
 آموزش ایجاد یک وبسایت کامال رایگان

 

 نویسنده

 امید حسینی

  (دوم)ویرایش  29 تابستان



 بنام آنکه آسمانها را می گریاند تا گلی را بخنداند

 

 

اگر می خواهید سایتی با اطالعات حساس  در اینجا تالش داریم با هم و گام به گام یک سایت نسبتا حرفه ای و کامال رایگان بسازیم .

نتیجه کار به تجربه و مهم داشته باشید توصیه من به شما استفاده از افراد خبره و نیز ارائه دهندگان حرفه ای وبسایت است که البته 

سایت را تجربه کنید طراحان سایت و مقدار هزینه شما بستگی دارد . ولی اگر شما هم جزو افرادی هستید که می خواهید داشتن یک 

و اطالعات مهمی ندارید توصیه می شود ابتدا یک سایت رایگان راه اندازی کنید و مزه داشتن یک سایت و یا وبالگ را با کنترل 

 روی اجزای اون بچشید .

پس از انتشار اولیه این مجموعه ، سواالت و درخواستهای بسیاری از سوی خوانندگان مطرح شد که در این ویرایش سعی می کنم تا 

 یید.حد امکان پاسخ دهم امیدوارم همچنان در بهتر شدن این مجموعه من را یاری نما

 مطمئنا این کار خالی از اشکال نیست و با حمایت و انتقادات شما هر روز بهتر و تکمیل تر خواهد شد.

ممکن است کتابی که شما دانلود نموده اید آخرین ویرایش از کتاب حاضر نباشد. برای دریافت آخرین ویرایش کتابهای اینجانب 

 ه لینک زیر مراجعه فرمایید.میتوانید عضو گروه ایران بوک شوید. جهت عضویت ب

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download 

( : "سوال درباره کتاب"ذکر کنید  subjectآدرس ایمیل من جهت ارائه انتقادات و سواالت )لطفا در 

software70co@ymail.com  
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 رای یک سایتهىارد هىرد نیاز ب

 (Domain)دامنه یا دومین  -

  film70.cz.ccو   www.ad70.irیا   www.google.comدامنه در حقیقت همان آدرس سایت شماست بطور مثال 

 آدرس سایت هستند. انتخاب دامنه خوب بسیار مهم است . دو آدرس اول هر دو پولی هستند ولی آدرس سوم رایگان است.

 (Host)فضا یا هاست  -

د کامپیوتر شما هم باشد. یک کامپیوتر یا سرور متصل به شبکه اینترنت است که می توان یهاست در حقیقت یک فضا رو

 دریافت می کنند.اکثر ارائه دهندگان خدمات هاستینگ بسته به خدماتی که ارائه می دهند و امنیت و سرعت خود هزینه 

 محتوا ساز -

محتوا ساز همان نرم افزارهای تحت وبی هستند که به شما اجازه کنترل بسیار ساده وبسایتتان را بدون دانستن نکات برنامه 

ی را می دهند . محتواسازهای بسیاری وجود دارند که برخی پولی و برخی رایگان هستند. محتواسازهایی مانند نویس

 وردپرس ، جومال ، پی اچ پی نوک و ... .

 در اینجا با ارائه یک مثال و بصورت گام به گام یک سایت کامال رایگان با هم می سازیم . پس شما نیز تمام این موارد را مطابق با

از سوی دوستان مطرح می شد مربوط  مجموعه)اکثر سوالها و اشکاالتی که پس از انتشار اولیه این  انجام دهید. و مو به مو این مثال

 توسط دوستان بود!(به عدم رعایت دقیق موارد ذکر شده 

  

http://www.google.com/
http://www.ad70.ir/
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 : ایجاد یک داهنه و تنظین هاست روی آى گام اول

پولی هستند و پسوندهایی مثل  net.یا  ir.یا  com.فرق دامنه های رایگان و پولی در پسوندها می باشد . پسوندهایی مثل  

.co.cc  یا.cz.cc  . گرفتن دامنه مجانی به آدرس برای رایگان هستندhttp://bit.ly/VbLFMp .پسوندهای  تعداد مراجعه کنید

نیز هست. البته شما  cz.cc.و  uni.me.است که شامل  نوع دامنه 92رایگان موجود در این سایت در زمان نوشتن این مطلب 

 دوست دارید انتخاب کنید. که میتوانید هرکدام را

 

که در نتیجه آدرس )انتخاب کردم  را 8x.biz.و پسوند  freesiteمن برای سایت خودم نام ابتدا باید در این سایت ثبت نام نمایید . 

 کلیک میکنیم. Register Domainسپس روی  ( www.freesite.8x.bizسایتم می شود 

http://bit.ly/VbLFMp
http://www.freesite.8x.biz/


 

 وارد می شوید که از طریق آن می توانید در سایت ثبت نام نمایید. ای اکنون به صفحه

 به ایمیل شما ارسال می شود. پس و یوزر و پسورد فعال سازی کدتمام گزینه ها را پر کنید و حتما ایمیل را درست وارد کنید زیرا 

 کلیک کنید. Create Acountپر نمودن فرم روی  از

 



 

 ظاهر می شود. زیر حاال صفحه مانند شکل

 

 کلیک کنید. Optionsکد فعالسازی و نیز یوزر و پسورد به ایمیل شما ارسال شده است . برای وارد کردن کد فعالسازی روی 

 

 

 Activate Accountسپس روی  مانند شکل باال در محل مشخص شده بچسبانیداکنون کد فعالسازی را از ایمیل خود کپی کرده و 

 کلیک نمایید.



 

 Setupرا انتخاب کرده و جاهای خالی را مطابق شکل پر کنید و سپس روی  Nameserverگزینه د شکل قبل در صفحه جدید همانن

Nameserver .درصورتیکه هاستی ؼیر از هاست معرفی شده در این مقاله انتخاب کردید حواستان باشد که باید  کلیک نمایید

Nameserver . آن هاست را وارد کنید 

 یت ظاهر شد می توانید این صفحه را ببندید.پس از اینکه پیام موفق

  



 : ثبت نام یک هاست رایگاى گام دوم

برای ایجاد یک سایت خوب و نسبتا حرفه ای بایست یک هاست مناسب و با خدمات خوب انتخاب کرد . با مراجعه به  

و ثبت نام ، می توانید صاحب یک هاست خوب و رایگان شوید که قابلیت راه اندازی اکثر   http://bit.ly/Ue6AQ8آدرس 

 محتواسازها را دارد.

 

در صفحه بعد مشخصات خواسته شده را  کلیک کنید.  Free Hostingدر ستون   Order Nowبرای ثبت نام در این سایت بر روی 

 تکمیل کنید.

http://bit.ly/Ue6AQ8


 

 در گام اول ثبت کردید وارد نمایید. در کادر اول نام سایت خود را که

 کادر دوم را خالی رها کنید.

 بقیه کادرها را با دقت تکمیل کنید . ایمیل را درست وارد کنید زیرا لینک فعالسازی به ایمیل شما ارسال می شود.



 کلیک کنید . Create My Accountرا بزنید و روی  8و در انتها تیک کادر 

 

 

 تکمیل نشده است . برای تکمیل ثبت نام باید وارد ایمیل خود شوید و روی لینک فعالسازی کلیک کنید.هنوز کار ثبت نام 

 

 حاال وضعیت ثبت نام به صورت شکل زیر در می آید.

 

 چند دقیقه صبر کنید و بعد صفحه را رفرش کنید تا به حالت شکل زیر در آید.



 

 

)آدرس سایت خود را در آدرس بار وارد کنید. مثال من باید آدرس حاال سعی کنید به آدرس سایت خود وارد شوید 

www.freesite.8x.biz .را وارد کنم.( باید نتیجه کار به شکل زیر باشد 

 

http://www.freesite.8x.biz/
http://www.freesite.8x.biz/


را در  Nameserverامی که در صورتیکه نتیجه صفحه ای ؼیر از این بود نگران نشوید. کافیست چند ساعت صبر کنید زیرا هنگ

این زمان  گام اول وارد می کنید زمانی طول می کشد تا هاست با دامین هماهنگ شود. برای من این زمان حدود دو ساعت بود .

 هر چند ساعت یکبار امتحان کنید تا این صفحه برای شما پدیدار شود سپس به گام بعد بروید. ساعت طول می کشد. 88حداکثر 

  



 : دانلىد یک هحتىاساز رایگاى گام سىم

اکنون باید یک محتواساز را روی هاست خود نصب کنیم. من محتواساز وردپرس را انتخاب کردم . برای دانلود آخرین  

 .شوید persian.com-wpنسخه وردپرس فارسی وارد آدرس 

 

 در صفحه بعد هم دوباره روی همان دکمه کلیک کنید تا دانلود شروع شود. کلیک کنید. (دریافت نگارش ...)برای دانلود روی 

 در گام بعد باید هاست را برای نصب وردپرس تنظیم کنیم.

  

http://wp-persian.com/


 : تنظین هاست برای نصب وردپرس گام چهارم

 کلیک کنید. Go to CPanelشده و به اکانت خود وارد شوید. روی  000webhostوارد سایت  

 

 کلیک کنید. My SQLدر صفحه بعد روی 



 

در صفحه بعد تمام فیلدها را کامل کنید .)در کادرهای اول و دوم نام دلخواه خود و در دو کادر بعدی پسورد دلخواه خود را قرار 

می باشد که احتماال برای شما متفاوت خواهد بود حتما به این  mysql1.000webhost.comمن برای سایتم  MySQL Host دهید.

 قضیه دقت نمایید زیرا برای مراحل بعد به این اطالعات نیاز هست.(



 

کلیک کنید . در صفحه بعد اطالعات دیتابیس شما نمایش داده می شود شما به  Create databaseپس از پر کردن همه موارد روی 

 وردپرس نیاز دارید .این اطالعات برای نصب 

 



حاال باید بریم سراغ فایل وردپرسی که دانلود کردیم . اول فایل زیپ را باید باز کنیم برای این کار روی فایل دانلود شده کلیک راست 

یک کل wp-config-sample.phpکلیک کنید و فایل را از حالت زیپ خارج نمایید . اکنون روی فایل  Extract Allمی کنیم و روی 

 کلیک کنید . OKکنید تا باز شود . در پنجره باز شده گزینه دوم را انتخاب کنید و روی 

 

 کنید. OKرا انتخاب کرده و  NotePadدر صفحه بعد 



 

در فایل باز شده باید گزینه های زیر را ویرایش نمایید . )در شکل گزینه هایی که باید حتما ویرایش شوند با خط قرمز مشخص شده 

 (این گزینه ها بایست با اطالعاتی که از هاست برداشت کرده اید جایگزین شود.است.

 



 

 را قرار داد. mysql_databaseباید اطالعات روبروی  database_name_hereدر فایل متنی بجای 

 را قرار دهید. mysql_userباید اطالعات روبروی  username_hereبجای 

 را قرار داد. mysql_passwordباید اطالعات روبروی  password_hereبجای 

 را قرار داد . mysql_hostباید اطالعات روبروی  localhostبجای 

 فایل ویرایش شده من به این صورت درمی آید.



 

 تؽییرات را ذخیره کرده و آنرا ببندید.

  به wp-config-sample.phpید نام فایل از کلیک کنید . با (Rename)حاال روی فایل کلیک راست کرده و روی تؽییرنام 

wp-config.php .تؽییر پیدا کند 

نکته مهم : در تؽییر نام دقت کنید زیرا برخی از استفاده کنندگان نسخه اولیه این مجموعه با این مشکل روبرو بوده اند که فراموش 

این است که  برای جلوگیری از این اشتباه انتهای نام فایل را بگذارند و برخی هم دوتا از آن می گذاشتند. پیشنهاد من php.می کردند 

 چه پوشه ای باشد پسوند همه فایلها را نشان دهد . برای این کار ابتدا یک پوشه را باز کنید )مهم نیست 7ابتدا کاری کنید که ویندوز

 Organize( سپس درصورتیکه منوبار فعال نیست آن را فعال نمایید بدین صورت که روی Computerیا  Document مثال پوشه

 کلیک کنید تا منو فعال شود . Menu_barو بعد از آن روی  Lay outکلیک کنید سپس روی 

 



 کلیک کنید. …Folder optionsو سپس روی  Toolsروی  در منو فعال شده اکنون

 

 Hide extensions forکلیک کنید تا فعال شود سپس تیک کنار گزینه  Viewاکنون در پنجره ای که ظاهر می شود روی برگه 

known file types  را بردارید و درنهایت رویOk  .کلیک کنید. اکنون تمام پسوندها برای شما نمایش داده می شود 

  



 : آپلىد فایلهای وردپرس روی هاست گام پنجن

 اکنون باید فایلهای وردپرس را روی هاست آپلود کنیم. 

توضیح خواهم  استفاده کنیم یا از قابلیتی که در ادامه FTPآپلود تک تک فایلها سخت و زمانگیر است درنتیجه یا باید از نرم افزارهای 

 را انجام دادند به مشکل برخوردند.( این کار FTP)پیشنهاد من روش زیر می باشد زیرا برخی دوستانی که با نرم افزارهای  داد.

 Compressed (Zipped)و سپس روی  Send toکلیک راست کنید و روی  wp-adminوارد پوشه وردپرس شوید و روی پوشه 

Folder  کلیک کنید . فایل فشرده ای با نامwp-admin.zip  ساخته می شود. در مورد پوشه هایwp-content  وwp-includes 

جدید داشته  با هم انتخاب کرده و همینکار را انجام دهید . حاال باید چهار فایل زیپ شده نیزرا انجام دهید . بقیه فایلها را هم همینکار 

 کلیک کنید. File Managerباشید. حاال باید وارد اکانت هاست خود شوید و سپس روی 

 

 کلیک نمایید. Continueسپس روی  در صفحه جدید باید پسورد اکانت هاست خود را دوباره وارد کنید.و



 

 کلیک کنید. deleteانتخاب کرده و روی را  default.phpفایل کلیک کنید تا باز شود .  public_htmlدر صفحه بعد روی 

 

 در صفحه بعد برای تایید روی تیک کلیک کنید.

 

 و سپس روی فلش بازگشت کلیک کنید.

 کلیک کنید. Uploadدر صفحه جدید روی 

 



سمت چپ برای ورود تک به تک فایلها بدرد می خورد که  Browse)دکمه کلیک کنید  راستسمت  Browseدر صفحه جدید روی 

 (!در اینجا ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم

 

 کلیک کنید. openرا انتخاب کرده و روی  wp-admin.zipدر پنجره باز شده ، پوشه وردپرس را بازکنید و ابتدا فایل 

 



 حاال روی تیک کلیک کرده و صبر کنید تا فایلها روی سایت آپلود شود و صفحه به این شکل شود.

 

 wp-content.zipصفحه کلیک کنید و اینبار فایل  راستسمت  Browseحاال روی تیک کلیک کنید و در صفحه جدید دوباره روی 

برای دو فایل زیپ دیگر هم اجرا کنید . در پایان و پس از آپلود همه  را انتخاب کنید و تمام مراحل قبلی را اجرا کنید و اینکار را

تعداد  شوید . اکنون باید صفحه جدید به این صورت باشد. File Managerفایلها ، روی فلش بازگشت کلیک کنید تا وارد صفحه 

 فایلها و نام آنها نیز باید به همین صورت باشد.



 

سمت چپ کلیک می کردند  Browseگان از این مجموعه در هنگام آپلود فایلها اشتباها روی دکمه نکته مهم : برخی از استفاده کنند

 که در نتیجه فایلها بصورت زیپ شده می ماند و قابل استفاده برای کار ما نیست.

هر فایلی را به همان صورتی که وجود دارد آپلود می کند یعنی اگر فایل زیپ  ، سمت چپ Browseتفاوت دو دکمه در این است که 

ولی اگر می خواهید یک پوشه  .. همینطور دکمه سمت چپ قابلیت آپلود یک پوشه را نداردرا آپلود کنید محتویات آن را باز نمی کند

سمت راست آنها را آپلود  Browseرآورده و با دکمه یا تعداد زیادی فایل کوچک را آپلود کنید بهتر است آنها را بصورت زیپ د

 نمایید . بدین صورت خود سایت این فایل زیپ را باز کرده و محتویات آنرا در هاست قرار می دهد.

  



 : تکویل نصب گام ششن

مرحله نصب وردپرس را انجام دهیم. برای سایت من باید وارد آدرس اکنون باید آخرین  

admin/install.php-http://www.freesite.8x.biz/wp     شوم . شما برای سایت خودتان باید بجای قسمت

www.freesite.8x.biz د. همه کادرها را پر کنید و ایمیل خود را آدرس سایت خود را قرار دهید تا وارد صفحه شبیه شکل بعد شوی

 بصورت صحیح وارد کنید زیرا لینک فعالسازی به ایمیل شما ارسال می شود.

من به شما  اکید شناسه می توانید آنرا بصورت پیشفرض رها کنید و هم می توانید آنرا تؽییر دهید. توصیه قسمت: برای نکته مهم 

 هحمله ویروسی گسترده ای به سایتهای وردپرسی شد که در آن حمل مجموعه ،تؽییر آن می باشد زیرا در زمان ویرایش اول این 

 بود وارد شده و کنترل آنها را در دست بگیرند. adminبه سایتهای وردپرسی که شناسه آنها  بر این بود کهتالش 

 

 )راه اندازی وردپرس( کلیک کنید. در انتها روی

http://www.freesite.8x.biz/wp-admin/install.php
http://www.freesite.8x.biz/wp-admin/install.php
http://www.freesite.8x.biz/
http://www.freesite.8x.biz/


 

   تا وارد صفحه ورود به کنترل پنل سایت شوید. ) آدرس الگین ورود به سایت من روی ورود کلیک کنید

login.php-http://www.freesite.8x.biz/wp سایت خود باید بجای آدرس سایت من  می باشد شما برای ورود به کنترل پنل

 آدرس سایت خود را قرار دهید.(

 

 خود را در سایت خود قرار دهید . نصب وردپرس تمام شد و شما می توانید مطالب اکنون وارد کنترل پنل سایت خود شده اید .

( سایت شما بدلیل عدم ده روزبر اساس قوانین فعلی هاست مذکور در صورتی که شما مدتی به سایت خود سر نزنید )در حال حاضر 

فعالیت حذؾ می شود. لذا سعی کنید هر هفته حداقل یک مطلب در سایت خود قرار دهید یا یک مطلب را ویرایش نمایید تا سایت شما 

یک  freesite.8x.biz)بدلیل اینکه سایت  می شود فضای هاستهای رایگان بدون استفاده رها نشود.کار باعث این ؼیر فعال نشود.

سایت صرفا آموزشی برای نوشتن این مجموعه بود و مطلبی در آن وجود نداشت در حال حاضر این سایت از سوی هاست بسته شده 

 است!(

http://www.freesite.8x.biz/wp-login.php
http://www.freesite.8x.biz/wp-login.php


 قرار دادى هطلب در سایتگام هفتن : 

 . پس از ورود صفحه ای شبیه به تصویر زیر بنام پیشخوان وردپرس برای شما نمایش داده می شود. شویدوارد کنترل پنل خود 

 

 مطلب جدید وارد سایت کنیم. بطور مثال من می خواهم درباره همین کتاب تبلیػ کنم .یک  برای شروع بیایید

تواند چندین دسته داشته باشد. این دسته ها به سایت در وردپرس هر نوشته می تواند در دسته ای قرار بگیرد و یک سایت می 

 و مطالب شما نظم می بخشد.

 



 وقتی کاربر به سایت وارد می شود این دسته ها را در سمت راست یا چپ سایت می بیند .

 من برای مطلب خود می خواهم دسته ای با نام "دانلود کتاب" بسازم.

 داریم تا منوی آن باز شود سپس روی "دسته ها" کلیک می کنیم.نشانگر موس را روی "نوشته ها" نگه می 

 

 جاهای خالی را مطابق تصویر پر می کنم.

 

نکته : قسمت نامک را حتما انگلیسی بنویسید.در صورتیکه ترجمه انگلیسی آن را نمی دانید می توانید از مترجم گوگل استفاده 

 مجموعه دسته ای دیگر باشد باید از قسمت مادر نام آن دسته را انتخاب کنید.کنید. همچنین اگر می خواهید دسته ای زیر 



 پس از تکمیل روی "افزودن دسته تازه" کلیک کنید.

 اکنون دسته جدید ایجاد شد . حاال باید برویم سراغ نوشتن مطلب.

 

 "افزودن نوشته" کلیک کنید.برای نوشتن مطلب جدید روی 

 

کنید . اکنون باید دسته این مطلب را انتخاب کنید توجه کنید که می توانید چند دسته برای مطلب  عنوان و مطلب خود را تایپ

 خود انتخاب نمایید.



 

 برای بهتر شدن قابلیت جستجو مطالب سایتتان در موتورهای جستجو قسمت برچسب را تکمیل کنید.

 

 پس از تکمیل ، روی "انتشار" کلیک کنید.

 

  



 خىد کسب درآهد کنینچگىنه از وبسایت 

این قسمت جدیدا و به درخواست برخی از دوستانی که مایل بودند از سایت خود کسب درآمد نمایند به کتاب توجه توجه !! 

این قسمت بسته به نظر شخص شماست . درصورتیکه خواستید از سایت خود کسب درآمد کنید پیشنهاد افزوده شده است. اجرای 

 فصل را به دقت مطالعه نمایید. میکنم نکات انتهای این

راههای زیادی برای کسب درآمد از سایت وجود دارد که من در اینجا به چند مورد اشاره می کنم. توجه داشته باشید که درآمد شما از 

از سایتتان نیز  سایت شماست. هر چه مطالب سایتتان بیشتر و ارزشمندتر باشد بازدید از میزان محبوبیت و بازدیدبه این سایتها بسته 

 ی کار انتظار معجزه نداشته باشید.. پس در ابتدا بوده و درآمد کسب شده هم بیشتر خواهد بودبیشتر 

 درآمدهای ریالی -

 یکی از روشهای کسب درآمد گذاشتن تبلیؽات دیگران در سایت است ولی چگونه تبلیػ کننده ها را پیدا کنیم؟

که تبلیؽات دیگران را میگیرند و در سایتهای اعضا نشان می دهند .درصدی از پول تبلیػ جواب ساده است : شرکتهایی وجود دارند 

که در اینجا یکی از آنها را معرفی  به تبلیػ کننده و درصدی نیز به شرکت اصلی می رسد. شرکتهای زیادی اینکار را انجام می دهند

 می کنم.

www.Oxinads.com 

 کلیک کنید. در صفحه باز شده روی ثبت نام کلیک نمایید.  http://www.oxinads.comبرای ثبت نام روی 

http://adf.ly/3121472/oxinads
http://adf.ly/3121472/oxinads
http://adf.ly/3121472/oxinads


 

 وی دکمه ثبت نام کلیک کنید.در صفحه جدید اطالعات خواسته شده را بصورت دقیق پر کرده و سپس ر



 

 ساعت ایمیل خود را چک کنید و روی لینک فعالسازی کلیک نمایید. پس از چند

 http://www.oxinads.comپس از فعالسازی میتوانید وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود به حساب کاربری روی 

 کلیک نمایید.

http://adf.ly/3121472/oxinads


 

 و کلمه عبور خود را وارد نموده و روی ورود کلیک کنید. در قسمت ورود به سیستم نام کاربری

 

 اکنون با ذکر یک مثال روش قرار دادن تبلیػ در سایت را توضیح میدهم.

 می خواهم یک تبلیػ گرافیکی را در کناره سایت قرار بدهم . ابتدا از قسمت سیستم کلیکی روی کد تبلیؽات گرافیکی کلیک می کنیم .



 

 گرافیکی هوشمند کلیک می کنیم .روی تبلیؽات 

 

 را انتخاب میکنم. 961*961در صفحه بعد باید یک اندازه مناسب را انتخاب کنیم . من اندازه 

 

را باز و در آنجا پیست میکنیم . )طبق راهنماییهای خود سایت  notepadکد جاوا اسکریپت را انتخاب و کپی می کنیم . نرم افزار 

  (را قرار می دهیم. window=0مقدار  window=1بجای مقدار 



 

 

 را انتخاب و کپی می کنیم. notepadاکنون کل متن داخل 

 حاال بایست وارد کنترل پنل سایت خود شوید. ابتدا روی نمایش و سپس روی ابزارکها کلیک کنید.

 

 صلی بیندازید.از قسمت ابزارکهای در دسترس گزینه متن را بگیرید ، بکشید و به قسمت نوار کناری ا



 

 کادری به شکل زیر باز می شود.

 

 قسمت نام را می توانید خالی بگذارید یا میتوانید به دلخواه پر کنید

 را بچسبانید و سپس روی ذخیره کلیک کنید. notepadدر کادر بزرگ متن کپی شده از 



 

 سایت خود را باز کنید . نتیجه کار بصورت زیر در می آید.

 



 تبلیؽات متنی و گرافیکی دیگر نیز همین روش را انجام دهید.برای 

 سایتهای دیگری نیز هستند که به ازای فروش محصوالتشان به شما پورسانت می دهند. چند نمونه از این سایتها بقرار زیر است :

www.iranmc.com 

www.frotel.com 

www.mizbanmarket.com 

 نیز در همین زمینه پیدا کنید.سایتهای دیگری  می توانید با جستجو در اینترنت

 درآمدهای ارزی )دالری( -

 در اینجا کار دو نوع سایت خارجی را توضیح می دهم

- Bidvertiser 

و در ازای هر روش کار این سایت مشابه سایت اکسین ادز است . بدین صورت که شما تبلیؽاتی را در سایت خود قرار می دهید 

 بلؽی منظور می شود.کلیک روی آنها برای شما م

 کلیک نمایید. Joinکلیک کنید. در صفحه باز شده روی دکمه  www.Bidvertiser .comبرای ثبت نام روی لینک 

 

http://adf.ly/V5Gj3
http://adf.ly/V5Gj3
http://adf.ly/V5H7O
http://adf.ly/V5H7O
http://adf.ly/V5HMh
http://adf.ly/V5HMh
http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref_publisher.dbm?Ref_Option=pub&Ref_PID=179401
http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref_publisher.dbm?Ref_Option=pub&Ref_PID=179401
http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref_publisher.dbm?Ref_Option=pub&Ref_PID=179401


را پر کنید . دقت کنید کد تلفن ایران را وارد نکنید . سپس تمام تیکها را زده و آنگاه روی دکمه در صفحه باز شده تمام اطالعات 

Get Activation Code .کلیک کنید. کد فعالسازی به ایمیل شما ارسال می شود . بایست این کد را در جای خالی قرار دهید 

 

 پیؽامی بصورت زیر ظاهر می شود .

 

 کلیک کرده و سپس ایمیل خود را چک کنید. Close Windowروی 



 

 .کلیک کنید Continueکد فعالسازی را از ایمیل خود کپی کرده و سپس در جای خالی مذکور پیست کنید و روی دکمه 

در صفحه جدید قسمتهای مشخص شده را با اطالعات صحیح پر کنید )اطالعات زیر مربوط به سایت من می شود ممکن است برای 

 کلیک نمایید. Finishشما متفاوت باشد( و سپس روی دکمه 

 

 کلیک کنید. iser.comwww.bidvertثبت نام تمام شد.اکنون برای ورود به اکانت روی لینک 

http://adf.ly/V5ObJ


 

کلیک  Loginقرار داده و یوزر و پسورد و نیز کلمه امنیتی را وارد کرده و روی دکمه  Publisherرا روی  ACCOUNTقسمت 

 کنید.

 

 finishکلیک کرده و سپس مطابق شکل گزینه اول را انتخاب و آنگاه روی دکمه  Add New Bidدر صفحه باز شده ابتدا روی 

 ید.کلیک کن

 modifyکلیک کرده و مثال در قسمت بنر روی اولین شکل روی دکمه  Template Designابتدا روی  ، برای طراحی یک تبلیػ

 کلیک می کنیم.



 

کلیک کرده تا نتیجه تؽیرات  Update در صفحه جدید با استفاده از گزینه ها تؽییرات دلخواه خود را اعمال کنید و سپس روی دکمه

 کلیک کنید. Done را ببینید. هنگامی که به نتیجه مطلوب رسیدید روی دکمه

 



کلیک کرده و سپس از لیست سایت خود  Bidvertiser Centerاکنون می خواهیم این تبلیػ را در سایت خود قرار دهیم. ابتدا روی 

 کلیک می کنیم. Choose Templateرا انتخاب و در نهایت روی دکمه  

 



 کلیک می کنیم. Updateسپس روی در صفحه جدید تبلیؽی را که طراحی کرده بودیم انتخاب کرده و 

 

 کلیک می کنیم. Get Ad Codeاکنون روی دکمه 

 

 در صفحه جدید کدهای داخل کادر را انتخاب کرده و کپی می کنیم. این کد را باید در سایتمان قرار دهیم.



 

 د کنترل پنل سایتمان می شویم. دوباره روی نمایش و سپس ابزارکها کلیک می کنیم.اکنون وار

 

 اینبار از قسمت ابزارکهای در دسترس گزینه متن را بگیرید بکشید و به قسمت پابرگ بیندازید.)جای آن به سلیقه شما بستگی دارد(



 

کپی کرده بودید پیست  Bidvertiserدر کادر باز شده در قسمت نام یک نام دلخواه و در کادر خالی بزرگ کدی را که از سایت 

 ذخیره کلیک کنید.نمایید. سپس روی 

 



 .به نمایش درآمد بصورت شکل زیر  در قسمت پایین سایتم اکنون سایت خود را باز کنید و نتیجه کار را ببینید. نتیجه کار من

 

 

- Adfly 

هر کلیکی روی لینکهای سایت شما باعث درآمد می شود. البته این درآمد بسیار کم می باشد ولی به مرور زمان این سایت در روش 

. )روش ساخت پی پال را می توانید اریز می شودبه حساب پی پال شما وپول دریافتی از این روش  مقدار آن قابل توجه خواهد شد .

 (.در اینترنت سرچ کرده و یاد بگیرید

 : روش کار به این صورت است

 کلیک کنید. Join Nowو روی دکمه  شوید http://ad f.lyابتدا وارد لینک 

 

http://adf.ly/?id=3121472
http://adf.ly/?id=3121472


اطالعات خود را بصورت درست وارد کنید زیرا ایمیل فعالسازی به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود. برای در صفحه ظاهر شده 

 کلیک نمایید. Joinرا انتخاب نمایید. پس از تکمیل اطالعات روی دکمه  Link Shrinkerگزینه  Account Typeقسمت 

 

 اکنون باید صفحه ای مانند زیر برای شما پدیدار شود.

 

فرستاده شده را باز کنید. ایمیل ارسال شده شبیه شکل زیر می باشد. در این  ADFLYایمیل خود را چک کنید . ایمیلی که از طرؾ 

 ایمیل یک کد فعالسازی قرار دارد که باید آنرا انتخاب و کپی نمایید.



 

 کلیک نمایید. Confirmشوید و کد فعالسازی را در آنجا پیست کنید سپس روی دکمه  http://adf.ly/index/confirmوارد لینک 

 

 اکنون وارد صفحه زیر می شوید که نشان میدهد شما با موفقیت ثبت نام کرده اید.

 

 باالی صفحه کلیک کنید. Log Inشوید و روی دکمه  yhttp://adf.lاکنون برای ورود به سایت وارد آدرس 

http://adf.ly/index/confirm
http://adf.ly/


 

 کلیک نمایید. Log Inدر صفحه جدید ایمیل و پسوردی را که قبال برای ثبت نام انتخاب کرده بودید وارد نمایید و روی دکمه 

 

 و البتهیک لینک وجود دارد  اکنون وارد اکانت خود شده اید . فرض کنید قصد داریم یک متن داخل سایت بگذاریم که در آن متن ،

لینک کسب درآمد کنیم . )مهم نیست چجور لینکی باشد و یا حتی در کجای سایت یا ایمیلمان باشد . مهم اینست که ما  از آن میخواهیم

میتوانیم هر لینکی را تبدیل به لینکهای پولساز نماییم و در هر جایی استفاده کنیم. بطور مثال من لینک سایت اکسین ادز را تبدیل به 

کتاب قرار دادم . هر کس که روی آن کلیک می کند مبلػ بسیار اندکی به حساب من ریخته می شود. شما لینک پولساز کردم و در این 

  و یا هر جای دیگری استفاده کنید.( نیز می توانید از این لینکها در سایت ، متن ایمیل ، فیس بوک ، توییتر

را   http://film70.cz.ccمن لینک سایت  ).کنیم  روش کار بسیار ساده است . برای شروع لینک مزبور را انتخاب و کپی می

 (انتخاب می کنم.

http://film70.cz.cc/


 کلیک می کنیم. View More Optionابتدا روی دکمه 

 

 را انتخاب کنید. نیازی نیست بقیه موارد را دستکاری کنید. Framed Bannerگزینه   Advertising Typeروبروی قسمت 

 

 قسمت جای خالی لینکی را که می خواهید پولساز شود را وارد نمایید.در 

 



 کلیک کنید. صفحه مانند شکل زیر تؽییر می کند. Shrinkاکنون روی دکمه 

 

 با کلیک روی دکمه کپی لینک جدید را می توانید کپی کرده و هر جا خواستید بچسبانید )پیست کنید(.

دهم را قرار می  http://adf.ly/P4lonلینک  film70.cz.ccاستفاده کنم بجای لینک  01سایت فیلم اکنون من هرجا خواستم از لینک 

نند سابق نمایش داده هما 01فیلم تا هر کسی روی آن کلیک کرد مبلؽی برای من واریز شود. اگر روی لینک مذکور کلیک کنید سایت 

خواهد شد ولی یک بنر هم در باالی سایت به نمایش در می آید که در حقیقت باعث درآمد برای شما می شود. نیازی نیست روی بنر 

 لینک نمایش این سایت بصورت زیر می شود )خودتان نیز روی کلیک کنید زیرا نمایش بنر برای شما کسب درآمد می کند.

http://adf.ly/P4lon  ).کلیک کنید و نتیجه را ببینید 

 

http://film70.cz.cc/
http://adf.ly/P4lon
http://adf.ly/P4lon
http://adf.ly/P4lon


 قرار داده است. Adflyاز این روش استفاده نموده و تمام لینکهای دانلود فیلم را از نوع  film70.cz.ccبطور مثال سایت 

 

 چند نکته برای استفاده از این روش:

همه لینک های خود را به لینکهای پولساز تبدیل نکنید. مثال در مورد لینکهای تبادل لینک بهتر است اینکار را نکنید. زیرا باعث سلب 

 اطمینان دیگران می شود و دیگر با شما تبادل لینک نمی کنند.

کرده و در قسمت پیوندها قرار  خودتان گلچین بهتر است فقط لینکهایی را که در متن نوشته ها قرار می دهید و یا لینکهایی را که

 دهید را تبدیل به لینکهای پولساز نمایید.می

لینکهای پولساز را می توانید در هر جایی قرار دهید حتی در ایمیلهای خود به دیگران. مثال می خواهید آدرس یک سایت یا یک 

لینک پولساز تبدیل کرده و لینک پولساز را ارسال نمایید. اینکار در  لینک را به دوستتان ایمیل کنید می توانید با روش فوق آنرا به

بطور مثال گروه اینترنتی ایران فیلم با آدرس تبلیؽات ایمیلی و نیز در فیسبوک و توییتر نیز امکان پذیر است. 

/group/iran_film_downloadhttp://groups.yahoo.com نماید فیلمها را به اعضا خود ارسال می هر چند وقت آدرس دانلود

که در حقیقت آدرس دانلود فیلم را به لینک پولساز تبدیل کرده و لینک پولساز را برای اعضا ارسال می کند. )برای دیدن ایمیلهای 

 گروه باید عضو این گروه شوید(

http://film70.cz.cc/
http://groups.yahoo.com/group/iran_film_download
http://groups.yahoo.com/group/iran_film_download


 نکات مهم در کسب درآمد :

ید زیرا ممکن است اکانت شما را بدلیل تقلب ببندند. )این قضیه در مورد همه سایتهای کسب درآمد نروی لینکها کلیک نک خودتان

 صادق است(

روشهای کسب درآمد بسیاری وجود دارند که فقط چندتا از سایتهای باسابقه در این کتاب توضیح داده شد . برای یافتن سایتها و 

روشهای دیگر می توانید با افراد ماهر مشورت کرده و یا از طریق جستجو در اینترنت به مقصود برسید . فقط مواظب افراد و 

 کارتهای بانکی خود را در اختیار هیچ سایتی قرار ندهید.رمز هیچگاه رمز ایمیل و یا سایتهای سودجو و متقلب باشید. 

 .و بازدیدکنندگان را فراری می دهد در استفاده از این سایتها افراط نکنید زیرا هم باعث شلوؼی و هم سنگینی سایت شما می شود

ورد بقیه سایتها بهتر است بسته به نوع بازدیدکنندگان تبلیؽات را ر مدهمیشه و در هر سایتی می توانید استفاده کنید ولی  adflyاز 

. بطور مثال اگر اکثر بازدیدکنندگان سایت شما ایرانی هستند استفاده از تبلیؽات خارجی برای کسب درآمد بیهوده است و  انتخاب کنید

 جی هستند نتیجه ای درپی ندارد.خاربالعکس استفاده از تبلیؽات فارسی زبان در سایتهایی که بازدیدکنندگانشان 

اگر سایتی پیشنهاد پورسانتهای آنچنانی نمود حواستان را جمع کنید که فریب نخورید زیرا تبلیؽات اینترنتی عموما دارای سود پایین 

 بوده و فقط در دراز مدت به شما نتیجه می دهد. سایتهای مذکور ممکن است سایتهای مخرب باشند.



 یدلینکهای هرتبط و هف

 مراجعه کنید. http://bit.ly/X2QWfnبرای یادگیری مدیریت اولیه وردپرس به آدرس 

 مراجعه کنید. http://bit.ly/16PHygZبرای اطالعات بیشتر جهت نصب به آدرس 

 مراجعه کنید. persian.com/codex-http://wpبرای اطالعات بیشتر در مورد وردپرس و استفاده حرفه ای از آن به آدرس 

 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنرا از  برای بهتر شدن این مجموعه داشتیدو یا انتقاد و پیشنهادی  لطفا در صورتیکه اشتباه و یا ؼلط امالیی را در این نوشته یافتید

 طریق ایمیل به اینجانب اطالع دهید تا در ویرایش بعدی رفع شود . متشکرم

 امید حسینی

Software70co@ymail.com 
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