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مقدمه
شــغل گــرگ وال اســتریت چیســت؟ چــرا برایان تریســی مــدرس موفقی 
اســت؟ راز موفقیــت او چیســت؟ چــرا افــرادی مثــل شــهاب انــاری کــه 
رتبــه برتــر کنکــور تجربــی بوده انــد بــه جــای شــغل پزشــکی، بــه تدریــس 
مشــغول هســتند؟ چــه کار کنیــم تــا بتوانیــم از تدریــس پــول زیــادی در 
بیاوریــم؟ روش هــای بازاریابــی بــرای کســب و کار آموزشــی چیســت؟ و 

 . ...
ســالم مــن محمــد نیکبختــم و قــراره بــا هــم بــه صــورت قــدم بــه قــدم 
ــا مطالعــات تجربیــات و تحلیل هــای مدرســان موفــق   ــاب ب در ایــن کت

ایرانــی و غیــر ایرانــی بــه ایــن ســواالت جــواب بدیــم. 

یک خبر خوب!

مهــم نیســت کــه چه قــدر ســرمایه داریــد، مهم نیســت کــه فــرد درونگرا 
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یــا حتــی خجالتــی هســتید، مهــم نیســت کــه در کــدام دانشــگاه چــه 
خوانده ایــد و مهــم نیســت کــه االن چــه مهارتــی داریــد، بعــد از خواندن 
ایــن کتــاب میتوانیــد مســیری را یــاد بگیریــد کــه در کوتاه تریــن زمــان 

ممکــن، بهتریــن نتیجــه مــادی و معروفیــت را بــه دســت آوریــد.

خبر خوب دیگر

ما به فکر وقت شما هم هستیم!

ــدن  ــف ش ــت تل ــان( از وق ــت مدرس ــتر موفقی ــا در ب م م )بس اوالً م
متنفریــم! یعنــی دوســت نداریــم بــرای اینکــه تعــداد صفحــات کتــاب یــا 
ــا  ــر ضــروری ی ــا مثال هــای غی مــدت زمــان آموزش هــا بیشــتر شــود، ب
آوردن مطالــب بــه درد نخــور )از نظــر افزایــش درآمــد مدرســان( وقــت 
خودمــان و شــما را بگیریــم. پــس بدانیــد کــه روی کلمــه بــه کلمــه ایــن 

کتــاب فکــر شــده اســت!

دومــًا، اگــر وقــت محــدودی داریــد و یــا اهــل مطالعه 
نیســتید، الزم نیســت همــه فصل هــای کتــاب را 
ــب  ــه ترتی ــاب را ب ــای کت ــی فصل ه ــا حت ــد ی بخوانی

مطالعــه کنیــد! 

ــه در  ــا خالصــه ای ک ــه فهرســت و ی ــگاه ب ــک ن ــا ی فقــط کافــی اســت ب
ــرای  ــدن کــدام یــک از فصــول ب ــًا خوان ــد دقیق ــم، ببینی ادامــه می آوری

شــما ضــروری و اضطــراری اســت!

ــادی  ــهم زی ــوزش س ــت آم ــر برک ــای پ ــد از دنی ــر میخواهی ــد اگ ــر چن ه
ــار  ــل دو ب ــید، حداق ــاده برس ــای فوق الع ــه درآمده ــید و ب ــته باش داش

ــد. ــرداری کنی ــد و از آن نکته ب ــاب را بخوانی ــن کت ای

ــه بررســی مهمتریــن ســوال هایی کــه در هــر فصــل از ایــن  در ادامــه ب
ــم: ــم، می پردازی ــخ می دهی ــاب پاس کت
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فصل اول 

راز هرم مازلو برای انتخاب شغل چیست؟. 1
چرا باید مطمئن شویم که تدریس بهترین شغل دنیاست؟ . 2
ــرعت . 3 ــی، س ــم روانشناس ــد، عل ــر درآم ــا از نظ ــغل دنی ــن ش بهتری

ســودآوری، کمتریــن ســرمایه گذاری و ... چیســت؟
چــرا تدریــس عــالوه بــر ســودآورترین شــغل دنیــا، بهتریــن شــغل . 4

بــرای حــال روحــی مــا اســت؟
ــر از تدریــس داریــم بایــد مــدرس . 5 چــرا حتــی اگــر االن شــغلی غی

شــویم؟
ــخنرانی های . 6 ــس و ... س ــل گیت ــز، بی ــتیو جاب ــل اس ــرادی مث ــرا اف چ

ــده اند؟ ــس ش ــای تدری ــی وارد دنی ــه نوع ــد و ب ــی دارن آموزش

فصل دوم

چه کار کنیم که دانشجویان بیشتری جذب کنیم؟. 1
1+5 مهارتی که مدرسان موفق دارند چیست؟. 2
اولویت ما به عنوان یک مدرس در تدریس چیست؟ . 3
راهکارهای افزایش یادگیری دانشجویان چیست؟. 4
تدریس به درد چه کسی میخورد؟ . 5

فصل سوم

بهترین زمینه برای تدریس چیست؟ . 1
معیارهای انتخاب زمینه تدریس چه چیزهایی هستند؟ . 2
جامعه به چه آموزشی بیشتر نیاز دارد؟ . 3
بیشترین پول در چه آموزش هایی وجود دارد؟ . 4
چه طور برای آموزش های خود، بازار هدف مشخص کنم؟. 5
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فصل چهارم

بهترین روش تدریس از نظر افزایش درآمد چیست؟ . 1
ــد . 2 ــا نبای ــک مــدرس در انتخــاب روش تدریــس، م ــوان ی ــه عن ــا ب آی

درآمــد خــود را عــالوه بــر یادگیــری دانشــجویان مــد نظــر قــرار بدهیــم؟
چه روش هایی برای تدریس وجود دارد؟ . 3
آیا سخنرانی و روش های کالسیک مرده اند؟ . 4

فصل پنجم

از نظر درآمد، تدریس آنالین بهتر است یا حضوری؟. 1
از نظر دانشجویان تدریس آنالین بهتر است یا حضوری؟. 2

فصل ششم

12 گام واجــب در دنیــای آمــوزش و تدریــس آنالیــن بــرای کســب درآمــد 
؟ چیست

فصل هفتم

قیمت گذاری محصوالت آموزشی را چگونه انجام دهیم؟ . 1
بهتریــن شــیوه »از نظــر کســب بیشــترین درآمد« بــرای قیمــت گذاری . 2

محصوالت آموزشــی چیســت؟ 
عوامل موثر بر قیمت گذاری چیست؟. 3
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فصل هشتم

ــر . 1 ــکان پذی ــی ام ــه روش های ــا چ ــی ب ــوالت آموزش ــی محص بازاریاب
ــت؟  اس

بهترین راه بازاریابی محصوالت آموزشی چیست؟ . 2
روش های بازاریابی مرده، کدام اند؟ . 3
آیا اینستاگرام بهترین راه بازاریابی محصوالت آموزشی است؟. 4

فصل نهم

تولید محتوای پولساز برای تدریس چگونه است؟. 1
تفاوت بازاریابی محتوا و بازاریابی محتوایی چیست؟. 2
اهمیــت “تولیــد محتــوای آموزشــی” در آمــوزش و تدریــس آنالیــن . 3

و میــزان درآمــد مدرســان چیســت؟ 
تولید محتوا بر کدام بخش سئو تاثیر دارد؟ . 4
در تولیــد یــک محتــوای آموزشــی فوق العــاده و پولســاز چــه نکاتــی . 5

را بایــد رعایــت کنیم؟ 
استراتژی تولید محتوا و 8 گام ضروری آن چیست؟. 6

فصل دهم

تجهیزات الزم برای تولید محتوای آموزشی چیست؟ . 1
دوربیــن، . 2 مثــل  محتــوا  تولیــد  تجهیــزات  انتخــاب  معیارهــای 

چیســت؟   … و  تــاپ  لــپ  میکروفــون، 
ــک . 3 ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــد محتوای ــیله تولی ــن وس ــم تری مه

مــدرس بــرای تدریــس و تولیــد محتــوای آموزشــی بایــد آن را تهیــه 
ــت؟ ــم، چیس کنی
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فصل یازدهم

وبینار چیست؟. 1
آیا وبینار در ایران و جهان مرده است؟ . 2
برگزاری وبینار به چه دردی می خورد؟ . 3
چه وسایلی برای برگزاری وبینار نیاز است؟ . 4
راه های تبلیغ وبینار چیست؟ . 5
رازهــا و نــکات اســالید ســازی کــه کســی در ایــران یــا بلــد نیســت یــا . 6

بــه شــما نمیگویــد چیســت؟

فصل دوازدهم

ــرد، . 1 ــی ک ــل زبان ــوان بلب ــا آن می ت ــه ب 5 راهــکار اختصاصــی ب م م ک
چیســت؟

چه کار کنیم جلوی جمع بهتر و راحت تر صحبت کنیم؟ . 2
ــوی جمــع و ســر کالس . 3 ــد جل چــه طــور یــک فــرد درونگــرا میتوان

ــد؟  بهتــر صحبــت کن

حــاال کــه میدانیــم در ایــن کتــاب قرار اســت به چه ســواالت ارزشــمندی 
پاســخ تخصصــی دهیــم، همیــن االن ســعی کنیــد حداقــل یــک فصــل از 

کتــاب را بخوانید: 


