
 ]کسب و کار آنالین[راه اندازی کنید؟ 1401کسب و کارهایی که باید در سال 

در کسب و کار  تیگام دارد تا موفقبهبه آموزش کامل و گام ازین آنالینکسب و کار  قیپول درآوردن از طر

طبق  دیتوانیکسب درآمد دارند را م ییتوانا رانیکه در ا 1400مشاغل درآمدزا در سال  ی. تمامردیشکل بگ

کسب و کار  کی ،یخود و مجموعه شخص یتا برا دیدر ادامه مشاهده کن میاکه کرده ییزهایو آنال هالیتحل

که  یزیشما همراهان عز میمقاله قصد دار نیما در ا .دیکن یانداز هرا گانیصورت راموفق به ینترنتیا

تواند  یگذار که م ریو تاث یدیکل نکات را با د،یاگرفته با درآمد باال ینترنتیکسب و کار ا کی جادیبه ا میتصم

 .آشنا کنیم شما را به هدفتان برساند،

 ست؟یچ ینترنتیکسب و کار ا

.به طور مثال:شما ندیگو یم ینترنتیکسب و کار ا شودیانجام م نترنتیا یکه در فضا ییبه مجموعه کارها

شما اما در حال حاضر دیدیخر یو ساعت م دیرفت یم یساعت به فروشگاه ساعت فروش دیخر یدر گذشته برا

به کسب وکار  لیتوانند تبد یاز کسب و کارها م %۷۵از شتری،ب دیکن هیهم ته نترنتیاز ا دیتوان یساعت را م

 دیآور یپول در نم نترنتیو از ا دیندار ینترنتیاما کسب و کار ا دیگر شما کسب وکار داراشوند. ینترنتیا

 .دیخود عقب ماند ا بانیو از رق دیسخت در اشتباه

 ینترنتیا و کار کسب یراه انداز

که اصال قرار است  دینیو بب دیبه سراغ حرفه مورد نظرتان برو دیبا ینترنتیدر هنگام شروع کسب و کار ا

 چیاز موارد هم ممکن است افراد ه ی. البته در بعضدیخود را آغاز کن نیکسب و کار آنال یادر چه حوزه

 و به دنیکه پس از آموزش د کنندیم یخاطر سع نیشروع کسب و کار نداشته باشند و به هم یبرا یادهیا

 بروند. دهیسراغ ا

 یدر صورت یباشد. ول نهیسخت و پر هز یکار ینترنتیفروشگاه ا کی یراه انداز دیخود فکر کن شیپ دیشا

 دیتوان یهم است م گانیبه نام ووکامرس که را یردپرس و افزونه ا! شما توسط وستیطور ن نیکه اصال ا

. از دیکن کیرا اتومات زیهمه چ دیتوان ی. توسط افزونه ووکامرس مدیکن یخود را راه انداز تیفروشگاه سا

و به  کیبه صورت اتومات زیهمه چ ،یدادن آن به مشتر لیتا تحو تیدر سا یسفارش محصول توسط مشتر

 .شود یانجام م یسادگ

 ازیاست و در واقع کار شما فروش کاال است و ن ینترنتیشما فروشگاه ا ینترنتیاگر کسب و کار ا نیهمچن

 ی. فقط کافدیکار را انجام ده نیا دیتوان یباز هم با وردپرس م دیکاال داشته باش یجیمثل د یفروشگاه دیدار

 ینترنتیفروشگاه ا یبرا یحرفه ا و نالیاورج یته ها. پوسدیاستفاده کن یاست از پوسته )قالب( فروشگاه

 .دیو از آن ها استفاده کن دیکن هیآن ها را ته دیتوان یم یکم نهیمخصوص ووکامرس ارائه شده است که با هز

 هیبدون سرما نیکسب و کار آنالایده 

 زین هیبه سرما ازیکار در منزل را دارند و ن تیکه قابل ییکسب و کارها ،ینترنتیا یکسب و کارها نیاز ب

 نکهیا لیمتفاوت است اما به دل ینترنتیکسب و کار ا یها دهیمورد استفاده قرار گرفته اند. ا شتریندارند، ب

توانند از  یدارد همه مردم نم یبه تخصص و دانش فن ازین نیآنال یکسب و کارها یروش ها نیاز ا یلیخ

 آن ها استفاده کنند. 



 یکیزیبا اجناس ف یفروشگاه مجاز

است.  ریپذکار در دو حالت امکان نیاست. ا یفروشگاه مجاز یاندازراه نترنت،یکسب درآمد از ا دهیا نیاول

خود قرار  یفروشگاه تیفروش، در سا یرا برا گرانیاجناس د ای دیاجناس خودتان را بفروش دیتوانیم ای

 نیت شهرتان در او سوغا یستد عیفروش صنا تواندیم ینترنتیساده پولساز ا یها دهیاز ا یکی. دیده

 اریبس یمحتوا مانند وردپرس و جومال و با صرف زمان تیریمد یهاستمیشما با استفاده از س .فروشگاه باشد

 ت،یسا یاندازراه ی. برادیو محصوالت خود را در آن قرار ده دیکن یاندازخود را راه تیسا دیتوانیکم، م

نسبت به  نگیهاست یها. شرکتدیکن هیهاست ته دیخود با تیساوب یپس از آن برا. دیدامنه بخر دیابتدا با

 .دهندینوع استفاده شما، به شما هاست اجاره م

 یکاربرد شنیکیساخت اپل

  یکاربرد یبرنامه  کی یطراح دیاز ان کسب درامد کن دیتوانیراحت م یلیمهم که خ ینترنتیاز شغل ا یکی

همراه همه جا  یکه تلفن ها دینیبیم دی. اگر دقت کنباشد یم فونیو ا دیاندرو یها یگوش یو خالقانه برا

 دیتوانیخالق و جذاب م ی دهیا کیبا داشتن  شما .کردن هستند دایپ شیهستند و روز به روز در حال افزا

و فروش آن  شنیکیاپل کی یطراح ی. زمان گذاشتن برادیدر ماه برس یراحت به درآمد فوق العاده ا یلیخ

 .باشدیم ییباال اریبه درامد بس دنیو رس ینترنتیکسب درآمد ا یبرا یحرفه ا یروش رایارزش دارد ز یلیخ

باشد.  ینترنتیکسب و کار ا کی یراه انداز یمناسب برا یها نهیاز گز یکی تواندیم لیموبا یسینو برنامه

زبان  کیبه  دیبا دیاستفاده کن نیروش کسب و کار آنال نیاز ا دیکه اگر بخواه دیموضوع توجه کن نیاما به ا

مناسب  شتریب نیکسب و کار آنال یندازراه ا ی دهیا نی. ادیریبگ ادیرا  ios و android یسیبرنامه نو یها

از  میکنیم شنهادیپ دیعالقه دار یسیشما هم به برنامه نو اگر .عالقه دارند یسیاست که به برنامه نو یافراد

 دیعالقه ندار لیموبا یها شنیکیاپل یسی. اما اگر اصال به برنامه نودیاستفاده کن ینترنتیکسب و کار ا دهیا نیا

 یسیاست که به برنامه نو یمناسب افراد شتریب ینترنتیروش کار ا نی! ادینرو دهیا نیبه سراغ ا کنمیم هیتوص

 عالقه دارند.

 نگیلنسیفر

در منزل کار  تواندیآزادکار م ای لنسریفر کیاست.  هیراه کسب درآمد بدون سرما کی زیبودن ن لنسریفر

 ییهاتیعضو سا دیتوانیم د،یدار یها بپردازد. اگر تخصص خاصبه عنوان شغل دوم به انجام پروژه ایکند 

. در دیو کسب درآمد کن دیدهمربوط به تخصص خود را انجام  یهاو پروژه دیو پارسکدرز شو شایمثل پون

به  یازیکار ن نیا یو ترجمه و... پروژه وجود دارد. برا یابیمانند بازار ییهاتخصص یبرا هاتیسا نیا

 است. ازیو تنها دانش شما مورد ن ستین هیاول هیسرما

 یتخصص یسیوبالگ نو

عالقه  یلیاست. اگر به نوشتن خ یتخصص یسیکم وبالگ نو ی نهیبا هز ینترنتیاز مشاغل ا گرید یکی

 کی جادیا اشما باشد. شما با نوشتن موضوعات خاص و ب یبرا یخوب ی نهیگز تواندیشغل م نیا دیدار

ندارد و شما  یبه دانش خاص ازیوبالگ ن کی یطراح .دیبرس ییبه درآمد باال دیتوانیخودتان م یوبالگ برا

 دیکردن دار پی. اگر زمان تادیکن جادیخود ا یبرا یحرفه ا یلیوبالگ خ کیراحت و ساده  یلیخ دیتوانیم



کسب درآمد  یسیاز وبالگ نو دیبتوان نکهیا یبرا .دیدر ماه برس ییباال اریکردن به درامد بس پیبا تا دیتوانیم

وبالگ  یها ستمیعنوان از س چیکه شما به ه دیموضوع توجه کن نی! به ادیداشته باش تیسا کی دیبا دیکن

 .دیکن یاستفاده نم… و blog.ir ،blogfa مثل یده

و شروع به  دیکن یراه انداز تیسا کیبا استفاده از وردپرس  دیشما با یسیکسب درآمد از وبالگ نو یبرا

 یم شتریباشد درامدتان ب شتریب تتانیسا یکند. هرچه تعداد ورود دایپ شیافزا تتانیسا کیتا تراف دینوشتن کن

را  تتانیسا یوقت چگونه است؟ نیروش کسب و کار آنال نیاز ا ییکه مدل درآمدزا دیبپرس دیشا حاال.شود

کسب  غاتیتبل قیاز طر دیتوانیکند شما م دایپ شیافزا تتانیکنندگان سا دیتعداد بازد یوقت د،یکن یراه انداز

 نینحوه کسب درآمد از ا پس .دیکن یکسب درآمد م گرانید یها تیسا یبرا غاتی. شما بابت تبلدیدرآمد کن

 است. غاتیکسب درآمد از تبل ،ینترنتیروش کسب و کار ا

 کالم پایانی

. میآشنا کرد اینترنتی کسب و کار یراه انداز یها دهیاو  نیکسب و کار آنالمطلب شما را با  نیما در ا

 نیمشاغل را انتخاب کرده و بهتر نیاز ا یکیاکنون نوبت شماست که با توجه به تخصص و عالقه خود 

گرفته و  دهیمطلب تنها ا نیآمده در ا یهادشنهایهم از پ دی. شادیاندازیرا راه ب 1401کسب و کار در سال 

 .دیریبگ شیپ نترنتیپول درآوردن از ا ینو برا ریمس کیخود  تیبا خالق دیوانبت

 

 


