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پیشگفتار
کافــی نیســت، بایــد  کنیــم. آرزو  کافــی نیســت، بایــد عمــل  دانســتن 

انجــام دهیم. 

لئوناردو داوینچی
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کــه مــی خواهیــد  کنیــد و آن طــور  کنیــد ، خــود و دیگــران را شــگفت زده  کار رویایــی تــان ایجــاد  کســب و 
کنیــد. زندگــی 

کتــاب شــما  کســب وکار شــما باشــد. در ایــن  کتــاب اســرار مدرســان هوشــمند مــی توانــد معجــزه ی زندگــی و 
بــا ایــده بســیار ســاده امــا درخشــان تولیــد محتــوا ، محصــوالت و خدمــات آموزشــی دیجیتــال آشــنا خواهیــد 

کــه چگونــه بــا ایجــاد محصــوالت و خدمــات آموزشــی و مشــاوره ای پولــدار شــوید. گیریــد  شــد و یــاد مــی 

کند! که می تواند شما را پولدار  کتابی 

کــه نــوآوری و تکنولــوژی ایــن فرصــت را بــه مــا داده تــا بتوانیــم آن شــکل   کنیــم  مــا در زمانــه ایــی زندگــی مــی 
کنیــم و آنچــه الزم داریــم، اشــتیاق و دانســتن قواعــد بازی اســت ، حال فرقــی نمیکند  کــه میخواهیــم زندگــی 
ــق اش  ــه الی ک ــور  ــم آنط ــی توانی ــا م ــت ، م ــان چیس ــی م ــت زندگ ــا موقعی ــیت و ی ــات ، جنس ــزان تحصی می
کتــاب اســرار مدرســان هوشــمند دربردارنــده ی نــکات بســیار مهمــی در راه رســیدن  کنیــم.   هســتیم زندگــی 

کار تولیــد محتــوا ، مشــاوره و آمــوزش اســت.  کســب و  بــه ســود اقتصــادی، در زمینــه ی 

اینترنت همه چیز است

کربرگ  در جایــی از فیلــم شــبکه اجتماعــی ســاخته دیویــد فینچــر یــک دیالــوگ شــگفت انگیــز از زبان مــارک زا
کردیــم، و حــاال قــرار اســت  کــوچ  کردیــم، ســپس بــه شــهرها  مــی شــنویم : مــا زمانــی در مــزارع زندگــی مــی 

کنیــم. کــه در اینترنــت زندگــی 

www.takbook.com



5

ــه   آن   ــا   تبدیــل   شــده   و   همــه   امــور   زندگــی   مــان   وابســتگی   شــدیدی   ب ــده   اصلــی   و   مهــم   دنی ــه   پدی اینترنــت   ب
 پیــدا   کــرده   اســت   ارتباطــات  ،   مســافرت  ،   موســیقی  ،  خریــد   و   هــر   چیــزی   کــه   فکــرش   را   بکنیــم  .  تجــارت  
 الکترونیــک   طــی   دهــه   گذشــته   بــه   طــور   چشــمگیری   افزایــش   یافتــه   و   نشــانه   هایــی   از   کنــد   شــدن   آن   وجــود  
ــار    نــدارد  . در   نظــر   بگیریــد   کــه    40%   از   کاربــران   اینترنــت   ،   کــه   بیــش   از   1    میلیــارد   نفــر   هســتند  ،   حداقــل   یــک   ب
ــه   روز   در   ــد  و   فــروش   آنایــن   در   سراســر   جهــان   از   طریــق   تجــارت   الکترونیــک   روز   ب ــد   اینترنتــی   داشــته   ان  خری

 حــال   افزایــش   اســت. 
در   حــال   حاضــر   کمپانــی   هــای   بزرگــی   در   دنیــا   آمــازون   و   در   ایــران   دیجیــکاال   از   مزایــای   اینترنــت   اســتفاده   و  
 ســودآوری   قابــل   توجــه   بــرای   کســب   و   کارشــان   فراهــم   کــرده   انــد.   البتــه   ایــن   بــه   ایــن   معنــا   نیســت   کــه   اینترنــت  
 فقــط   و   فقــط   بــرای   کمپانــی   هــای   بــزرگ   و   ســرمایه   هــای   آنچنانــی   مفیــد   اســت   و   یــا   اینکــه   مــن   شــما   را   دعــوت  
 کــرده   ام   تــا   فروشــگاه   اینترنتــی محصــوالت فیزیکــی   جدیــدی   راه   انــدازی   کنیــد   و   بــه   رقابــت   بــا   ایــن   کمپانــی  
 هــای   بــزرگ   بپردازیــد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             در   حقیقــت   اینترنــت   فرصــت   ویــژه   ای   را   بــرای   کارآفرینــان   انفــرادی   و   کســب   و   کارهــای  
 کوچــک   ایجــاد   کــرده   اســت   ،   کاری   بســیار   ســاده   تــر    از    راه   انــدازی   و   مدیریــت   فروشــگاه   اینترنتــی   محصــوالت  

 فیزیکــی   ،   خطــرات   بســیار   کمتــر   و   ســرمایه   گــذاری   و    زمــان   صــرف   شــده   بســیار   کمتــر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

تبریک به شما 

کنــش ابتدایــی بســیاری از افــراد، مقاومــت در برابــر  کــه در دنیــای واقعــی وا گویــم بــه شــما ، چرا تبریــک مــی 
یادگیــری مــداوم اســت.

کــه بیشــتر انســانها در مواجهــه بــا یادگیــری چیزهــای جدیــد، بطــور غریــزی و  دلیــل ایــن مقاومــت ایــن اســت 
کننــد. بــه طــور مثــال همیــن حــاال ، شــما بــه جــای اینکــه ایــن  گاه بــر جنبــه هــای منفــی آن تمرکــز مــی  ناخــودآ
کار را نکردنــد  کــه ایــن  کنیــد مــی توانســتید ماننــد بســیاری از افــراد دیگــر  کنیــد و مطالعــه  کتــاب را خریــداری 

کارتــان بگوییــد:  کنیــد و در توجیــه  عمــل 
کتاب بخوانم، برنامه تلویزیون را از دست می دهم.  گر  ا

که اصال وقت ندارم و چندجا میهمانی دعوت شده ام. این هفته 
کتاب ، پنجشنبه می روم یه رستوران خوب. کردن برای این  به جای هزینه 

کــه بســیار مهــم و قابــل ســتایش اســت.  شــما موثــر بــودن را انتخــاب و در راســتای آن قدمــی برداشــته ایــد 
کــرده ایــد و بــه عنــوان نویســنده  کتــاب اســرار مدرســان هوشــمند را انتخــاب  کــه  خیلــی خیلــی خوشــحالم 
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گرفتــه ایــد  و تصمیــم داریــد  کــه تصمیــم بزرگــی بــرای زندگــی خودتــون  کتــاب در خدمــت شــما هســتم  ایــن 
کنیــد و از ایــن بابــت مجــدد بــه شــما  ــا آمــوزش و تدریــس در زندگــی دیگــران نیــز تغییــرات مثبــت ایجــاد  ب

گویــم.  تبریــک مــی 

در ســده های پیشــین ثروتمند شــدن با خرید و فروش محصوالت 

و خدمــات فیزیکــی میســر میشــد، امــا امــروزه بهتریــن روش ثــروت 

انــدوزی ، ورود بــه دنیــای آنالیــن و خریــد فروش در این دنیاســت.

مارک آستروفسکی
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منظور من از یادگیری چیست؟ 

کنــون بــرای شــما نیــز پیــش آمــده باشــد، وارد یــک رســتوران بــا امکانــات لوکــس و محیطــی شــیک  شــاید تا
گوییــد ایــن رســتوران بــا ایــن امکانــات و محیــط جــذاب ، حتمــا غــذای فــوق  مــی شــوید،  بــه خودتــان مــی 
کنیــد. بــا  کنیــد و از خلوتــی رســتوران تعجــب مــی  العــاده ای خواهــد داشــت. بــه دور ورتــان نــگاه مــی 
گرفتن ســفارش  گارســون برای  گوییــد حتمــا ایــن روز و یــا ایــن ســاعت سرشــان خلــوت اســت.  خودتــان مــی 
کنیــد بــه پرســیدن ســوال در مــورد غذاهــا تــا بتوانیــد راحــت تــر غــذای  پیــش شــما مــی آیــد و شــما شــروع مــی 
کنــد نحــوه  کــه شــما را متعجــب و ناراحــت مــی  کنیــد. در حیــن ســفارش غــذا چیــزی  خودتــان را انتخــاب 

گیرنــده  بــا شماســت.  برخــورد ســفارش 
گرفتــه باشــید ، بلــه خلوتــی رســتوران دلیــل داشــت، مدیــر رســتوران  شــاید تــا اینجــای داســتان منظــور مــن را 
ــرده ، حتــی سرآشــپز فــوق  ک ــات رســتوران  ــارد هزینــه فضــا ، محیــط و امکان ــا حتــی چنــد میلی میلیــون هــا ی
کــه جــز مهــم تریــن و البتــه  کــرده اســت ولــی روی آمــوزش و یادگیــری نحــوه رفتــار پرســونل  العــاده را انتخــاب 
کار نکــرده اســت. البتــه داســتان رســتوران یــک مثــال بــود  و ایــن  کارهــای هــر رســتورانی اســت  ارزان تریــن  

کاری اتفــاق بیفتــد.  کســب و  مــورد مــی توانــد بــرای هــر شــخصی و یــا هــر 
کــه شــما را بــا افــق  کاســیک نیســت، منظــور مــن در اینجــا  از یادگیــری  نوعــی ســت  منظــور مــن یادگیــری 
کار هســتید،  کــه مشــغول بــه  کــه همزمــان در هــر حرفــه ای  کنــد و توانمنــدی ایــن را بیابیــد  هــای جدیــد آشــنا 

ماننــد یــک نوآمــوز بدنبــال آموختــن دانــش و مهــارت هــای جدیــد باشــید.
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یک تعهد بزرگ به خودتان دهید 

جایی خواندم ....
گفتــم  کــه ۲۰ ســالم بــود مــی خواســتم جهــان را تغییــر بدهــم ، وقتــی ۲۵ ســاله شــدم بــا خــودم  زمانــی 
کامــی هــا بــه ایــن فکــر  گــذار باشــم ، هنــگام ۳۰ ســالگی بعــد از نا کشــورم تاثیــر  کنــم تــا در  کاری  کــه بایــد 
کــه  کــه شــاید بتوانــم در شــهرم یــک فــرد موثــر باشــم. امــا وقتــی ۳۵ ســالم شــد متوجــه شــدم  کــردم  مــی 
کــه  کاری بــرای خانــواده ام انجــام دهــم و ســرانجام وقتــی بــه ۴۰ ســالگی رســیدم آرزو داشــتم  بهتــر اســت 

کنــم.   بتوانــم تغییــری در خــودم ایجــاد 
گــذار  شــما را نمــی دانــم ولــی بــه نظــر مــن جملــه پرمعنایــی بــود ، بســیاری از مــا مــی خواهیــم در دنیــا تاثیــر 
گذاشــتن  کنیــم امــا شــرط اصلــی تاثیــر  مثبــت  کاری  باشــیم ، بســیاری از مــا مــی خواهیــم بــرای خانــواده مــان 
کاری  کشــور ، شــهر و خانــواده  ایجــاد تغییــر در خودمــان اســت. نخســت بایــد خودمــان اهمــال  در دنیــا ، 
کنیــم ، ابتــدا بایــد خودمــان تنبلــی نکنیــم و بــا نتایــج آن بــه  نکنیــم تــا بــا دیگــران از مزایــای آن صحبــت 

کــه تنبلــی بزرگتریــن دشــمن زندگــی شــان اســت. کنیــم  دیگــران اثبــات 
کردیــد. قبــل از اینکــه وارد متــن  کتــاب را انتخــاب  کار و بهانــه ، خوانــدن ایــن  خوشــبختانه شــما بیــن صدهــا 
کــه زندگــی  کتــاب شــویم از شــما مــی خواهــم یــک تعهــد جانانــه بــه خودتــون بدهیــد. تعهــدی  اصلــی ایــن 
ــی  ــیر اصل ــن را از مس ــه م ک ــزی  ــر چی ــا ه کاری و ی ــام  ــی ، اهم ــتم تنبل ــع خواس ــر موق ــرد و ه ک ــون  ــن را دگرگ م

کمکــم آمــد.  کنــد بــه  موفقیــت دور 
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کشــید، از شــما مــی خواهــم  همیــن حــاال  کتــاب چیــزی در حــدود 3 ســاعت طــول خواهــد  مطالعــه ایــن 
کنیــد.  کتــاب نــکات مهــم را بــرای خودتــان یادداشــت  کاغــذ برداریــد و تــا پایــان مطالعــه  قلــم و 

ــون را  ــام خودت ــد ن ــی بای ــه در جــای خال ک ــه مشــخص اســت   ــر را بنویســید. البت ــه زی کاغــذ اول جمل ــوی  ت
بنویســید. 

کــه تمــام تــالش خــود را  بــرای رشدشــخصی و بهتــر زندگــی  مــن ......................... قــول میدهــم 
ــم. ــام ده ــم انج ــردن خــودم و اطرافیان ک

امضاء

کــه مطمئن از  کنــم تــا زمانــی  کــه شــما بــه خودتــان مــی دهیــد. پیشــنهاد مــی  ایــن یــک تعهــد ارزشــمند اســت 
کــه امضــای شــما چیــز بســیار بــا ارزشــی اســت و زمانــی بایــد  ایــن بابــت نشــده ایــد برگــه را امضــاء نکنیــد چــرا 

کــه شــما ۱۰۰% مطمئــن هســتید.  انجــام شــود 
کنیــد، بــه  کنیــد و امضــاء  گــر بــه هــر دلیلــی نتوانســتید آن را پــر  کــه ا پرکــردن ایــن برگــه ایــن قــدر مهــم اســت 

کنیــد. کتــاب صــرف نظــر  کنــم از خوانــدن ادامــه ایــن  شــما توصیــه مــی 
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کنید گوش می  کسی  که به چه  مراقب باشید 

ــران  ــرده و  در ای ک ــدا  ــیوع پی ــر ش ــای دیگ ــتر از دوره ه ــیار بیش ــت بس ــای موفقی ــر دوره ه ــال اخی ــد س در چن
کســب  کســب وکار از  ــان  ــن تعــداد مربی ــداد اســاتید موفقیــت از خــود دانشــجویان موفقیــت و همچنی تع
کــس بــرای خــودش متــدی بــی پایــه و اســاس  کــه هــر  وکارهــای موفــق بیشــتر اســت ، ایــن امــر ســبب شــده 

کــردن ســرفصل و مطالــب اســاتید موفــق میکننــد. کپــی  کنــد و یــا تعــدادی از افــراد شــروع بــه  را بنیــان 
کــه آمــوزش هــای و ســخنرانی هــای شــان از دل ســال هــا فعالیــت در حــوزه   در ایــن میــان افــرادی هســتند 
کــه قصــد آمــوزش آن را دارنــد را خودشــان نــه یــک بــار بلکــه  تخصصــی و مــورد نظرشــان اســت و مســیری 
کامــا درســت اســت امــا بــه دلیــل تعــداد زیــاد  کــرده انــد و مطالــب  چنــد بــار رفتــه انــد.  تــاش هــای زیــادی 
کــه عــده ای بــه ســراغ افــراد نابلــد برونــد و نتیجــه نگیرنــد و از موفقیــت و  اســاتید ایــن امــکان وجــود دارد 

کتــاب هــا و حــرف هایــی از ایــن دســت بیــزار شــوند. موفــق شــدن و 
کنیــد قبــل  کار و زندگــی تــان اجــرا میکنیــد، همــواره ســعی  کســب و  کســی را را در  کنیــد فرامیــن چــه  توجــه 
گویــد ببینیــد اول خــودش  گــر در مــورد ثــروت مــی  کنیــد زندگــی نامــه او را بدانیــد ا گــوش  کســی  از اینکــه بــه 
گــر  گویــد ببینیــد اول خــودش در روابــط موفــق شــده یــا نــه ا گــر دربــاره ی روابــط مــی  چقــدر ثروتمنــد اســت ا

گویــد خــودش در ایــن رقابــت موفــق بــوده یــا نــه. کنکــور مــی  بــرای 
»نتایج افراد نشان دهنده ی درست یا غلط بودن حرف هایشان است«

ــا  ــا خــودش توانســته ب ــا خــودش ثروتمنــد اســت آی ــه شــما وعــده ثروتمنــد شــدن مــی دهــد آی کســی ب ــر  گ ا
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کنــد. کســب  ــروت  ــد تجــارت هــای موفــق بســازد و ث گوی ــه مــی  ک ــی  اصول
و یا اینکه این فرد می خواهد از فروش حرف ها و نوشته هایش ثروتمند شود؟

کــه ممکــن اســت فــردی شــما را بــه بیراهــه ببــرد  کنیــد و بدانیــد  قبــل از هــر چیــزی در انتخــاب مربــی دقــت 
و فــردی شــما را بــه ثــروت و خوشــبختی بکشــاند امیــدوارم در انتخــاب مربــی تصمیــم صحیحــی بگیریــد.  

کــردم ، آن زمــان چیــزی  کمتریــن امکانــات وســرمایه آغــاز  کار اینترنتــی آموزشــی خــودم را بــا  کســب و  مــن 
جــز لــپ تــاپ ،  اینترنــت  و تلفــن همــراه  بــرای شــروع نداشــتم. مــن در طــول 7 ســال فعالیــت رشــد فزاینــده 
کارهــای آموزشــی در دنیــا و  کســب و  کــردم و از تمــام پتانســیل  کار اینترنتــی آموزشــی ام تجربــه  کســب و  در 

گویــم. کــه مــی  ایــران اطــاع دقیقــی بــه دســت آوردم و بــه همیــن دلیــل اســت 
گر به دنبال یه شغل فوق العاده توپ هستید. ا

گر به دنبال رضایت شخصی و رضایت شغلی هستید. ا
گر به دنبال درآمد هنگفت هستید. ا

کنید. که مهارت و تخصص تون را تبدیل به درآمد  گر به دنبال این هستید  ا

کاری با حداقل سرمایه و امکانات هستید. کسب و  گر به دنبال راه اندازی  ا
که در دنیا موثر باشید و بر زندگی دیگران اثربخش باشید. گر به دنبال این هستید  ا

گر به دنبال یه سبک زندگی خاص و طراحی شده توسط خودتان هستید. و ا
ــه روش  ــه ب ــان شــوید ، البت ــی ، ســخنران و .... در حیطــه تخصصــی ت حتمــا حتمــا مــدرس ، مشــاور ، مرب

ــمند. ــان هوش مدرس
کنــم، مــن افتخــار همــکاری بــه عنــوان  کــه در آن فعالیــت مــی  ــر از مجموعــه ای اســت  موفقیــت مــن فرات
کنون تجربیات  کار اینترنتــی در چندیــن تجــارت موفــق را داشــته ام و تا کســب و  مشــاور و یــا توســعه دهنــده 
گمــان هــا صحبــت  خــودم را بــه بیــش از 2000 دانشــجو  انتقــال داده ام. در نتیجــه  در مــورد حــدس و 
کســب  کتــاب مــی خوانیــد حاصــل فعالیــت و تجربیــات ام در زمینــه  کــه در ایــن  کــرد و هــر چیــزی  نخواهــم 

کارهــای اینترنتــی اســت.  و 
کتــاب ادعــای آمــوزش  کــه در ایــن  کســی  کــه انتظــار داشــتید اطاعــات بیشــتری از مــن بدانیــد و  مــی دانــم 
کاره اســت؟ نگــران نباشــید در ادامــه  کاری فــوق پولســاز میدهــد ، خــودش چــه  کســب و  راه انــدازی 

ــد. کاملتــری از زندگــی مــن خواهیــد خوان اطاعــات 
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کرده ام؟ کتاب اسرار مدرسان هوشمند را آماده  چرا 

کتاب 2 هدف بسیار مهم داشته ام:  من از آماده سازی این 
کار ســودآور ، بــدون  کســب و  ــرای ایجــاد  گاهــی عمــوم مــردم از ایــن فرصــت بکــر ب 1-فرهنــگ ســازی و آ

ــا حداقــل امکانــات  ســرمایه و ب
کتــاب، تکلیــف شــما مشــخص خواهــد شــد. تصمیــم میگیریدکــه آیــا یکــی از  کامــل  2-بعــد از مطالعــه 

بهتریــن شــغل هــای دنیــا بــه دردتــان خواهــد خــورد یــا خیــر.
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کار   آموزش   دهنده
ســه   کســب   و    کار   هســتند   کــه   در   همــه   شــرایط   اقتصــادی   و   حتــی  
 بحــران   هــا   متقاضیــان   زیــادی   دارنــد   و   مــی   تواننــد   رشــد   کننــد،  

 یکــی   از   آنهــا   کســب   و   کار   آموزشــی   اســت.  

کر    پیتر   درا
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کتاب چه اتفاقی برای من می افتد؟  کامل این  با خواندن 

کــه  کنیــد ، همــان طــور  کتــاب را در فضــای آرام و محیطــی آرامــش بخــش مطالعــه  کنــم ایــن  پیشــنهاد مــی 
گــر نیــاز  کاغــذ بــرای نکتــه هــای بســیار مهــم برداریــد و همچنیــن ا کتــاب یــک قلــم و  گفتــه شــد بــه همــراه  قبــا 
کنیــد. ایــن بســیار مهــم  کتــاب یادداشــت  شــد اهــداف و تصمیــم هــای خودتــون را در زمــان  مطالعــه ایــن 
کــه ناشــی از مطالــب جدیــد هســت را  کــه در زمــان یادگیــری ، اهــداف و تصمیــم هــای خودتــون  هســتش 

کنیــد.  یادداشــت 

کتاب اسرار مدرسان هوشند  کامل  اما دستاورد شما از مطالعه 

آشنایی با یکی از پردرآمدترین شغل 10 سال آینده ایران 
کــرد، البتــه مــی دانــم  یکــی از پردرآمدتریــن شــغل ۱۰ ســال آینــده ایــران و جهــان را بــه شــما معرفــی خواهــم 
کتــاب اســرار مدرســان هوشــمند  کــه مــی دانیــد ایــن شــغل چــی هســت ، چــون شــما در حــال مطالعــه 

ــون توضیــح بدهــم.  کامــا برات ــزرگ را  هســتید. امــا مــی خواهــم ایــن ادعــای ب

کرد  کار میشه  در ایران چی 

کــرد و بــه موفقیــت هــای بســیار  کــه مــی تــوان در ایــران آمــاده ســازی  در ایــن قســمت نمونــه آمــوزش هایــی 
کنیــم در چــه حــوزه هایــی  کــرد را براتــون توضیــح خواهــم داد. همچنیــن بررســی مــی  بزرگــی دســت پیــدا 
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کنیــم بهتــر هســت.  فعالیــت 

کار آموزشی  کسب و  نقشه راه ایجاد یک 

گام هایــی  کارهایــی بایــد انجــام بدهیــم. دقیقــا  کار آموزشــی پــر ســود ، چــه  کســب و  بــرای ســاخت یــک 
کــه بایــد برداشــته شــود تــا موفــق شــویم و محصــوالت و خدمــات آموزشــی مــان پرفــروش شــود را در ایــن 
کار آموزشــی بــاز  کســب و  کتــاب ذهــن شــما نســب بــه  قســمت توضیــح خواهــم داد. دقیقــا بعــد از مطالعــه 

کاری انجــام دهیــد.  کــه بایــد چــی  خواهــد بــود و مــی دونیــد 

پیشنهاد ویژه برای موفقیت سریع تر 

ــرای  ــه فــرد مدرســان هوشــمند را ب ــژه دارم ، دوره جامــع و منحصرب ــز یــک پیشــنهاد وی کتــاب نی ــان  در پای

گــر ایــن حــوزه در رســالت شــخصی شــما بــود و بــه آن عاقــه داشــتید و  کــه ا کــرد  شــما معرفــی خواهــم 
کنــد.  کمــک  ــه شــما  ــه ب ــه موفــق شــوید ایــن پیشــنهاد حســابی مــی تون ــر در ایــن زمین خواســتید ســریع ت

کار اصلی مدرس چیست؟ 

کــم ، درآمــد بســیار قابــل توجــه  و بســیار  کاری  یــک شــغل بــا جایــگاه اجتماعــی بســیار بــاال ، ســاعات 
کــه باعــث رضایــت دیگــران نیــز مــی شــود چیســت؟ شــما در هــر ســن، جنســیت، تخصــص و  هیجــان انگیــز 
جایگاهــی مــی توانیــد تبدیــل بــه یــک اســتاد و مــدرس پرطرفــدار شــوید و در حیطــه تخصصــی خودتــان بــه 

کنیــد.  کســب درآمــد  دیگــران آمــوزش دهیــد و بــه ازای آن 
کلــی آمــوزش دهنــده ایجــاد  کار اصلــی مــدرس ، معلــم ، اســتاد، مربــی ، مشــاور ، ســخنران و یــا بــه طــور  امــا 
تغییــرات مثبــت در زندگــی دیگــران اســت. مــدرس بــا آمــوزش هــای خــودش باعــث میشــه مشــکات 

کارآمــوزان برداشــته شــود.  بزرگــی از ســر راه دانشــجویان و 
کارشــان ایجــاد  کســب و  کنیــد تــا تغییــرات مثبــت در زندگــی و  کمــک  هــر چقــدر بتوانیــد بــه افــراد بیشــتری 

کننــد میــزان موفقیــت شــما نیــز بیشــتر اســت. 

کیست؟  مدرس  هوشمند 

کــه بــرای زمــان و انــرژی خــودش  کســی اســت  مــدرس هوشــمند یعنــی مــدرس باهــوش ، مــدرس هوشــمند 
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کارگاه آموزشــی را چندیــن چنــد بــار در ســال  ــا  کنــد. بــه جــای اینکــه یــک دوره ی را هوشــمندانه خــرج مــی 
کارگاه آموزشــی را تبدیــل بــه یــک محصــول  کنــد و دوره یــا  کنــد ، یــک بــار زمــان و انــرژی صــرف مــی  برگــزار 
کنــد  کنــد. مــدرس هوشــمند از سیســتم بازاریابــی هوشــمندانه اســتفاده مــی  آموزشــی پرفــروش تبدیــل مــی 
کتــاب چاپــی یــا الکترونیکــی ،  و تمــام خدمــات و محصــوالت آموزشــی اش )کارگاه ، دوره آموزشــی ، 
همایــش و ســخنرانی ( پــر فــروش اســت. مــدرس هوشــمند قبــل از اینکــه آمــوزش دهنــده خوبــی باشــد ، 
کــردن راه حــل هــای  یادگیرنــده حرفــه ای اســت. همیشــه در حــوزه تخصــص اش در حــال یادگیــری و پیــدا 
کلیــه خدمــات و محصــوالت آموزشــی را از طریــق اینترنــت و ســایت اش  جدیــد اســت. مــدرس هوشــمند 
کــه  کســب درآمــد او فعــال و شــبانه روزی اســت. یعنــی زمانــی  کنــد و بــه همیــن دلیــل سیســتم  ارائــه مــی 
ــادی  ــا حتــی خــواب اســت در حــال درآمدزایــی اســت. مــدرس هوشــمند تعــدادی زی ــی اســت و ی مهمان
گــر مــدرس هوشــمند شــوید بــه شــما قــول مــی دهــم هیــچ وقــت  هــوادار و مشــتری دارد و خبــر خــوب اینکــه ا
کــه  کنیــد آن طــور  ــان را طراحــی  کاری خودت نگــران مالــی نخواهیــد داشــت و مــی توانیــد ســبک زندگــی و 

کــه الیقــش هســتید.  خودتــان مــی خواهیــد و آن طــور 
کارهایی انجا میدهد:  حال بیبینیم یک آموزش دهنده  حرفه ای چه 

صرفه جویی 

زمان 
ــد انجــام دهــد، در خیلــی چیزهــای بســیار مهــم  ــی بای ــه خوب ــه یــک آمــوزش دهنــده ب ک کارهایــی  یکــی از 
کارهــای اشــتباه  کــه مــا  ــا آمــوزش هــا و مشــاوره هــای خــودش باعــث مــی شــود  صرفــه جویــی میکنــد ، ب
کمتــری را خــرج آزمــون و خطــا  کار اشــتباهی نکنیــم و در ایــن صــورت زمــان  کمتــری انجــام دهیــم و یــا اصــا 
کــه طــی مــاه هــا و ســال هــا بــه دســت  آمــده را شــما در یــک برنامــه آموزشــی  کنیــم. دانــش و تجربــه مــدرس 

بدســت خواهیــد آورد. 

اشتباهات 
کــه  کنیــم. بــرای بســیاری از مــا پیــش آمــده  کنــد در اشــتباهات صرفــه جویــی  کمــک مــی  آمــوزش دهنــده 
ــری هــم داشــته  ــا راه ســاده ت ــوده و ی ــا اشــتباه ب ــه رفتیــم ی ک ــم و بعــد متوجــه شــدیم راهــی  راهــی را رفتــه ای

اســت. 
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کاری  دوباره 
کاری اتفاق نخواهد افتاد.  کارمون بهینه می شود و دوباره 

کار  سختی 
کنیــم ســختی هــای ابتــدای  کــه تــازه داریــم شــروع مــی  کاری  کمتــر خواهــد شــد ، بــه هــر حــال هــر  کار  ســختی 
کار ســاده  کــه آمــوزش دهنــده باشــد ، ســختی  راه را خواهــد داشــت و مســیر نیــز ســخت اســت ولــی زمانــی 

تــر خواهــد شــد. 

هزینه 
کــه  گــذاری اســت. شــما بــا هزینــه ای  خــوب حتمــا ایــن جملــه را شــنیدید : یادگیــری هزینــه نیســت، ســرمایه 
کــه خیلــی خیلــی بیشــتر  کنیــد هزینــه هــای ادامــه مســیرتون  کارگاه آموزشــی پرداخــت مــی  بــرای یــک دوره یــا 
کنیــد. و البتــه مهــم تــر از ایــن هزینــه عمــر مــا  کــم مــی  کارگاه آموزشــی اســت را  از هزینــه شــرکت در دوره و یــا 

کــه باعــث خواهــد شــد زمــان مــان را از دســت بدهیــم.  هســت و اشــتباهاتی 

افزایش نیرو

احتمال موفقیت 
کــه در ذهــن  کــرد. از بیــن ۱۰۰ مســیر  نــه بــه طــور ۱۰۰% ولــی خــوب احتمــال موفقیــت را بیشــتر خواهــد 
ــاب  ــد انتخ ــی توانی ــا را م ــی از اینه ــد یک ــما میگوی ــه ش ــد داد و ب ــان خواه ــما نش ــه ش ــیر را ب ــت ۴ مس شماس

کــه احتمــال موفقیــت شــما بســیار در آنهــا بــاال اســت.  کنیــد 

قوت قلب 
ــا آمــوزش و مشــاوره هایــش باعــث قــوت قلــب خواهــد شــد ، داشــنجو را از دودلــی در  آمــوزش دهنــده ب

خواهــد آورد. 

بهره وری 
سرعت رشد و بهره وری را به شدت افزایش خواهد داد. 
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چرا مدرسی را پیشنهاد 
میکنیم؟ 

شــغلی   را   انتخــاب   کــن   کــه   عاشــق   اش   هســتی   ،   در   ایــن   صــورت   تــا  
 ابــد   مجبــور   نیســتی   یــک   روز   هــم   کار   کنــی  . 

کنفسیوس
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کار  کســب و  کــه شــما بــا پتانســیل ایــن مــدل  قبــل از اینکــه مزایــای ایــن شــغل را براتــون توضیــح بدهــم 
کــرده اســت پاســخ  کــه حــدس میزنــم حســابی ذهــن شــما را مشــغول  آشــنا شــوید ، مــی خواهــم بــه ســوالی 

بدهــم. ایــن حــق شماســت! 
کاره ای؟ خودت چه 

کار آموزشــی فــوق العــاده هســتش و مزایــای زیــادی داره  خــودش  کســب و  کنــه  کــه داره ادعــا مــی  کســی 
کاره هســتش؟  چــی 

کار  ک بگــذارم. بــا ایــن  کاری ام  را بــا دیگــران بــه اشــترا کــه تجربیــات زندگــی و  همیشــه عاشــق ایــن بــودم 
کمــک حــال دیگــران  کــه تجربیــات مــن مــی تونــه  احســاس رضایــت شــخصی و موثــر بــودن داشــته ام، چرا
باشــد. امــا پاســخ ســوال شــما : زندگــی شــغلی مــن بــه ۲ نیمــه تقســیم میشــه ، نیمــه اول قابــل قبــول و البتــه 

نیــاز بــه تــالش بســیار بیشــتر  و نیمــه دوم عالــی ، البتــه ایــن نظــر شــخصی منــه. 

نیمه اول ؛ قابل قبول

ــردم و وارد  ک ــاب  ــزار انتخ ــرم اف ــگاهی ام را ن ــته دانش ــتم ، رش ــر داش کامپیوت ــه  ــه ب ک ــه ای  ــطه عاق ــه واس ب
کــه دانشــگاه چیــز بــه درد بخــوری بــرای  دانشــگاه شــدم. ماننــد بســیاری از افــراد خیلــی زود متوجــه شــدم 
کاره رهــا  کــه دانشــگاه را نیمــه  گیتــس بــازی در نیــاوردم  کار بــه مــن یــاد نخواهــد داد. البتــه مــن بیــل  بــازار 

کنــم بلکــه برعکــس ، تحصیاتــم را بــه ســختی تــا مقطــع فــوق لیســانس در دانشــگاه ادامــه دادم. 
گرفتــم  ــاد مــی  ــد بــه صــورت آزاد ی کــه بای ــه عنــوان مهــارت و تخصصــی  برنامــه نویســی و طراحــی وب را ب
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کمــک بگیــرم. سیســتم  کــه در ایــن زمینــه فعالیــت جــدی دارنــد  کــردم از افــرادی  کــردم و ســعی  انتخــاب 
کــردم خودیادگیــری بــود ، یعنی  کــه آن زمــان بــرای یادگیــری طراحــی وب و برنامــه نویســی انتخــاب  یادگیــری 
ــاید  ــی، ش کن ــتخراج  ــد اس ــی ش ــون نم ــادی ازش ــی زی ــه اطاعات ک ــان  ــدود آن زم ــای مح ــایت ه ــاب و س کت

کارگاه هــای آموزشــی شــرکت نکردیــد؟  بپرســید چــرا در دوره یــا 
کــردم  افــراد بــا تجربــه در حــوزه برنامــه  کــه مــن شــروع  کــه مــن انجــام داده بــودم ، زمانــی  طبــق تحقیقاتــی 
کننــد و  کــم تــر حاضــر بودنــد بــه عنــوان مــدرس، دوره هــای آموزشــی برگــزار  نویســی و طراحــی ســایت ، 
کارشــون  ــوی  کــه دســت ت ــود  ــار دیگــران قــرار بدهنــد و دلیــل شــون هــم ایــن ب تجربیــات شــون را در اختی
کــه  کســانی بودنــد  کــه برگــزار مــی شــد، معمــوال مــدرس هــا  کاس هــای دیگــری هــم  زیــاد خواهــد شــد و امــا 
گرفتــه بودنــد.  شــما بودیــد در ایــن  کتــاب تصمیــم بــه آمــوزش دادن  بــدون تجربــه الزم و بــا مطالعــه چنــد 

کردیــد؟ دوره هــای آموزشــی شــرکت مــی 
خــوب آن زمــان شــرایط ذهنــی جامعــه ایــن شــکلی بــود و امــا خوشــبختانه در حــال حاضــر ایــن سیســتم بــه 
کســب موفقیــت هــای بیشــتر و بزرگتــر بایــد  کــرده اســت. امــروزه افــراد مــی داننــد بــرای  کلــی تغییــر پیــدا  طــور 

کننــد و تجربیــات را در اختیــار نســل جدیــد قــرار داد.  کمــک  بــه یــک دیگــر 
کــردم یــا در جایــی اســتخدام   کدنویســی و طراحــی ســایت مســلط شــده بــودم ســعی  کــه بــه  بعــد از مدتــی 
کــه انجــام دادم  شــوم و یــا پــروژه ای بگیــرم و درآمــدی بــرای خــودم داشــته باشــم. بــا تمــام تــاش هایــی 
کاری مطابــق زمــان بنــدی مــن داشــته باشــد و البتــه در  کــه شــرایط  کنــم  موفــق نشــدم جایــی را پیــدا 
بســیاری از آزمــون هــای اســتخدامی هــم رد مــی شــدم.  چــون مــن دانشــجو بــودم و زمــان هایــی از هفتــه 
کاری و یــا بــه قــول امــروزی هــا مــدل درآمــدی مــن شــد  را بایــد بــه دانشــگاه مــی رفتــم. بــه هــر حــال مــدل 
گرفتــم و در زمــان مشــخص شــده بایــد تحویــل مــی دادم.  آزادکار یــا فریلنســر ، یعنــی پــروژه را از بیــرون مــی 
ــری هزینــه هــای  ــال راحــت ت ــا خی ــم ب ــه بتوان ک ــود  درآمــدم از ایــن روش حــد متوســطی داشــت و همیــن ب

کنــم.  دانشــگاه ام را پرداخــت 
کدنویســی را یــاد  کــردم مــن بــا چــه ســختی طراحــی وب و  بــه فکــر توســعه درآمــدم بــودم ، بــا خــودم فکــر 
کــه بدســت آورده بــودم را در قالــب پــروژه هــای  گرفتــم و ســخت تــر از  یادگیــری چگونــه دانســته و مهارتــی 
کــردم  و در نهایــت بــرای مــن شــد درآمــد ، خــوب چــرا همــه اینهــا را در قالــب دوره آموزشــی  واقعــی اســتفاده 

بــه دیگــران آمــوزش ندهــم؟ 
ایــده جالبــی بــود البتــه بــه نظــر خــودم و بایــد بازخــورد و اســتقبال آن را از دیگــران متوجــه مــی شــدم. اولیــن 
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کــردم، اســتقبال از دوره  کــردم و داخــل چنــد دانشــگاه پخــش  گهــی دوره آمــوزش برنامــه نویســی را آمــاده  آ
کــه بــه نظــر  نــه خیلــی خــوب بــود و نــه خیلــی بــد ، البتــه مــن انتظــار زیــادی داشــتم و ایــن اشــتباه بــود چرا

کــرده بودنــد.   کار را  کــه تعــداد زیــادی قبــل از مــن ایــن  خــودم ایــده جالبــی بــود و ایــن درحالــی بــود 
کــه در تــوان دارم را بــه  کــردم هــر چــی  کــردم ، ســعی  خــوب اولیــن دوره آموزشــی را بــا تعــداد ۴ نفــر شــروع 
کامــا راضــی باشــند. )ایــن ارزش پیشــنهادی مــن نســبت بــه رقبــا بــود( از ایــن به  آنهــا آمــوزش بدهــم تــا آنهــا 
کار بــه جایــی رســید  کننــده برگــزار مــی شــد و  کاس هایــم یکــی پــس از دیگــری بــا تعــداد بیشــتر  شــرکت  بعــد 
کــم تــر  کــه دیگــر  کنــم. درآمــدم بــه قــدری شــد  کار اجــاره  کوچکــی بــرای ایــن  کــه دفتــر  کــرد  کــه مــن را مجــاب 
کــردم. )و  کارم شــود پــروژه هــا را بیــن دانشــجویان ممتــاز تقســیم مــی  گرفتــم و بــرای اینکــه تبلیــغ  پــروژه مــی 

ایــن هــم یکــی دیگــر از  ارزش هــای پیشــنهادی مــن نســبت بــه رقبــا بــود(.
کــه  کاری  درآمــدم نــه خیلــی خــوب بــود و نــه خیلــی بــد ، یــک درآمــد بخــور و نمیــر و ســبک زندگــی و مــدل 
کافــه بــودم. زندگــی ام وارد یــک حلقــه تکــرار شــده بــود،  یــک روز عاشــقش بــودم و یــک روز حســابی از آن 
کاس، هــر روز تدریــس مباحــث تکــراری و هــر روز تدریــس مطالــب قدیمــی، ایــن در حالــی بــود  هــر روز ســر 
کاس و همچنیــن ســرفصل دوره جدیــدم  کــردم نحــوه برگــزاری، مدیریــت  کــه مــن بــه شــخصه ســعی مــی 

از دوره هــای قبلــی ام متفــاوت و مطالــب جدیــد ارائــه شــود. 
کــه از خــودم انتظــار داشــتم. مهندســی نــرم  کــه بــه نظــر موفــق بــودم  ولــی زندگــی مــن چیــزی نبــود  بــا ایــن 
کــه   کارهــای تکــراری نشــوم امــا ســبک زندگــی مــن طــوری شــده بــود  کــه وارد   کــرده بــودم  افــزار را انتخــاب 
ــه ســر  ک ــود  ــی ب ــه زمان ــردم و درآمــد مــن هــم محــدود ب ک کارهــای تکــراری مــی  ــرژی ام را صــرف  زمــان و ان

ــودم.  کاس مشــغول تدریــس ب
که  کــه خــودم را از ایــن وضعیــت نجــات دهــم، ایــده هــای زیــادی بــه ذهنــم رســید  بــه دنبــال ایــده ای بــودم 
کــه دوره هــای  گردانم خواســتم  کــردم ، بــه طــور مثــال از یکــی از ممتازتریــن شــا چندتایــی از آنهــا را امتحــان 
کــه باعــث اشــتغال زایــی بــرای  کار بــه دلــم خیلــی چســبید، چــرا  مقدماتــی را او آمــوزش دهــد. حقیقتــا ایــن 
کارهــای تکــراری از دوش مــن برداشــته شــد.   شــخص دیگــری شــده بــودم و از طرفــی قســمتی از بــار ســنگین 
کــرده ام و بــه هیــچ  کــه آنهــا را شــریک درآمــد  نــوع همــکاری ام بــا افــراد جدیــد همیشــه بــه ایــن شــکل بــوده 
کــرده ام از روش حــق التدریــس اســتفاده  کنــون بــا آنهــا همــکاری  کــه تا عنــوان بــا هیــچ یــک از متخصصانــی 
کار باعــث مــی شــود همــکاران مــن رضایــت شــغلی، عاطفــی و مهــم تــر درآمــدی داشــته  نکــرده ام، همیــن 
باشــند و بــه جــای اینکــه بعــد از مدتــی بــه فکــر خــروج از شــرکت شــوند، بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای توســعه 
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کار هســتند )ایــن هــم یکــی از ارزش هــای پیشــنهادی مــن نســبت بــه رقبــا بــود(
کنــد مــن هنــوز مشــکات قبــل را داشــتم و بــه دنبــال ایــده و یــا راه  کــه مــن را راضــی  امــا اینهــا چیــزی نبــود 

کار م شــده بــود بــودم.  کســب و  حلــی بــرای توســعه شــغل ام نــه، حــاال دیگــر 
تــا اینجــا و بــه صــورت بســیار خاصــه )حوصلــه تــان ســر نــرود( آنچــه در نیمــه اول یعنــی نیمــه قابــل قبــول 
گویــم ،  نیــاز  کــه مــن بــه آن مــی  کــردم ، نیمــه ای  کاری مــن اتفــاق افتــاده بــود را بــرای تــان تشــریح  زندگــی 

بــه تــاش بســیار بیشــتر.

نیمه دوم ؛ عالی

خوش آمدید، از اینجا به بعد وارد نیمه دوم زندگی من می شوید.
کــه نیمــه دوم زندگــی مــن مصــادف شــد بــا ســال ۹۰، ســال ورود و داغ شــدن  واقعیــت امــر ایــن اســت 
کارهــای اینترنتــی ، البتــه قبــل از آن هــم زمزمــه هایــی در مــورد اســتارتاپ شــنیده  کســب و  اســتارتاپ هــا و 
کــه ســابقه فعالیــت شــون بــه چندیــن ســال قبــل از ســال ۹۰ بــر مــی  بــودم و یــا ســایت هــای زیــادی بودنــد 
کارهــای  کســب و  کــه تجــارت الکترونیــک ،  کنــم شــما نیــز بــا مــن هــم عقیــده باشــید  گشــت ، ولــی فکــر مــی 

کردنــد.  اینترنتــی و همچنیــن اســتارتاپ هــا در ســالهای بعــد از  ۹۰ جــدی تــری رشــد 
کار و مــدل هــای درآمــدی شــان در ایــران از طریــق افــراد  کســب و  ورود و فرهنــگ ســازی ســبک جدیــدی از 
کــه ترجمــه شــد و ســایت  کتــاب هــای  کوسیســتم اســتارتاپی مثــل شــایان شــلیله و محســن مایــری ،  فعــال ا
کردنــد باعــث شــد مــن دیــدی هوشــمندانه تــری  کــه در ایــن زمینــه مقالــه هــای تخصصــی تولیــد مــی  هایــی 

کارهــای اینترنتــی و همچنیــن مــدل درآمدشــان داشــته باشــم.  کســب و  بــه 
کــه حــاال اســت  کار محتــوا محــور )آموزشــی( خــودم را بــه شــکلی  کســب و  کــه باعــث شــد مــن  اصــل چیــزی 
کتــاب شــده اســت ، مــدل درآمــدی 2  گیــری نوشــتن ایــن  را  توســعه بدهــم و در نهایــت باعــث شــکل 

کشــور بــوده اســت.  کمپانــی بــزرگ دنیــا و تجربــه خریــد اینترنتــی مــن از خــارج از  محصــول از 2 
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گوگل   اندروید 

گوشــی هــای هوشــمند نصــب  شــده اســت، بــه نظــر شــما دلیــل  امــروزه سیســتم عامــل اندرویــد روی %85 
ایــن اســتقبال فــوق العــاده از ایــن سیســتم عامــل چیســت؟ چــرا اندرویــد بســیار محبــوب اســت؟ 

بلــه مــن هــم بــا شــما موافــق هســتم ، اندرویــد راحــت وســاده اســت، اندرویــد ســرعت بــاال دارد، اندرویــد 
کنــد )ایــن بــرای مــا فارســی زبــان هــا عالــی اســت( و .... امــا اینهــا  کامــل پشــتیبانی مــی  فارســی را بــه طــور 

کننــده بــرای محبوبیــت تــا بــه ایــن حــد بــرای یــک سیســتم عامــل موبایــل نیســت.  دلیــل قانــع 

گوگل برای محبوبیت اندروید  استراتژی 
گــوگل اندرویــد را خریــد و آن را توســعه و بهبــود داد و ســپس بــه جــای اینکــه حــق الیســنس آن را بــه تولیــد 
کیومنــت هــای الزم  کلیــه ملحقــات و دا کل پکیــج اندرویــد بهمــراه  کننــدگان ســخت افــزار موبایــل بفروشــد ، 
کــه سیســتم عامــل موبایلــی آمــاده  کننــدگان ســخت افــزار اطــاع داد  روی ســایت اش قــرار داد و بــه تولیــد 

کننــد.  کامــا رایــگان روی دســتگاه هــای خــود از آن اســتفاده  کــه مــی تواننــد بــه صــورت  کــرده اســت 
کــه چــرا  کــرد، ســپس شــرکت هــای دیگــر یکــی یکــی توجیــه شــدند  ابتــدا htc از ایــن سیســتم عامــل اســتفاده 

کننــد.  بایــد از ایــن سیســتم عامــل فــوق العــاده و البتــه رایــگان اســتفاده 
کننــده دســتگاه تلفــن همــراه شــده و بالطبــع  گــوگل صاحــب بخــش بزرگــی از شــرکت هــای تولیــد  حــاال 
گــوگل  کــه چــرا  کنیــد  کننــده نیــز شــده اســت. تــا اینجــا شــاید تعجــب  صاحــب بخــش بزرگــی از بــازار مصــرف 
گــذاری زیــادی بــرای اندرویــد انجــام مــی دهــد و ســپس آن را بــه صــورت رایــگان در اختیــار شــرکت  ســرمایه 
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گــوگل بــه دنبــال مــدل درآمــدی بســیار هوشــمندانه تــری بــرای  هــای تولیــد ســخت افــزار قــرار مــی دهــد؟ 
ــرای اســتفاده از سیســتم  ــزار فقــط یــک شــرط ب ــد ســخت اف ــرای شــرکت هــای تولی ــوگل ب گ ــود ،  ــد ب اندروی
گــوگل پلــی بــه  کــه بایــد اپلیکیشــن یــا بــه اصطــاح مارکــت  گذاشــته بــود و آن ایــن بــود  عامــل اندرویــد 
ــرار  ــده  ق کنن ــار مصــرف  ــد نصــب شــده باشــد و در اختی صــورت پیــش فــرض روی سیســتم عامــل اندروی
کــه نیــاز بــه اپلیکیشــن و بــازی موبایــل  کننــده  گــوگل بــه بخــش بزرگــی از مصــرف  بگیریــد. بــا ایــن اســتراتژی 

ــوگل از ایــن طریــق ایجــاد شــد. گ ــرای  ــژه ای ب دارد دسترســی خواهــد داشــت و ســودآوری وی

فروش فایل های دیجیتال )اپلیکیشن و بازی( ؛ مدل درآمدی برتر برای اندروید   
کننــده دســتگاه موبایــل را بــرد ، در  گــوگل بــا اســتراتژی صحیــح دل 80% از شــرکت هــای تولیــد  در واقــع 
کشــیده شــدند  ــد  ــا سیســتم عامــل اندروی ــه ســمت دســتگاه هــای ب ــده ب کنن ــازار مصــرف  نتیجــه 80% از ب
  Google Play ــه وســیله مارکــت ــازی( ب ــل )اپلیکیشــن و ب و حــاال زمــان درآمــد زایــی از طریــق فــروش فای

اســت. 
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 iPod کننده موسیقی اپل دستگاه پخش 

قبــل از آمــدن iPod شــرکت اپــل، شــرکت هــای دیگــر )بــه طــور مثــال SONY( بــا ارائــه دســتگاه هــای بســیار 
کــرد و  حــاال دیگــر بــازار میــل بیشــتری  کیفیــت رهبــر ایــن بــازار بودنــد. امــام بــا آمــدن آیپــاد شــرایط تغییــر  بــا 
بــه دســتگاه جدیــد شــرکت اپــل دارد. بــه نظــر شــما چــه دلیلــی مــی توانســت تــا ایــن حــد نظــر بــازار را تغییــر 

کیفیــت بســیار بــاال دســتگاه ، ظاهــر دســتگاه و .....  دهــد؟ برنــد اپــل، 
بلــه دقیقــا درســت اســت، همــه ویژگــی و مزایــای بــاال در تغییــر دادن شــرایط دخیــل هســتند ولــی بــه نظــر 

مــن نمــی توانــد دلیــل اصلــی آن باشــد. 

کمــک دنیــای دیجیتــال )اطاعــات دیجیتــال( خدمــت مهمــی بــه طرفــدارن موســیقی و  آیپــاد اپــل بــه 
کرده اســت. اپل جدا از طراحی و تولید آیپاد، ســایت و اپلیکیشــنی  همچنین شــرکت های تولید موســیقی 
کــه آلبــوم هــای موســیقی  کمپانــی هــای بــزرگ موســیقی قــرارداد بســت ،  کــرد و بــا  بــه نــام آیتیونــز را طراحــی 
کننــد مســتقیم روی ســایت آیتیونــز  کننــد و راهــی بــازار   CD تولیــد شــده شــان را  بــه جــای اینکــه تبدیــل بــه
کــه آیپــاد دارنــد بــه راحتــی بتواننــد بــا پرداخــت حــق و حقــوق ، موســیقی مــورد عاقــه  قــرار دهنــد تــا افــرادی 

کننــد.  گــوش  کننــد و بــدون معطلــی آن را  کننــد و آن را مســتقیم بــه روی آیپــاد دریافــت  شــون را انتخــاب 
شاید بپرسید خدمت اصلی اپل)ارزش پیشنهادی( در دستگاه آیپاد چی است؟ 
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ــازار بکــر بــرای شــرکت هــای تولیدموســیقی شــد. از  ــز بــدون دردســر و ســرمایه یــک ب آیپــاد بــه همــراه آیتیون
کــم شــده اســت و  گــر فــرض بگیریــم حداقــل 20% از تولیــد CD هــا بــرای شــرکت هــای موســیقی  طرفــی ا
ــادی را از روی دوش شــرکت هــای  ــز آمــده اســت ، در حقیقــت اپــل هزینــه هــای زی ــازار آنایــن آیتیون ــه ب ب

تولیــدی برداشــته اســت. 
کــه  کننــده اســت، چرا امــا خدمــت دیگــر  آیپــاد اپــل ، وجــود ســایت و اپلیکیشــن آیتیونــز بــرای مصــرف 
گــوش دادن بــه موســیقی اســت و آیپــاد ایــن  کننــده بــه دنبــال راحــت تریــن و ســریع تریــن راه بــرای  مصــرف 
کننــده بــدون درگیــر شــدن بــا خریــد CD آلبــوم موســیقی مــورد  کار را بــه خوبــی انجــام داده اســت. مصــرف 
کننــده مــی توانــد بــه  کامپیوتــر بــه دســتگاه پخــش  کــردن موســیقی از  کپــی  عاقــه از بــازار و همچنیــن زحمــت 

کنــد. گــوش  کنــد و بــه آن  کنــد و ســپس پلــی  کنــد ، آن را دانلــود  راحتــی موســیقی خــود را خریــداری 
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کشور کتاب ؛ خارج از  تجربه خرید اینترنتی  

چنــد ســال پیــش تــو یــک پــروژه بــزرگ به عنــوان مدیر پروژه انتخاب شــدم ، ابتدای پروژه آنالیز و نیازســنجی 
کیفیــت ایــن پــروژه بــه یــک مهــارت و تخصــص جدیــدی  هــا انجــام شــد و مــن متوجــه شــدم بــرای انجــام بــا 
کــه مــن در آن زمینــه صفــر باشــم ، چیزهایی  کنــم ، البتــه ایــن طــور نبــود  نیــاز دارم و ســریعا بایــد خــودم را بــروز 
کــردم تــا در ادامــه پــروژه بــه مشــکل برنخــورم. بعــد از  کامــل مــی  درمــوردش مــی دانســتم وبایــد اطاعاتــم را 
کتابــی از انتشــارات بســیار معــروف  کــه بــه آن نیــاز دارم داخــل  کلیــه اطاعاتــی  کلــی تحقیــق متوجــه شــدم 
ــاره تحقیــق  کتــاب را نداشــتند. دوب ــران ایــن  کتــاب فروشــی هــای داخــل ای Apress  هســت. متاســفانه 
کلیــه مرســوالت  خریدهــای اینترنتــی از آمریــکا را بــه ایــران  کــرد  کــه ادعــا مــی  کــردم و بــا شــرکتی آشــنا شــدم 
کتــاب را ســفارش دادم و اطاعــات ســفارش را بــه شــرکت مذکــور  انتقــال میدهــد وهیــچ نگرانــی نیســت. 

دادم تــا فرآینــد انتقــال انجــام شــود. 
کــه انجــام دادم  کشــور ، متاســفانه بعــد از پیگیــری هــای زیــادی  تجربــه خریــد بــد اینترنتــی مــن از خــارج از 
کتــاب دیگــر بــه دردم  کــه عمــا  گذشــت 3 مــاه بدســتم رســید و ایــن در حالــی بــود  کتــاب بعــد از  باالخــره 

نمــی خــورد. 
کــه ایــن بــار بــه جــای خریــد  گرفتــم ، بــا ایــن تفــاوت  دقیقــا 2 ســال بعــد در شــرایط مشــابه داســتان قبــل قــرار 
کــردم و ایــن بارتجربــه خریــد بســیار لــذت  کتــاب الکترونیکــی Ebook  را انتخــاب  کتــاب بــه صــورت چاپــی ، 
کتــاب  کــردم و  کتــاب را در ایمیلــم دریافــت  بخشــی بدســت آوردم ، بافاصلــه بعــد از خریــد لینــک دانلــود 

کــردم.  را دانلــود و از محتــوای  آن اســتفاده 
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فایل های دیجیتال 
کاغــذ و  ایــن اســت قــدرت فایــل هــای دیجیتــال ، صرفــه جویــی در زمــان ، انــرژی ، پــول و منابعــی ماننــد 
کارها  کســب و  کــه دنیــای  ســی دی ، فایــل هــای دیجیتــال و خدمــات دیجیتــال مزایــای نامحــدودی دارنــد 
کــرده اســت و همچنیــن زندگــی مــا انســان هــا بــه وســیله  اینترنــت  و مــدل هــای درآمــدی شــان را دگرگــون 
ــدن  ــر ش ــوش ت ــال باه ــه روز در ح ــال روز ب ــات دیجیت ــل و خدم ــن فای ــمند و همچنی ــای هوش ــتگاه ه ، دس

اســت. 
کارهــا بــرای  کســب و  کتــاب اســت  بلکــه همــه  کــه موضــوع اصلــی ایــن  کارهــای آموزشــی  کســب و  نــه فقــط 
ــر از اینترنتــی شــدن  بقــا محکــوم بــه بروزســانی خــود بــه نســخه دیجیتــال و اینترنتــی هســتند و البتــه مهــم ت
کــه در اختیــار  کار ، روش و ایــده آنهــا و مــدل درآمــدی آنهــا اســت. در واقــع اینترنــت فرصتــی اســت  کســب  و 

کنیــم.  همــه مــا اســت و مــا بــه خوبــی بایــد از آن اســتفاده 
بســیار خــوب فرامــوش نکنیــد شــما در نیمــه دوم زندگــی مــن هســتید و اینهــا بخشــی از تحقیقــات مــن بــرای 

کارم بــود.  کســب و  توســعه 
کار دیجیتال، آموزش دیجیتال کسب و  گرفت :  که ایده جالبی در ذهنم شکل  اینجا بود 

ــم و آنهــا را از  کن ــال مــی  ــه محصــوالت آموزشــی دیجیت ــل ب گفتــم دوره هــای آموزشــی ام را تبدی ــا خــودم  ب
کــردن حداقــل زمــان و انــرژی  کــه بــا صــرف  طریــق ســایت بــه فــروش مــی رســانم . مــن بــه دنبــال ایــن بــودم 
کنــم و درآمــد بیشــتری داشــته باشــم.  آمــوزش پتانســیل باالیــی  ــه  ــه افــراد بیشــتری خدمــات ارائ ــم ب بتوان
کنم  گــوگل و یــا آیپــاد اپــل طــوری دیگــر بــه قضیــه نــگاه  کنــم دقیقــا شــبیه بــه پــروژه اندرویــد  دارد و بایــد ســعی 
کنــم تــا افــراد بیشــتری مــن را بشناســند  کار آموزشــی  کســب و  کمــی نــوآوری دیجیتالــی و اینترنتــی  چاشــنی  و 

و از خدمــات آموزشــی ام بهــره ببرنــد. 
کنــم اتفاقاتــی بســیار عالــی و شــگفت انگیــزی  بســیار خــوب، بــرای صــرف جویــی در زمــان شــما ســعی مــی 
کســب و  کار آموزشــی بــه مــن هدیــه داد را بــرای شــما در قالــب مزایــا ایــن مــدل  کســب و  کــه مــدل جدیــد 

کار توضیــح دهــم. 
کلــی آمــوزش  ــا بــه طــور  کنــم معلــم ، مــدرس ،اســتاد مشــاور ، مربــی ، ســخنران ، و ی چــرا پیشــنهاد مــی 

ــه روش مدرســان هوشــمند ــه ب دهنــده شــوید؟ البت
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گذاری درآمدی ۱.استقالل مالی و هدف 

گیرند و  کار را جدی نمی  کســب و  که وارد حوزه آموزش می شــوند این مدل  متاســفانه بســیاری از افرادی 
کــه مــن بــه شــما اطمینــان میدهــم آموزش  بــا چشــم انــداز بســیارکوتاه وارد ایــن حــوزه مــی شــوند. در صورتــی 
و مشــاوره یکــی از پولســازترین شــغل هــای حــال حاضــر و آینــده ایــران و جهــان خواهــد بــود.  البتــه بســیار 
گــر بــه عنــوان یــک مــدرس حــق التدریــس  کــه چگونــه در ایــن حرفــه فعالیــت داشــته باشــید ، ا مهــم اســت 
ــه هــای  ــد داشــت و همیشــه نگــران هزین ــادی نخواهی ــا شــما موافــق هســتم،  درآمــد زی ــد ، ب کنی فعالیــت 
کاری تــان ماننــد مدرســان هوشــمند باشــد شــما نــه تنهــا اســتقال و  گــر ســبک و مــدل  خــود هســتید و امــا ا
گــذاری درآمــدی داشــته باشــید و بــا  آزادی مالــی خواهیــد داشــت بلکــه مــی توانیــد بــرای خودتــان هــدف 

کنیــد.  برنامــه ریــزی صحیــح هــدف تــان را فتــح 

مدرسان هوشمند درآمد فعال دارند 

کتــاب هســتم، یــک ارتــش از فروشــندگان در  کــه مــن در حــال نوشــتن ایــن  ایــن بســیار عالــی اســت ، زمانــی 
کاری بــرای مــن در حــال بازاریابــی و فــروش دیگــر محصــوالت و دوره هــای آموزشــی ام  کاری و غیــر  ســاعت 
هســتند تــا مــن را بــه پــول برســانند و عالــی تــر اینکــه مــن مجبــور نیســتم حتــی یــک ریــال بــه آنهــا پــول بدهــم.  
کــه  کاس درس هســتند محــدود نمــی شــود و آنهــا زمانــی  کــه در  درآمــد مدرســان هوشــمند بــه زمانــی 

مهمانــی و یــا حتــی خــواب هســتند نیــز درآمــد دارنــد. 
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کسب درآمد چند صد میلیون در سال حتی در رکود 

کنــد مــی توانــد خیلــی زود )بیــن 6 مــاه  کســی بــه درســتی ، صادقانــه و حرفــه ای در ایــن شــغل فعالیــت  گــر  ا
کار را بدانیــد و بــدون آزمــون  گــر اصــول ایــن  الــی 1 ســال( بــه درآمــد ماهانــه 10 میلیــون تومــان برســد. البتــه ا

کنیــد.  کســب  کار پیــش ببریــد مطمئــن باشــید مــی توانیــد بســیار بیشــتر از ایــن درآمــد را  خطــا ایــن 
که شور اشتیاق زیادی دارید تا چگونگی به دست آوردن این درآمد نجومی را بدانید:  مطمئنم 

کــه میخواهــد بــه مبتدیــان آمــوزش  کــه شــما یــک عــکاس آتلیــه ای هســتید  کنیــم  یــک مثــال ســریع : فــرض 
کوتــاه مــدت  کــه یــک دوره  کننــد. شــما تصمیــم میگیریــد  کار  کــه چگونــه در ایــن صنعــت شــروع بــه  دهــد 

گرفتــن عکســهای عروســی عالــی اســت.  گام بــرای  گام بــه  کــه دســتورالعمل  کنیــد  ارزان را ایجــاد 
کافی ساده است، درست است؟ این اولین محصول شماست و به اندازه 

ــه نوشــتن در مــورد ایدههــای عکاســی خــود میکنیــد ، و  ــدازی میکنیــد و شــروع ب گ راه ان شــما یــک وبــا
کردایــن اتفــاق در طــول  کنــدی شــروع بــه ثبــت نــام در فهرســت ایمیــل تــان خواهنــد  کاربــران اینترنــت بــه 
یــک شــب رخ نمیدهــد، امــا چــون ماههــا ســپری میشــود و شــما بــه نوشــتن ادامــه میدهیــد، مشــترکان 
ــد  ــار خواهی ــل در اختی ــد و بعــد از شــش مــاه، احتمــاال شــما هــزاران مشــترک ایمی گیرن ــرار مــی  ــان ق در جری

داشــت.
گــذاری میکنیــد  و ســپس دوره آموزشــی تــان را بــه  شــما دوره آموزشــی خــود را ۲۰۰ هــزار تومــان قیمــت 

کنیــد. فهرســت ایمیــل تــان معرفــی و پیشــنهاد مــی 
کــه تنهــا بخشــی از  واقعیــت وضعیــت فــروش ) نــه فقــط فــروش آنایــن محصــوالت آموزشــی( ایــن اســت 
کننــد، شــما  کــه خریــد  مــردم عاقمنــد و خریــدار هســتند  و ایــن خــوب اســت. شــما بــه همــه نیــاز نداریــد 

کــه درگیــر و عاقهمنــد بــه محصــول و دوره هــای آموزشــی تــان هســتند. کســانی را میخواهیــد  تنهــا 
کــه از هــزار نفــر در فهرســت ایمیــل تــان ، نــرخ فــروش ۵ درصــد را دریافــت میکنیــد   کنیــد  خــوب حــاال فــرض 

کوچــک و درگیــر غیــر واقعــی نیســت. کــه بــرای یــک لیســت 
۵% از ۱۰۰۰ نفر = ۵۰ نفر )فروش(

۵۰ فروش ۲۰۰ هزارتومان = ۱۰ میلیون تومان
کــه شــما در آغــاز  کوچــک اســت و ایــن در حالــی اســت  ایــن ۱۰ میلیــون تومــان از یــک فهرســت ایمیــل 
کننــدگان تــان هســتید. ایــن  کارتــان هســتید و در حــال ایجــاد اعتمــاد در بیــن مشــتریان و دنبــال  کســب و 
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عــدد بــه شــدت پتانســیل بــزرگ شــدن دارد.  بــه  هــر حــال مــن در مــورد تــو نمیدانــم، امــا ایــن پــول زیــادی 
کــردم و زمــان زیــادی نیســت  کــه بــا حداقــل ســرمایه شــروع  کاری  کســب و  بــرای مــن اســت ، حداقــل بــرای 

کــرده ام. کارم را آغــاز  کســب و  کــه 
کــه بایــد  کاری  کنیــد شــما  بــه مشــتریان بیشــتر و بیشــتر بــرای ســودآوری بیشــتر نیــاز نخواهیــد داشــت و  توجــه 
کنیــد و بــا پشــتیبانی هــای خــوب آنهــا را همیشــه  کــه از مشــتریان خــود محافظــت  انجــام دهیــد ایــن اســت 

راضــی و خوشــحال نگــه داریــد و در آینــده پیشــنهادهای شــگفت انگیزتــری بــه آنهــا بدهیــد.
کنیم کمی بازی  حاال اجازه دهید با اعداد 

کنیــد ، مــن بــه شــما پیشــنهاد میکنــم دوره آموزشــی جامــع و  احتمــاال مــی خواهیــد درآمدتــان را بیشــتر 
کــه از مقدمات  کنیــد. بــه طــور مثــال دوره جامــع صفــر تا صد عکاســی  ارزشــمندی را طراحــی و پیــاده ســازی 
کننــد.  کــه چگونــه بــه صــورت حرفــه ای عکاســی  انتخــاب دوربیــن مناســب توضیــح خواهیــد داد تــا ایــن 

کنیــد و بــرای مشــتریان ارزشــمند خواهــد بــود. بنابرایــن زمــان بســیار بیشــتری بایــد تدریــس 
گزینــه پرداخــت اقســاطی بــرای راحتــی  ــا  گــذاری میشــود )ب ــا قیمــت ۲ میلیــون تومــان قیمــت  ایــن دوره ب
کــه قیمــت دوره  بســیارباالتر دوره قبلــی اســت ،  نــرخ فــروش از ۵% بــه %۱  کنیــد از آنجایــی  مــردم( فــرض 

کاهــش خواهــد یافــت.
۱%  از ۱۰۰۰ نفر = ۱۰ نفر )فروش(

۱۰ فروش ۲ میلیون تومان = ۲۰ میلیون تومان
ــوز هــم درآمــد  ــل فــروش ، شــما هن ــل توجــه تبدی کاهــش قاب ــا  ــی ب ــان، حت بعــد از افزایــش قیمــت هــای ت
کردهایــد. ۲۰ میلیــون تومــان بخــش قابلتوجهــی از درآمــد ســاالنه مــردم اســت و شــما موفــق  خــود را دوبرابــر 
کــه  کــردن ۱۰ مشــتری در جایــی از جهــان  کــه مــردم نیــاز دارنــد و پیــدا  شــدهاید آن را بــا ایجــاد محصولــی 

مایــل بــه پرداخــت ارزش آن هســتند انجــام دهیــد.
کــه فهرســت ایمیــل شــما روز بــه روز در حــال رشــد اســت، ســود شــما نیــز افزایــش خواهــد یافــت. امــا  از آنجــا 
همــه اینهــا براســاس همــان مــدل اصلــی ارائــه محتــوای ارزشــمند ، هدایــت افــراد بــه فهرســت ایمیــل و ارائــه 

پیشــنهاد خریــد و البتــه رد نشــدنی اســت.
کار مــدرس هوشــمند اســت ، مــدرس هوشــمند محصــوالت و خدمــات  ایــن فقــط یــک مثــال و بخشــی از 
کتــاب ، محصــوالت صوتــی ، محصــوالت ویدیــوی ، ســخنرانی و ....  کارگاه حضــوری ،  متنوعــی )دوره و 

کــدام بــه نوبــه خــود مــی توانــد درآمدزایــی داشــته باشــد.  ( دارد و از هــر 
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این جادو نیست ، فقط ریاضی است

میبینــی چــه اتفاقــی افتــاد؟ بــا ایجــاد یــک محصــول ۲۰۰ هزارتومانــی و فهرســت متوســط توانســتیم درآمــد 
کنیــم و همیــن طــور بــا یــک محصــول جامــع و البتــه بــا قیمــت ۲ میلیــون تومــان بــه یــک  کســب  نســبتا خوبــی 
کــه فقــط بــا فــروش یــک محصــول بــه دســت  کردیــم. ایــن درآمــد درحالــی اســت  کســب  درآمــد قابــل توجــه 
کتــاب الکترونیــک ،  آمــده اســت و مدرســان هوشــمند بــه خوبــی از دیگــر فرمــت هــای آموزشــی )کتــاب ، 
کننــد و درآمــد ســالیانه قابــل توجــه ای  ویدیــو ، صــوت ، ســمینار و ســخنرانی ، وبینــار و …..( اســتفاده مــی 
کــه مــی توانــد مقادیــر بــاور نکردنــی ای  کار اینترنتــی آموزشــی اســت  کســب و  کننــد. ایــن قــدرت  ایجــاد مــی 

کنــد. کمــی از مشــتریان ایجــاد  را بــا تعــداد 
یادداشــت: مــن بــه عمــد ریاضــی را در اینجــا ســاده میکنــم تــا شــما بتوانیــد ایــن فرصــت بــی نظیــر را دریابیــد 
کنیــد. ایــن یــک نوشــته نیســت  کار اینترنتــی آموزشــی را درک  کســب و  کلــی بــرای ایجــاد یــک  و فرآینــد 
کاری ابتدایــش بســیار  کــه هــر  کنیــد و ایــن را خــوب میدانــم  کــه شــما فقــط آن را بخوانیــد و آن را فرامــوش 
کنیــد. کافیســت راه حلــش را پیــدا  کاری بــه هــر حــال قابــل انجــام اســت و  ســخت بــه نظــر مــی رســد امــا هــر 

درآمد دیگر مدرسان موفق ایرانی 

کــردن ایــن حجــم از درآمــد و آن هــم بــه صــورت فعــال و همیشــگی ، مــن  کــه ســخت اســت قبــول  مــی دانــم 
کنــم بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع میــزان درآمــد و  بــه شــما حــق میدهــم ، از ایــن رو بــه شــما پیشــنهاد مــی 

کنیــد.  کیفــی ایــن شــغل، ســایت دیگــر مدرســان موفــق ایرانــی را چــک  ســطح 

کنید  گذاری درآمدی  هدف 

ــه روش مدرســان هوشــمند چقــدر مــی  کار آموزشــی ب کســب و  ــه  ک ــا اینجــا متوجــه شــدید  بســیار خــوب ت
کنیم  کردیــد مــی خواهیــم دوبــاره اســتفاده  کــه ابتــدا آمــاده  کاغــذی  توانــد از نظــر مالــی عالــی باشــد. از قلــم و 

گــذاری درآمــدی داشــته باشــیم ،در واقــع بــه خودمــان  یــک قــول بــزرگ بدهیــم.  و بــا هــم یــک هــدف 
کنید:  یادداشت 

تــا تاریــخ  مــن ............ مــی خواهــم ماهانــه .............. میلیــون تومــان درآمــد داشــته باشــم  و 
.............. به آن خواهم رســید وحاضرم برای رســیدن به هدفم از  ................ و .................. 

و ................... بگــذرم. 
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امضاء
به طور مثال 

ک نــژاد مــی خواهــم ماهانــه 6 میلیــون تومــان درآمد داشــته باشــم  و تا تاریــخ  97/08/1   مــن مهــرداد پــا
گــذار بــا  گشــت و  بــه آن خواهــم رســید وحاضــرم بــرای رســیدن بــه هدفــم از  خــواب و  مهمانــی  و  

دوســتانم بگــذرم.
ــد ،  کنی ــر  ــه دقــت پ ــی را ب ــد ، تمــام جاهــای خال کنی ــزی  ــرای 3 ســال آینــده برنامــه ری ــم ب کن پیشــنهاد مــی 
کنــون بــرای شــما بســیار لــذت بخــش بــوده و زمــان زیــادی از شــما  کــه تا بــه طــور مثــال مــوارد بســیار مهمــی 
کنیــد، در ایــن فــرم یادداشــت  گذشــت  گــر حاضــر هســتید مدتــی از آنهــا  کنیــد و ا گرفتــه را یادداشــت  مــی 
کــه قابــل بــاور باشــد ،  کــرده ایــد بســیار مهــم اســت  کــه بــه عنــوان هــدف مشــخص  کنیــد.  میــزان درآمــدی 
گــذاری  کســی مــی توانــد آن را هــدف  کــس از درآمــد ماهــی 300 میلیــون تومــان بــدش نمــی آیــد ولــی  هیــچ 
گــر در حــال  کــه در حــال حاضــر  ماهیانــه 250 یــا 280 میلیــون تومــان درآمــد دارد ، پــس ا کنــد  درآمــدی 
حاضــر هیــچ درآمــدی نداریــد واقــع بیــن باشــید و درآمــد 2 الــی 3 میلیــون تومــان بــرای شــما عالــی اســت . 
کنیــم ، مــا مــی خواهیــم از  ابــزار نوشــتن در جهــت رســیدن بــه  کاغــذ بــازی  مــا نمــی خواهیــم بــا اعــداد روی 
کنیــد  و در آخــر یادداشــت تان  کنیــم پــس لطفــا باهــوش باشــید و صحیــح یادداشــت  اهــداف مــان اســتفاده 
گــر از تــه دل و منطــق  کنــم بــرای امضــای تــان ارزش قائــل شــوید ، ا کنیــد. از شــما خواهــش مــی  را امضــاء 
کار نیســتید خیلــی راحــت امضــاء نکنیــد. شــاید بــا امضــاء نکــردن تــان فقــط یکــی  خودتــان مطمئــن بــه ایــن 
کنیــد و بــه آن عمــل نکنید  گــر امضــاء  از مهــم تریــن فرصــت هــای زندگــی تــان را از دســت داده باشــید. ولــی ا
، متاســفانه بــرای خودتــان ارزش قائــل نشــده ایــد و ایــن بــه شــدت در آینــده بــه شــما لطمــه وارد خواهــد 

کــرد. 
کتــاب  ــا بــی اعتنایــی از ایــن قســمت  ــا شماســت ، مــی توانیــد ب گیــری ب بــه هــر حــال انتخــاب و تصمیــم 
کنیــد و یــا مــی توانیــد همیــن حــاال یــک تصمیــم جســورانه بــرای ســاخت آینــده و سرنوشــتان بگیریــد.  عبــور 
گذشــته  ــه در  ک ــی اســت  ــه خاطــر تصمیمات ــد ب ــه ای گرفت ــرار  ــروز در آن ق ــه ام ک ــی  ــد  : موقعیت فرامــوش نکنی

اتخــاد نمــوده ایــد. 
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کنم  چرا اینقدر تبلیغ پول می 

پیامبر اسام )ص( فرموده اند : 
که نه تای آن درباره طلب روزی حال است«  »عبادت ده جزء دارد 

کنــد، بلکــه از جملــه  کــردن ، و درآمــد خــوب داشــتن ، نــه تنهــا مــا را از خــدا دور نمــی  کار  ایــن یعنــی درســت 
راه هــای اصلــی نزدیکــی بــه اوســت!

کیفیــت وســطح شــغل و میــزان درآمــد  کیفیــت وســطح زندگــی مــا بــا  بــه طــور خاصــه  رابطــه مســتقیمی بیــن 
کــه :  مــا وجــود دارد.  در نتیجــه تبلیــغ پــول میکنــم چرا

ما الیق زندگی خوب هستیم 
ما الیق حال خوب هستیم 

که زندگی مون لنگ نباشه   ما الیق این هستیم 
کنند که خانواده مون راحت تر زندگی  ما الیق این هستیم  

کنیم   که راحت تر سفر  ما الیق این هستیم  
و ما الیق بهترین ها ...... هستیم 

پول را برای آزادی بخواهید 

پــول را بــرای پــول نخواهیــد ، پــول را بــرای آزادی ، راحتــی و آســایش بخواهیــد ، بــه هیــچ عنــوان مــن تبلیــغ 
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کنــم. گذاشــتن را نمــی  پــول روی پــول 
ــه هــای  ــاه دیگــر هزین ــا 3 م ــد ت ــی هســتید ،  و بای ــان در شــرایط ســخت مال ــواده ت ــد خــود و خان کنی تصــور 
کنیــد و همچنیــن بــرای شــروع زندگــی مشــترک ، نیــاز بــه اجــاره خانــه  ســنگین مراســم عروســی تــان را فراهــم 
کنیــد باعــث شــده ایــد بــه پــدر و مادرتــان هــم  هــم هســتید. شــما عــاوه بــر اینکــه فشــار زیــادی را تحمــل مــی 
کمــک هــای مالــی خانــواده توانســته ایــد  کمــک خــدا و  فشــار و اســترس زیــادی وارد شــود و در نهایــت بــه  
کــرده باشــید. بــا ایــن حــال بهتریــن زمــان هــای زندگــی شــما و همســرتان  بــا  گــذر  از ایــن 3 مــاه بــه ســامت 

اســترس و مشــکات مالــی ســپری شــد. 
کــه از نظــر مالــی توانایــی باالیــی داریــد، روزهــا با ذوق وشــوق  حــال همیــن شــرایط را برعکــس در نظــر بگیریــد 
ــار هســتید،  ــواده و همســرتان خــوش رفت ــا خان ــد ، ب کنی کارهــای مراســم عروســی آغــاز مــی  ــردن  ک فراهــم 
ــز  ــان نی ــواده ت ــه خان کنیــد  ب ــه مــورد عاقــه خــود و همســرتان را انتخــاب و تهیــه مــی  ــر اینکــه خان عــاوه ب
کمــک هــای قدمــی  خانــواده توانســته ایــد از ایــن 3  کمــک خــدا و  کنیــد. و در نهایــت بــه   کمــک مالــی مــی 
کــرده باشــید. بهتریــن زمــان هــای زندگــی شــما و همســرتان  بــا شــادی و آن  گــذر  مــاه بــا آرامــی و  ســامت 

کــه الیقــش هستیدســپری شــده اســت.  طــور 
کنیــد؟ ، متاســفانه بهتریــن لحظــات زندگــی مــن و همســرم و همچنیــن خانــواده  کــدام را انتخــاب مــی  شــما 
کمــک خــدا و   کــه بــود بــه  کــه هــر چــه  کرم ، چرا گذشــت، البتــه خــدا را شــا ام بــا اســترس و مشــکات مالــی 

پــدر و مــادر بســیار مهربانــم تمــام شــد. 

با پول نمیشود خوشبختی را خرید؛ اما با فقر هم نمیشود.

لئو راستن
کار میکننــد ، در  کــه در شــغل مــورد عاقــه خــود  کنیــد :  افــرادی  کــه نبایــد فرامــوش  نکتــه بســیار مهــم  دیگــر 

زندگــی نیــز احســاس بهتــر و خوشــبختی بیشــتری دارنــد.
پــس شــغلتان را فقــط از روی درآمــد آن انتخــاب نکنیــد ، شــغل بایــد ماننــد عشــق باشــد، آن را در آغــوش 
کــه از دســتتان بــر مــی آیــد را بــرای آن انجــام دهیــد. زیــرا  کاری  بگیریــد، دوســتش داشــته باشــید و هــر 
کامــال محســوس خواهــد بــود. کل زندگــی شــما  شــغل فقــط بــه خــودش محــدود نمیشــود و تأثیــر آن در 
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2.بدون سرمایه و با حداقل امکانات 

کارهــای ایــران و جهــان  کســب و  بــدون ســرمایه و بــا حداقــل امکانــات صاحــب یکــی از ســودآورترین 
شــوید.

کــه در اینجــا  کار آموزشــی بــه روش مدرســان هوشــمند بــا حداقــل امکانــات قابــل راه انــدازی اســت  کســب و 
کنــم:  بــه 2 دلیــل مهــم آن اشــاره مــی 

۱.  تولیــد   محصــول   آموزشــی   دیجیتــال   آســان   و   ارزان   اســت   ،   شــما   مــی   توانیــد   یــک   محصــول   آموزشــی  
 دیجیتــال   را   بــا   اســتفاده   از   چیــزی   جــز   زمــان   و   انــرژی   ذهنــی   خــود   ایجــاد   کنیــد  . شــما   فقــط   نیــاز   بــه   ایــده   داریــد  
 ســپس   کتــاب   خــود   را   بنویســید   ،   فیلــم   خــود   را   ضبــط   کنیــد   ،   صــدای   خــود   را   ضبــط   کنیــد   و   یــا   وبینــار   خــود   را  
گــر    ایجــاد   کنیــد  ...  هــر   چــه   کــه   شــما   قصــد   داریــد   انجــام   دهیــد   همیــن   اســت  . ایــن   بــدان   معنــی   اســت   کــه   ا

 محصــول   بــه   فــروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
۲.  تقریبــا   رایــگان   اســت   کــه   فایــل   هــای   محصــول   آموزشــی   دیجیتــال   خــود   را   ذخیــره   کنیــد  از   آنجــا   کــه   ایــن  
 محصــوالت   دیجیتــال   هســتند،   آنهــا   بــه   ســادگی   بــر   روی   فضــای   ســرور،   فضــای   ابــری   و   یــا   کامپیوتــر   شــما  
 ذخیــره   میشــوند  . در   مقابــل   افــرادی   کــه   محصــوالت   فیزیکــی   بــه   فــروش   مــی   رســانند   ،   جــدا   از   بحــث   حمــل  
ــا   بتواننــد   محصــوالت   را   ذخیــره   ســازی   کننــد   و    و   نقــل   محصــوالت   ،   بایــد   انبارهــای   زیــادی   داشــته   باشــند   ت

ــا   انبــار   را   مدیریــت                                                                                                                                                                                                                                                                                                             افــرادی   را   اســتخدام   کننــد   ت
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3.رشد شخصی 

کــه واقعــا خــودم ایــن ویژگــی را خیلــی دوســت اش دارم  یکــی از قســمت هــای بســیار بســیار مهــم ایــن شــغل 
ــادی انجــام دهیــم. و چقــدر فــوق  کارهــای زی ــد روی بهبــود فــردی  کنیــم ، بای ــد خودمــان رشــد  اینکــه بای

کاری بــه مــا اجــازه یادگیــری و رشــد مــی دهــد.  کــه در ســاعات  العــاده اســت ایــن شــغل 
کــردن روی مهــارت و توانایــی هــای  کار  گذاشــتن و  کار روزانــه یــک مــدرس هوشــمند ، وقــت  تقریبــا %30 
خــودش اســت. یــک مــدرس هوشــمند جــدا از مهــارت هــای تخصصــی ، بایــد دائمــا در حــال یادگیــری و 
کــه مــدرس شــویم ابتــدا بایــد روی  کــه تصمیــم داشــته باشــیم  بروزرســانی مهــارت هــای فــردی باشــد. زمانــی 

کنیــم یــک مــدرس هوشــمند روی ۴ حــوزه شــخصی تخصــص دارد:  کار  خودمــان 
ــد ،  کن ــرد ، چطــور انتخــاب  ــم بگی ــد ، چطــور خاقیــت داشــته باشــه ، چطــور تصمی کن تفکــر ، چطــور فکــر 

چطــور خطاهــای ذهــن را بشناســد.
روابــط، یــک مــدرس موفــق همیشــه بــه دنبــال ایجــاد روابــط خــوب بــا دیگــران اســت و بــه راحتــی مــی توانــد 

کنــد. بــا دیگــران ارتبــاط ایجــاد 
کنــد و روی  بیــان ، یــک مــدرس خــوب بایــد بیــان خــوب و قدرتمنــد داشــته باشــد ، خــوب صحبــت 

کــرده باشــد.   کار  متقاعــد ســازی 
جیــب، یکــی از مشــخصه هــای مهــم یــک مــدرس هوشــمند ، جیــب پرپــول اســت، یعنــی شــما نمــی توانیــد 
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ــد  ــم داری ــر تصمی گ ــید. ا ــته باش ــی داش ــای مال ــی ه ــه نگران ــی همیش ــد ول ــارت بکنی ــص و مه ــای تخص ادع
کننــد. کنیــد تــا افــراد بیشــتری بــه شــما اعتمــاد  کار  مــدرس شــوید حتمــا بایــد روی ایــن موضــوع بــه خوبــی 

کار ایــن هســت  یــک مــدرس هوشــمند بایــد در ایــن ۴ حــوزه تخصصــی بدرخشــد ، بنابرایــن قشــنگی ایــن 
کنیــد.  کار مــی  کار شــوید بســیار روی خــود ســازی  گیریــد وارد ایــن  کــه تصمیــم مــی  کــه زمانــی 

گیری  نتیجه 
کنیم. گر ۵ نفر اطراف ما فقیر باشند ، ما هم خیلی نمی توانیم  رشد  ا

ما میانگین ۵ نفر اطراف مون خواهیم شد. 
کار باشــند مــا  گــر تنبــل و اهمــال  گــر ۵ نفــر اطــراف مــا ثروتمنــد باشــند ، مــا هــم ثروتمنــد خواهیــم شــد، ا ا

کار مــی شــویم.  نیــز تنبــل و اهمــال 
کننــد.  کــه مــی خواهنــد رشــد  کســانی هســتند  کار آمــوزش مــی شــوید ، مخاطبــان شــما  کــه وارد  زمانــی 

کــردن اعتقــاد دارنــد.  کــه بــه محیــط آموزشــی و رشــد  کســانی هســتند  کارمنــدان تــان 
کنیــد و بهتریــن هــا  گزینــش  تــو ایــن شــغل همــه چیــز عالیســت و شــما مــی توانیــد تــک بــه تــک ایــن ۵ نفــر را 

کــه بهتریــن مربیــان دنیــا ، بهتریــن مربیــان دنیــا را دارنــد.  کنیــد و بــه خاطــر همیــن هســت  را انتخــاب 
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4.رضایت شغلی

کــه دلتــان  کنیــد ، آن طــور  ایــن شــغل بــی نهایــت بــا حــال هســت ، ســبک زندگــی تــون را مــی توانیــد طراحــی 
کار  کــه لیاقتــش را داریــد. از شــغل تــون خســته نمــی شــوید چــون هیــچ وقــت  مــی خواهــد و بــه شــکلی 
تکــراری انجــام نمــی دهیــد ، یــک مــدرس هوشــمند برنامــه روزانــه و هفتگــی بســیار متنوعــی دارد. یــک روز  
کتــاب میشــود و یــک روز بــه همایــش دعــوت مــی شــود.  کنــد، یــک روز مشــغول نوشــتن  ویدیــو آمــاده مــی 
کردیــد و روزانــه یــا هفتگــی فقــط و فقــط بهبــود اش مــی  کارتــون را یــک بــار تنظیــم  کســب و  برنامــه بازاریابــی 
دیــد و دیگــه نیــاز نیســت همیشــه بــا مشــتری ســر وکلــه بزنیــد. همــه چیــز بــه صــورت اتوماتیــک انجــام مــی 
شــود و فقــط قســمت خوشــمزه ســفارش جدیــد )پیامــک واریــز بــه حســاب( بــرای شــما ارســال مــی شــود. 
کارهــای خصوصــی بــه دلیــل اینکــه رضایــت شــغلی ندارنــد ، حــال  کســب و  شــاید باورتــون نشــه بســیاری از 
کارشــون میشــه یــا خودشــون مــی  کلــه زدن بــا مشــتری را ندارنــد و تــا مشــتری وارد فروشــگاه یــا دفتــر  ســرو 

کاشــکی زود بــره .....  گوینــد: وای دوبــاره آمــد ، 
کــه یــک مــدرس هوشــمند هــر چقــدر تعــداد مشــتریانش بیشــتر شــود از ۳ جهــت خوشــحال تــر  در صورتــی 

خواهــد بــود: 
کرد کارش بیشتر رشد خواهد  کسب و  درآمد بیشتری خواهد داشت ، موثرترهست ، 
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گویــد وای دوبــاره شــنبه شــد ، براتون  کنیــد ، بــه خودتــون نمــی  پــس رضایــت شــغلی یعنــی بــا شــغلتون حــال 
کار بــا شــور و اشــتیاق  کــه روز تعطیــل برویــد ســر  گــر نیــاز باشــه  کــه روز تعطیــل هســت یــا نــه و ا کنــه  فرقــی نمــی 

کار را انجــام مــی دهیــد. زیــادی ایــن 
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5.جایگاه اجتماعی

ــه  کلی ــدرس هــا ، مشــاور هــا و  ــگاه اجتماعــی م ــد جای کن ــن شــغل را فــوق العــاده مــی  ــه ای ک ــدی  ــل بع دلی
گرفتــه مــی شــوید ، بهتــون  کننــد تــا زندگــی بهتــری داشــته باشــند. جــدی  کمــک مــی  کــه بــه دیگــران  افــرادی 
کارآمــوزان ســطح باالیــی  کننــد ، دانشــجویان و  گذارنــد ، توجــه زیــادی بهتــون مــی  احتــرام زیــادی مــی 
گســترده مــی شــود و  کــه خودتــون بــا آمــوزش بــه آنهــا لــذت خواهیــد بــرد. روابــط تــون بســیار  خواهــد داشــت 
کردیــد. مخاطبــان بــا حــال و آدم  کــه شــاید هیــچ وقــت فکــرش را هــم نمــی  افــرادی مشــتری شــما مــی شــوند 
کــه افــراد ســطح بــاالی جامعــه و یــا تحصیــل  حســابی هــا مــی آینــد بــه ســراغ شــما ، نــه منظــورم ایــن نیســت 
کنیــد بــا چــه تیــپ افــرادی مــی خواهیــد  کــرده هــا  آدم حســابی هســتند ، منظــورم اینکــه شــما مشــخص مــی 
ــد ،  ــی داری ــا حال ــد چقــدر شــغل ب ــدام تیــپ آدم هــا حســابی هســتند. مــی بینی ک ــه نظــر شــما  ــد و ب کنی کار 

کنیــد.  کمــک شــون مــی  کنیــد و  گزینــش مــی  کــه شــما آنهــا را  اینقــدر تعــداد مخاطبــان شــما زیــاد اســت 
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کامل و قلبی مشتریان  6.رضایت 

کــه مــی بینیــد بــا آمــوزش هــای شــما یکــی زندگــی اش دگرگــون شــده و از شــما  چــه حســی قشــنگی اســت 
گرفتــم و آن طــرف هــم بســیار راضــی هســت و زندگــی  تشــکر میکنــه، یــک بــازی بــرد بــرد بــرد ، پــول دوره را 

کــردن شــده.  اش هــم بهتــر شــده و در نهایــت دنیــا هــم جایــی بهتــر بــرای زندگــی 
کننــد.  کنــم مشــکل بــزرگ شــان را حــل  کمــک مــی  کــه بــه دیگــران  مــن عاشــق شــغل مدرســی هســتم ، چــرا 
کامــل دارنــد و  کار را بــه صــورت حرفــه ای و خــوب انجــام دهیــد ، دیگــران از شــما رضایــت  گــر ایــن  ا

ــود.  ــد ب قــدردان زحمــات شــما خواهن
کــه محصــول و یــا خدمــات فروختــی ، بــا  کــه بــه افــرادی  کنیــد هیــچ حســی قشــنگ تــر از ایــن نیســت  بــاور 

کننــد. تــو تمــاس بگیرنــد و از تــو تشــکر 
کــرده انــد جایــگاه  کــه از خدمــات و محصــوالت آموزشــی شــما اســتفاده  شــما نــزد هــوادارن و دانشــجویانی 

ویــژه برخــوردار هســتید. 
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7.مقایس پذیری و توسعه پذیری 

کنیــد و بــه دفعــات )۱۰ الــی ۱۰ هــزار  فقــط یــک بــار یــک محصــول آموزشــی دیجیتــال را آمــاده فــروش مــی 
کــه هیــچ هزینــه ، زمــان و تــاش مجددی  دفعــه( آن را بــه فــروش مــی رســانیم و ایــن مهــم در صورتــی اســت 

نیــاز نخواهــد داشــت.
بعــد از آمــاده ســازی اولیــن محصــول و فــروش هــای اولیــه ، بازخوردهــای مشــتریان مشــخص خواهــد 
کــه بــه چیزهایــی نیــاز خواهنــد داشــت و شــما اقــدام بــه تولیــد و آمــاده ســازی  گفــت  شــد ،  آنهــا خواهنــد 
کــه عــاوه بــر پاســخ بــه نیــاز مشــتریان  کــرد ، ایــن اتفــاق باعــث خواهــد شــد  محصــوالت جدیدتــان خواهیــد 

کنیــد. تــان بــه قســمت دیگــری از بــازار نیــز خدمــات و محصــوالت تــان را عرضــه 
کار اینترنتــی آموزشــی بــه دلیــل اینکــه محصــوالت یــک بــار تولیــد و آمــاده ســازی  کســب و  جــدا از ایــن در 
کــردن مشــتری  مــی شــوند ، حداقــل ۸۰% از زمــان و انــرژی شــما صــرف بازاریابــی و اعتمــاد ســازی بــرای پیــدا 

کــرد. کمــک خواهــد  کوتــاه تــری  کار در بــازه  کســب و  جدیــد خواهــد شــد و  بــه توســعه 
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8.رشد تصاعدی 

کار و رشــد در ایــن شــغل هــم بــه صــورت آهســته وســخت شــکل  خــوب بــه ماننــد هــر شــغل دیگــری ، شــروع 
کنیــد خودتــون را بــه دیگــران بشناســانید و آهســته آهســته شــبکه  گیــرد. یعنــی در ابتــدا داریــد ســعی مــی  مــی 
گــذر از ایــن مرحلــه یــک دفعــه رشــد تصاعــدی از هــر نظــر  کنیــد. بعــد از  ای از طرفــداران خودتــون را ایجــاد 

کــه شــما را مــی شناســند و یــا میــزان درآمــد روزانــه شــما( شــروع خواهــد شــد. )تعــداد افــرادی 
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9.محدودیت مکانی ندارید 

کار فــوق العــاده اســت ، بــه واســطه شــغلم در ایــن چنــد ســال دوســتان زیــادی  کســب و  چقــدر ایــن مــدل 
کــرده ام.  کــه در حرفــه خودشــان بســیار موفــق هســتند. مــن آنهــا را بــه دودســته تقســیم  کــرده ام  پیــدا 

کســب  کــه هســتند بتواننــد  کــه آزاد باشــند و  از هرجــای دنیــا  دوســتانی شــغل شــان بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد 
کارشــان را مدیریــت و درآمدزایــی داشــته باشــند.  و 

کارشــان وابســتگی شــدیدی بــا خــود آنهــا دارد و نبــود آنهــا باعــث از  کســب و  کــه موفقیــت  و دوســتانی 
ــه  ــه ب ک ــد روزی  کار و درآمدشــان خواهــد شــد ، ایــن دوســتان حتــی چن کســب و  کل سیســتم  ــادن  کارافت

ــتند.  ــان را هس کارش ــب و  کس ــره  ــران و دله ــا نگ ــد ، دائم ــی رون ــافرت م مس
کــه  کــه از هرکجــای دنیــا  کار آموزشــی بــه واســطه اینترنــت بــه شــما ایــن فرصــت بــزرگ را میدهــد  کســب و 
کنیــد و درآمــد بســیار قابــل  کنیــد ، آنهــا را بازاریابــی  هســتید محتــوا و محصــوالت آموزشــی خودتــان را تولیــد 

کنیــد. کســب  توجــه 
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کاری  10.مدیریت حجم 

کــه تصمیــم داشــتم مهــارت جدیــدی را یــاد بگیــرم و یــا مــی خواســتم روی  بــرای مــن بســیار اتفــاق افتــاده 
کــردم و ســپس بــه خــودم قــول دادم تــا فــان  کنــم. برنامــه ریــزی را شــروع  کار  دوره آموزشــی جدیــدی 
کار بایــد تمــام شــود. شــاید یــک هفتــه و یــا شــاید یــک مــاه بــه صــورت مــداوم ، پشــت ســرهم  تاریــخ ایــن 
کار بــودم و بعــد از آن یــک هفتــه بــه خــودم اســتراحت مــی دادم. خوبــی ایــن  و بــه صــورت فــول تایــم ســر 
کنیــد و خودتــون تشــخیص مــی دهیــد  کاری اســتفاده  شــغل اینکــه شــما هــم مــی توانیــد از مدیریــت حجــم 
کار بیشــتری انجــام دهیــد تــا درآمدتــون را  کــه چــه زمانــی وقــت بیشــتری بــا خانــواده بگذرانیــد و چــه زمانــی 

افزایــش دهیــد. 
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کاری  11.مدیریت ساعت 

کــرده انــد و خیلــی زیــاد نمــی تواننــد وقــت صــرف  بســیاری از افــراد مدرســی را بــه عنــوان شــغل دوم انتخــاب 
کننــد. بســیار عالــی شــما مــی توانیــد فقــط محصــوالت  ــا ســخنرانی در همایــش  کاس هــای حضــوری و ی
کنیــد ، فرامــوش نکنیــد اصــل درآمــد یــک مــدرس هوشــمند از طریــق  و دوره هــای آموزشــی آنایــن برگــزار 
کردن  برنامــه هــای آنایــن )محصــوالت و دوره هــای آموزشــی آنایــن( ایجــاد مــی شــود و ســخنرانی ، برگــزار 
کــه بایــد بــه دیگــران بدهیــم. زمــان  کاس هــای آموزشــی بــرای تکمیــل خدمــات و ســرویس هایــی اســت 
کنیــد ، روی ســایت  کنیــد ، محصــوالت و دوره هــای آموزشــی دیجیتــال را آمــاده مــی  تــان را مدیریــت مــی 

کنیــد.  گذاریــد و ســپس بازایابــی را شــروع مــی  تــان مــی 
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12.معروف خواهید شد

کشــورهای مختلــف شــما را مــی شناســند، بــرای مــن بــه شــخصه بســیار  افــرادی زیــادی از شــهرها و حتــی 
کشــور دیگــه ای رفتــم ، دوســتان  بــه واســطه پســت هــای مــن در  کــه بــه شــهر دیگــه و یــا حتــی  پیــش آمــده 
کننــد و .....  البتــه مــن  شــبکه هــای اجتماعــی متوجــه شــده انــد و تمــاس میگرنــد ، خــوش آمدگویــی مــی 
کســب و  کنیــد و ببینیــد صاحــب چــه  کامــا درک  کنــم، مــی خواهــم شــما  نمــی خــوام تبلیــغ معروفیــت را 

کاری هســتید. 
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13.کیفیت ارتباطات

گســترش اســت و  به واســطه اینترنــت افراد  دامنــه ارتباطــات مــدرس هوشــمند در طــی زمــان فعالیــت رو بــه 
ــداد  ــه تع ک ــت  ــه معناس ــن ب ــد. ای ــد ش ــتری او خواهن ــه مش ــف جامع ــای مختل کاس ه ــه و  ــادی از طبق زی
کــه بــا  کــه شــما خودتــان بــه دلخــواه انتخــاب میکنیــد   مخاطــب و مشــتریان شــما بــه قــدری زیــاد مــی شــود 

کســی خیــر !  کنیــد و بــه چــه  کار مــی  کســی  چــه 
کنیــد و بــه آنهــا خدمــات  بــه قــول معــروف شــما مــی توانیــد از دیــگاه خودتــان آدم حســابی هــا را انتخــاب 
ــده  کار هــای همــکاران و دانشــجویان موفقــم دی کســب و  ــد و همچنیــن در بســیاری از  کنی ــان را عرضــه  ت
کــه خدمــات و محصوالتــی را بــه افــراد معــروف و مهــم جامعــه )بازیگــر ، ورزشــگار ، فوتبالیســت ، وزیــر و  ام 

کــرده انــد .  .....( عرضــه 
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گذار در دنیا 14.تاثیر 

در دنیــا موثــر هســتید و آمــوزش هــای ارزشــمند خودتــان بــه دیگــران، دنیــا را بــه جایــی بهتــر بــرای زندگــی 
گذاشــت. ــان در ایــن دنیــا بــه جــا خواهیــد  کنیــد.  در نظــر داشــته باشــید چــه اثــری از خودت کــردن مــی 

کــه داشــتن  ــا زمانــی  کار آموزشــی بــه روش مدرســان هوشــمند اســت و ت کســب و  اینهــا بخشــی از مزایــای 
گــر مــی خواهیــد نحــوه  کار را تجربــه نکنیــد از مزایــای واقعــی آن بــا خبــر نخواهیــد شــد. ا کســب و  ایــن مــدل 

کتــاب را بــه هیــچ عنــوان از دســت ندهیــد. کار را بیاموزیــد ادامــه  کســب و  شــروع ایــن مــدل 
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نقشه راه موفقیت
ابتــدا در ذهــن تــان ببینیــد، ســپس بــا چشــم تــان ببینیــد و بعــد بــا 

کنیــد. جســم تــان خلــق 

گیو میونوری یا
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پشت صحنه مدرسان پولساز و فوق موفق 

کنتــرل سرنوشــت تــان را  کــه مــی خواهیــد  کنیــد ، شــما جــز معــدودی افــرادی هســتید  بــه خودتــان افتخــار 
کــه مســئول اصلــی شــرایط فعلــی زندگــی تــان خودتــان هســتید. بــرای همیــن  در دســت بگیریــد و مــی دانیــد 
ــاب را  کت ــای  ــه اینج ــا ب ــه ت ــر اینک ــم ت ــیار مه ــد و بس کردی ــود  ــاب را دانل کت ــن  ــام ای ــت تم ــا جدی ــه ب ک ــت  اس

کردیــد و ایــن واقعــا ارزشــمند اســت.  مطالعــه 
کــرده  کارهــای ایــران و جهــان پیــدا  کســب و  کاملــی بــا یکــی از ســودآورترین  تــا بــه اینجــا شــما آشــنایی نســبتا 
کتــاب داشــته  کــردن ایــن  گفتــم ، 2 هــدف مهــم از آمــاده  کتــاب خدمتتــان  کــه در مقدمــه  ایــد. همــان طــور 

ام : 
کار ســودآور ، بــدون  کســب و  ــرای ایجــاد  گاهــی عمــوم مــردم از ایــن فرصــت بکــر ب 1-فرهنــگ ســازی و آ

ــا حداقــل امکانــات  ســرمایه و ب
کتــاب، تکلیــف شــما مشــخص خواهــد شــد. تصمیــم میگیریــد  یکــی از بهتریــن  کامــل  2-بعــد از مطالعــه 

شــغل هــای دنیــا بــه درد مــن مــی خــورد یــا نمــی خــورد.
ــی ، معلــم ، مشــاور ، متخصــص ، اســتاد و .... ( فعالیــت مــی  ــر در حــال حاضــر در فیلــد آمــوزش )مرب گ ا
کــرده باشــد و  کمــک تــان  کتــاب توانســته باشــد بــه شــما در فرآینــد بهبــود شــغل تــان  کنیــد. امیــدوارم ایــن 
کــه اینترنــت در اختیارتــان قــرار داده کار و فرصتــی  کســب و  گــر تــا بــه حــال هیــچ اطاعــی از ایــن مــدل  امــا ا
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کــه وارد شــدن بــه ایــن حرفــه  گاهــی هســتید و بالطبــع بایــد تصمیــم بگیریــد   نداشــته ایــد ، شــما در مرحلــه آ
جــز رســالت شــما اســت یــا خیــر؟ ، آیــا بــه آن عاقــه داریــد یــا خیــر؟ و آیــا حاضــر هســتید بــا انتقــال دانــش و

کنید.   تجربیات تان به دیگران در زندگی آنها تاثیرگذار باشید و در نهایت دنیا را به جایی بهتر تبدیل 
در ایــن فصــل مــی خواهــم در مــورد نحــوه فعالیــت شــما بــه عنــوان یــک مــدرس هوشــمند را توضیــح دهــم 

کلــی برنامــه یــک مــدرس هوشــمند در 3 فعالیــت اصلــی زیــر خالصــه مــی شــود: ، بــه طــور 

1.تخصص و مهارت )یادگیری(
کردن محصوالت و خدمات( 2.تولید محتوا )آماده 

3.عرضه و فروش )بازاریابی(

1.تخصص و مهارت 

کــه یــک مــدرس هوشــمند بــه آن نیــاز دارد »یادگیــری« اســت. شــما  نــام دیگــر اولیــن فعالیــت و یــا مهارتــی 
کلــی افــراد عاقمنــد  بــه عنــوان مــدرس بایــد در حــوزه ای صاحــب تخصــص و یــا مهــارت باشــید. بــه طــور 

حــوزه آمــوزش بــه 2 دســته تقســیم مــی شــوند: 

1.تخصص و مهارت دارم 
2.تخصص و مهارت ندارم 

کــه بســیار عالیســت، شــما تکلیــف تــان مشــخص اســت و  گــر در هــر حــوزه ایــی تخصــص و مهــارت داریــد  ا
گــر در هیــچ حــوزه ای هیــچ تخصــص و مهارتــی  کنیــد. امــا ا مــی توانیــد در همــان حــوزه شــروع بــه فعالیــت 

کنیــم؟  کار  نداشــته باشــیم، بایــد چــه 

کنیم. 1.ابتدا حوزه مورد عالقه و البته مناسب را پیدا می 
2.در حوزه منتخب به درجه استادی و تخصص می رسیم.

گذاشــتم ، چــه در حــوزه ایــی تخصــص  کــه نــام دیگــر ایــن قســمت را »یادگیــری«  بــه همیــن دلیــل اســت 
و مهــارت داشــته باشــید و چــه نداشــته باشــید ، بایــد بــه عنــوان یــک مــدرس هوشــمند همیشــه در  حــال 
از رمزهــای بســیار مهــم موفقیــت مدرســان  ایــن یکــی  یادگیــری و بروزرســانی اطاعــات خــود باشــید. 

هوشــمند اســت. 
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کافــی میدانید،  کردیــد بــه اندازه  کــه فکــر  در زندگــی همیشــه یــک دانــش آمــوز باشــید، درســت در لحظــه ای 
لحظه شکســت شــما نزدیکتر میشــود. برایان تریســی 

 
کنم؟  کسب مهارت و تخصص انتخاب  چه حوزه ای را برای 

ــه  ــه مــی خواهیــد در چــه موضوعــی ب ک ــد  ــد تصمیــم بگیری ــه شــما بای ک گام بســیار مهــم ایــن اســت  اولیــن 
ــوا و محصــول در آن حــوزه را داشــته  ــرای تولیــد محت ــا توانایــی الزم ب درجــه اســتادی و تخصــص برســید ت

باشــید. 
نگرانــی شــما بابــت انتخــاب صحیــح حــوزه مناســب را درک میکنــم، هیــچ نگــران نباشــید، تقریبــا بــه مــن 
ــه فعالیــت پرداخــت و نتایــج خوبــی بدســت  ــوان در ایــن حرفــه ب کــه در هــر حیطــه ای مــی ت ثابــت شــده 
کــه دانشــجویان موفــق در آن مشــغول بــه فعالیــت هســتند را آورده  آورد، در ادامــه  بعضــی از حــوزه هایــی 

ام: 

گرافیــک،  آمــوزش تقویــت  آمــوزش موســیقی، آمــوزش طراحــی ســایت،  آمــوزش نقاشــی، آمــوزش طراحــی 
حافظــه، آمــوزش تنــد خوانــی، آمــوزش حســابداری، آمــوزش بدنســازی،  مشــاوره تحصیلــی، مشــاوره 
ازدواج وطــا ، آمــوزش روش تدریــس بــه معلمــان، آمــوزش زبــان انگلیســی، آمــوزش مهــارت هــای فــردی، 
ــد، آمــوزش  ــی، روانشانســی ازدواج، آمــوزش تربیــت فرزن ــروت و هــوش مال آمــوزش موفقیــت،  آمــوزش ث

فــروش بیمــه و ....

کنیــد و بــا  کــه شــما مــی توانیــد انتخــاب  کــه اینهــا بخشــی از  هــزاران حــوزه هایــی   توجــه داشــته باشــید 
کنیــد.  فعالیــت درســت درآن بــه نتایــج شــگفت انگیــزی دســت پیــدا 

کــه  کاغــذ را برداریــد و هــر ایــده ای  کتــاب را بخوانیــد ، دوبــاره قلــم و  پیشــنهاد میکنــم قبــل از اینکــه ادامــه 
کــه بــه ذهنمــان آمــد را  کنیــد، اشــتباه نکنیــد تصمیــم نداریــم هــر ایــده ای  بــه ذهــن تــان آمــد را یادداشــت 
گیــر  کنیــم. ســخت  کمــک  کار مــی خواهیــم بــه خودمــان در انتخــاب حــوزه فعالیــت  کنیــم، بــا ایــن  انتخــاب 

کنیــد ، بــه طــور مثــال :  کــه بــه ذهــن تــان آمــد یادداشــت  نباشــید و هــر مشــکلی و ایــده 
مردم شاد نیستند 

کارها مشکل دارند  کسب و 
کارمند  کارفرما به دنبال 
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کار  کارجو به دنبال 
مدیریت استعداد دانش آموزان 

نرخ باالی طالق 
کارهای تیمی  رفتارهای سازمانی و 

کودکان  تربیت و رفتار 
کودکان زبان انگلیسی ویژه 

زبان انگلیسی ویژه بزرگساالن
زبان انگلیسی ویژه سفر

پدر و مادر نگران آینده فرزندان 
تنبلی

 تعارض با دیگران 
 درک نشدن 

گذاری هدف 
 سردرگمی

کاری   اهمال 
مشکالت ذهنی 

کنــم، اصــا شــاید ایــده بــدی نباشــد  کتــاب ویــژه بــرای ایــن  موضــوع آمــاده  گــر بخواهــم بنویســم بایــد یــک  ا
گــر شــما بــا آمــوزش ومشــاوره بتوانیــد  کــه ا کار را بکنــم. هــزاران مشــکل، حــوزه و ایــده وجــود دارد  کــه ایــن 
کنیــد ، شــک نکنیــد طرفــدارن زیــادی خواهیــد داشــت و همچنیــن درآمــد بســیار  فقــط یکــی از آنهــا را حــل 
کــه بــه راهنمایــی بیشــتری بــرای انتخــاب  کــرد. نگــران نباشــید مــی دانــم  کســب خواهیــد  قابــل توجــه ای 

کتــاب ادامــه دهیــد.  حــوزه فعالیــت تــان نیــاز داریــد ، پــس بــه مطالعــه 

2 مرحله حیاتی و اساسی برای انتخاب حوزه فعالیت  

1. انتخاب بازار و حوزه سودآور
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ــا حــوزه مــورد نظــر خــود را انتخــاب  ــد ت ــاز داری ــال ، شــما نی پیــش از ایجــاد یــک محصــول آموزشــی دیجیت
ــازار ســود آور آغــاز مــی شــود. ــا انتخــاب ب ــه ب کنیــد. ایــن مرحل

حــوزه مــورد نظــر خــود ممکــن اســت زیرمجموعــه ای از یــک دســته بنــدی و یــا حوزه بــزرگ تر باشــد. بنابراین 
کنید )دســته بندی ســودآور( باشــد. ، ابتدا دســته بندی را انتخاب 

گردانم بــه دســت آورده ام ، تقریبــا هــر  کــه از شــا نگرانــی در ایــن بخــش اصــا جایــز نیســت و از تجربیاتــی 
کار دارد و مــی تــوان بــا خاقیــت و نــوآوری در ارائــه مطالــب و آمــوزش هــا  کنیــد، جــای  حــوزه ای را انتخــاب 

و همچنیــن نیازســازی اصولــی بیــن مخاطبیــن ، بــه درآمــد قابــل توجــه رســید.
از جمله سودآورترین دسته بندی ها  شامل موارد زیر هستند:

سالمت و آمادگی جسمانی
کاهش وزن

اقتصاد
الکترونیک

کنیــد. بایــد بــه ســوال  کردیــد، بایــد تحقیقــات خــود را شــروع  بعــد از اینکــه حــوزه مــورد عاقــه خــود را پیــدا 
هــای اساســی در مــورد حــوزه انتخابــی پاســخ مناســبی دهیــد:

آیا سازگار با محیط دیجیتال و اینترنت است؟
آیا شخص یا اشخاص دیگری در این حوزه فعالیت و مشغول هستند؟

اندازه بازار چقدر است؟
کنند؟ آیا مردم برای یافتن اطالعات در این باره جستجوی اینترنتی می 

آیا امکان تولید و آماده سازی چندین محصول آموزشی در این حوزه را دارم یا خیر؟

2.بارش فکری در مورد محصول

ــردی  کارب ــه  ک ــت  ــن اس ــی ، ای ــورت فیزیک ــه ص ــه ب ــال و چ ــورت دیجیت ــه ص ــه ب ــق ، چ ــول موف ــد محص کلی
کــه نیــاز بــه حــل شــدن دارنــد،  کنــد. بــرای تعییــن مشــکات بالقــوه ای  گــره ای را بــرای مشــتریان بــاز  باشــد و 

تحقیقــات بیشــتری مــورد نیــاز اســت.
این تحقیق شامل ۳ سوال بسیار مهم است:

بزرگ ترین چالش و یا نیاز مشتریان بالقوه چیست؟
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که مردم درون اطالعات شما به جستجو بپردازند؟ چه شرایطی باعث می شود 
مردم چه انتظاراتی از محصول آموزشی خواهند داشت؟

کند.  که درون هر دسته بندی قرار دارند را مشخص می  پاسخ به این پرسش ها فرصت هایی 
کــه مشــتریان خواهــان آن  ــود  ــی خواهــد ب کنــد، محصول ــر ایــن محصــول مشــکلی را حــل  گ پــس از ایــن، ا

هســتند.
کند: کمک می  همچنین 3 نکته زیر به شما برای انتخاب بسیار بهتر حوزه فعالیت 

1.بررسی نمونه های موفق 

کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد چقــدر موفــق  کســانی  کنیــد ، بیبینیــد  نمونــه هــای موفــق را بررســی 
هســتند.

کــه بایــد چــه  کــرده انــد  کــه مــردم بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند؟ و مشــخص  کــرده انــد  آنهــا قبــال تعییــن 
کننــد؟ چالشــی را حــل 

که نزدیک به خواسته مردم است؟ کرده اند  آنها محصوالتی را آماده 
کرده اند؟ آنها مشخصات بسیار مهم )قیمت ، مزایا ، پیشنهاد ویژه ( را آماده 

کپــی  کــه دیگــران انجــام داده انــد درس بگیریــد ، آنهــا را مــورد مطالعــه قــرار دهیــد، امــا هرگــز  کارهایــی  از 
کمــی تغییــر و بهبــود آن را منحصــر بــه فــرد  کــه قبــا انجــام شــده اســت را در نظــر بگیریــد و بــا  نکنیــد. آنچــه 

کنیــد.

2.استفاده از شبکه های اجتماعی و فروم ها 

کــه بــر یــک مــورد یــا دســته بنــدی خــاص متمرکــز هســتند. فــروم  فــروم هــا وســایل ارتبــاط مجــازی هســتند 
ــرای یافتــن خواســته هــای مــردم اســت. مــردم در آنجــا ســوال مــی پرســند و در مــورد  هــا مکانــی خــاص ب
ــد و در آنهــا  کنی ــدا  ــروم هــا را پی ــال راه حــل آن هســتند.این ف ــه دنب ــد، و ب کنن مشکاتشــان صحبــت مــی 

عضــو شــوید.
جــای بهتــری بــرای فهمیــدن خواســته هــای مشــتریان بالقــوه وجــود نــدارد. فقــط “نــام دســته بنــدی مــورد 
کنیــد و ســپس بهتریــن مــورد را از میــان  گــوگل ســرچ  کلمــه “فــروم” در موتــور جســتجوی  نظــر” را بــه همــراه 

کنیــد. آنهــا انتخــاب 
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کنــد ، بســیاری از افــراد  کمــک  هــم چنیــن شــبکه هــای اجتماعــی نیــز مــی توانــد در ایــن حــوزه بــه شــما 
گذارنــد. ک مــی  خواســته هــا و مشــکات شــان را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــترا

3.ارتباط با مشتریان بالقوه

ــا شــدن خواســته  ــا ایمیــل و جوی ــا مشــتریان بالقــوه از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی ، فــروم هــا، ی ارتبــاط ب
کننــد! آنهــا دوســت  هــای آنهــا، مــردم دوســت دارنــد تــا بــه دیگــران در مــورد خواســته هایشــان صحبــت 
کننــد ، بــه  کــه مــردم شــروع بــه صحبــت مــی  کننــد. هنگامــی  کــه در مــورد مشــکات شــان صحبــت  دارنــد 

گــوش دهیــد. همیشــه چیــزی بــرای یادگرفتــن از مشــتری هــا وجــود دارد. آنهــا 

چگونه در حوزه انتخابی متخصص شویم؟ 

کــه در آن حــوزه بــه درجــه  کردیــد ، وقــت آن اســت  کــه حــوزه  مناســب و مــورد عاقــه تــان را انتخــاب  حــال  
کــه دیگــران بخواهنــد بــا پرداخــت هزینــه از محصــوالت و خدمــات  اســتادی و تخصــص برســید تــا جایــی 

کننــد.  آموزشــی شــما اســتفاده 
گــر شــما  بســیاری از دوســتان در ایــن مرحلــه نگــران مــدرک و یــا تحصیــات دانشــگاهی مرتبــط هســتند ، ا
گــر  کمــی جلوتــر باشــید. ولــی ا کــه چــه بهتــر ، شــاید  تحصیــات مرتبــط بــه حــوزه مــورد عاقــه تــان را داریــد 
ــا اصــا تحصیــات دانشــگاهی نداریــد بــه هیــچ عنــوان جــای نگرانــی  تحصیــات تــان مرتبــط نیســت و ی
نیســت. بســیاری از دانشــجویان و همــکاران بســیار موفــق مــن در ایــن زمینــه بــه همیــن شــکل مشــغول 
فعالیــت هســتند و داشــتن تخصــص لزومــا بــه معنــی داشــتن تحصیــات دانشــگاهی مرتبــط و غیــر مرتبــط 

نیســت. 
کنم.  کسب مهارت و تخصص صحبت  گر بخواهم به صورت خاصه در مورد چگونگی  اما ا

ــورت  ــه ص ــا را ب ــد و آنه کنی ــاب  ــان انتخ ــب ت ــی منتخ ــوزه  تخصص ــان در ح ــر در جه ــاب برت کت ــاه  1.پنج
ــد. کنی ــه  ــل مطالع کام

2.بهتریــن متخصصــان داخلــی و خارجــی حیطــه تخصصــی خــود را بیابیــد و بیبینیــد آنهــا چــه آمــوزش 
هــای دارنــد و روش تدریــس آنهــا چیســت؟ 

کنید.  کار تخصصی تان تمرین  3.حداقل 1000 ساعت در 
کار بــدون هیــچ تردیــدی مــی  کــه شــما بــا انجــام ایــن 3  کــرده باشــید ، امــا حقیقــت ایــن اســت  شــاید تعجــب 

کشــورمان در حــوزه تخصصی خودتان باشــید.  توانیــد جــز اســاتید برجســته 
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2.تولید محتوا 

محتوا، پادشاه است!
کســب  کنــون زیــاد شــنیده ایــد. امــروزه محتــوا حــرف اول را در  گیتــس را احتمــاال تا ایــن جملــه معــروف بیــل 
ــرای موفقیــت نیــاز بــه  کار اینترنتــی فــارغ نــوع و مــدل فعالیــت ب کســب و  کارهــای آنایــن مــی زنــد ، هــر  و 
کار آناینــی  کســب و  تولیــد محتــوای درجــه یــک دارد. محتــوا مهمتریــن عامــل بــرای انتخــاب اســت  و هیــچ 

بــدون داشــتن محتــوا اصــا قابــل مشــاهده نیســت.
کارهــای بســیار مهــم یــک مــدرس هوشــمند تولیــد محتــوا اســت، امــا منظــور مــا دقیقــا از تولیــد محتــوا  یکــی از 

چیست؟ 
گــروه یــا دســته بنــدی تولیــد  هــر مــدرس هوشــمندی جهــت معرفــی خــود و  فــروش محصــوالت  نیازمنــد 2 

محتــوا اســت: 

1.تولید محتوا )جهت بازاریابی(

گاهــی  گــروه محتــوا رایــگان اســت و در جهــت آ کــه از نــام آن مشــخص اســت ایــن  خــوب همــان طــور 
و خدمــت رســانی بــه مشــتریان آمــاده شــده اســت. از فرمــت هــای متنوعــی مــی تــوان در جهــت تولیــد 

کــرد.  محتــوای رایــگان اســتفاده 
کتاب الکترونیکی، ویدیو، پادکست، وبینار، سمینار و همایش و ......  مقاله، 

2.تولیدمحتوا )محصوالت وخدمات آموزشی(

گــروه از محتــوا در جهــت تکمیــل فرآینــد یادگیــری مخاطبــان بــه آنهــا پیشــنهاد داده مــی شــود و آنهــا  امــا ایــن 
کننــد. در  بــه ازای پرداخــت شــهریه و یــا هزینــه آن مــی تواننــد از خدمــات و محصــوالت آموزشــی اســتفاده 

کــرد.  اینجــا نیــز جهــت ارائــه محتــوا مــی تــوان از فرمــت هــای متنوعــی اســتفاده 
کتاب الکترونیکی، ویدیو، پادکست، وبینار، سمینار و همایش و ......  مقاله، 

کام و اینکــه مطالــب از حوصلــه شــما خــارج نشــود فقــط در مــورد تولیــد 3 فرمــت  کوتاهــی  در اینجــا بــرای 
کــرد. رایــج بــرای تولیــد محتــوا صحبــت خواهــم 
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۳ فرمت رایج برای تولید محصوالت آموزشی دیجیتال 

1.نوشتاری
2.صوتی
3.ویدیو

۱- محتوای نوشتاری

محتــوای نوشــتاری ســاده تریــن روش بــرای ایجــاد یــک محتــوا آموزشــی دیجیتــال اســت تولیــد آن ســاده و 
کــه نیــاز  کــه مــی تواننــد خــوب بنویســند. همــه آنچــه  کامــا بــا ارزش اســت و انتخابــی بــزرگ بــرای آنهایــی 
ــرد.  ک ــل هــای PDF ایجــاد  ــوان فای ــه بت ک ــه همــراه برنامــه مایکروســافت ورد اســت  ــه ب اســت ، یــک رایان
کــه خواهــان ایجــاد محتــوای  کــه الزامــی نــدارد افــرادی  همیــن و بــس!  بهتریــن بخــش آن ایــن اســت 
دیجیتــال هســتند ، نویســنده خوبــی باشــند. حقیقــت دارد! روش دیگــری بــرای ایجــاد آنهــا وجــود دارنــد 

ــا بــرون ســپاری. ماننــد رونویســی ی
کرد: چه محصوالتی می توان با این روش تولید 

کتاب الکترونیکی
کاری گزارش های 

دوره های آموزشی متنی
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گ وبال
خبرنامه

۲- محتوای صوتی

کــه از محبوبیــت بیشــتری نســبت بــه روش نوشــتاری برخــوردار اســت ، ایجــاد محتــوای صوتــی  روش دوم 
کنیــد  کافیســت چنــد بــاری تســت  اســت. آمــاده ســازی ایــن مــدل از محتــوا هــم آســان و راحــت اســت و 
گــوش هــزاران نفــر برســانید  تــا بیبینیــد چقــدر راحــت مــی توانیــد دانســته هــای خــود را در قالــب صــوت بــه 
کار دیگــری ماننــد  کــه مشــغول انجــام  و بــر زندگــی دیگــران تاثیــر مثبــت بگذاریــد. مــردم مــی تواننــد وقتــی 
گــوش دهنــد. همیــن موضــوع ایــن نــوع محصــوالت  رانندگــی یــا ســرکار هســتند، بــه ایــن فایــل هــای صوتــی 

کنــد. را جــذاب مــی 
کــه اتفاقــا رایــگان نیــز هســت  کــه یکــی از بهتریــن هــای آن  بــرای ضبــط صــدا ابزارهــای زیــادی وجــود دارنــد 
ــرای ایجــاد فایــل  ــه یــک نفــر ب ک ــرم افــزار شــامل تمــام آن چیزیســت  ــام دارد. ایــن ن ــرم افــزار Audacity ن ن
کیفیــت نیــز هســت  کیفیــت نیــاز دارد. البتــه بــه غیــر از ایــن نــرم افــزار نیــاز بــه یــک میکروفــون بــا  شــنیداری بــا 

کنــد. کامپیوتــر منتقــل  تــا صــدای مــدرس را بــه 
کرد: یک فایل صوتی  را می توان برای ایجاد موارد زیر تولید 

دوره های صوتی
موسیقی

پادکست

۳- محتوای ویدیویی

و امــا محبــوب تریــن فرمــت آموزشــی دنیــا  ، محتــوای آموزشــی ویدیویــی هســتند. معمــوال مدرســان حرفــه 
کننــد و بــرای محتوای  کوتــاه مــدت خــود از فرمــت هــای نوشــتاری و صوتــی اســتفاده مــی  ای بــرای محتــوای 

کننــد. طوالنــی و VIP خــود از فرمــت ویدیــو اســتفاده مــی 
از ۲ روش رایج برای تولید ویدیوهای آموزشی استفاده می شود:

۱- ضبط ویدیو از مدرس

کنــد، ایــن  بالطبــع در ایــن روش چــون مــدرس بایــد جلــوی دوربیــن قــرار بگیــرد و در مــورد موضــوع صحبــت 
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ــرای تولیــد  کنــم حداقــل ب ک اســت. پیشــنهاد مــی  کار ســخت و وحشــتنا ــازه  ــراد ت ــرای بســیاری از اف کار ب
کــم شــود و ســپس  کمــی از میــزان اســترس شــما  کنیــم تــا  محتواهــای اولیــه خودتــان از روش دوم اســتفاده 

کنیــم. بــرای محتواهــای بعــدی از ایــن روش اســتفاده 
ــا اســتفاده از  ــاز خواهیــم داشــت )دوربیــن و ی ــوا نی ــرای آمــاده ســازی ایــن مــدل محت ــه ب ک و امــا چیزهــای 

ــرداری اســت( ــم ب ــرای فیل ــور مناســب ب ــل و ن ــا موبای ــه دوربیــن ی ــل ، میکروفــون متصــل ب دوربیــن موبای

کامپیوتر یا موبایل ۲- ضبط ویدیو از اسکرین شات 

کامپیوتــر و یــا موبایــل انتقــال داده مــی شــود و بــا اســتفاده  در ایــن روش محتــوای آموزشــی از طریــق صفحــه 
کننــده صفحــه نمایــش از جملــه Camtasia یــا Screenflow صفحــه نمایــش ضبــط مــی  از نــرم افــزار ضبــط 

شود.
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فرمت های آموزشی

کند؟   یک مدرس هوشمند میداند از چه فرمت آموزشی )ظرف( برای انتقال مطالب باید استفاده 
کارگاه حضوری  دوره و 

دوره های غیر حضوری )آنالین(
محصوالت آموزشی )کتاب ، ویدیو ، صوت و ....( 

سمینار و همایش 
وبینار )سمینار آنالین( 

کشور دیگر برگزار خواهد شد( که در شهر یا  تور آموزشی )اردوهای آموزشی 
کتاب 

سخنرانی 
مشاوره 

کوچینگ )مربی( 
کارهــای تکــرای و  کار دارد و هیــچ وقــت دچــار  کــه یــک مــدرس هوشــمند چقــدر تنــوع در  کنیــد  توجــه 

یــا تولیــد محتــوا و محصــوالت تکــرار ی نخواهیــد شــد.

ویژگی های مدرس هوشمند برای تولید محتوا 

صدای رسا 
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زبان بدن وحاالت چهره 
کلمات( بیان زیبا و عالی) انتخاب بهترین 

کلمات  استفاده صحیح و به جا از 
انتقال حس خوب و روابط عاطفی 

ارتباط با مخاطب 
استفاده درست از ابزارهای آموزشی 

انتقال حس انگیزه 
مطالب جذاب 

مطالب ساختاریافته 
کاربردی  مطالب 

کنیــد در بعضــی از مــوارد ضعــف  گــر فکــر مــی  کتســابی اســت و ا توجــه داشــته باشــید همــه ویژگــی هــای بــاال ا
کار مــی توانیــد از هــر لحــاظ بهتریــن مــدرس  کمــی تــاش و پشــت  داریــد ، نگــران نباشــید و مطمئــن باشــید بــا 

حــوزه فعالیــت تان باشــید.

3.عرضه و فروش 

شــما 2 مرحلــه حیاتــی را پشــت سرگذاشــته ایــد و بــه فینــال رســیده ایــد ، درســت اســت بــرای رســیدن بــه 
گــر قواعــد بازاریابــی ویــژه محصــوالت و خدمــات اطاعاتــی  کشــیده ایــد امــا ا ایــن مرحلــه خیلــی زحمــت 
و آموزشــی را درســت انجــام ندهیــد شکســت تلخــی خواهیــد خــورد و یــا نتایــج بخــور و نمیــری بدســت 
خواهیــد آورد، اینجــا بایــد بــه درســتی یــاد بگیریــم چگونــه خــود را بــه عنــوان یــک اســتاد و متخصــص معرفی 
کننــد و البتــه مهــم تــر از  کــه چطــور خــود را بــه دیگــران بشناســانیم تــا آنهــا بــه مــا مراجعــه  کنیــم. بایــد بیاموزیــم 
کــه مــا بــه روش هــای اصولــی پایبنــد شــویم  کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت  کننــد. آنچــه  آن بــه مــا اعتمــاد 
کــه هــم از طریــق آنایــن )وب ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی و .... ( و هــم از طریــق آفایــن )مجــات ، 

کتــاب ، تبلیغــات چاپــی و ... ( بــه مخاطبــان خــود معرفــی شــویم.  رادیــو و تلویزیــون ، 

فرمول اعجاب انگیز فروش محصوالت و خدمات آموزشی 

ــه  ــه روش مدرســان هوشــمند اینگون ــی و آموزشــی ب ــوا و محصــوالت اطاعات ــی محت اســاس روش بازاریاب
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گرفتــه اســت: شــکل 
کننــد. پیــش از دادوســتد،  کــه خریــد  کــن و بعــد از آنهــا بخــواه   نخســت چیــزی بــه افــراد آمــوزش بــده یــا ارائــه 
ــد، چیزهــای  ــرار میکنی ــاط برق ــا دیگــران ارتب ــی یــک دوســت ب ــا حت ــل اعتمــاد ی ــوان یــک مشــاور قاب ــه عن ب
کــه پیــش از آنکــه  کار را بــه شــکلی انجــام میدهیــد  ارزشــمند بســیاری در اختیارشــان قــرار میدهیــد و ایــن 
حتــی از آنهــا بخواهیــد سفارشــی بدهنــد، فــروش انجــام بگیــرد. از بســیاری جهــات ایــن فرآینــد تفــاوت 
ــه اســت  گرفت گذشــته، همــواره توســط مــردم انجــام  ــه در هــزاران ســال  ک ــا بهتریــن فروشــهایی  ــی ب چندان

نــدارد.

ــرای بدســت آوردنــش  ــادی ب ــه بهــای زی ک ــه ای  ــد دانــش و تجرب بســیاری از دوســتان مــی پرســند چــرا بای
کنــم و آن  کــرده ام را تبدیــل بــه محصــول دیجیتــال )کتــاب الکترونیکــی ، ویدیــو ، صــوت و ... (  پرداخــت 

را بــه رایــگان در اختیــار دیگــران قــرار دهــم؟ 
دوســتان عزیــز ایــن یــک روش بازاریابــی بــه شــدت اثبــات شــده اســت و شــما بــه هیــچ عنــوان از ایــن روش 
کــرد ، بلکــه برعکــس ســود فراوانــی بــرای شــما بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه طــور خاصــه  ضــرر نخواهیــد 

کار باعــث مــی شــود:  ایــن 
کافی از مدرس شناخت داشته باشند.  1.مخاطبان به اندازه 

کنند.  کسب می  2.مشکل بسیار از افراد حل می شود و مهارت های بسیار خوبی 
کنند.  3.با محصوالت و خدمات پولی شما آشنا خواهند شد و بسیار راحت تر اقدام به خرید می 

کــه فــردی مقالــه مــن را در فــان مجلــه خوانــده ، مقالــه بــرای او لــذت بخــش  بــرای مــن بســیار پیــش آمــده 
کنــد و از ســایر خدمــات و محصــوالت آموزشــی مــن اســتفاده  کــرده مــن را پیــدا  کاربــردی بــوده ، ســعی  و 

کنــد. 
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برو بابا دلت خوشه 

کــی بــرای آمــوزش و یادگیــری پــول خــرج میکنــه ،  بســیاری از افــراد همیــن دیــدگاه را نســبت بــه آمــوزش و 
ــر خدمــات و محصــوالت آموزشــی شــما واقعــا مشــکلی از  گ ــه ا ک ــد امــا حقیقــت ایــن اســت  یادگیــری دارن
گــر محصــول و یــا خدمــات  کــه اســت بپردازنــد. ا کنــد ، آنهــا حاضرنــد هزینــه آن را هــر چــه قــدر  مــردم حــل 
کنــد و یــا جایــگاه  آنهــا را ارتقــا دهــد ، چــرا  کنــد ، زندگــی شــان را ســاده تــر  آموزشــی شــما درآمــد آنهــا را بیشــتر 

کــرد. کــه نــه؟ آنهــا بــه ســادگی هزینــه یادگیــری و بهبــود شــرایط شــان را پرداخــت خواهنــد 
به نظر من 

که برای سیگار چند ...... در ماه خرج میکنند.  همان هایی 
که برای یک وعده غذا چند ...... تومان پول میدهند. همان هایی 

که برای یک دست لباس چند ....... تومان پول میدهند.  و همان هایی 
ــد ایــن  ــه عنــوان آمــوزش دهنــده بای ــه آمــوزش دهنــده بســتگی خواهــد داشــت، شــما ب ــز ب پــس همــه چی
ــا محصــول شــما شــرایط زندگــی ، شــغلی و ..... بهبــود پیــدا  کــه ب کنیــد  اعتمــاد را بــرای مخاطبــان ایجــاد 

ــه فــروش خواهــد رســید.  ــه صــورت اتوماتیــک ب ــگاه محصــوالت و خدمــات شــما ب ــرد، آن ک خواهــد 
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بزرگترین دشمنان شما
تــان   بیــن   دو   گــوش   تریــن   دشــمن  مطمئــن   شــوید   کــه   بــزرگ 

 خودتــان   نباشــد

لیرد   همیلتون
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کاری بهانه ، اهمال 

کنید اما حال ندارید صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید؟ دوست دارید ورزش 
کنید، اما تا به امروز هیچ اقدامی نکردید؟ کارتان را راه اندازی  کسب و  دوست دارید 

کار طفره رفتید؟  کنار بگذارید ، اما تا به امروز از این  دوست دارید عادات بدتان را 
کنید اما تا به امروز شروع نکردید؟ که در سر دارید را اجرا  دوست دارید ایده ای 

کتــاب هــای موفقیــت مــی  کــرده ایــم ادای آدم هــای موفــق را در بیاوریــم ، مــا  متاســفانه همــه مــا عــادت 
کنیــم ولــی هیــچ وقــت ، هیــچ وقــت  کارگاه هــای موفقیــت و انگیزشــی شــرکت مــی  خوانیــم، همایــش هــا و 
کتابــی در مــورد چگونــه ســحر  کنیــم و بــه جــای اینکــه  ســعی نمیکنیــم دســت از تنبلــی برداریــم و عملگرایــی 
کنیــم و ســحر خیــز شــویم. بعــد از 2 هفته شــما  کنیــم، عمــل  خیــز شــویم بخوانیــم حداقــل بــرای 2 هفتــه ســعی 
کلــی تجربــه بــه دســت آورده و شــما مــی  کــه بــرای تــان  کلــی چالــش هــای ســحرخیزی روبــرو شــده ایــد  بــا 

گرایــی اســت. کنیــد، اینهــا از مزایــای عمــل  کمــک  توانیــد بــه دیگــران در مــورد ســحر خیــزی 
کــردن  کتــاب هــا و یــا مشــاهده بهتریــن ویدیوهــا نمــی توانیــد شــنا   شــما بــه هیــچ عنــوان بــا خوانــدن بهتریــن 

گر حرفــه ای شــوید.  یــاد بگیریــد چــه برســد بــه اینکــه شــنا
کــردم  یکــی از بهتریــن راه هــای ایجــاد تجــارت ســود آور در دنیــا و ایــران را خدمــت  کتــاب ســعی  در ایــن 
گــر در حــوزه رســالت تــون بــود و بــه آن عالقــه داشــتید از  کنــم تــا شــما بــا آن آشــنا شــوید و ا تــان معرفــی 
کنید.  کاری فرصــت ســوزی  ایــن فرصــت بکــر نهایــت اســتفاده را ببریــد نــه اینکــه بــا بهانــه آوردن و اهمــال 
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کــه متولــد  در زندگــی تــان دو روز مهــم وجــود دارد: اول، روزی 

کــه متوجــه شــدید، چــرا؟ شــدید. دوم روزی 

مارک تواین

کار آموزشی  کسب و  بعضی از رایج ترین بهانه ها در مورد 

کنند؟  کشور، چرا من را انتخاب  این همه استاد درجه یک تو این 

کــه چنــد ســالی از شــروع فعالیــت  ــا شــرکت هایــی  ــا ی کار نوپ کســب و  ــادی  ــا تعــداد زی ــه واســطه شــغلم ب ب
کارهــا  کســب و  کثــر  کــه ا گــذرد ، بــه عنــوان مشــاور ارتبــاط دارم. یکــی از مهــم تریــن اشــتباهاتی  شــون مــی 
گیرنــد و همــه اســتراتژی و هــدف  کوچــک در نظــر مــی  کــه آنهــا بــازار را بســیار  دچــار آن مــی شــوند ایــن اســت 
کار  کســب و  گــر روزانــه 2 ســفارش داشــته باشــند  کــه ا کننــد  گــذاری هــای شــان اشــتباه اســت و تصــور مــی 

بســیار موفقــی هســتند. 
ــون  ــد و چشــم اندازت ــد ادامــه دهی ــا روزی 2 ســفارش مــی خواهی ــر ب گ ــه ا ک ــم  گوی ــه آنهــا مــی  خــوب مــن ب
بــه همیــن جــا ختــم مــی شــود هیــچ فرقــی بــا مغــازه دار در فــان خیابــان ناشــناخته در تهــران نداریــد. 
کــه از قــدرت  کار یعنــی رشــد ســریع و پیوســته ، چرا کســب و  شــما اســتارتاپ هســتید و ماهیــت ایــن مــدل 
کســب و  کنیــد و بــازاری بــه وســعت ایــران در انتظــار شماســت. در  اینترنــت و فضــای مجــازی اســتفاده مــی 
کنیــد بــزرگ تــر اســت و یــک  گویــم بــازار از آنچــه تصــور مــی  کار آموزشــی نیــز همیــن اســت، مــن بــه شــما مــی 
گوشــه ای از ایــن بــازار را  کنــد و شــما مــی توانیــد  اســتاد درجــه یــک نمــی توانــد بــه همــه ایــن بــازار رســیدگی 

کنیــد.  کســب  کنیــد و درآمــد قابــل توجــه  بــرای خودتــان 
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سطح من پایین تر از سطح دانشجویان 

کارتــان بایــد روی یــک قســمت از بــازار  گفتــم شــما در ابتــدای  کــه در قســمت قبلــی  بــه هــر حــال همــان طــور 
ــد  کن کنیــد. فرقــی نمــی  ــر  ــان را توســعه و حرفــه ای ت کنیــد و آهســته آهســته خدمــات آموزشــی ت فعالیــت 
گــروه از افــرادی مــی خواهیــد  کــه بــه چــه  فقــط بســتگی بــه شــما و توانایــی و تخصــص تــان خواهــد داشــت 
ســرویس بدهیــد، مــی توانیــد دانــش و تجربیــات خودتــان را در اختیــار افــراد ســطح بســیار پاییــن تــر از خــود 
ــه افــراد ســطح  ــان  ب ــا محــک زدن خودتــان وهمچنیــن توســعه مهــارت و توانایــی ت قــرار دهیــد و ســپس ب
کنیــد و مطمئــن باشــید همیــن حــاال افــراد زیــادی  کــه شــروع  کنیــد. مهــم ایــن اســت  باالتــر خدمــت رســانی 

کــه بــه دنبــال دانــش و تجربــه شــما هســتند.  هســتند 

کردند  شما را پیدا 

کــه شــما  ــر اســت و طبیعــی اســت  ــازار از آنچــه تصــور مــی شــود بســیار بــزرگ ت گفتــم ب کــه قبــا  همــان طــور 
کــه نیــاز بــه تجربــه و مهــارت هــای شــما  کنیــد افــراد زیــادی هســتند  کــه فعالیــت تــان را شــروع  در هــر زمینــه 
کســی شــما را  کــه بــا وجــود اســاتید زیــاد، چــه  کنــار بگذاریــد  خواهنــد داشــت. پــس لطفــا ایــن فکــر اشــتباه را 

کــرد.  کنیــد، مشــتریان شــما را پیــدا خواهنــد  کافیســت  بــه صــورت اصولــی شــروع  کنــد.  پیــدا مــی 

کنم  کوچکی زندگی می  من در شهر 

کــه ماهیــت ایــن شــغل بــه روش مدرســان هوشــمند هیــچ ارتباطــی بــا مــکان زندگــی  واقعیــت ایــن اســت 
نــدارد ، اصــا ایــن یکــی از بهتریــن مزایــای ایــن شــغل اســت و شــما قــرار اســت از قــدرت اینترنــت و ابزارهــای 
کاربران دسترســی  کنید و به طیف وســیعی از  وابســته به آن )شــبکه های اجتماعی ، ایمیل و ... (اســتفاده 
داشــته باشــید و خدمــات و محصــوالت خودتــان را بــه آنهــا بفروشــید. البتــه بعضــی از خدمــات مدرســان 
کارگاه هــای آموزشــی (  بــه صــورت حضــوری مــی باشــد  هوشــمند )ســخنرانی ، برگــزاری ســمینار و یــا دوره و 
کمــی مواجــه مــی شــود،  کــه برگــزاری ایــن مــوارد در بعضــی از شــهرها بــا اســتقبال  کامــا قبــول دارم  و ایــن را 
امــا ایــن را بدانیــد اولویــت اول شــما فــروش محصــوالت و خدمــات تــان بــه صــورت آنایــن اســت و بعــد 
گســترش دهیــد. تجربــه  از آن مــی توانیــد برنامــه هــای آموزشــی حضــوری تــان را در دیگــر شــهرها و یــا تهــران 
کــرده در برگــزاری ســمینار، همایــش و یــا دوره آموزشــی در دیگــر شــهرها شــما تنهــا نخواهیــد  بــه مــن ثابــت 
کمــک شــما خواهنــد آمــد، پــس ابتــدا نگــران از دســت دادن بــازار نباشــید  مانــد و افــراد زیــادی داوطلــب بــه 
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کنیــد.  کارهــا و معرفــی خودتــان تمرکــز  و روی 

نحوه تدریس و بیان شما را می پسندند 

کــه افــراد در انتخــاب لبــاس ســلیقه هــای متفــاوت و همچنیــن  ایــن مــورد بســیار طبیعــی اســت، همــان طــور 
حــق انتخــاب دارنــد، در انتخــاب مــدرس و مشــاور نیــز حــق انتخــاب بــا آنهاســت.

ــجویانم را  ــه دانش ــردم هم ک ــی  ــعی م ــردم س ک ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ ــروع ب ــه ش ک ــی  ــای اول  روزه
گرفتــه خواهــد  کارم اشــتباه اســت و زمــان و انــرژی زیــادی از مــن  کنــم. خیلــی زود متوجــه شــدم ایــن  راضــی 
کــه مــا نمــی توانیــم همــه را از خودمــان راضــی نگــه داریــم، بــه هــر حــال یــک نفــر بــا صــدای شــما  شــد، چرا
کامــا ســلیقه ای  کنــد، یــک نفــر از تیــپ شــما، و یــک نفــر از نحــوه برخــورد و بیــان شــما و ایــن  حــال نمــی 

اســت.
کننــد، چــون نحــوه تدریــس ، بیــان، تیــپ ، اجــرا و .....  کنــار بگذاریــد، شــما را انتخــاب مــی  ایــن بهانــه را 

شــما را پســندیدند. 

گه شکست خوردم چه می شود؟ ا

ایــن شــغل فــوق العــاده اســت، تــو ایــن شــغل شکســت خــوردن نداریــم، تســلیم شــدن داریــم، فــرض 
کردیــد  کردیــد و بــا خودتــان فکــر مــی  گذاشــتید و محصــول آموزشــی را آمــاده  کنیــد چندیــن ســاعت زمــان 
کنیــد و بعــد از چنــد روز هیــچ  ــان خواهــد شــد، محصــول را عرضــه مــی  ــه اســتقبال خوبــی از محصــول ت ک
کــه شــما بــه غیــر از زمــان  کنیــد. خــوب آیــا شــما شکســت خــورده ایــد؟ 100% خیــر چرا سفارشــی دریافــت نمــی 
کنیــد و بــه فکــر محصــول  و انــرژی خودتــان چیــزی را از دســت نــداده ایــد و بــه راحتــی مــی توانیــد بازنگــری 

جدیــدی باشــید. 

کمی دارم  من سن 

کــردم، ایــن اشــتباه بــزرگ را انجــام دادم ، از تــرس  کار تدریــس را شــروع  کــه  کنــم در اوایلــی  بایــد اعتــراف 
کــه بود باشــد. بعدها  کــه ســنم زیادتــر از چیزی  کــردم  اینکــه افــراد بــه مــن اعتمــاد نکننــد، طــوری وانمــود مــی 
ک نیســت، افــراد بــه دنبــال مهــارت و تجربــه شــما هســتند و مــن  کــم و یــا زیــاد  اصــا مــا متوجــه شــدم ســن 
کــم بــه آن دســت یافتــه بــودم و حتــی مــن مــی توانســتم بــه وســلیه  بــه واســطه تــاش زیــاد خــودم درســن 

کنــم و بــرای رســیدن بــه آرزوهاشــون بــه آنهــا ســرعت بدهــم.  کــم خــودم در افــراد انگیــزه ایجــاد  ســن 
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من خوب نیستم 
من صدای خوبی ندارم

من خانم هستم 
من ......  

کنــم، حــاال حاالهــا نیــاز بــه نوشــتن اســت، امیــدوارم  گــر بخواهــم در مــورد بهانــه هــا صحبــت  بســیار خــوب ا
بــا تدبیــر و امیــد اســیر هیــچ یــک بهانــه هــا نشــوید. 

کــه اســتعداد فرصــت هایــی را در پــی دارد در  گفتــه انــد   بــه مــا 

ــود. ــی ش ــتعداد م ــه اس ــر ب ــه منج ک ــت  ــتیاق اس ــن اش ــه ای ک ــی  حال

بروس لی
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شغل به این خوبی ، خوب چرا همه نمیروند سراغش؟ 

کــه دوســتان از مــن مــی پرســند همیــن اســت، بــا وجــود ایــن همــه مزایــا  یکــی از رایــج تریــن ســواالتی اســت 
کــه در ایــن شــغل وجــود دارد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از افــراد جامعــه حداقــل مهــارت،  و پتانســیلی 
کار دیگــران مــی آیــد و مــی تواننــد بــا انتقــال آن بــه دیگــران  کــه واقعــا بــه  تخصــص، تجربــه و یــا دانشــی دارنــد 
باعــث تاثیــر مثبــت در زندگــی آنهــا و همچنیــن درآمدزایــی و اشــتغال زایــی خودشــان شــود. چــرا پــس بــه 

ســمت ایــن شــغل نمــی رونــد؟ 
پاسخ بسیار مشخص و روشن است: 

بی اطالع هستند 

بســیاری از افــراد جامعــه از وجــود ایــن شــغل بــه روش مدرســان هوشــمند بــی اطــاع هســتند، همــان طــور 
کــردن ایــن  کتــاب بــرای شــما توضیــح دادم یکــی از دالیــل بســیار مهــم مــن از آمــاده  کــه در مقدمــه همیــن 
کارهایــی  کتــاب، فرهنــگ ســازی و معرفــی ایــن شــغل بــه طیــف وســیعی از افــراد جامعــه اســت. از دیگــر 
کار آموزشــی انجــام داده ام برگــزاری  کســب و  کــه مــن بــرای معرفــی و فرهنــگ ســازی ایــن حرفــه و ســاخت 
کــه  همایــش و ســمینارهای در بــاب همیــن موضــوع در شــهرهای مختلــف ایــران بــوده اســت و تــا جایــی 
کار بــا ارزش را معرفــی و فرهنــگ ســازی میکنــم. از شــما دوســت  کســب و  تــوان داشــته باشــم ، ایــن مــدل 

کنیــد:  کمــک  عزیــز هــم مــی خواهــم در راســتای معرفــی و فرهنــگ ســازی ایــن حرفــه بــه 2 شــکل بــه مــن 
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کنیــد )حرفــه مدرســی( بــه دردش خواهــد  کــه فکــر مــی  1-کتــاب اســرار مدرســان هوشــمند را بــرای افــرادی 
کنیــد. خــورد را ارســال 

کمــک  کــه بــه معرفــی و فرهنــگ ســازی ایــن حرفــه  گــر ایــده ، ســمینار ، همایــش  و یــا هــر برنامــه آموزشــی  2-ا
کنــد بــه ذهــن تــان آمــد و یــا قصــد برگــزاری برنامــه ای در شــهر  خودتــان را داشــتید، حتمــا از طریــق راه  مــی 

کتــاب آمــده اســت بــه مــا اطــاع دهیــد.  کــه در پایــان  هــای ارتباطــی 

نقشه راه ندارند 

کار هســتند،  کســب و  کامــل از مزایــا و پتانســیل ایــن  گاهــی  کــه در مرحلــه آ دســته دیگــر از دوســتان هســتند 
کلــی و خاصــه راهنمایــی بــرای همیــن  کتــاب بــه صــورت  امــا نقشــه راه ندارنــد. بســیار خــوب، در همیــن 
کار آموزشــی  کســب و  کتــاب بــا حداقــل هــای راه انــدازی  کامــل ایــن  موضــوع انجــام شــده و شــما بــا مطالعــه 
کنیــد و بــدون  آشــنا خواهیــد شــد. امــا بــرای اینکــه بــه صــورت حرفــه ای تــر فعالیــت خودتــان را شــروع 
کتــاب یــک پیشــنهاد عالــی بــرای تــان آمــاده  کنیــد در پایــان همیــن  آزمــون خطــا بــه موفقیــت دســت پیــدا 

کنیــد.  کــه مــی توانیــد از آن اســتفاده  کــرده ام 

خودشان را باور ندارند 

کنیــم و یــا بــرای شــما تکــرار مــی  کلــی مــا انســان هــا جماتــی را بــا خودمــان بارهــا و بارهــا تکــرار مــی  بــه طــور 
کننــد و ســرانجام ایــن جملــه تبدیــل بــه بــاور درونــی مــا مــی شــود، حــال ایــن جملــه مــی توانــد درســت یــا 

غلــط باشــد. 
کنــد و  جمــات درونــی منفــی ، بــی معنــی ، بیخــود و خانمــان ســوز هســتند! شــما را از موفقیــت دور مــی 
ــه باالتریــن درجــه هــای  ــد ب ــر مــی خواهی گ کشــاند.  در نتیجــه ا ــدوه خواهــد  ــه اعمــاق باتــاق و غــم و ان ب
کنیــد و دائمــا خودتــان را  کاری و تخصصــی تــان برســید، ابتــدا بایــد خودتــان را بــاور  موفقیــت در حــوزه  
گررســالت وعاقــه شــما  تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص و مــدرس هوشــمند  کنیــد.  ا در آن مقــام تصــور 

کــه جــز بــاور و تفکــرات شــما باشــد.  کنیــد  کافیســت و از ایــن بــه بعــد بایــد تــاش  اســت، همیــن 

کنیم ، همان میشویم.  ذهن همه چیز است. هرآنچه را باور 

بودا 
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استفاده از تکنیک تجسم خالق 

کــردن ذهــن و ایجــاد اشــتیاق وانگیــزه بــرای یادگیــری اســت. ایــن روش  تجســم خــاق روشــی بــرا منحــرف 
کــرده اســت،  را بــرای اولیــن بــار آقــای نیکــول دلتینــگ ، روانشــناس و مــدرس دانشــگاه Utah اســتفاده 
گیــری مهــارت هــای جدیــد را بــاال ببــرد، از آنهــا  بــرای اینکــه اشــتیاق بندبــازان و اســکیت ســواران بــرای فرا
گرفتــه انــد و در حــال انجــام آنهــا  کــه ایــن مهــارت هــا را فرا کننــد  کــه خودشــان را در حالتــی تصــور  میخواهــد 

گران هســتند.  در جمــع تماشــا
ترس از موفقیت دارند 

مــا انســان هــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم هــر روز در حــال انتخــاب هســتیم. انتخــاب صبحــی دل انگیــز 
یــا تلــخ بــه تلخــی قهــوه اسپرســو ، انتخــاب اخــم و ناراحتــی یــا شــادی و خوشــحالی.

کــردن همچــون لشــکرهای شکســتخورده  کار مــورد عاقــه یــا عقبنشــینی  انتخــاب اراده آهنیــن بــرای انجــام 
گــر بخواهــم از انتخابهــا حــرف بزنــم شــاید بــه قــول معــروف ُســر بخــورم و از بحــث منحــرف  در طــول تاریــخ ، ا
شــوم…اما چــه چیــزی باعــث میشــود فــردی بســیار موفــق و خوشــبخت بــه نظــر آیــد و چــه چیــزی باعــث 

میشــود از دیــد مــا فــردی بدبخــت و غمگیــن باشــد. 
کردن میترسیم. گاهی بعضی از ما از شروع  که  فرق بین این دو چیست؟ واقعیت این است 

شــاید موقعیتهــای شــغلی بســیاری بــرای مــا فراهــم باشــد و مــا قــدرت انتخــاب زیــادی در مقابــل خــود 
گهــان متوقــف خواهیــم شــد! ببینیــم امــا نا

تــرس از ناتوانــی خــود ، تــرس از اینکــه نکنــد نتوانــم و نکنــد مــورد تمســخر دیگــران قــرار بگیــرم ، نکنــد همــه 
بــه مــن بخندنــد ، نکنــد خجالــت بکشــم و… ایــن ترســها ممکــن اســت جزئیــات مختلــف زندگــی مــا را در 
برگیــرد. وقتــی بــه خــود میآییــم میبینیــم شــغل مناســب مــا متعلــق بــه فــرد دیگــری شــد و مــا همچنــان در غــم 

بیــکاری و یــا عــدم موفقیــت خــود هســتیم. 
کنــم و بــه قــول معــروف  کنــم و قصــد نــدارم رســیدن بــه قلــه را بــرای شــما ســاده  گمــراه  نمــی خواهــم شــما را 
کــه مســیر موفقیــت در هر حوزه ای ســخت و طاقت فرساســت  گــول بزنــم و مطمئــن هســتم میدانیــد  شــما را 
کنــم بــه روش مدرســان  کیــد مــی  گــر در ایــن حــوزه و بــاز تا گونــه چالشــی باشــید، امــا ا و شــما بایــد آمــاده هــر 
ــادی ســاده ســازی شــده  ــا حــد زی ــه شــما نزدیــک و مســیر راه ت کنیــد موفقیــت بســیار ب هوشــمند فعالیــت 
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گذاشــته و بــه خودتــان اجــازه ی شــروع بدهیــد. کنــار  اســت. تــرس را 

ــج  ــود رن ــر از خ ــیدن بدت کش ــج  ــرس از رن ــه ت ک ــو  ــود بگ ــب خ ــه قل ب

ــتجوی  ــرای جس ــالش ب ــاال در ت ــا ح ــی ت ــچ قلب ــت و هی ــیدن اس کش

ــت. ــیده اس ــج نکش ــود رن ــای خ روی

www.takbook.com



77

پیشنهاد ویژه
گــر بخواهیــد  کــردن نخواهیــد داشــت ا هیــچ اشــتیاقی بــرای زندگــی 

زندگــی معمولــی ای داشــته باشــید.

نلسون ماندال
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کتــاب  کــردن  گفتــم قصــدم از آمــاده  کــه در مقدمــه  گام بعــدی بــه عهــده ی خــود شماســت ، همــان طــور 
ــا افــراد بیشــتری  ــود، مــی خواهــم ب ــه افــراد بیشــتر ب اســرار مدرســان هوشــمند، معرفــی ایــن فرصــت بکــر ب
کــه مــی توانیــد  ــا شــما در تمــاس باشــم، مــی خواهــم بــه شــما بفهمانــم  کنــم ، مــی خواهــم ب ارتبــاط برقــرار 
ــه مــن و بســیاری از  دانشــجویان و همــکاران موفقــم انجــام داده  ک کار را انجــام دهیــد، همــان طــور  ایــن 
کــه شــده ، معطــل نکنیــد و همیــن حــاال شــروع بــه ایجــاد  ایــم. لطفــا بــرای خودتــان و رفــاه خانــواده تــان هــم 

کنیــد. کارتــان  کســب و 

پیشنهاد ویژه 

معرفی دوره جامع مدرسان هوشمند 

بــه شــما  کنیــم دوره مدرســان هوشــمند چیســت؟ دوره آموزشــی مدرســان هوشــمند  ابتــدا مشــخص 
کار  بســیار  کســب و  کمتریــن زمــان ممکــن )۱ تــا ۳ ســال(  کــه چگونــه بــا دســتان خالــی و در  آمــوزش میدهــد 
کنیــد، چگونــه از تخصــص، مهــارت و یــا دانــش تــون در هــر حــوزه ای  ســودآوری بــرای خودتــان ایجــاد 
کارگاه ، همایــش و محصــوالت آموزشــی معــروف  کنیــد. دوره ،  کنیــد و آنهــا را تبدیــل بــه درآمــد  اســتفاده 
کنیــد و همچنیــن  کســب  کنیــد و بــا عرضــه صحیــح آنهــا بــه جامعــه عاقمنــدان درآمــد قابــل توجــه  ایجــاد 
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کنــد حــوزه مناســب و مــورد  کمــک مــی  گــر در هیــچ حــوزه ای تخصــص و مهــارت نداریــد ایــن دوره بــه شــما  ا
کنیــد ، در آن حــوزه بــه درجــه اســتادی و تخصــص برســید و بــه عنــوان یــک مــدرس ،  عاقــه تــان را پیــدا 

کنیــد. کســب درآمــد  مشــاور و ســخنران هوشــمند مطــرح شــوید و 

گزیده سالها تجربه در یک دوره آموزشی 
گــر شــما مهــارت  کنیــد. ا کار خــود را بــا اطمینــان شــروع  کســب و  کمــک میکنــد  مدرســان هوشــمند بــه شــما 
کنیــد، چطــور مشــتریان  کجــا شــروع  کمــک میکنــد تــا یــاد بگیریــد از  یــا تخصصــی داریــد، ایــن دوره بــه شــما 
کنیــد، و چطــور بــدون آنکــه جایــی اســتخدام شــوید درآمــد باالیــی  کنیــد، چطــور خــود را مطــرح  زیــادی پیــدا 

داشــته باشــید.
کار بــه عنــوان یــک مــدرس هوشــمند، بــه ســرمایه زیــادی نیــاز نداریــد. مهمتریــن ســرمایه شــما،  بــرای شــروع 

وقــت و تخصــص شماســت. 

کــه بــه تکنیــک هــا و تمریــن  دوره جامــع مدرســان شــامل بیــش از 72 ســاعت محتــوا آموزشــی مــی باشــد 
کار آموزشــی  کســب و  کــه چگونــه  کاربــردی تقســیم شــده اســت. مــن دقیقــا بــه شــما نشــان مــی دهــم  هــای 

کار را انجــام دهیــد. کــرده ام و شــما نیــز مــی توانیــد ایــن  ســودآوری ایجــاد 

کنیم: در این دوره ما روی 4 مهارت تمرکز می 

۱- بهبود مهارت های فردی – آماده شدن برای برنده شدن

ابتــدا بــه عنــوان یــک انســان موثــر ، بایــد یــاد بگیریــم اســتانداردهای مــان را بــاال ببریــم ، یــک مــدرس 
کارآفرینــی ، پــول ســازی ، ذهــن و  هوشــمند بایــد روی مهــارت هــای ســخنرانی ، نظــم ، متقاعــد ســازی ، 
کنیــم بــه یــک  کنــد. در ایــن قســمت ســعی مــی  کار  کــه یــک انســان برنــده نیــاز خواهــد داشــت  هــر چیــزی 

ــل شــویم. ابرانســان تبدی

۲ تولید محتوا – استاد تمام عیار تولید محتوا شوید

در ایــن فصــل از دوره بــه شــما آمــوزش مــی دهیــم چگونــه اســتاد تولیــد محصــوالت و خدمــات اطاعاتــی 
کنیــد، چگونــه  گیریــد چگونــه eBook  هــای حرفــه ای ایجــاد  یــا بــه اصطــاح آموزشــی شــویم. یــاد مــی 
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کارگاه  کنیــد و چگونــه  کنیــد، چگونــه ویدیــو و صــوت هــای حرفــه ای آمــاده  کتــاب بنویســید و آن را چــاپ 
کــه بســیار پرطرفــدار باشــد. کنیــد  هــا و ســمینارهایی برنامــه ریــزی 

۳  طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی – مهارت و تخصص ویژه

کار آموزشــی بــه روش مدرســان  هوشــمند اســت و اولیــن ابــزار بــرای حضــور  کســب و  اینترنــت ، هســته 
کاربــران تــان از طریــق  کار آموزشــی در اینترنــت وب ســایت اســت، ارتبــاط اصلــی شــما بــا  کســب و  قدرتمنــد 
کــه ظاهــری حرفــه ای بــه شــما و آمــوزش هــای تــان  وب ســایت انجــام مــی شــود.  وب ســایت تــان اســت 

خواهــد داد.
کیفیــت و پرســرعت ، چیدمــان ســایت بــر اســاس نــوع محصــوالت و  انتخــاب نــام حرفــه ای ، هاســت بــا 
خدمــات  ، فونــت مناســب ، تصاویــر مرتبــط و تاثیرگــذار ، محتــوای ارزشــمند ، قابلیــت نمایــش در موبایــل 
کــه در ایــن قســمت بــه شــما آمــوزش  و تبلــت ، تجربــه خریــد ســاده و..... از جملــه نــکات مهمــی اســت 

داده مــی شــود.

کنیم 4- بازاریابی دیجیتال – محصوالت و خدمات مان را پرفروش 

کاری ، فــاز بازاریابــی وفــروش یکــی از مهــم تریــن و تاثیــر  کســب و  کــه در هــر  احتمــاال بــا مــن موافقیــد 
کســب  گذارتریــن قســمت هــا اســت و برنامــه ریــزی دقیــق و مشــخص در ایــن بخــش مــی توانــد روی آینــده 
کنیــد و بــرای ارائــه بــه بــازار  گــر شــما برتریــن محصــوالت و خدمــات را آمــاده  کارتــان تاثیــر داشــته باشــد. ا و 
ــچ برنامــه مشــخص  ــی هی ــد ول کنی ــی  اســتفاده   ــه طراحــی شــده ســایت و فروشــگاه اینترنت ــن نمون از بهتری
و صحیحــی بــرای بازاریابــی محصــول و خدمــات خــود نداشــته باشــید مســلما فــروش ویــژه ای نخواهیــد 
کــه  کارآفرینــان دیگــری خواهــد شــد  کارتــان یکــی از هــزاران داســتان، دربارهــی  کســب و  داشــت و داســتان 

بــا شکســتی افســردهکننده بــه پایــان میرســد.
کارآمــد  کــه در جــذب مشــتری و خلــق یــک برنــد موفــق،  کنیــم  در ایــن دوره شــما را بــه تخصصــی مجهــز مــی 
کنید. شــما  کانون توجه قرار داده و با مخاطبان هدف ارتباط برقرار  کار آموزش تان را  در  کســب و  باشــد. 
ــا اســتفاده از برنامــه صحیــح بازاریابــی محصــوالت و خدمــات آموزشــی، میــزان نفــوذ و قــدرت  میتوانیــد ب
کار آموزشــی تــان را را افزایــش دهیــد. مــن روشــهایی را بــه شــما پیشــنهاد میکنــم  کســب و  برنــد شــخصی و 
ــه طــور چشــمگیری  ــه مشــتریان را ب ــن ، امتحــان خــود را پــس داده و شــعاع دسترســیتان ب ــه پیــش از ای ک

افزایــش خواهــد داد.
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گــر بــه نظــر مــی رســد اینهــا اطالعــات زیــادی هســتند، خــوب بلــه واقعــا همینطــور اســت! شــما قــرار اســت  ا
کــه بایــد در یکــی از بهتریــن دوره هــای  صاحــب یکــی از بهتریــن شــغل هــای دنیــا شــوید و طبیعــی اســت 
کــه شــما را در ســریع تریــن مســیر  کنیــد ، مدرســان هوشــمند یــک چارچــوب جامــع اســت  کارآفرینــی شــرکت 
بــرای بــه دســت آوردن باالتریــن درآمــد از خدمــات آموزشــی ، مشــاوره ، ســخنرانی و ....  قــرار مــی دهــد 

کــه ارزش آنچــه بــه آنهــا مــی دهیــد را داشــته باشــند. کنیــد  و باعــث مــی شــود بهتریــن مشــتریان را جــذب 

کنیم؟  آیا ما در دوره مدرسان هوشمند معجزه می 

ــا  ــا واقعیــت هــا پیــش خواهیــم رفــت و هیــچ برنامــه و ی بــه هیــچ عنــوان، مــا در دوره مدرســان هوشــمند ب
کــردن شــما در چنــد روز نخواهیــم داشــت و اصــا اعتقــادی بــه ایــن روش هــا  ادعایــی بــرای ثــروت منــد 
کار آموزشــی بــه روش مدرســان هوشــمند تــا بــه اینجــا  کســب و  کــه در مــورد  کلیــه اعــدداد و ارقامــی  نداریــم. 
کشــیده  شــنیده ایــد بــر اســاس واقعیــت اســت و 100% بــرای بدســت آمــدن ایــن نتایــج زحمــات زیــادی 
کارهــای اینترنتــی و همچنیــن مارکــت  کســب و  کــه بــا حضــور چنــد ســاله در  کنیــم  شــده اســت. مــا ادعــا مــی 
آمــوزش ، قواعــد ایــن مــدل تجــارت را بــه خوبــی مــی دانیــم و شــما بــا شــرکت در ایــن دوره ، خیلــی ســریع تــر 

کــرد.  بــه نتیجــه خواهیــد رســید و در زمــان و هزینــه هــای خودتــان صرفــه جویــی خواهیــد 

شرایط ثبت نام در دوره مدرسان هوشمند 

کســب  درهــای دوره مدرســان هوشــمند تنهــا 2 بــار در ســال و بــرای مــدت محــدودی بــاز مــی شــود،  بــرای 
گاه شــدن از زمــان  اطاعــات بیشــتر در مــورد دوره منحصــر بــه فــرد مدرســان هوشــمند و همچنیــن بــرای آ

کنیــد. پذیــرش دوره هــای آتــی بــه لینــک زیــر مراجعــه 

Behidea.ir/SmartTeacher 
مشاوره رایگان 
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فراموش نکنید
گــر   در   زندگــی   چیــزی   را   مــی   خــوای   کــه   هیــچ   ا
 وقــت   نداشــتی   بایــد   کاری   را   انجــام   دهــی   که  

 هیــچ   وقــت   انجام   نــدادی.

پائولو   کوئیلو   
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