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 نیکسب و کار آنال یپولساز برا  دهیا 39 ؛ینترنتی کسب و کار ا دهیا

ایده  39بودید، به جای درستی آمده اید چراکه در این مقاله  کسب درآمد اینترنتی برای  ایده کسب و کار اینترنتی اگر به دنبال

اینترنتی افتاده   ایده های پولساز  به شما داده شده است. شاید شما هم با شروع سال جدید به فکر پیدا کردن  برای آنالین شاپ

سبت به سرمایه گذاری در ایده کسب و کار اینترنتی، ریسک کمتری ن باشید. جالب است بدانید که راه اندازی و گسترش یک

بازارهای دیگر دارد، چرا که کسب و کار شما متکی بر فضای اینترنت بوده و همین امر سبب دستیابی به مشتریان بالقوه  

 .بدون محدودیت مکانی خواهد شد

ناسایی کرده و  را ش کسب و کار آنالین آنالین، باید مهارت های ارتباطی مورد نیاز یک کسب و کارهای پولساز برای ساختن

و مزایای آن به تعدادی از موفقیت    کسب و کار اینترنتی همواره برای بهتر شدن تالش کنید. در ادامه عالوه بر تعریف مفهوم

نیز اشاره می کنیم. در پایان این مقاله بطور کامل ایده برای    کسب و کار آنالین  و مدل های  ایده فروش اینترنتی  آمیزترین

  .کسب و کار خواهید گرفت

 کسب و کار اینترنتی چیست؟ 

 

عالیت در فضای مجازی گفته می شود که به واسطه آن خرید و فروش کاال یا ارائه انواع خدمات ، به فکسب و کار اینترنتی

  ایده کسب و کار اینترنتی   امکان پذیر می شود. اینترنت فرصت های مختلفی را در اختیار افراد قرار می دهد؛ کافی است که

 .مناسبی را اجرا کنید

کرونا، افراد بسیاری در سراسر جهان شغل خود را از دست داده اند. اما در  در سال های اخیر به خصوص با شروع پاندمی 

این میان افرادی با بهره گیری از یک ایده کسب و کار اینترنتی، فعالیت آنالین خود را آغاز کرده و با دورکاری و به دور از  

 .می کنند کسب درآمد خطر بیماری،

پیشرفت زیادی دارد و شما هم می توانید با شناسایی یک فرصت »کسب و    خوشبختانه این بازار شغلی بزرگ، جای رشد و

 .کنید درآمدزایی آنالین کار اینترنتی پولساز« به راحتی وارد بازار کار شده و

 مزایای راه اندازی کسب و کار اینترنتی در دوران کرونا 
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ن شاپ روی آورده اند و همین مسئله موجب گسترش و  با شروع همه گیری کرونا، افراد بسیاری به استفاده از ایده برای آنالی

مزایای زیادی دارد، در ادامه به تعدادی از مهم  راه اندازی کسب و کار اینترنتی .پیشرفت فضای کسب و کار آنالین شده است

 .می کنیمترین آنها اشاره 

 سرمایه و هزینه های اندک شروع کسب و کار  •
 امکان دورکاری به دور از خطر آلودگی و بیماری  •
 صرفه جویی در وقت  •
 صرفه جویی در هزینه ها  •
 امکان جذب کارفرما و یا مشتری های بالقوه بدون محدودیت مکانی  •

 ایده کسب و کار اینترنتی پولساز در ایران  39فهرستی از 

و کار بسیار است اما گلچینی از بهترین ایده انالین شاپ برای شما تهیه کرده ایم تا با مهارت های پولساز   ایده برای کسب

کسب و کار    گرفته اید، پس بهتر است شما را با بهترین ایده  راه اندازی کسب وکار اینترنتی  اینترنتی آشنا شوید. اگر تصمیم به
آور باشند، آشنا کنیم. سعی شده است تا کسب وکار آنالین معرفی شده، در ایران  که از لحاظ اقتصادی سود    اینترنتی پولساز

 .قابل اجرا بوده و با شرایط فرهنگی و اقتصادی ما همخوانی داشته باشند

به دلیل بستری گسترده و داشتن موضوعات مختلف به شدت محبوب است و به همین دلیل ایده برای   درآمد از طریق اینترنت

 ..اینترنتی بسیار زیاد شده است کسب و کار

اما  چه کسی در دو دهه ی قبل فکرش را می کرد که روزی اینترنت بتواند به یک منبع پرسود، برای درآمدزایی تبدیل شود؟

اکنون هر کسی که در یکی از شاخه های زیر سررشته داشته باشد، می تواند ماهانه، درآمد میلیونی و یا چند صدمیلیونی داشته  

 .شدبا

با توجه به توانایی ها و مهارت های خود، از میان چند ایده کسب و کار اینترنتی زیر چند مورد را انتخاب کنید و با تحقیقات  

 .بیشتر، به ایده کسب و کار اینترنتی خود جامه عمل بپوشانید

 کسب درآمد از همکاری در فروش 
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 احتماال با خواندن این مورد، این سوال ذهنتان را درگیر کرده است که همکاری در فروش چیست؟

این روش شما با تبلیغ و  به شمارمی آید. در   درآمدزایی آنالین افیلیت مارکتینگ، جدیدترین روش همکاری در فروش و یا 

فروش محصول یک شرکت تولیدی و یا خدماتی به صورت آنالین، حق کمیسیون دریافت می کنید. به این صورت که شما از 

برای یک شرکت مشتری   ،SEO بازاریابی محتوایی و اینترنتی، فعالیت در شبکه های مجازی یا با کمک تکنیک های طریق

 .جذب می کنید

به عنوان یک ایده پولساز طرفداران بسیاری دارد. دو روش اصلی کسب درآمد از   ایی از همکاری در فروشدرآمدز امروزه

 :طریق همکاری در فروش عبارتند از

برای مثال خدماتی مانند کتاب صوتی، سلایر های نمایش خانگی، عضویت در سایت ها، ثبت نام   :فروش محصوالت دانلودی  •

ورت آنالین تبلیغ می کنید. در صورتی که تبلیغ شما سبب خرید، ثبت نام و یا عضویت  کالس های آموزشی و… را به ص
 .فرد شود از طریق شرکت به شما حق کمیسیون پرداخت خواهد شد

با تبلیغ محصوالت مختلف؛ چه از طریق وبسایت رسمی   افیلیت مارکترها بسیاری از :همکاری در فروش محصوالت فیزیکی •

 .دست پیدا می کنند درآمدزایی حرفه ای از اینترنت ق فروشگاه های اینترنتی، بهشرکت ها و چه از طری 

همکاری در فروش    شبکه های اجتماعی یکی از بسترهای مناسب برای فعالیت در این حوزه است. به عنوان نمونه می توان به

 .اشاره کرد. شما می توانید محصول را در اینستاگرام تبلیغ کرده و از فروش آن کمیسیون دریافت کنید اینستاگرام

این ایده کسب و کار اینترنتی، یک روش به نسبت ساده ای است که به خوبی می توان درآمد باالیی از آن به دست آورد. چون  

 .شتیبانی محصول را نیز نداردهم مطمئن هست، هم نیاز به تخصص، سرمایه، انبار و حتی پ

 راه اندازی وبالگ 

بالگ یک صفحه در وبسایت، سایت است. این صفحه توسط یک فرد یا گروه اداره شده و به طور مرتب مطالب در آن به 

 .آسان تر از هر وقت دیگری است 2021در سال  راه اندازی وبالگ روز رسانی می شوند. شاید تعجب کنید اما

باشید که تنها راه اندازی بالگ، شما     ایده کسب و کار اینترنتی پولساز بشمار می رود؛ اما باید توجه داشتهصفحه بالگ یک  

 .را به درآمد نمی رساند

مستمر و مفید در صفحه است. با گذشت زمان و با جذب اعتماد مخاطبین وفادار، وقت آن است   تولید محتوا آنچه اهمیت دارد

 .با درآمد باال تبدیل شوید افیلیت مارکتر حرفه ای رین سایت های همکاری در فروش، به یکبهت که با کمک گرفتن از

 راه اندازی فروشگاه اینترنتی 

فق به شمار می رود. به طور کلی، به تمامی معامالتی که در ، یک ایده کسب و کار اینترنتی موراه اندازی فروشگاه اینترنتی

 .فضای آنالین توسط اشخاص انجام می شود تجارت الکترونیک می گویند

در این معامالت از محصوالت فیزیکی مانند کتاب، پوشاک، غذا تا محصوالت و خدمات غیر فیزیکی مانند کالس ها و دوره  

 .دهای آموزشی و… خرید و فروش می شون

خود را به بهترین شکل ممکن اجرا   ایده فروش اینترنتی   با بهره گیری از راهنمایی هایی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم،

 :کنید

 یک بازار سودآور را انتخاب کنید
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حد امکان ایده های مختلف را در ذهن خود مرور کرده و در مورد هر یک از آنها تحقیقات مفصلی انجام دهید. سعی کنید تا  

به جزئیات توجه کرده و به صورت خاص یک موضوع را انتخاب کنید.برای مثال با وجود رقبای بسیار زیادی که در فروش 

وسایل ورزشی و تفریحی وجود دارد شما می توانید به جای تخته موج سواری، اقدام به فروش قفسه های قرارگیری تخته 

 .موج سواری کنید

 ت گذاری کنید محصول را به درستی قیم

همانطور که می دانید در این مسیر هزینه های مختلفی اعم از تولید، خرید، توزیع، تبلیغات و… وجود دارد. در صورتی  

کاالی شما به درستی قیمت گذاری نشود به سود خوبی نخواهید رسید. همچنین در صورتی که محصول شما نسبت رقبا قیمت  

ن کاهش خواهدیافت. توجه به مهم ترین نکات فروش اینترنتی شما را در این راه بسیار کمک باالتری داشته باشد شانس فروشتا

 .خواهدکرد

 پتانسیل پیش روی بازار انتخابی را بررسی کنید 

 .بهتر است از ابتدا وارد بازاری شوید که پتانسیل پیشرفت داشته باشد و کامال اشباع نشده باشد 

ز به حساب می آید؛ اما نسبت به روش های دیگر، زحمت آن نیز بیشتر است. مثال  این روش جزو کسب وکارهای پول سا

و تکنیک های آن را بدانید، تبلیغات در گوگل رو بلد باشید و یا آن را واگذار  سئو چیست برای دیده شدن در گوگل باید بدانید

 .کنید

تدوین استراتژی، تدوین و مدیریت کمپین ها، تحلیل و    حاال به این بخش، کانتنت مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ، تبلیغ نویسی،

آنالیز مشتریان و … رو هم اضافه کنید. البته خیلی هم سخت نیست!! اگر شروع به یادگیری کنید، می توانید به راحتی این 

 .کار را انجام دهید. برای حرفه ای تر شدن مسلما باید تالش بیشتری هم کرد

 کسب درآمد از یوتیوب 

 

ایده کسب و کار   یوتیوب یک شبکه اجتماعی پرطرفدار در فضای آنالین است و در سال های اخیر فعالیت در آن به یک

 .راه ورود به این فضای جذاب ساخت ویدئو است تبدیل شده است. تنها  اینترنتی پولساز
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اشت. بدیهی است که میزان بازدیدها  خواهید د کسب درآمد دالری در واقع با توجه به میزان بازدید انجام شده از ویدئوهای شما،

با میزان درآمد شما رابطه مستقیم دارد. عالوه بر آن یوتیوب به عنوان یک شبکه اجتماعی کارآمد برای تبلیغ و کسب درآمد  

 .از طریق افیلیت مارکتینگ، شناخته می شود

 :یمدر ادامه به یک مورد از ایده های راه اندازی یک کانال یوتیوب اشاره می کن  

 ساخت والگ 

برای مثال اگر از آن افرادی   .از ترکیب دو کلمه بالگ و ویدئو به وجود آمده است والگ لغتی است که در سال های اخیر

هستید که تعطیالت خود را به سفر می روید، می توانید با تهیه ویدئو های جذاب و دیدنی، تجربیات سفر خود را با دنبال 

 .اشته و دنبال کنندگان بسیاری جذب کنیدکنندگان خود به اشتراک گذ

از آن جا که یوتیوب برای بازدیدهای ویدئوی به اشتراک گذاری شده، به افراد پول پرداخت می کند؛ بسیاری از افراد با فعالیت 

 . مشغول اند و در برخی مواقع به شغل اصلی آن ها تبدیل شده است آمد از یوتیوبکسب در  مستمر در این پلتفرم به

از طرفی دیگر، یوتیوب در ایران محدود است و شاید به همین دلیل آپارات هم بتواند فضای خوبی برای فعالیت باشد. ساخت  

 .به حساب می آید کسب درآمد از آپارات والگ و انتاشر آن در آپارات یکی از روش های

 ساخت اپلیکیشن موبایل 

ایده  با افزایش محبوبیت نرم افزارهای موبایلی در سال های اخیر، طراحی، ساخت و عرضه این نرم افزارها به عنوان یک

و … مسلط باشید، باز هم   اندروید، جاوا اسکریپت شناخته می شود. اگر به برنامه نویسی از جمله کسب و کار اینترنتی موفق

 .یک راه عالی برای درآمدزایی دارید

حال حاضر برنامه نویسی یکی از پردرآمدترین مشاغل ایران محسوب می شود و می توان به عنوان یک شغل اینترنتی   در

 .بدون سرمایه به آن نگاه کرد؛ زیرا برای آغاز آن نیاز به سرمایه زیادی ندارید

شرکت های زیادی نیز وجود  بسیاری از شرکت ها در حال راه اندازی یک اپلیکشن برای کسب و کارشان هستند. همچنین  

 .دارند که به دنبال طراحی نرم افزار برای مدیریت حرفه ای کارشان هستند

اگر شما هم یک ایده مفید، جذاب، مفرح را در ذهن خود دارید، احتماال ساخت یک اپلیکیشن مناسب موبایل و یا تبلت همان 

طراحی نرم افزار و اپلیکیشن   ند. فقط کافیست که شما در زمینهراهی است که شما را به درآمدزایی از طریق اینترنت می رسا

 .بعد از یک تست موفق می توانید یک شغل عالی و پردرآمد را بدست آورید .تخصص داشته باشید

  SEO یادگیری و تسلط به

ی بهبود ، به معنای مجموعه اقداماتی است که برا(Search Engine Optimization) بهینه سازی موتور جست و جو 

 .رتبه صفحات روی کلمات کلیدی مختلف صورت می گیرد

در نتیجه صفحاتی که در رتبه های باال با بیشترین تعداد بازدید قرار می گیرند به همان اندازه احتمال جذب مشتریان بیشتری  

 .، یک ایده کسب کار اینترنتی با ارزش به شمار می رودSEO را دارند. به همین ترتیب

توصیه می کنیم تا همیشه در حال آموزش و یادگیری   ی که الگوریتم ها و قوانین گوگل به سرعت در حال تغییر است؛از آنجای

مسلط شوید؛ با کمک  SEO هنگامی که در این حوزه پیشرفت کنید و به اصول  .باشید و استراتژی های جدید را امتحان کنید

 .به شرکت های مختلف، درآمد خوبی کسب خواهید کرد
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 کسب درآمد از طریق کپی رایتینگ 

، کپی رایتینگ خاص تر است و می تواند بسیار درآمدزا باشد. تبلیغ نویسی یک شغل  ایده های کسب و کار اینترنتی  از میان

بسیار جدید است. در واقع کپی رایتر شخصی است که با بهره گیری از تکنیک های نویسندگی و علوم بازاریابی با هدف 

ش محصوالت و خدمات افراد و یا شرکت ها؛ محتوایی جذاب و تبلیغاتی تولید می کند. در صورتی که به نویسندگی  افزایش فرو

 .عالقه دارید کپی رایتینگ یک روش جذاب برای درآمدزایی اینترنتی خواهد بود

وان یک فریلنسر در خانه برای کسب درآمد از این روش حتما نیازی نیست که در مکان خاصی مستقر شوید. می توانید به عن

به حساب می آید. البته برخی از شرکت ها نیز افرادی   کسب درآمد در خانه خود فعالیت کنید و به همین دلیل جزو روش های

 .با این مهارت را استخدام می کنند

 ستکسب درآمد از طریق پادک 

تلفن همراه و   ایده تولید محتوای جدید است. پادکست از طریق گوشی های  تولید محتوا صوتی و یک  پلتفرم  پادکست یک 

 .همچنین کامپیوتر در دسترس است

شما می   .عالوه بر نمونه های موجود به زبان انگلیسی؛ فضای پادکست فارسی در ایران به شدت در حال پیشرفت است

بهترین نمونه های فارسی و انگلیسی را جست و جو کرده و با الهام از آنها و سپس انتخاب یک موضوع  توانید تعدادی از  

 .متفاوت و جدید، محتوای صوتی تولید کنید

با گذشت زمان و کسب مخاطبان بیشتر می توانید از این طریق محصوالت و خدمات مختلف را تبلیغ کرده و به فروش برسانید. 

فضای رقابتی این ایده پولساز اینترنتی، اشباع نشده است؛ می تواند انتخاب مناسبی برای شروع کسب و    از آن جا که هنوز

 .کار اینترنتی شما باشد

 کسب درآمد از طریق فریلنسری 

به شخص ارائه دهنده خدمات، فریلنسر گفته می شود و ممکن است  .فریلنسرینگ به معنای یک شغل آزاد و پاره وقت است

 .همزمان برای چندین مشتری کارکند به صورت

فریلنسینگ یکی از ساده ترین روش های درآمدزایی از طریق اینترنت است و شما با شناسایی مهارت ها و توانایی های خود  

می توانید به راحتی به یک فریلنسر تبدیل شوید. برای مثال یکی از راه های شروع؛ ثبت نام در سایت هایی مانند کارلنسر،  

 .نیشا و ورکفا استپو

چه با مهارت های ساده مانند تایپ و آفیس داشته باشید و چه مهارت های حرفه ای مانند ترجمه، ساخت ویدئو های تبلیغاتی،  

 .طراحی جلد، طراحی گرافیک، رزومه نویسی و...؛ می توانید در این بازار کار اینترنتی درآمدزایی کنید

 ترید ارزهای دیجیتال  

های رمزنگاری شده یکی از جدیدترین مشاغل در سراسر درنیا است. ارزش ارزهای دیجیتال در سال های اخیر  معامله ارز

به شدت افزایش یافته است. شما هم می توانید پس از انجام تحقیقات و جست و جوی کافی، وارد بازار خرید و فروش ارزهای 

 .دیجیتال شوید

 خرید و فروش دامنه  

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-at-home/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

، همان آدرس اینترنتی است. برخی از افراد با شناسایی دامنه های اینترنتی مناسب به سرمایه  Domain در واقع دامنه یا

با عنوان اقدام می کنند. بازارهایی  این بازار  محل مناسبی برای خرید و   Domain Name Aftermarket گذاری در 

 .فروش دامنه های به ثبت رسیده می باشند

ت می کنند باید چم و خم کار را به خوبی بدانند تا معمله های سودآوری انجام دهند. جالب است  کسانی که در این زمینه فعالی

بدانید که درآمدزایی از فروش دامنه، مالک سنی ندارد و نوجوانان نیز می توانند از طریق آن درآمد به دست آوردند. به همین  

 .نیز به حساب می آید کسب درآمد برای نوجوانان دلیل می توان گفت که خرید و فروش دامنه، جزو روش های

شما می توانید با شناسایی دامنه های مناسب؛ آنها را خریداری کرده و در یک فرصت بهتر با قیمت باال به فروش برسانید.  

 :ویژگی های دامنه های مناسب

 کوتاه  نام •
 ساختار نوشتاری ساده  •
 عدم وجود اعداد و کاراکتر  •
 نام دامنه تنها به یک روش نوشته شود  •
 یک نام منحصر به فرد و خاص داشته باشد  •

 فروش محصوالت دست ساز و هنری 

تبدیل کردن یک سرگرمی و مشغولیت هنری به یک ایده از بهترین راه های درآمدزایی آنالین است. امروزه با پیشرفت فضای 

 .کسب و کار اینترنتی، هنرمندان نیز فرصت برقراری ارتباط با افراد مختلف از سراسر جهان را بدست آورده اند

 .نقاشی در ذهن افراد تداعی می شود زمانی که صحبت از هنر می شود معموال هنر طراحی و

اما عالوه بر نقاشی؛ افراد از طریق هنرهای دیگری مانند آشپزی، شیرینی پزی، عکاسی، موسیقی، نویسندگی نیز می توانند 

 .وارد عمل شده و درآمدزایی کنند

یافته و مشتری های فراوانی را   انتشار  آنالین هنرهای زیبا و جذاب به سرعت در میان عالقمندان  جذب می کنند. فروش 

 .محصوالت هنری یکی از بهترین روش های درآمدزایی با وجود مشتریانی از سراسر کره خاکی است

 کسب درآمد از شبکه های اجتماعی 

همین   .میلیون نفر می رسد  48میلیون کاربر ایرانی دارد و تعداد استفاده کنندگان اینستاگرام در ایران به    50تلگرام بیش از  

مسئله نشان می دهد که این فضا، پتانسیل باالیی برای درآمدزایی دارد. از پلتفرم های پر استفاده می توان به تلگرام، اینستاگرام 

 .و روبیکا اشاره کرد

محبوبیت و تعداد باالی کاربران این شبکه های اجتماعی باعث شده است که در برخی مواقع این پلتفرم ها به بازار آنالین 

و کارهای مختلفی تبدیل شوند. شما می توانید با فعالیت مستمر در این شبکه های اجتماعی، دایره مخاطبان خود را  کسب  

 .افزایش دهید. با این کار می توانید از برندها و شرکت های دیگر تبلیغ بگیرید و از این راه درآمدزایی کنید

این فضا درآمد خوبی داشته باشید. در بین پلتفرم های پراستفاده در   عالوه بر این می توانید از طریق همکاری در فروش، در  

می توانید اطالعات   ،کسب درآمد از تلگرام  ایران، تلگرام و اینستاگرام از اهمیت بیشتری برخوردارند. با مراجعه به مقاله

کامل تری در این زمینه پیدا کنید. در ادامه این متن به دلیل اهمیت اینستاگرام، روش های درآمدزایی از آن بیشتر بررسی 

 .خواهد شد

 کسب درآمد از طریق مشاوره کسب و کار 
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ارید در صورتی که در مورد یک موضوع خاص مانند کسب و کار، فضای مجازی، بازاریابی و… به اندازه کافی اطالعات د 

می توانید از طریق مشاوره، درآمدزایی کنید. با کسب تجربه و در نهایت استخدام مشاورین دیگر می توانید ایده کسب و کار  

 .اینترنتی خود را به سرعت گسترش دهید

 اتژی کسب و کار استر: همچنین مطالعه کنید

 تدریس آنالین و برگزاری وبینار  

 .امروزه با افزایش سرعت زندگی و همچنین پاندمی ویروس کرونا افراد به آموزش و یادگیری آنالین عالقه مند شده اند

خالقیت در   اگر مهارت، علم و یا توانایی خاصی دارید؛ وقت آن رسیده است که از آنها، درآمدزایی کنید. توجه کنید که داشتن

آموزش و همچنین نحوه ارائه آن به پیشرفت شما در این زمینه کمک خواهد کرد. برای مثال می توانید از این طریق آشپزی،  

 .کیک پزی، طراحی و نقاشی، موسیقی، زبان خارجی و….. را آموزش دهید

شما می توانید از طریق فضای  .به وجود آمده است Web-based و Seminar وبینار از کنار هم قرار گرفتن دو لغت

 .مجازی و وب، سمینارهای آنالین برگزار کنید. شما می توانید از این طریق موضوعی را آموزش داده و درآمدزایی کنید

 کسب درآمد از بازی 

توان آن   در دنیای امروز نمی توان به بازی ها، صرفا به عنوان سرگرمی نگاه کرد. پتانسیل این بخش به حدی باالست که می

، بین جوانان و کسب درآمد از بازی  را به عنوان یک ایده برای شغل اینترنتی در نظر گرفت. به دلیل ویژگی هایی که دارد؛

 .نوجوانان از محبوبیت باالیی برخوردار است

در این حالت فرد در طول  .درآمد از بازی وجود دارد که رایج ترین آن، استریمینگ نام برد شیوه های مختلفی برای کسب  

انجام بازی، از خود و مراحل بازی فیلم تهیه می کند وآن را به اشتراک می گذارد. برای این کار می توانید از پلترفم های  

 .این دست استفاده کنید مختلفی مانند آپارات، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام یا مواردی از

 طراحی سایت  
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یکی دیگر از بهترین و پولسازترین ایده های کسب و کار در ایران طراحی وب سایت است. شما با داشتن مهارت برنامه 

نویسی و یا طراحی وب با وردپرس، می توانید به یک طراح سایت تبدیل شوید. اکنون شرکت ها و فروشگاه های زیادی  

 .سایت نیاز دارند. برخی هم به دنبال کسانی هستند که بتوانند برایشان سایت را از نظر فنی پشتیبانی کنندهستند که به 

 .طراحی سایت یک کار زمان بر و نیازمند تخصص است

طراح سایت شخصی است که از ابتدا تا انتها می تواند یک وبسایت را طراحی و برای بهره برداری آماده کند. برای این کار  

 .الزم است ابتدا با کدنویسی آشنا شوید

طراحان سایت   .برای این کار ضرورت دارد …  و  PHP،  HTMLتسلط به گرافیک و یا زبان های برنامه نویسی مثل

خوبی دارند اما اگر می خواهید با طراحی سایت یک کسب و کار اینترنتی پولساز راه اندازی کنید؛ الزم است به  درآمد نسبتا

 .خوبی مهارت های خود را گسترش داده و برای بهتر شدن تالش کنید

ر کنید، چرا که  یکی از بهترین ویژگی اصلی طراحی سایت این است که می توانید با کارفرمایان مختلفی از سراسر جهان کا

 .نیازی به حضور در یک مکان خاص نیست

 فروش قالب و یا تم وردپرس  

قالب وردپرس نمای ظاهری ) رنگ، فونت، ابزارکها و.. ( یک سایت وردپرسی است. اولین چیزی که بازدیدکننده در سایت  

 .مشاهده می کند تم و قالب وردپرس است

 .ا با این فضا طراحی و ساخته می شودقالب های وردپرس توسط برنامه نویسان آشن

اگر با این مهارت آشنا هستید می توانید از آن به عنوان یک ایده کسب و کار اینترنتی، درآمدزایی کنید. برای مثال قالب هایی  

ه به  را از قبل آماده کرده اید از طریق بازارهای فروش قالب وردپرس، به فروش برسانید و یا به صورت پروژه ای با توج

 .نظرات و پیشنهادات کارفرما برای یک سایت قالب طراحی کنید

 کسب درآمد از باینری آپشن 

شما باید روند رشد  ، ایده کسب کار اینترنتی جدیدی به حساب می آید. در این روش درآمدزایی  کسب درآمد از باینری آپشن

قیمتی یک جنس یا خدمات را پیش بینی کنید. برای این کار بازه زمانی مشخصی را باید انتخاب کنید. در نهایت اگر پیشبینی  

 .شما درست باشد سود خواهید کرد ولی اگر پیش بینی شما غلط باشد، پولی را که سرمایه گذاری کرده اید از دست خواهید داد

و به همین دلیل برای ورود به آن    ی پولساز اینترنتی، روش باینری آپشن از ریسک باالتری برخوردار استدر بین ایده ها

 .باید بااحتیاط عمل کنید و دانش خود را در این حوزه افزایش دهید

 طراحی گرافیکی  

 .لید می کنندطراحان گرافیک با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری مفاهیم بصری را طراحی و تو

طراحان گرافیک با به کارگیری ذوق هنری خود به کسب و کارهای مختلف هویت بصری داده و سبب ارتباط بیشتر آنها با  

 .مخاطبین و مصرف کنندگان می شوند

ن یک برای ورود به این بازارکار جذاب و سودآور نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی و یا توانایی نقاشی نیست؛ تنها با داشت

 .کامپیوتر ساده و ذهن خالق می توانید به صورت آنالین و جذب پروژهای مختلف، درآمدزایی کنید
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 پشتیبانی فنی  

پشتیبانی فنی به خدمات نرم افزاری و سخت افزاری ارائه شده توسط یک فرد مستقل و یا شرکت گفته می شود. معموال این  

  .تلویزیون قرار می گیرند خدمات در حوزه محصوالت رایانه، تلفن همراه و

در این ایده کسب و کار اینترنتی شما می توانید مهارت خود را به صورت آنالین نمایش داده و پس از جذب اعتماد مشتری 

از این طریق درآمدزایی کنید. مشاغل موجود در این دسته بندی معموال به صورت حضوری نیز مشغول به کار و فعالیت 

 هستند 

 لیکی کسب درآمد ک

، جزو ایده های کسب وکاری است که به درآمد اولیه نیاز ندارد. شما می توانید بدون  Click)-To-(Payکسب درآمد کلیکی 

این روش درآمد داشته باشید؛ باید بر روی    سرمایه و بدون داشتن تجهیزات خاصی کار در آن را شروع کنید. برای این که از

 .کلیک کنید و بر اساس تعداد کلیک روزانه پول بگیرید PTC تبلغات سایت های

وب سایت های مختلفی در این زمینه فعالند و امکانات متفاوتی را در اختیار شما قرار می دهند. نکته مهمی که باید به آن توجه  

اید به دقت انتخاب کنید تا به اصطالح سرتان کاله نرود. درآمدزایی در این روش کمی کند  را ب PTC کنید این است که سایت

 .است و زمانی که برای آن صرف می کنید، بر درآمد شما تاثیر مستقیم خواهد داشت

 اینفلوئنسر مارکتینگ اینستاگرام 

توانید نرم افزار اینستاگرام را از یک   اگر به عکاسی و اشتراک گذاشتن عکس های خود در فضای مجازی عالقه دارید می

بدون سرمایه اولیه دست  کسب درآمد از اینستاگرام محیط مفرح به یک محیط شغلی درآمدزا تبدیل کرده و به رویای جذاب

سیار  پیدا کنید. ایده کسب و کار اینترنتی از طریق اینستاگرام، طرفداران زیادی دارد و موفقیت در آن نیازمند صبر و حوصله ب

 .است

برای این کار الزم است ابتدا: با تولید محتوای جذاب و ایجاد یک رابطه دوستانه با مخاطبین خود، صفحه خود را به یک  

 .صفحه زیبا از نظر بصری تبدیل کنید

 .سپس با تداوم به این کار دنبال کننده های جدیدی به صفحه شما افزوده خواهند شد

نبال کننده های شما و سطح رابطه ای که با آنها ایجاد کرده اید؛ کسب و کارهای مختلف جهت  در نهایت با توجه به تعداد د

 .تبلیغ و فروش محصوالت خود به شما مراجعه خواهند کرد

فراموش نکنید که شما تاثیر قابل توجهی بر روی دنبال کنندگان خود دارید؛ بنابراین در این مسیر به هیچ عنوان از اعتماد آنها  

 .ستفاده نکنیدسوا

 کسب و کار کوچک پرسود : همچنین مطالعه کنید

 کارشناس ورود اطالعات

زیاد   کارها  شدن  آنالین  به  توجه  با  اخیر  سال  چند  همین  در  خصوص  به  ایران  در  که  مشاغلی  از  شنیده  یکی  اسمش 

است. این کار معموال یک کار بسیار ساده و روزمره ای است که  Data Entry کارشناس ورود اطالعات یا همان میشه

 .تقریبا همه میتونن اونو انجام بدن. نیاز به تخصصی ندارد و به سادگی انجام می شود

 متخصص گوگل ادز 
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Google Ads قطعا دیده اید که یک   .یک پلتفرم جامعی است که می توانید با آن تبلیغات مختلفی مانند ادوردز انجام دهید

 چیزی را جستجو کنید و در بین جستجوها به یک یا چند لینک برخورد کرده باشید که کنار آن ها نوشته شده باشد “آگهی” یا

“ad”. ی کلمات کلیدی مختلف، به ازای شرایط خاصی می توانید پول پرداخت  این تبلیغات به این صورت هستند که شما برا

 .کنید

صرفا به بخش نتایج گوگل   ADS حاال این شرایط خاص می توانید کلیک باشد، می تواند فروش و… باشد. همچنین تبلیغات

 .ای موبایل نیز تبلیغ کنیدخالصه نمی شود. شما از آن طریق می توانید یوتیوب، وبسایت های مختلف و همچنین اپلیکیشن ه

البته حتی می توانید کمپین های مخصوص اپ خود درست کنید. فرض کنید یک اپلیکیشن طراحی کردید و می خواهید که آن  

را تبلیغ کنید. از این پلتفرم می توانید این کار را انجام دهید. حتی تا به حال شده در جیمیل، تبلیغاتی مشاهده کنید؟ تبلیغات  

 .هم کار همین است جیمیل

 کسب درآمد از آمازون 

کمتر کسی است که آمازون را نشناسد. در حال حاضر آمازون جزو بزرگترین وب سایت ها خرده فروشی در دنیا به حساب  

کسب    می آید. از طریق این سایت می توانید به صورت آنالین درآمدزایی کنید و درآمد شما دالری خواهد. از روش های رایج

و فروش خدمات و محصوالتی  Retail Arbitrage  ،Private Lableمی توان به همکاری در فروش،   درآمد از آمازون

 .مانند محصوالت دست ساز، طرح، اجناس دست دوم و... اشاره کرد

در ایران قابل استفاده نباشد. به همین دلیل، توصیه می شود که Amazon  است تمام خدماتالبته توجه داشته باشید که ممکن 

 .در مورد روش های مختلف درآمدزایی از آمازون تحقیق کرده و مناسب ترین آن ها را برای فعالیت انتخاب کنید

 مترجم 

البته پر درآمد است. زبان های بسیار مختلفی هم برای ترجمه کردن وجود دارد. خیلی    مسما مترجمی شغلی بسیار جذاب و

واضح است و نیازی به گفتن نیست که تعداد مشاغل پیرامون “ترجمه زبان انگلیسی” از سایر زبان ها بیشتر است. اما عربی،  

 .فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی و … همشون تعداد درخواست هایشان باالست

 رجمه کردن فیلم ت
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یکی دیگر از شغل های آزاد پردرآمد در ایران ترجمه کردن فیلم است. در اینستاگرام صفحات زیادی از کشورهای خارجی 

 .هم ویدئوهای آموزشی بی شماری منتشر شده است Youtube  در وب سایت به راحتی در دسترس شما قرار دارد. همچنین

زبان خارجی مثالً انگلیسی، عربی و یا ترکی استانبولی مسلط هستید، می   البته این فیلم ها به زبان خارجی هستند. اگر به یک

 .توانید این فیلم ها را دریافت کرده و ترجمه کنید

ترجمه را در زیرنویس فیلم ها قرار دهید و منتشر کنید. شما می توانید از همان بستر یوتیوب برای انتشار ویدئو استفاده کنید  

 .کافی است که ویدئو ساخته شده را در این پلتفرم ها آپلود کنیدیا از آپارت کمک بگیرید. 

بسیاری از شرکت ها، صفحات فعال شبکه های اجتماعی و یا وب سایت ها به چنین محتواهای ویدئویی نیاز مبرم دارند. در 

 .مقابل تالشتان به شما دستمزد پرداخت می کند

 صداگذاری کنید 

داگذاری است. اگر هیچ استعدادی ندارید و فقط فرد خوش صدایی هستید، وقت را تلف  یکی از ایده های خاص کسب و کار ص

نکنید. اکنون صدا هم می تواند منبع درآمد باشد. در واقع یکی از شغل های پردرآمد بدون سرمایه خلق ویدئو با صدای خوب  

 .است. کافیست بر روی فیلم های کوتاه مستند و یا روایتی، صداگذاری کنید

صدا  .ربران به یک فیلم شگفت انگیز از طبیعت که با صدایی دلنشین و جذاب صداگذاری شده است، عالقه ی عجیبی دارندکا

اگر صدای جذابی دارید، می توانید برای فیلم های کوتاه و مستند صداگذاری  .بر روی ذهن مخاطب تاثیر اعجاب انگیزی دارد

 .های اجتماعی و سایت یوتیوب پیدا کنیدکنید. این فیلم ها را می توانید در شبکه 

برای این کار فقط به یک نرم افزار گرافیکِی صداگذاری، لپ تاپ و میکروفون   .بعد از ترجمه روی آن صداگذاری انجام دهید

 .نیاز دارید

 مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی 
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ایده ای برای راه اندازی سایت یا صفحه در شبکه های یک ایده کسب و کار که این روزا بسیار رواج دارد. اگر هیچ ابتکار یا  

 .اجتماعی را ندارید، به سراغ سایر وب سایت ها و شبکه های اجتماعی بروید

شما می  .بسیاری از آن ها آنقدر سرشان شلوغ است که فرصتی برای مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی خود را ندارند

 .در شبکه های اجتماعی را بدست بگیرید. در واقع به ادمین تبدیل شویدتوانید مدیریت سایت یا صفحات آن ها 

 تولید دوره های دیجیتال

 

های آموزشی را میفروشند و شما فقط کافیه چند سایت که در حوزه تخصصی این روزها خیلی از سایت ها هستند که دوره  

شما قرار دارند را پیدا کنید و برای آنها دوره آموزشی خودتان را ارسال کرده و با خیال راحت کسب درآمد آنالین را تجربه  

 .کنید

یادی دارند و فروش دوره های شما بسیار راحت  یکی از مزایای بزرگ اینکار اینه که این سایت ها، بازدید کننده و مشتریان ز

 .خواهد بود و یکی از پر استفاده ترین ایده های کسب و کار حوزه آنالین به شمار می رود

اگر گشتی در اینترنت بزنید خواهید فهمید که ماجرا چقدر جالب است و شما چقدر راحت میتوانید تخصص خودتان را بفروشید  

 .داشته باشید و از این راه درآمدزایی

البته این سایت ها در عوض درصدی از فروش شما را برمیدارند که باز هم هر طوریحساب کنید کامال به صرفه است. چون  

پرداخت نخواهید کرد و    دیجیتال مارکتینگ  عمال شما نه پول تبلیغات، نه تولید محتوا برای محصول نه سئو و نه به طور کل

 .به عهده خود سایت است  کلیه هزینه تبلیغات و فروش

 !متخصص تبلیغات شوید 
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فضای تبلیغات، فضای وسیع و بزرگی است مثل تبلیغات در گوگل، تبلیغات در سایت های پر بازدید که باز هر کدام به دسته  

 .های مختلف تقسیم می شوند

تبلیغات همیشه هزینه خواهد داشت و اگر تبدیل به یک متخصص تبلیغات شوید و مهرات شما نیز خوب باشد؛ مردم حاضرند  

 .پول زیادی به شما پرداخت کنند تا هزینه باالی تبلیغاتشان را پایین آورند

ه های آموزشی حتما به شکل  شما باید عالوه بر تهیه دور .البته تخصص در این حوزه نیازمند سختی کشیدن زیادی است

 .عملی نیز این کار رو تجربه کنید

شما االن وارد سایت های پر بازدید ایرانی که شوید عین بخش آگهی روزنامه هستند با دنیایی از تبلیغ! بابت هر کدام از این  

رستی داشته باشید و بهینه سازی  تبلیغات که مدل های متفاوتی هم هستند، کلی پول داده شده است که شما اگر بتوانید تحلیل د

 .آنها را بلد باشید، میتوانید تا حد بسیار زیادی هزینه ها را کاهش دهید

 ایده کسب و کار با موبایل 

 آیا کسب درآمد از طریق موبایل واقعیت دارد؟

م مورد استقبال مردم است. اما  بله ایده کسب و کار با موبایل به دلیل استفاده زیاد از تلفن همراه و در دسترس بودن آن بسیار ه

 !شاید بعضی ها هنوز بگویند که حتی اگر امکان درآمدزایی هم وجود داشته باشد، قطعا خیلی نخواهد بود

وجود دارد که می توانید درآمدهای بسیار باالیی را هم داشته  گوشی  کسب درآمد با کامال اشتباه است. ایده های مختلفی برای

 .باشید

 :این ایده های کسب و کار عبارتند از

 کسب درآمد با اینستاگرام  •
 کسب درآمد با تلگرام  •
 کسب درآمد از روبیکا  •
 دیوار  •
 شیپور  •

 ه کسب و کار آنالین از طریق اینستاگراماید
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 !خب رسیدیم به درآمدزایی از طریق اینستاگرام

دارند؛ حاال یا از طریق تولید محتوا، مانند تهیه کلیپ و افزایش    افراد زیادی هستن از طریق اینستاگرام درآمدهای بسیار باالیی

را برای خود ایجاد می   کسب درآمد از اینستاگرام فالوور و در نهایت تبلیغ کردن یا از طریق راه اندازی آنالین شاپ مسیر

 .کنند

ولی خب هر کدام از این دو روش هم دانش و سختی های خودش را دارد. خیلی از افراد در اینستاگرام تولید محتوا میکنند اما  

آنها   باز همه  دارند ولی  آنالین شاپ  اینستاگرام  در  افراد  از  نیستند. خیلی  آنها خیلی هم موفق  نیستند. مسلما  همه  هم موفق 

دارید و یا اگر شما این دانش رو ندارید باید از شرکت  اینستاگرام مارکتینگ شما نیاز به دانش افزایش فروش اینستاگرام برای

 .یا فردی که دانشش رو داره کمک بگیرید

 عکس  فروش
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 .بله درست شنیدید! شما به راحتی میتوانید عکس بگیرید و عکس های خودتان را در سایت های مختلف به فروش برسانید

چه در داخل کشور چه در خارج کشور وجود دارند که شما میتونید عکس های خودتون رو در اون ها آپلود سایت های زیادی  

 .کنید و اونا رو به قیمت های مختلف بفرشید و از آنها به راحتی درآمدزایی کنید

 تبدیل به یک توسعه دهنده وب شوید 

 .این شغل درآمد بسیار خوب و محبوبیت بسیار باالیی هم دارد

مروزه سایت های بسیار زیادی با زبان و تکنولوژی ها مختلفی ساخته و ایجاد می شوند. حال شما اگه بتوانید به عنوان یک  ا

توسعه دهنده وب شناخته شوید، میتونید به راحتی واسه خودتون شاغل شوید و درآمد خیلی خوبی هم کسب کنید. البته این ایده 

 .یده هایی قرار میگیرد که نیاز به تجربه و تخصص دارندکسب و کار مسلما جزوه دسته بندی ا

 ورود به پنل همکاری دایان افیلیت 

در باال با مهارت های پولساز اینترنتی آشنا شدید. در این قسمت می خواهیم کمی درمورد کسب درآمد از یکی از بهترین سایت  

می دانید درآمدزایی از سیستم همکاری در فروش این   های افیلیت مارکتینگ یعنی دایان افیلیت صحبت کنیم. همانطور که

  .روز ها پر طرفدار شده است. پس بیایید با هم ببینیم چطور می شود وارد این سیستم شد

برای ورود به پنل کاربری همکاری در فروش دایان افیلیت فقط کافیست وارد سایت شوید و بر روی دکه ثبت نام کلیک کنید. 

در ادامه باکس هایی که شامل نام، نام خانوادگی، ایمیل، شماره تلفن همراه، شهر، استان، جنسیت و رمز عبور هستند را پر  

  .کنید  ایجاد سایت افیلیت هافیلت هستید و می توانید اقدام بمی کنید. اکنون شما عضو رسمی دایان 
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 نتیجه گیری 

ی بسیاری در این مقاله با لیستی از مهارت های پولساز اینترنتی آسنا شدید. به طور کلی فضای اینترنت با فرصت های شغل

رو به رو است. سال جدید مانند یک فرصت جدید جهت عملی کردن »ایده کسب و کار اینترنتی« شماست. از میان ایده های 

در ایران و جهان، موردی را که با   ایده های کسب و کار اینترنتی اجرا نشده پولساز اینترنتی ذکر شده و همچنین با بررسی

ما هماهنگی بیشتری دارد انتخاب کرده و به سرعت از طریق اینترنت درآمدزایی کنید.  مهارت ها، عالیق و سبک زندگی ش

امیدواریم سال بعد این موقع شما هم از بین کسب و کارهای پولساز اینترنتی، کسب و کار مورد عالقه خود را پیدا کرده و به 

 .درآمد رسیده باشید
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