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کسب درآمد از اینترنت رویا یا حقیقت
ــا  ــا ی ــت روی ــد از اینترن ــب درآم ــورد کس ــوز در م ــایت ره آم ــه از س ــن مقال در ای
ــب  ــا کس ــه آی ــم داد ک ــان خواهی ــما نش ــه ش ــود و ب ــم نم ــث خواهی ــت بح حقیق
درآمــد از اینترنــت یــک رویــا مــی باشــد یــا یــک حقیقــت کــه مــی توانــد زندگــی 
شــما را متحــول کنــد. کســب درآمــد از اینترنــت رویــا پــردازی نمــی باشــد و کامــا 
ــد از  ــب درآم ــه کس ــزل ب ــا کار در من ــد ب ــی توانی ــما م ــد و ش ــی باش ــی م حقیق

ــد. ــدازی کنی ــود را راه ان ــی خ ــب و کار اینترنت ــوید و کس ــغول ش ــت مش اینترن
 

هدف گذاری کسب درآمد از اینترنت
ــان  ــه بی ــوان اینگون ــی ت ــت را م ــد از اینترن ــب درآم ــذاری کس ــدف گ ــور از ه منظ
کــرد کــه آیــا شــما مــی خواهیــد بــرای دیگــران کار کنیــد و درآمدهــای بــه مراتــب 
پائیــن تــر نســبت بــه کســب و کار خودتــان برســید یــا خودتــان یــک اســتارت آپ 

را راه انــدازی کنیــد و بــه درآمــد بســیار باالیــی برســید.
اگــر شــما جــزو ان دســته از افــرادی هســتید کــه دوســت داریــد بــرای دیگــران کار 
کنیــد یــا از ســایت هــا و کســب و کارهــای دیگــران بــه کســب درآمــد بپردازیــد این 

مقالــه مناســب شــما نمــی باشــد. 
ــب و کار  ــه راه ادازی کس ــم ب ــدی تصمی ــورت ج ــه ص ــر ب ــورت اگ ــر اینص  در غی

http://rahamoz.com


 کسب درآمد از اینترنت
      رویا یا حقیقت

rahamoz.com 3

خودتــان هســتید ادامــه ایــن مقالــه کســب درآمــد از اینترنــت حیقیقــت یــا رویــا 
ــد. ــه فرمائی را مطالع

 اولیــن کاری کــه شــما بایــد انجــام دهیــد بایــد هــدف گــذاری کســب و کارتــان 
باشــد و بایــد مســیر هــدف خــود را ترســیم نمائیــد. برای شــروع هدف گــذاری چک 
لیســتی از عایــق خــود را تهیــه کنیــد و مشــخص کنیــد بــه کــدام یــک تخصــص 
بیشــتر و آشــنایی بیشــتری داریــد. عاقــه و تخصــص دو عضــو جــدا نشــدنی هــر 
کســب و کار مــی باشــد.  بهتــر اســت بــرای هــدف گــذاری میــزان تخصــص هــای 
خــود را در هــر حــوزه مشــخص کنیــد و ایــن تخصــص هــا بایــد از روی عایــق شــما 
نوشــته شــود. هــر کســب و کاری چــه اینترنتــی چــه غیــر اینترنتــی مســتلزم صــرف 
زمــان و انــرژی مــی باشــد و هــر کســب و کاری کــه بــدون عاقــه انجــام شــود در 

هنــگام مواجــه بــا ســختی کار بــا شکســت مواجــه مــی شــود.
 ممکــن اســت ایــن ســوال شــما را آزار دهــد کــه مــن تخصــص کافــی رو نــدارم و 
نمــی توانــم یــک کســب و کار اینترنتــی را راه انــدازی کنــم. بــرای پاســخ بــه ایــن 
ســوال الزم اســت بگوئیــم بــرای راه انــدازی یــک ســایت و کســب و کار اینترنتــی 
آمــوزش هــای بســیار زیــادی در اینترنــت موجــود مــی باشــد کــه شــما مــی توانیــد 
ــم  ــازید. تی ــرف س ــود را برط ــای خ ــی نیازه ــت تمام ــتجو در اینترن ــی جس ــا کم ب
اموزشــی ره آمــوز نیــز بــا محصــوالت و آمــوزش هــای خــود شــما را قــدم بــه قــدم 
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در راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی راهنمایــی خواهــد نمــود. شــما مــی توانیــد 
بــدون دانــش فنــی و کدنویســی فروشــگاه و ســایت خــود را راه انــدازی کنیــد.

 میزان درآمد از کسب و کار اینترنتی چقدر می باشد ؟
میــزان دقیــق درآمــد اینترنتــی اصــا مشــخص نیســت و بســته بــه حــوزه فعالیــت 
شــما و بــازار هــدف و گســتره مشــتریان شــما مــی توانــد متغیــر باشــد. در برخــی 
از کســب و کارهــا میــزان درآمــد از اینترنــت از چنــد صــد هــزار تومــان و در برخــی 
دیگــر ماهانــه میلیــارد هــا تومــن درآمــد دارنــد. بــرای مثــال ســایت هــا و اســتارت 
آپ هــای جدیــد در دســته اول قــرار مــی گیــرد و ســایت هــای بزرگــی همچــون 
دیجــی کاال در دســته دوم قــرار مــی گیرنــد کــه چنــد صد میلیــون حتــی میلیاردها 

تومــان درآمــد دارند.
 شــاید ایــن ســوال نیــز ذهــن شــما را درگیــر کنــد کــه آیــا مــن مــی توانــم بیــن 

رقیبــان بــزرگ دیگــر بــه درآمــد مناســبی برســم ؟
جــواب یــن ســوال بســیار ســاده مــی باشــد هــر کســب و کاری از ابتــدا نوپــا بــوده 
و از صفــر شــروع کــرده اســت شــما بایــد قبــل از شــروع کســب و کار خــود رقبــای 
کاری حــوزه خــود را پیــدا کــرده و آنهــا را بــه صــورت دقیــق بررســی کنیــد. بعــد از 
بررســی رقبــا تحلیــل کنیــد کــه رقبــای شــما چــه نقــاط ضعفــی دارنــد و شــما چــه 
نقــاط قوتــی نســبت بــه رقبــای تجــاری خــود داریــد ســعی کنیــد نواقــص و نقــاط 
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ــا قــدرت کســب و کار خــود را شــروع  ــر طــرف کنیــد و ب ــای خــود را ب ضعــف رقب
کنیــد.

 هیــچ کســب و کاری از ابتــدا موفــق نشــده اســت بلکــه تیازمنــد زمــان و انــرژی 
زیــادی مــی باشــد و بــه مــرور رشــد تدریجــی خــود را شــروع کــرده اســت و بــه 
ســایت هــا و کســب و کارهــای بزرگــی تبدیــل شــده اســت. مــن مطمئنــم اگــر شــما 
بــا انــرزی و صــرف زمــان کافــی بــرای کســب و کار خودتــان بــه درآمدهــای زیــادی 
خواهیــد رســید. در کســب و کار هــای اینترنتــی محدودیــت مکانــی و منطقــه ای 
وجــود نــدارد و شــما مــی توانیــد بســیار بیشــتر از یــک کســب و کار منطقــه ای 
کســب درآمــد کنیــد و بــازار عظیمــی از کشــور و حتــی جهــان را زیــر ســلطه خــود 

قــرار دهیــد.
 

به چه روش هایی می توان از اینترنت کسب درآمد کنم ؟
روش هــای کســب درآمــد از اینترنــت بســیار زیــاد مــی باشــم کــه در ادامــه ایــن 
بنــد بــه شــما تعــدادی را معرفــی خواهیــم نمــود پــس بــا مقالــه کســب درآمــد از 

اینترنــت رویــا یــا حقیقــت بــا مــا همــراه باشــید :
ــی  ــواع کســب و کارهــای اینترنت ــن آمــوزش توضیــح کوتاهــی در مــورد ان در ای
ــن  ــی مفصــل در مــورد هــر یــک از ای ــه هــای آت ــم نمــود و در مقال ــه خواهی ارائ
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روش هــا توضیحــات تکمیلــی ارائــه خواهیــم نمــود برخــی از روش هــای کســب 
ــارت اســت از : ــت عب درآمــد از اینترن

کسب در آمد از فروشگاه اینترنتی  •
کسب درآمد از فروشگاه فایل  •

کســب درآمــد از ســایت هــای محتــوا محــور ) خبــری ، تفریحــی ، تکنولــوژی   •
، آموزشــی و … (

کسب درآمد از واسطه گری  •
کسب درامد از تولید فایل ها و محصوالت آموزشی  •

کسب درآمد از انجام پروژه های دانشجویی  •
کســب درآمــد از فریلنســری ) انجــام انــواع پــروزه هــای برنامــه نویســی ،   •

طراحــی ، گرافیــک و … (
 روش هــای بــاال تعــداد بســیار کمــی از روش هــای کســب درآمــد از اینترنــت مــی 
باشــد کــه شــما مــی توانیــد براحتــی بــا کار در منــزل بــدون نیــاز بــه ســرمایه بــه 
درآمــد هــای میلیونــی برســید. بــا کمــی جســتجو در اینترنــت و یافتــن ایــده هــای 
ــرای اولیــن در  نــاب و بکــر مــی توانیــد کســب و کاری را راه انــدازی کنیــد کــه ب

کشــور اجــرا مــی شــود و بــه درآمــد فــوق العــاده باالیــی برســید.
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سخن نهایی :
ــرای آن  ــت ب ــا حقیق ــا ی ــت روی ــد از اینترن ــب درآم ــه کس ــگارش مقال ــدف از ن ه
دســته از دوســتانی بــود کــه اعتقــادی بــه کســب درآمــد از اینترنــت ندارنــد و ایــن 
ــه کســب  ــوان ب ــد کــه در اینترنــت نیــز مــی ت ــداده ان ــاور را در خــود پــرورش ن ب
درآمــد مشــغول شــد و نیازمنــد ســرمایه عظیمــی مــی باشــد. ایــن بــاور غلــط را 
کنــار بگذاریــد شــما مــی توانیــد کســب و کار اینترنتــی خــود را بــا کمتریــن هزینــه 
هــا بــا دانســتن فــوت و فــن راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی و آمــوزش هــای مــا 

راه انــدازی کنیــد و بــه درآمــد هــای باالیــی برســید.
 امــروزه در ایــران بــا پیشــرفت تکنولــوژی و همــه گیــر شــدن اینترنت و شــبکه های 
اجتماعــی فرصــت بســیار مناســبی بــرای کســب درآمــد از اینترنــت فراهــم شــده 
اســت چــون هنــوز خــا زیــادی در برخــی از قســمت هــای کســب و کار اینترنتــی 
و آمــوزش هــای اینترننتــی مشــاهده مــی شــود. فــرض کنیــد شــخصی در یــک 
ــتقیمی  ــی مس ــد و دسترس ــی کن ــی م ــور زندگ ــاده ای در کش ــتان دور افت شهرس
ــه کمتــری  ــا هزین ــدارد و حاضــر اســت ب ــا فروشــگاه مــورد نظــر ن ــه ی ــه کتابخان ب
آمــوزش یــا محصــول خــود را دریافــت کنــد. شــما بایــد نیازهــای واقعــی جامعــه ر 
بررســی نمــوده و بــا توجــه بــه نیازهــا یــک فرصــت کســب و کار و اشــتغال بــرای 

خــود ایجــاد کنیــد.

http://rahamoz.com
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ــا حقیقــت جرقــه و ایــده ای  ــا ی ــه کســب درآمــد از اینترنــت روی  امیــدوارم مقال
ــد کســب و کار خــود ررا راه  ــا بتوانی مناســب را در ذهــن شــما رقــم زده باشــد ت

انــدازی کنیــد.

http://rahamoz.com

