برداشت  میزان  حداقل.  دهید   افزایش  را   خود   درآمد  سایت   به  افراد  نامحدود   و  مستقیم
 .شود می  انجام پرداخت  FaucetHub و  Bitcoin Wallet  طریق از که است  کوین بیت 

 CoinPayu سایت

 کسب   سایت   در  ساده  کلیک  و  فعالیت   چند   انجام  با  خود   فراغت   اوقات   در coinpayu سایت   در  عضویت   با

 پرداخت   کوین  بیت  0.0000002  تا  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این.  باشید   داشته کوین  بیت   طریق  از  درآمد 

. کنید   دریافت   کمیسیون  سایت   در  آنها  فعالیت   اساس  بر  و  سایت   به  افراد  نامحدود   ارجاع  با  همچنین.  کند می

 و FacetPay  طریق  از   که  است   کوین  بیت  0.0001  حساب   از  برداشت  میزان  حداقل
BTC/LTC/ETH/DOGE Wallet  شود می  پرداخت. 

 Cointiply سایت

 Cointiplyکلیک   هر  ازای  به  سایت   این.  است   متفاوت   کمی  شده  ذکر  موارد   سایر  به  نسبت   که  است   سایتی  

 و   داده  انجام  ارجاع  نامحدودی  تعداد   به  توانید می   نیز  سایت   این  در.  ند کمی  پرداخت  (Coins)  سکه  80  تا 8

  طریق   از  که (Coins)  سکه  35000  سایت   از  برداشت   میزان  حداقل.  کنید   دریافت   درصدی  25  کمیسیون

Bitcoin Wallet، FaucetHub، Doge، Dash و ETH  شود می  پرداخت. 

 BTCClick سایت

 کلیک   هر  ازای  به  که  است   خارجی  کلیکی  های  سایت   از  دیگر  یکی  btcclicks سایت

0.0002mBTC  0.005  تا mBTC  به  افراد  از  نامحدودی  تعداد   ارجاع  با  توانید می  شما.  کند می  پرداخت 
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 ساب ح  از  برداشت   میزان  حداقل.  دهید   افزایش  را  خود   درآمد   و  کرده  دریافت   درصدی  80  کمیسیون  سایت 

0.10mBTC  طریق  از و Bitcoin Wallet Address  است. 

 Get-paid سایت

 هر   ازای  به  سایت   این  مدیران .  است  paid-Get سایت   خارجی  کلیکی  های  سایت   بهترین  از  دیگر  یکی

 .کنند می پرداخت   دالر 0.03 تا 0.001 مبلغ کلیک

  درصد   20  دوم  سطح  در  و  درصد  30  اول  سطح  در  که  شود می   سطح   دو  شامل  سایت   این  ریفرال  برنامه 

 .شود می پرداخت  کمیسیون

 طریق   از  و  دالر  5  حساب  از  برداشت  میزان  حداقل .باشید داشته   مستقیم  ارجاع  نامحدودی  تعداد   توانید می  شما

Paypal، آمازون، سایت Walmart، Western، Union  و Bitcoin  است  پذیرامکان. 

 Clixcoin سایت

 .است  Clixcoin سایت در فعالیت  و عضویت   کوین بیت  درآمد  کسب  هایراه از یکی

  ارجاع   با  همچنین.  کند می  پرداخت   کوین  بیت   0.000005  تا 0.0000003 کلیک  هر  ازای  به  سایت   این

 0.00045  حساب   از  برداشت   میزان  حداقل .  کنید   دریافت   درصدی  50  کمیسیون  سایت   این  به  نامحدود   تعداد 
 .است  FaucetHub و Bitcoin wallet address طریق از و  کوین بیت

 Squishy Cash سایت

  هر   ازای  به  سایت   این.  است   زمینه  این  در  اعتماد   قابل  هایسایت   از  دیگر  یکی hy CashSquis سایت

 کمیسیون   حق  با  نامحدود   تعداد   ارجاع  امکان  همچنین.  کند می  پرداخت   دالر  0.005  تا 0.0012  مبلغ  کلیک

 Paypal،  Amazon،  CVS  طریق  از  را  دالر  15  حداقل  توانید می  شما  داردو  وجو  درصدی  30
Pharmacy  و Target  است  پذیرامکان. 

 optimalbux سایت

 خارجی   کلیکی  های  سایت   طریق  از  درآمد   کسب   قانونی  هایسایت   از  دیگر  یکی optimalbux سایت

 .شود می  واریز شما حساب  به دالر 0.01 تا 0.0005 مبلغ کلیک هر ازای به. است 

  و   داده  ارجاع  سایت   به  مستقیم  صورت   به را  نفر  200 حداکثر  تا توانید می   خود   درآمد   افزایش  برای  همچنین 

 .کنید  دریافت  درصدی 100 کمیسیون

 AirTM،  Cryptocurrencies،  Payeer،  STP  طریق  از  و  دالر  2  حساب  از  برداشت  میزان  حداقل
 .است  پذیرامکان  Neteller و

 2Captcha سایت
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 .است  دالری درآمد  کسب  و کلیکی تبلیغات  قانونی هایسایت  از دیگر یکیcaptcha 2 سایت

 .کنید  درآمد  کسب  خود  فراغت  اوقات  در فعالیت  چند  انجام با  ptc هایسایت  سایر مانند 

  ارجاع   امکان  همچنین.  کند می   پرداخت   دالر  0.03  تا  0.001  حدود   مبلغی  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این

  دریافت   درصدی  50 کمیسیون آنها  فعالیت   ازای   به  که  دارد   وجود   سایت   به  افراد   از  نامحدودی  تعداد  مستقیم

 .کرد  خواهید 

  ، Perfect Money،  Bitcoin  هایروش   طریق  از  و  دالر  1  سایت  از   برداشت   میزان  حداقل

Ethereum، Payeer و Advcash  است  پذیرامکان. 

 Advercoins سایت

 سایت  در  توانید می  دارید   خارجی  کلیکی  های  سایت   طریق  از  کوین  بیت   درآمد   کسب   به  عالقمند   اگر
 Advercoinsشما.  شود می   پرداخت   کوین  بیت0.0000 0138  تا   کلیک  هر   ازای  به  و  شده  عضو 

 ارجاع  امکان همچنین. کنید  دریافت  Bitcoin Wallet طریق  از را  کویت بیت 0.0002 حداقل توانید می

 .دارد  وجود  نامحدود  تعداد  به افراد  مستقیم

 FaucerPay سایت

  ptcهای سایت   دیگر  هایفعالیت   مانند .  است  FaucerPay سایت  خارجی  کلیکی  های  سایت   از  دیگر  یکی
 .کرد  خواهید  دریافت  کمیسیون  حق افراد  از نامحدودی تعداد  مستقیم ارجاع و  کلیک با

  کوین   بیت  0.0001  حداقل  توانید می   شما  و  است   کوین  بیت 0.00000025  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این

 .کنید  دریافت  Payeer یا و BTC/LTC/ETH/DOGE/BCH wallet طریق از را

 Evergreenclix سایت

 همچنین.  کنید   درآمد   کسب   دالر   0.01  کلیک  هر  ازای  به  سایت   این   در  رایگان  عضویت   با  توانید می   شما

 .دهید  افزایش  را خود  درآمد  سایت  به افراد  مستقیم ارجاع و بیشتر هایفعالیت  انجام با توانید می

 Paypal، Skrill، Perfect money، Bitcoin طریق از و  دالر 2 سایت از برداشت میزان حداقل
 .است  پذیر  امکان .... و

 Cliqubook سایت

  فعالیت   پیش  سال  6  از  سایت   این.  است   دالری  درآمد   کسب   هایسایت   بهترین  از  دیگر  یکی  نیز  سایت   این

  دالر   5  سایت  از  برداش  میزان  داقلح .کند می  پرداخت   دالر  0.025  تا  کلیک  هر  ازای  به  و  کرده  آغاز  را  خود 

 .است  پذیر امکان ...و ،Payza، Payeer، Perfect money طریق از و

 Time Bucks سایت
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 .است  ptc زمینه در اعتماد  قابل هایسایت  از یکی سایت  این

 دالری  درآمد  کسب   طریق  این  از  توانید می ..  و  یوتیوب   ویدئوهای  تبلیغات،  تماشای  مانند   ساده  فعالیت   چند   با

 این   از  برداشت  میزان  حداقل .شود می   پرداخت   شما  به  دالر 0.001  مبلغ  کلیک  هر  ازای  به.  باشید   داشته

 .شود می  انجام ...و Paypal  طریق از و دالر 10 سایت

 Adbtc سایت

  ارجاع   و  تبلغات   روی  بر  کلیک  با.  است   کوین  بیت   درآمد   کسب   برای  اعتماد   قابل  و  قانونی  هایسایت   از  یکی

 ساتوشی   50  الی  7  کلیک  هر  ازای  به.  کرد   خواهد   پرداخت   کوین  بیت   شما  به  سایت   کسب   سایت   به  دیگر  افراد 

  کوین   بیت  BTC طریق  از   ک  است   کوین  بیت   0.0003  سایت   از  برداشت   میزان  حداقل  و.  کنید می  دریافت 

 .شود می  انجام

 MyFreeShares سایت

 های فعالیت   انجام  با.  است   خارجی  کلیکی  های  سایت   رسای  میان  در  محبوب   هایسایت   از  یکی  سایت   این

  هر  ازای به سایت  این. کنید می  تجربه را مناسبی درآمد کسب خود  فراغت  اوقات  زمان در سایت  در مختلف

 Payeer طریق از و دالر 10 رداشت ب میزان حداقل. کند می  پرداخت  دالر 0.025  تا 0.0001 مبلغ کلیک
 .شود می  انجام Solid Trust و

 Buxvertise سایت

Buxvertise جمله  از  سایت   در  مختلف  هایفعالیت   انجام  با  شما.  است   اعتماد   قابل  هایسایت   از  دیگر  یکی 

  به   را  ردال  0.002  مبلغ  کلیک   هر  ازای  به  سایت .  داشت   خواهید   دالری  درآمد  کسب   تبلیغات   تماشای  و  کلیک

 .است ... و Payza،  Neteller طریق از و دالر 7 حساب  از  برداشت  حداقل. کند می  واریز شما حساب 

 Star-Clicks سایت

 انجام   و  سایت   این  در  عضویت   با  شما.  است   کلیکی  تبلیغات   قانونی  و  معتبر  هیاسایت   از  دیگر  یکی  سایت   این

 حساب   از  برداشت   مبلغ  حداقل.  کرد   خواهید   دریافت   دالر  0.01  مبلغ  کلیک  هر  ازای  به  آن  در  فعالیت   چند 

 .است  پذیر  امکان کوین بیت   و Paypal طریق از که است  دالر 50  کاربری

Clikerx.net 

  صورت   به  توانید می  شما.  است  Clikerx.net خارجی  کلیکی  های  سایت  لیست   از  مورد   آخرین  نهایت   در  و

 طریق  از   شما  پرداخت .  کنید   دریافت   دالر  0.02  تا  مبلغ  کلیک  هر  ازای  به  و  شده  عضو  سایت   این  در  رایگان
Paypal، Bitcoin شود می  انجام... و. 

 گیری نتیجه 
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 معتبر   کلیکی  سایت   با  آشنایی  از   بعد .  شدید   اآشن  کلیکی  اینترنتی  درآمد  کسب   سایت   بهترین  با  مطلب   این  در

 شما  این.  است  تر  پردرآمد   کلیکی  های  سایت   کدام  که  بگیرید   تصمیم  توانید   می  خارجی  کلیکی  سایت   و  ایرانی

  کلیکی  سایت  بهترین عنوان  به را یکی  خارجی کلیکی سایت  و ایرانی معتبر کلیکی سایت  بین باید  که هستید 

 .کنید  فعالیت  به شروع و  انتخاب  درآمد  کسب  برای

 محسوب   آنالین  درآمد   کسب   هایراه   ترینراحت   از  یکی  ،"جهان  معتبر  کلیکی  های  سایت   بهترین"   از  استفاده

 کسب  شروع   برای  مفید   ایتجربه  است،  دالری  درآمد   کسب   راه  ترینابتدایی   روش  این  که  آنجایی  از.  شوند می

 سایت   بهترین  میان  از  دارید؛  کافی  حوصله  و  صبر  زمان،  شما  اگر  پس .  بود   خواهد  اینترنت   از  ایحرفه  درآمد 

 خود   فعالیت  زمان  هم  طور  به و   کنید   انتخاب   را  مورد   چند   شدند،  معرفی  مقاله  این  در  که  خارجی  کلیکی  های

 .نمایید آغاز ها آن در را
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