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آکادمی ثروتمندان جدید

انتخاب هوشمندانه حوزه کاري
چگونه حوزه اي انتخاب کنید که هم عاشقش باشید و هم پولساز باشد؟

»گام اول«
انتخاب حوزه کاري 

مدل ثروتمندان جدید

اثرگذاري
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نوع متخصص 3
)Traditional Expert(متخصص سنتی  - 1
)Result Expert(متخصص تجربی  - 2
)Research Expert(متخصص محقق  - 3

.می شوند 2در طول مسیر تبدیل به نوع 

تمرین عملی ایده یابی
حوزه و خدمتی که به ذهنتان   هربا خواندن سواالت زیر، 

.می رسد را روي کاغذ بنویسید
که پول در می آید یا نه؟قضاوت نکنید  فعال در این مرحله 

.بهتر است خدمتتمرکز روي 
از عالیق و تخصص خود چه خدمتی می توانید خلق کنید؟

سواالت کشف حوزه کاري
شی؟ نمی خسته چیز چه مورد در صحبت از

میره؟ دستت از زمان که جوري جذابه برات چیز چه مورد در مطالعه
داري؟ صنعتی یا حوزه چه مورد در شدید کنجکاوي

کنی؟ حل کی از مشکلی چه داري دوست مهمه؟ برات مشکلی چه حل
بدونند؟ اي حوزه چه متخصص رو تو دیگه سال 5 داري دوست



1440/07/04

3

سواالت کشف حوزه کاري
دي؟ می انجام ها خیلی از تر راحت و عالی رو کاري چه
می کنند؟ تحسین را تو اي ویژگی چه یا کاري چه مورد در

پرسند؟ می سوال ازت می کنند؟ مشورت تو با کارهایی چه براي
کنی؟چرا؟ می دنبال رو کسی چه بخشه؟ الهام برات کسی چه

بشی؟ صنعتی یا حوزه چه فکري رهبر داري دوست

سواالت کشف حوزه کاري
چه موضوعیه که همیشه دوست داشتی به دیگران آموزش بدي؟
چه موضوعیه که برات خیلی جذابه تا بیشتر در موردش بدونی؟

چه کاریه که همیشه دوست داشتید انجام بدید تا حس عالی بودن کنید؟
چه تجربه اي در زندگی داشتید که دوست دارید داستانش را با دیگران به 

اشتراك بذاري و راه حل خاص خودت رو ارائه بدي؟
سال آینده در موردش محتوا تولید کنی؟ 5چه حوزه ایه که حاضري تا 

سواالت کشف حوزه کاري
چه حوزه ایه که خودت زیاد براش پول خرج کردي؟

براي آموزش در چه حوزه اي، خودت قبال پول خرج کردي؟
چه وب سایت یا پیج هایی رو دنبال می کنی؟

موضوع کتاب ها و مجله هایی که می خونی عمدتا چیه؟
اگر پول برات مهم نبود، چه کار می کردي؟ چه اثري می ذاشتی؟

تو چه حوزه اي دوست داري قبیله ات را بسازي؟ چه تاثیر و تغییري؟
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.شروع کنیدانتها از ابتدا 
!بعد شما چه شکلیه؟سال  5

!چه کار می کنید؟ محیط اطرافتان؟
...هر وقت خسته شدید، 

مهم ترین مرحله ي اولیه 
!که اکثرا فراموش می کنند 

تحقیق بازار

...درهاي ذهنتان را باز کنید 
.به ایده ي خاصی نچسبید

.ذهنتان را پاك کنید
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روش انتخاب یک ثروتمند جدید

انتخابتحلیل کشف الگوها
3 2 1

مدل سازي 

)شخم زدن(کشف الگوها  - 1
Amazon Best Seller

Udemy

Instagram

Youtube

Faranesh/Webyad

Keywordtool.io + Google

:سرنخی را بنویسیدهر 
هم در مورد حوزه ي کسب و کار و

هم انتخاب مخاطب هدف خاص 

تحلیل الگوها - 2
الگوها چه ویژگی اي دارند؟هر کدام از 

کدامیک به سبک شما نزدیک تر است؟
محتوا و مخاطب هدف کدامیک براي شما جذاب تر است؟

)تجسم خالق(در هر یک از آن حوزه ها چه احساسی دارید؟ 
کدامیک با توانمندي هاي شما سازگارتر است؟

آینده خود را در کدامیک بهتر و درخشان تر می بینید؟
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انتخاب حوزه - 3
بر اساس خود شناسی و شناختی که از  

را انتخاب  یک حوزه الگوها پیدا کردید، 
.کنید تمرکزکنید و روي آن 

!حوزه هرچه خاص تر، براي شروع بهتر

!اما من متخصص نیستم
اگر شما در حوزه اي بیشتر  : تعریف متخصص

از مخاطب هدف خود بدانید، یعنی شما  
.متخصص هستید

آموزش کار با کامپیوتر به مسن ها: مثال

!خیلی خفنم؟! من همه کاره ام؟
انتخاب کنید و   یک حوزهابتدا فقط 

.لیزري داشته باشید تمرکزروي آن 
!هدف ما عالی شدن و متمایز بودنه

»هنر جایگاه سازي  «
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کار عملی هفته

حوزه کسب و کار شما چیست؟
چه خدمتی می خواهید ارائه دهید؟

الگوهاي شما کدام است؟

تحقیق بازار

!؟...نتایج شخم زدن هاي شما 
Amazon Best Seller

Udemy

Instagram

Youtube

Faranesh/Webyad

Keywordtool.io + Google

چه سرنخ هایی؟
چه الگوهایی؟

چه وب سایت هایی؟
چه مخاطبین هدفی؟

چه کتاب هایی؟
چه مدل درآمدي؟

ساختار درختی
حوزه شما؟

کارآفرینی

کارآفرینی 
سنتی

کارآفرینی 
اینترنتی

کسب و کار  کارخانه
فروشگاه استارت آپ هاجانبی

اینترنتی
ثروتمندان 

جدید

............
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...دیدارتون امید به 
!کار عملی یادتون نره


