
کتاب الکترونیکی :
چگونه کسب وکار اینترنتی خود را راه اندازی 

کنیم؟

کتابی کم حجم و پر محتوا

7 راه برای راه اندازی کسب وکار 
اینترنتی بدون سرمایه  



7راه برای راه اندازی کسب وکار اینترنتی

اگر بخواهید موفق شوید, موفق خواهید شد پس بخواهید و موفق 2
شوید.

در این کتاب با 7راز طالیی برای راه اندازی 
کسب وکار اینترنتی اشنا میشوید .

این کتاب تا زمانی که تمرین های گفته شده 
دران را انجام ندهید به هیچ درد نمی خورد. و بهتر 

است انرا حذف کنید.
----

 حتماً قبل از مطالعه این کتاب یک اکغذ a4 و یک 
خوداکر آبی یا مشکی در کنار خود قرار دهید و ناکتی که 

برای شما جالب است را یادداشت کنید. و تمرینات را 
نیز انجام بدهید.
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داستان من درکسب وکار اینترنتی

اجازه دهید این کتاب را با یک داستان از خودم شروع کنم.
زمانی که با دنیای اینترنت آشنا شدم خیلی دوست داشتم 

یک سایت داشته باشم اما باسن کمی که داشتم می ترسیدم 
از اینترنت خریدی راه داشته باشم. کارم رو با وبالگ شروع 

کردم یک وبالگ شخصی که داخل اون لطیفه های خنده داره 
و داستان و خاطرات خودمو رو میزاشتم. تا یک روز که توسط 

یکی از دوستان در کالس با کسب وکار اینترنتی و ساخت 
سایت آشنا شدم. 

بعد از اینکه به خونه اومدم هاست و دامنه شخصی ام 
روخریداری کردم حس خوبی داشتم اما هیچی نمیدونستم از 

طراحی سایت و مدیریت کسب وکار اینترنتی.
تصمیم گرفتم که هرچه کتاب درزمینهٔ راه اندازی سایت و 

کسب درامد از سایت و اینترنت هست رو دانلود و مطالعه کنم.
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بعد از دانلود کتاب ها کتاب هارو با موبایل باز کردم و اونا رو 
تک تک خوندم و یادداشت برداری هم کردم.

خیلی عالقه پیدا کردم به کسب درامد از اینترنت. یادم می آید 
اولین درامد خودم رو از طریق وبالگم که تبلیغ بنری بود 

کسب کردم چیزی حدود 15 هزارتومان ---

پیدا کردن استعدادها 

اگر می خواهید یک کسب وکار اینترنتی را راه اندازی کنید الزم 
است استعدادهای خود را شناسایی کنید.

 شایداالن این سؤال برای شما پیش آمده باشد که شناسایی 
استعدادها چه ربطی به کسب وکار اینترنتی دارد؟؟

شاید برای بیش از 99 درصد از کسب وکارها چه اینترنتی چه 
فیزیکی باید استعدادها خودتان را شناسایی کنید. 

اگر در شناسایی استعدادهایتان به مشکل بربخورید و نتوانید 
حداقل 10 استعداد برتر خودتان را شناسایی کنید نمی توانید 

یک کسب وکار اینترنتی را شروع کنید.
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تمرین شناسایی استعدادهایتان 

ابتدا خواندن این کتاب را متوقف کنید و سپس شماره این 
صفحه را یادداشت نموده تا بعد از تمرین به همین صفحه 

بازگردید.
اکنون در همان کاغذی که در ابتدا در کنار خودتان قراردادید 

سعی کنید 100 کاری که از کودکی تابه حال زیاد انجام 
می دادید را بنویسید

بعد از نوشتن این 100 کار ابتدا در میان این 100 مورد 5 کار 
را که به هم مربوط و نزدیک هستند را پیدا کنید و جلوی آن ها 

یک عالمت تیک بزنید. بعد از پیدا کردن این 5 مورد اکنون 
بسیار واضع شده است که در چه زمینه ای استعداد دارید.

) اگر دوست دارید پاسخ این تمرین را با دیگران به اشتراک 
بگذارید  روی باکس زیر کلیک کنید (

من جواب این تمرین را با دیگران نیز به اشتراک می گذارم 
    و جواب تمرین دوستانم را نیز میبینم !

http://parnet.ir/7-steps-to-set-up-internet-business
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داشتن مطالعه 

برای داشتن یک کسب وکار اینترنتی همیشه باید بروز 
باشید هرروز ...و هر هفته..فضای اینترنت به شکلی است 

که اگر بروز نباشید نمی توانید یک کسب وکار اینترنتی 
موفق رو داشته باشید. پس بیاید هرروز درزمینه استعداد, 

عالقه, سرگرمی هایتان اطالعاتی به دست آورید و هرروزه 
این اطالعات را کامل و کامل تر کنید برای پیشرفت در 
استعدادهایتان کافی است از روش های زیر استفاده کنید.

فایل های تصویری و فیلم

فایل صوتی 

 کتاب های الکترونیکی 
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, با دو مثال این مورد را بیشتر توضیح می دهیم و شما بیشتر 
متوجه می شوید.

 مثال 1:

اگر درزمینه والیبال استعداد دارید کافی است بیاید در اینترنت 
 فیلم آموزش والیبال را سرچ کنید و از سایت های مثل آپارات 

و یوتیوب فیلم های آموزشی مخصوص به والیبال را دانلود 
کنید. و تک تک آن ها را ببینید و تمرین کنید.

یا صوت آموزش والیبال را سرچ کنید و آن ها را به موبایل 
خود انتقال دهید تا زمانی که به بیرون از منزل می روید با یک 

هندزفری این آموزش ها را گوش کنید و نکات والیبال را یاد 
بگیرید.

یا کتاب آموزش والیبال را سرچ کنید و هر کتابی را که گوگل 
برای شما نمایش داد را دانلود کنید و یک زمان را به خواندن 

این کتاب های الکترونیکی اختصاص بدهید.
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مثال 2:

 اگر درزمینه آشپزی استعداد دارید و دوست دارید این 
استعدادتان را قوی کنید کافی است که در گوگل به صورت زیر 

سرچ کنید.

 چون آشپزی یک حوزه ای است که برای یادگیری نیاز به 
آموزش قدم به قدم دارد بهترین راه کار این است که از فیلم های 

آموزشی استفاده کنید.

 فیلم آموزش آشپزی را در گوگل سرچ کنید. و هر فیلم که در 
اینترنت وجود دارد را دانلود کنید و تک تک انهارا مشاهده و 

امتحان کنید.
کتاب های الکترونیکی زیادی نیز در این زمینه وجود دارند. 

می توانید عبارت کتاب آموزش آشپزی را در اینترنت سرچ کنید 
و کتاب هایی که وجود داشت را دانلود کنید و آن ها را مطالعه 

کنید.
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شناسایی نیازهایی درزمینه استعدادها 

بعد از قوی کردن استعدادها نوبت به این می رسد که یک 
سری مشکالت و نیازهایی رو برای استعدادت پیدا کنی

 برای مثال اگر درزمینه موبایل استعداد دارید و این زمینه رو 
کاماًل قوی کردید )بامطالعه هایی که داشتید( اما یک یا چند 

مشکل وجود دارد که شمارا همیشه در این زمینه آزار می دهد و 
شمارا کالفه کرده است

 مثاًل شارژر گوشی تان کوتاه است و باید هر موقع که موبایلتان 
نیاز به شارژ داشتان را به شارژ وصل کرده و ساعت ها منتظر 
بمانید تا شارژ بشود چون سیم شارژی که دارید کوتاه است و 
به شما اجازه استفاده رو در محلی که دوست دارید نمی دهد؟

راهکار چیست؟ جواب چیست؟

 بگذارید به این سؤال پاسخ دهیم.
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- می توانید چند شارژر بخرید و آن ها را به هم متصل کنید اما 
این کار هزینه زیادی در بردارد 

- می توانید یک شارژری تهیه کنید که سیمان بلند باشد. و 
به راحتی همه جا بتوانید استفاده کنید بازهم این مورد هزینه 
زیادی دارد و نیز خیلی کم شارژر سیم بلند پیدا می شود و 

جابجایی اون نیز مشکل است.

می توانید از شارژرهایی که قباًل خراب شده اند استفاده کنید   -
و آن ها را به هم وصل کنید این کار هزینه بر نیست و یک 

استفاده ای نیز از شارژرهای خراب کرده اید.

در مثال باال یک نیازی را درزمینه استعدادهایمان پیداکرده ایم 
و به آن نیاز چند پاسخ دادیم بهترین پاسخ که مورد سوم بود 

را انتخاب کردیم. شاید افرادی هم مثل شما وجود داشته باشد 
که به شارژر سیم بلند نیاز داشته باشند. آیا نمی خواهید این 

نیازی که پیدا کردید و آن را برطرف کردید را به دیگران نیز 
آموزش دهید.
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سعی کنید بیش از 5 نیاز بازار استعدادهایتان را پیدا کنید و به 
آن ها پاسخ دهید منظور از پاسخ در اینجا این است که آن ها را 

رفع )برطرف( کنید.

 وقتی که نیاز بازار استعدادهایتان را پیدا کردید هر جوابی که 
می توانید به آن بدهید هر تعداد که می توانید به آن پاسخ دهید. 

و از میان پاسخ ها پاسخی را انتخاب کنید که از همه:

سریع تر
کم هزینه تر

شیک و بروزتر
راحت تر

بود را پیدا کنید اگر امکان دارد آن را به صورت فیزیکی   -
انجام دهید و تست کنید.
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حتمًا تمرین شناسایی نیازهایی درزمینه استعدادهایتان و   -
پاسخ به آن را حتمًا انجام بدهید اگر این مرحله را انجام ندهید 

در مراحل بعدی به مشکل برمی خورید.
) اگر دوست دارید پاسخ این تمرین را با دیگران به اشتراک 

بگذارید  روی باکس زیر کلیک کنید (

ساخت سایت و آموزش دادن استعدادها 

 در مهم ترین مرحله نوبت به آموزش دادن استعدادهایتان به 
دیگران می رسد باور کنید خیلی انسان وجود دارد که درزمینه 

استعدادهای شما فعالیت و کارمیکنندشما تنها نیستید.
این افرادی که درزمینه استعدادهای شما فعالیت می کنند 

قطعًا مشکالتی یا نیازهایی رادارند و عاشق این هستند که 
این مشکالت برطرف بشوند. و حاضر هستند پول های گزافی 

بابتان صرف کنند.

من جواب این تمرین را با دیگران نیز به اشتراک می گذارم 
    و جواب تمرین دوستانم را نیز میبینم !

http://parnet.ir/7-steps-to-set-up-internet-business
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پس در این قدم قرار است که یک سایتی را راه اندازی کنیم و 
نیازهایی که در بازار استعدادهایمان شناسایی کردیم را به آن ها 

آموزش دهیم تا آن ها نیز این نیاز یا مشکلشان برطرف شود.
برای ساخت سایت باید 5 مرحله رو طی کرد این مراحل 

عبارت اند از:

ثبت دامنه 
خریدهاست 

انتخاب مدیریت محتوا و نصبان 
پیدا کردن قالب و نصب قالب

-  ثبت دامنه 

به این مثال توجه کنید.
 omidkarimi.ir

 قسمت قرمزرنگ اسم دامنه است و قسمت سیاه رنگ پسوند 
دامنه است.
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در قدم اول برای ثبت دامنه باید یک اسم دامنه انتخاب   -
کنید یا به سؤال زیر پاسخ دهید<<

اسم سایت شما چی باشد؟
اسم سایتتان را به انگلیسی بنوسید؟

چندراه برای انتخاب اسم دامنه

1-یکی از راه ها برای انتخاب اسم دامنه یا اسم سایت نام   -
و نام خانوادگی شما است.

اگر دوست دارید اسم سایتتان یا دامنه تان اسم یا فامیل )یا 
هردو( خودتان باشد بیاید آن را به انگلیسی بنویسید 

2- بهترین راه برای انتخاب اسم دامنه استفاده از تکنیک سه 
سوت است حاال تکنیک سه سوت چیست؟ تکنیک سه سوت 
یک راه سریع و راحت برای انتخاب اسم سایت و اسم دامنه 

است.
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در سوت اول یک کاغذ سفید a4 و یک خودکار آبی روان 
آماده کنید و در کنار خود قرار بدهید.

در سوت دوم موبایل و اینترنت را خاموش کنید و یکجا   -
بنشینید حاال 30 مورد را به فارسی بنوسید و این 30 مورد 

پاسخ این سؤال باشد.

اسم سایت شما چی باشد؟

هر چی به ذهنتان آمده بنویسید درنگ نکنید مسخره بود زشت 
بود طوالنی بود کوتاه بود بد بود خوب بود هر به ذهنتان آمد 

بنویسید.

در سوت دوم وقتی 30 مورد را یادداشت کردید و نوشتید حاال 
در سوت سوم از این 30 موردی که نوشتید 5 مورد را انتخاب 

کنید.
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 این 5 مورد می تواند

- موردی باشد که کوتاه باشد

موردی باشد که نوشتنان به صورت انگلیسی راحت باشد   -
یعنی از حروفی فارسی مثل ق ش ژ چ استفاده نکرده باشد تا 

حد ممکن.

-  موردی زیبا به نظر بیاید و اسمی بروز باشد.

بعد از انتخاب این 5 مورد طبق فاکتورهای باال بیاید و دو یا 
چند مورد از این 5 مورد را باهم ترکیب کنید تا بتوانید یک 

اسم دامنه خوب پیدا کنید.

من جواب این تمرین را با دیگران نیز به اشتراک می گذارم 
    و جواب تمرین دوستانم را نیز میبینم !

http://parnet.ir/7-steps-to-set-up-internet-business
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پسوند دامنه

پسوندهای معروف عبارت اند از 
ir.com.org.net.

معروف ترین آن ها دات کام و ای آر است.  -

اگر می خواهید سایتتان به طور بین المللی فعالیت کند یا یک 
شرکت دارید بهتر است از دامنه ای آر استفاده کنید دامنه کام 

حدود 35 هزارتومان قیمت دارد.

اگر هم می خواهید یک پسوند دامنه ارزان و ایرانی انتخاب 
کنید پیشنهاد می شود از دامنه ای استفاده کنید چرا؟ چون 

دامنه ای آر مخصوص کسب وکار ایرانی است. و بیشتر ایرانی ها 
از این دامنه استفاده می کنند. برای ثبت دامنه هم می توانید در 

گوگل عبارت ثبت دامنه را سرچ کنید و مراحل الزم را برای 
ثبت انجام بدهید. 
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چند مرحله برای ساخت سایت دیگر باقی مانده است اما این 
چند مرحله نیاز به آموزش تصویری دارد برای این کار دوره ای 
را آماده کرده ایم مبنی بر اینکه چگونه سایت خود را در کمتر 

از سه روز راه اندازی کنیم؟

می توانید با کلیک روی دکمه زیر به صفحه این دوره رایگان 
بروید و در این دوره شرکت کنید.

در این دوره آموزش ساخت سایت رو از صفرتا صد آموزش 
دادیم ...حتمًا در این دوره شرکت کنید چون حدود 3249 نفر 

در این دوره شرکت کرده اند. 

بهتر است که همین االن شماره این صفحه را یادداشت کنیدو 
روی دکمه باال بزنید و این دوره را تا سه روز ببینید و بعد 

از سه روز وقتی که سایت رو راه اندازی کردید به مطالعه این 
کتاب بپردازید.

من در دوره رایاگن چگونه سایت خود را در کمتر از 3روز راه اندازی 
کنیم شرکت میکنم!!

http://parnet.ir/site-web
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برنامه ریزی و هدف  
بنا بر آخرین تحقیقاتی که انجام دادم بسیاری از   

کسب وکارهای اینترنتی در چند سال اول راه اندازی شان از بین 
می روند آیا دلیل آن را میدانید؟

باید در تک تک زمینه های زندگی هدف داشته باشید   -
انسانی که یک کاری را بدون هدف آغاز می کند شکستان کار 

تا 99 درصد است.

کسب وکار اینترنتی یکی از مواردی است که باید حتمًا در   -
این کسب وکار هدف داشت باشید. شاید هیچ انسان موفقی را 

پیدا نکنید که هدف نداشته باشد.

دوست عزیز اگر هدف در زندگی ندارید و دوست ندارید تا آخر 
عمر هدف داشته باشید بهتر است خواندن این کتاب را متوقف 
کنید و از این دو مورد زیر یکی را انتخاب کنید و انجام دهید.

1- خودکشی
2- اعدام
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خودکشی: این مورد از طریق خیلی از کارها امکان پذیر است 
برای مثال می توانید از قرص های که درب یخچال منزلتان 

دارید استفاده کنید. یک مشت قرص را بردارید دقیقًا باید 
یک مشت باشد کمتر باشد جواب نمی دهد و با یک لیوان آب 

این یک مشت را مصرف کنید.

اعدام: اگر اعدام را نیز انتخاب کرده اید یک روز که کسی در 
منزلتان نبود یک طنابی را آویزان کرده و تهان را گروه بزنید 
به صورتی که گردنتان دران جا بشود. و یک چهارپایه نیز نیاز 
است بعد از گره زدن طناب و آماده کردن چهارپایه کافی است 

گردن خود را در طناب قرار بدهید. و به آرامی چهارپایه را با 
یکی از پاهای خود به جلو هل دهید تا هیچ چیز در زیر پایتان 

نباشد.
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دوست من اگر هدف نداری بهتر است همین االن با این دنیا 
خداحافظی کنید هدف در زندگی خیلی مهم استدر باال آموزش 

خودکشی و اعدام را یاد گرفتی اگر می خواهی تا آخر عمر 
بی هدف زندگی کنی بهتر است این کارها را انجام بدهی.

آیا حاضری تا آخر عمر بدون هدف 
زندگی کنی؟

این کتاب کتاب آموزش کسب وکار اینترنتی است کتاب 
هدف گذاری نیست و هدف گذاری ساعت ها کالس های 

آموزشی دارد و قوانین خاص خودش را دارد. اما به صورت 
مختصر به آموزش برنامه ریزی و هدف گذاری می پردازیم.
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آموزش هدف نویسی و برنامه ریزی
 تمرین

 برای این کار نیز یک دفتر یا یک سررسید تهیه کنید یک 
خودکار جدید نیز بخرید )خودکار باید از قبل مصرف نشده 

باشد(بعد از تهیه دفتر و خودکار اکنون شروع به نوشتن کنید و 
107 هدف خود را از کسب وکار یا هر حوزه ای که می خواهید 

دران موفق بشوید را بنویسید.

نکته:

 هدف هایی که می نویسید با تاریخ رسیدن به آن مشخص 
باشد. مثال خرید لپ تاپ در 18 شهریور سال 1395

هدف هایی که می نویسید اگر ارزش مالی دارد باید مقدار دقیق 
آن ها مشخص کنید. خرید آیفون S7 به مبلغ x تومان

من جواب این تمرین را با دیگران نیز به اشتراک می گذارم 
    و جواب تمرین دوستانم را نیز میبینم !

http://parnet.ir/7-steps-to-set-up-internet-business
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هدف هایی که می نویسید باید نوع رنگ جنسان را نیز مشخص 
کنید مثال خرید ماشین 206 آلبالویی مدل 95

هدف هایی که می نویسید باید مکانان نیز مشخص باشد. مثال 
خرید ماشین 206 آلبالویی مدل 95 از سایت نمایندگی خیابان 

طالقانی

 باهدف نویسی آشنا شدیم بعد از هدف نویسی برنامه ریزی 
برای رسیدن به هدف مهم است.بعد از نوشتن صد و هفت 

مورد کافی است جلوی هر هدف یک برنامه ریزی خاصی را 
برای ان داشته باشیم. 

یعنی به این سؤال ها برای هر هدف پاسخ دهیم.

چیکار کنم به این هدف برسم؟
چه راه های سریع تری وجود دارد برای رسیدن به هدف؟

روزی یا هفتگی چه مقدار زمانی را باید برای رسیدن به این 
هدف صرف کنم؟



7راه برای راه اندازی کسب وکار اینترنتی

اگر بخواهید موفق شوید, موفق خواهید شد پس بخواهید و موفق 24
شوید.

اگر بخواهیم مثالی بزنیم <<<

یکی از صد و هفت هدفی که نوشتم ساخت و طراحی سایت 
آموزشی که درزمینه آموزش راه اندازی کسب وکار اینترنتی باشد 

تا دو سال آینده تاریخ98/02/06 است. 

با توجه به سؤاالت باال 

برای رسیدن به این هدفم باید وقت مطالعه ام را زیاد کنم 
– باید اینترنت خوب داشته باشم –باید کالس های آموزشی 

زیادی رو برگزار کنم. و..-

راه های سریع تر برای رسیدن به این هدف:
همکاری با سایت های رقیب – بیش تر کردن مزیت های 

رقابتی –و...
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مقدار زمان:

هرروز پنج ساعت و هر هفته سی ساعت و هرماه صد و بیست 
ساعت و هرسال ....

با تکنیک هدف نویسی آشنا شدید حاال شروع به نوشتن 
اهداف خود کنید و برای هر یک برنامه ریزی های الزم رو 

انجام بدید..

اقدام 

یک قانون وجود دارد به نام قانون اقدام 
این قانون می گوید اگر راه را بلد باشید و هرگز اقدامی برای 

انجام کار نکنید هرگز موفق نمی شوید.
 اگر می خواهید نه تنها در کسب وکار اینترنتی موفق باشید 
بلکه در زندگی نیز موفق باشید باید همین االن اقدام کنید 

همین االن 
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نه از شنبه ...
نه از وقتی بارون اومد.

نه از وقتی عید شد.
نه از وقتی سنم باالتر رفت

نه از وقتی ...
از همین االن..

اولین قدم رو که بردارید بقیه راه به شما نشان داده می شود. 
خیلی طبیعی است این- چون بارها و بارها من این تکنیک 
اولین قدم را اجرا کردم و واقعًا بقیه راه -بقیه مسیر به من 

نشان داده شده است.

پیشنهاد:

حتمًا بارها و بارها این کتاب رو بخوانید. در وضعیت های 
مختلف می توانید از این کتاب نتیجه بهتری بگیرید )مثاًل در 

اوقات فراغت در مسافرت ها در اتوبوس و..(
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پیشنهاد میشه یک نسخه از این کتاب رو اگر می توانید پرینت 
بگیرید. و یا در همه دستگاه هایی که دارید و فرمت PDFرا 

پشتیبانی می کنند انتقال بدهید و مطالعه  این کتاب را متوقف 
نکنید .

 آنچه که در این کتاب گفته شد :

1-پیدا کردن استعدادها و عالقه و سرگرمی ها 
2-تقویت استعدادها و عالقه و سرگرمی ها 

3-آموزش دادن  استعدادها و عالقه و سرگرمی ها به دیگران 
4-طراحی سایت و ساخت سایت 

5-هدف  و برنامه ریزی
6-هدف نویسی و نحوه برنامه ریزی 

7-اقدام 


