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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 بودهانــد بــه جــای شــغل پزشــکی ،بــه تدریــس
مشــغول هســتند؟ چــه کار کنیــم تــا بتوانیــم از تدریــس پــول زیــادی در
بیاوریــم؟ روشهــای بازاریابــی بــرای کســب و کار آموزشــی چیســت؟ و
. ...
ســام مــن محمــد نیکبختــم و قــراره بــا هــم بــه صــورت قــدم بــه قــدم
در ایــن کتــاب بــا مطالعــات تجربیــات و تحلیلهــای مدرســان موفــق
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
خواندهایــد و مهــم نیســت کــه االن چــه مهارتــی داریــد ،بعــد از خواندن
ایــن کتــاب میتوانیــد مســیری را یــاد بگیریــد کــه در کوتاهتریــن زمــان
ممکــن ،بهتریــن نتیجــه مــادی و معروفیــت را بــه دســت آوریــد.

خبر خوب دیگر
ما به فکر وقت شما هم هستیم!
اوالً مــا در ب م م (بســتر موفقیــت مدرســان) از وقــت تلــف شــدن
متنفریــم! یعنــی دوســت نداریــم بــرای اینکــه تعــداد صفحــات کتــاب یــا
مــدت زمــان آموزشهــا بیشــتر شــود ،بــا مثالهــای غیــر ضــروری یــا
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!
دومـ ً
ـا ،اگــر وقــت محــدودی داریــد و یــا اهــل مطالعه
نیســتید ،الزم نیســت همــه فصلهــای کتــاب را
بخوانیــد یــا حتــی فصلهــای کتــاب را بــه ترتیــب
مطالعــه کنیــد!
فقــط کافــی اســت بــا یــک نــگاه بــه فهرســت و یــا خالصــهای کــه در
ً
دقیقــا خوانــدن کــدام یــک از فصــول بــرای
ادامــه میآوریــم ،ببینیــد
شــما ضــروری و اضطــراری اســت!
هــر چنــد اگــر میخواهیــد از دنیــای پــر برکــت آمــوزش ســهم زیــادی
داشــته باشــید و بــه درآمدهــای فوقالعــاده برســید ،حداقــل دو بــار
ایــن کتــاب را بخوانیــد و از آن نکتهبــرداری کنیــد.
در ادامــه بــه بررســی مهمتریــن ســوا لهایی کــه در هــر فصــل از ایــن
کتــاب پاســخ میدهیــم ،میپردازیــم:
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فصل اول
1 .1راز هرم مازلو برای انتخاب شغل چیست؟
2.2چرا باید مطمئن شویم که تدریس بهترین شغل دنیاست؟
3 .3بهتریــن شــغل دنیــا از نظــر درآمــد ،علــم روانشناســی ،ســرعت
ســودآوری ،کمتریــن ســرمایهگذاری و  ...چیســت؟
4 .4چــرا تدریــس عــاوه بــر ســودآورترین شــغل دنیــا ،بهتریــن شــغل
بــرای حــال روحــی مــا اســت؟
5 .5چــرا حتــی اگــر االن شــغلی غیــر از تدریــس داریــم بایــد مــدرس
شــویم؟
6.6چــرا افــرادی مثــل اســتیو جابــز ،بیــل گیتــس و  ...ســخنرانیهای
آموزشــی دارنــد و بــه نوعــی وارد دنیــای تدریــس شــدهاند؟

فصل دوم
1 .1چه کار کنیم که دانشجویان بیشتری جذب کنیم؟
 5+12.2مهارتی که مدرسان موفق دارند چیست؟
3 .3اولویت ما به عنوان یک مدرس در تدریس چیست؟
4 .4راهکارهای افزایش یادگیری دانشجویان چیست؟
5 .5تدریس به درد چه کسی میخورد؟

فصل سوم
1 .1بهترین زمینه برای تدریس چیست؟
2.2معیارهای انتخاب زمینه تدریس چه چیزهایی هستند؟
3 .3جامعه به چه آموزشی بیشتر نیاز دارد؟
4 .4بیشترین پول در چه آموزشهایی وجود دارد؟
5 .5چه طور برای آموزشهای خود ،بازار هدف مشخص کنم؟
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فصل چهارم
1 .1بهترین روش تدریس از نظر افزایش درآمد چیست؟
2.2آیــا بــه عنــوان یــک مــدرس در انتخــاب روش تدریــس ،مــا نبایــد
درآمــد خــود را عــاوه بــر یادگیــری دانشــجویان مــد نظــر قــرار بدهیــم؟
3 .3چه روشهایی برای تدریس وجود دارد؟
4 .4آیا سخنرانی و روشهای کالسیک مردهاند؟

فصل پنجم
1 .1از نظر درآمد ،تدریس آنالین بهتر است یا حضوری؟
2.2از نظر دانشجویان تدریس آنالین بهتر است یا حضوری؟

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

فصل هفتم
1 .1قیمت گذاری محصوالت آموزشی را چگونه انجام دهیم؟
2.2بهتریــن شــیوه «از نظــر کســب بیشــترین درآمد» بــرای قیمــت گذاری
محصوالت آموزشــی چیســت؟
3 .3عوامل موثر بر قیمت گذاری چیست؟
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فصل هشتم
1 .1بازاریابــی محصــوالت آموزشــی بــا چــه روشهایــی امــکان پذیــر
اســت؟
2.2بهترین راه بازاریابی محصوالت آموزشی چیست؟
3 .3روشهای بازاریابی مرده ،کداماند؟
4 .4آیا اینستاگرام بهترین راه بازاریابی محصوالت آموزشی است؟

فصل نهم
1 .1تولید محتوای پولساز برای تدریس چگونه است؟
2.2تفاوت بازاریابی محتوا و بازاریابی محتوایی چیست؟
3 .3اهمیــت “تولیــد محتــوای آموزشــی” در آمــوزش و تدریــس آنالیــن
و میــزان درآمــد مدرســان چیســت؟
4 .4تولید محتوا بر کدام بخش سئو تاثیر دارد؟
5 .5در تولیــد یــک محتــوای آموزشــی فوقالعــاده و پولســاز چــه نکاتــی
را بایــد رعایــت کنیم؟
6.6استراتژی تولید محتوا و  8گام ضروری آن چیست؟

فصل دهم
1 .1تجهیزات الزم برای تولید محتوای آموزشی چیست؟
2.2معیارهــای انتخــاب تجهیــزات تولیــد محتــوا مثــل دوربیــن،
میکروفــون ،لــپ تــاپ و … چیســت؟
3 .3مهــم تریــن وســیله تولیــد محتوایــی کــه مــا بــه عنــوان یــک
مــدرس بــرای تدریــس و تولیــد محتــوای آموزشــی بایــد آن را تهیــه
کنیــم ،چیســت؟
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فصل یازدهم
1 .1وبینار چیست؟
2.2آیا وبینار در ایران و جهان مرده است؟
3 .3برگزاری وبینار به چه دردی میخورد؟
4 .4چه وسایلی برای برگزاری وبینار نیاز است؟
5 .5راههای تبلیغ وبینار چیست؟
6.6رازهــا و نــکات اســاید ســازی کــه کســی در ایــران یــا بلــد نیســت یــا
بــه شــما نمیگویــد چیســت؟

فصل دوازدهم
 51 .1راهــکار اختصاصــی ب م م کــه بــا آن میتــوان بلبــل زبانــی کــرد،
چیســت؟
2.2چه کار کنیم جلوی جمع بهتر و راحت تر صحبت کنیم؟
3 .3چــه طــور یــک فــرد درونگــرا میتوانــد جلــوی جمــع و ســر کالس
بهتــر صحبــت کنــد؟
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:

8

bememim.com

