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Google Opinion Rewards  کسب درآمد با ثبت بازخورد ست؟ یچ! 

 Google opinion rewards  اگر دنبال یک »برنامه کسب درآمد گوگل« می گردید بیایید شما را با 
کسب    کرد؟ می توانید  کسب درآمد   آشنا کنیم. اما دقیقاً چیست و چه کار می کند و چگونه می توان از آن 

را در این قست از گوگل تجربه کنید؛ به این صورت که به سؤاالت و نظرسنجی    درآمد با ثبت بازخورد 
می دهید و مقداری اعتبار به حساب گوگل شما واریز می شود تا با این پول انواع    های جالب آن پاسخ 

 !اپلیکیشن ها را خریداری کنید. پس منتظر چه هستید؟ بیایید شروع کنیم

Google opinion rewards  چیست؟ 

 

«Google opinion rewards»  کسب درآمد با ثبت   برنامه مخصوص اندروید و آیفون بر پایه سیستم
است. هدف از این شرکت یافتن افراد عالقه مند به محصوالت برندهای مختلف است؛ به این    بازخورد 

ره یک کاال یا مکان را در اختیارتان قرار می دهد و شما باید  صورت که فرم های نظرسنجی مختلفی دربا
به سؤاالت پاسخ دهید. با این فرم ها تکمیل آن چند دقیقه طول می کشد، گوگل متوجه خواهد شد که شما  

 .کدام محصوالت را می پسندید و یا به چه جاهایی برای خرید عالقه دارید 

بازخوردها از گوگل   این جایزه به شکل پول دیجیتالی در  بر اساس میزان درستی  پاداش می گیرید که 
حساب گوگل شما ذخیره می شود که با روش هایی ویژه مانند پی پال می توانید آن را به پول نقد تبدیل  

سال است و به راحتی از گوگل پلی    18برای افراد باالی   Google opinion rewards  کنید. برنامه 
 .را دانلود نمایید یا اپ استور می توانید آن  

اما اصالً تکمیل نظرسنجی و دریافت پول برای چه؟ برای این که بازی ها و فیلم های محبوب یا اپلیکیشن  
 !های مورد عالقه خود را رایگان دانلود کنید 

 Google opinion rewards دانلود برنامه
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 :باید طبق مراحل زیر پیش بروید  Google opinion rewards دانلود و ثبت نام برنامه برای

را تایپ کنید؛ سپس   Google opinion rewards وارد برنامه گوگل پلی یا اپ استور شوید و عبارت  •
 .کلیک کنید  Install روی اپ بزنید و روی گزینه

کیشن ایجاد کنید. با ورود به برنامه یک آموزش برایتان  بعد از نصب، باید یک حساب کاربری در این اپلی •
 .بزنید  Done و سپس  next نمایش داده می شود که باید روی گزینه

می رسد؛ بعد از آن باید ضوابط استفاده از برنامه را کامل   Gmail حاال نوبت به وارد کردن آدرس •
 .بخوانید و قبول کنید 

ان ظاهر می شود که باید نام، کد پستی، نام کشور، سن، جنسیت  در مرحله چهارم دو صفحه جلوی چشم •
وارد صفحه اصلی خواهید شد. در این قسمت   Get Started و زبان را وارد کنید. سپس با کلیک روی

می توانید میزان اعتبار حساب خود را مشاهده کنید. هر زمان برنامه کسب درآمد گوگل آزمونی ارائه دهد  
 .رایتان اعالن می آید ب my task در قسمت 

افزار یک شیوه مناسب برای  این نرم  به همین راحتی!  کسب درآمد    این هم از ساخت حساب کاربری؛ 
 .آن را تجربه کنید  است که می توانید به آسانی با گوشی اینترنتی بدون سرمایه

      Google opinion rewards ترفندهای الزم برای کسب درآمد از 

 :کسب درآمد با ثبت بازخورد عبارت اند از کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن نکات 

 موقعیت مکانی خود را روشن کنید 1.
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بهینه کنید. توصیه می شود    اگر دوست دارید کسب درآمد با ثبت بازخورد داشته باشید، باید عملکرد آن را
موقعیت مکانی را در این اپلیکیشن روشن نگه دارید؛ این باعث می شود تا برنامه تست هایی را در اختیار  
شما بگذارد که با آخرین تجربه سفرهای خرید اینترنتی شما در ارتباط است؛ در این صورت بهتر می  

 :کیشن طبق دستور زیر پیش بروید توانید به سؤاالت پاسخ دهید. برای روشن کردن لو

موقعیت مکانی خود را تنظیم   security و  Lock screen وارد تنظیمات برنامه شوید و با کلیک روی •
 .کنید 

ضربه بزنید و   Advanced سپس برای اطمینان از فعال بودن تنظیمات موقعیت مکانی، روی گزینه  •
 .کنید را تأیید  Google Location Accuracy روشن بودن 

 ویدیوها را تماشا کنید 2.

یکی دیگر از روش های کسب درآمد از برنامه کسب درآمد گوگل، تماشای ویدیوهای برنامه و ارسال  
کامنت درباره آن ها است. این اپلیکیشن گاهی اوقات ویدیوهای مختلفی از یوتیوب را برایتان ارسال می  

امتیاز دهید؛ این نوعی روش »کسب درآمد با ثبت بازخورد«  کند و باید با دیدن فیلم ها به درستی به آن ها  
 .محسوب می شود و به شکل پول به حسابتان منتقل خواهد شد 

 برنامه را به روز نگه دارید 3.

برنامه کسب درآمد گوگل باید مداوم به روز شود؛ زیرا احتمال دارد سیستم های نظرسنجی جدید روی  
 :برای اطمینان از به روز بودن برنامه طبق دستور زیر پیش بروید نسخه آپدیت برنامه سازگار نباشد! 

 .ضربه بزنید  Auto-update apps سپس  General وارد تنظیمات شوید، روی •

 .در این قسمت از فعال بودن برنامه اطمینان حاصل کنید  •

 در پنل ارزیابی کاربران شرکت کنید 4.

خورد به بعضی از کاربران لینک دعوت فرستاده شود  گاهی ممکن است در مسیر کسب درآمد با ثبت باز 
تا آن ها اهداف خود در استفاده از شبکه های اجتماعی را به برنامه ارائه دهند. اگر شما هم این لینک را  

کاربران    گوگل! دریافت کرده اید خیلی خوش شانس هستید؛ زیرا می توانید از این فرصت کسب درآمد کنید 
 .را بر اساس اطالعات جمعیتی مانند موقعیت مکانی برای شرکت در آزمون دعوت می کند 

را در گوشی خود نصب کنید و اطالعات الزم را با   Screenwise meter برای این کار باید برنامه 
برنامه کسب درآمد گوگل به اشتراک بگذارید. گوگل با استفاده از اطالعات دریافتی از شما، متوجه می  

شما برای دسترسی    شود به کدام وب سایت و رسانه های اجتماعی برای بازدید عالقه دارید و زمان مناسب 
به اینترنت چند ساعت در روز است؛ اینطوری هم شما امتیاز و سود خوبی می گیرید هم گوگل می تواند  

 .خدماتش را تقویت کند 
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پنل  باید هر از گاهی  یا نه  اید  به تست ارزیابی کاربران دعوت شده  این که بدانید   Audience"برای 
Measurement"  را چک کنیدon rewards . Google opiniایده های کارآفرینی  ن یکی از بهتری 

 .برای کسب درآمد در خانه به شمار می آید 

  حوالی عید کریسمس جایزه دریافت کنید5.

یسمس یعنی ماه های سپتامبر تا  حوالی کر  Google opinion rewards شاید عجیب به نظر برسد اما
دسامبر سود بیشتری برای شما واریز می کند؛ به این دلیل که مردم در این زمان مشغول برنامه ریزی و  

با ارسال فرم های "رضایت فوری" سعی می کند    برنامه کسب درآمد گوگل  خرید برای سال نو هستند! این 
 .آورد اطالعات کاملی درباره عادات خرید شما به دست 

اگر شما هم مسیحی هستید پیشنهاد می کنیم نزدیک عید کریسمس برنامه کسب درآمد با ثبت بازخورد را  
 .آپدیت نمایید و مرتب آزمون ها را چک کنید 

   فوت و فن های افزایش تعداد آزمون را یاد بگیرید 6.

یم تا پول بیشتری بگیریم؛  قطعاً همه دوست داریم تعداد تست بیشتری در برنامه کسب درآمد گوگل حل کن
ولی بر خالف میل ما این اتفاق نمی افتد. اما راه هایی وجود دارد که می توانید تعداد تست های پیشنهادی  

 :را به حد مورد انتظار خود برسانید 

را چک کنید و آنالین باشید؛ پاسخ دادن سریع به تست ها باعث می   my task باید زود به زود بخش •
 .مون های بیشتری در اختیارتان قرار بگیرد شود تا آز

یکی دیگر از ترفندهای این برنامه، خریدهای پی درپی است؛ این را بگوییم اگر جزو افرادی هستید که   •
برایتان مناسب نیست.   Google opinion rewards ساعته وقت خود را در خانه می گذرانید پس  24

 .هفته را به خرید در فروشگاه ها اختصاص دهید  باید اکتیو باشید و زمان های مناسبی از 

در تست های برنامه کسب درآمد گوگل، پاسخ سریع و صادقانه شرط است. این برنامه کمی پرچالش و   •
فریب کار عمل می کند؛ ممکن است گاهی برای سنجش شما سؤاالتی را در اختیارتان قرار دهد و مثالً از  

برای خرید نرفته اید سؤال بپرسد. باید حواستان جمع باشد و با راستگویی  شما درباره محیطی که تا به حال  
 .کامل جواب دهید 

 به برنامه فیدبک ارسال کنید 7.

، ارسال فیدبک یا بازخورد است. در منوی برنامه  برنامه کسب درآمد گوگل  یکی از امکانات جالب این 
وجود دارد که با کلیک روی آن می توانید   Feedback کسب درآمد گوگل سمت چپ گزینه ای به نام

نظر خود را درباره کیفیت یک نظرسنجی خاص ارسال کنید. گوگل از بازخورد شما برای بهبود آزمون  
 .های خود استفاده می کند 

 !حساب خود باشید مراقب انقراض 8.
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  12اگر کاربر برنامه کسب درآمد گوگل هستید، باید بدانید که اگر اعتبار حسابتان را خرج نکنید بعد از  
ماه منقضی می شود. پس اگر می خواهید پولتان هدر نرود خوب از آن استفاده کنید. برای مصرف بهینه  

ود را در گوگل پلی مشخص کنید و در این  از موجودی خود می توانید لیست برنامه های مورد عالقه خ
 .مدت آن ها را بخرید 

Google opinion rewards تان قرار می دهد؛ بنابراین توصیه  را در اختیار کسب درآمد دالری  امکان
می کنیم شما هم مانند بقیه از این قافله عقب نمانید و هرچه زودتر وارد خانواده پرجمعیت این اپلیکیشن  

 !شوید 

و آنالین را تجربه کنید، مقاالت دایان افیلیت را بخوانید و برای رونق    شغل های پردرآمد  اگر دوست دارید 
 !ید کسب و کار خود ایده بگیر 

 امتیازات خود را به پاداش تبدیل کنیم؟  Google opinion rewards چگونه در 

 

 :کسب درآمد با ثبت بازخورد وجود دارد  ایده کسب و کار دو راه برای تبدیل امتیازات به پاداش در

 حساب گوگل پلی 1.

اگر گوشی شما اندروید باشد، اعتبارتان به حساب گوگل منتقل می شود. برای نقد کردن حساب خود کافیست  
فحه اصلی کلیک کنید و هر محتوایی که دوست دارید  در ص "spend your play credit" روی گزینه

  2مانند کتاب الکترونیک، بازی یا... را از فروشگاه گوگل بخرید. آستانه پرداخت برای خرید برنامه ها  
 .دالر است 

 حساب پی پال 2.
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پی پال مخصوص گوشی آیفون است. در صورتی که حساب پی پال را در گوشی دارید و آدرس ایمیل آن  
یکسان است، می توانید امتیازات خود را به پول نقد هم   Google opinion rewards میلتان دربا ای

 .دالر است و پیام آن به آدرس ایمیل اصلی شما ارسال می شود  2تبدیل سازید. آستانه پرداخت همان 

      نتیجه گیری

ر ساده ترین شکل ممکن  ، می توانید د Google opinion rewards با برنامه کسب درآمد گوگل به نام 
است    کسب درآمد با ثبت بازخورد   به سودهای رؤیایی و باورنکردنی در ماه برسید؛ این اپلیکیشن بر پایه 

و برای افرادی که به خرید در فروشگاه ها و حل سؤاالت چالش برانگیز و سرگرم کننده نظرسنجی ها  
 !عالقه دارند مناسب می باشد 
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