
 کامال رایگان فروشگاه اینترنتی بصورت ساختآموزش 

 

 نویسنده

 امید حسینی

  29 زمستان



 بنام آنکه آسمانها را می گریاند تا گلی را بخنداند

 

 

 

 

در اینجا تالش داریم با هم و گام به گام یک فروشگاه کامال رایگان بسازیم . این فروشگاه دارای هزاران محصول از صدها فروشنده 

خواهد بود . شما با فروش هر محصول پورسانتی دریافت خواهید کرد که این پورسانت حتی تا پنجاه درصد قیمت فروش هم میرسد. 

. کافیست گام به گام همراه با کتاب جلو رفته و به دستورات  بلکه بسیار ساده است خواهید دید ساخت فروشگاه اصال سخت نیست

 کتاب عمل کنید .

اب نحوه ساخت یک فروشگاه و فروش محصوالت دیگران را آموزش می دهد . اگر شما محصول بخصوصی دارید و : این کت توجه

 رای شما مفید نخواهد بود.بمی خواهید آنرا بفروشید این کتاب 

 

 

 

یش کتابهای ممکن است کتابی که شما دانلود نموده اید آخرین ویرایش از کتاب حاضر نباشد. برای اطالع و دریافت آخرین ویرا

 اینجانب میتوانید عضو گروه ایران بوک شوید. جهت عضویت به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download 

 انتقادات شما هر روز بهتر و تکمیل تر خواهد شد.مطمئنا این کار خالی از اشکال نیست و با حمایت و 

 برای سواالت ، انتقادات و پیشنهادات خود به فروم زیر مراجعه کنید. 

http://www.forum.h70.ir/ 
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 گام اول : ثبت نام

 . می شویم http://bit.ly/LeiREU ثبت نام ابتدا وارد آدرسبرای 

 

در صفحه باز شده موارد خواسته شده را دقیقا پر می کنیم . پس از اینکه کد امنیتی را تایپ کردیم روی یکجایی از صفحه )مهم نیست 

 کلیک می کنیم. فروشگاه من را بسازکجا فقط روی لینکها نباشد( کلیک کرده سپس روی دکمه 

 

http://bit.ly/LeiREU


 به صفحه ای مانند تصویر بعد وارد می شویم.درصورت موفقیت 

 



 ساخت فروشگاهوم : دگام 

 باالی صفحه کلیک می کنیم. ورودروی دکمه  

 

 کلیک می کنیم. وروداطالعات ورود را وارد می کنیم سپس روی دکمه 

 

 کلیک می کنیم. جدیداضافه کردن فروشگاه و سپس روی  ها فروشگاهاکنون در صفحه کنترل پنل هستیم . ابتدا روی 

 



یک عبارت  mizbanshop.comایجاد فروشگاه تحت دامنه در صفحه باز شده باید یک دامنه برای فروشگاهمان بسازیم. در قسمت 

کلیک می کنیم. درصورتیکه قبال این عبارت توسط دیگران استفاده نشده باشد پیام  بررسیبا معنی قرار می دهیم و سپس روی 

ده می شود. دقت کنید آدرس فروشگاه شما شامل این عبارت خواهد بود پس در انتخاب آن دقت کنید. سپس عنوان تبریک نمایش دا

 فروشگاه را انتخاب می کنیم. مثال من اسم خودم را قرار دادم . 

 

کلیک  درج فروشگاه یک قالب را انتخاب کرده روی تیک آن کلیک می کنیم. در انتها روی انتخاب قالبدر پایین صفحه و در قسمت 

 می نماییم.



 

 اکنون وارد صفحه ای مانند تصویر بعد می شویم.

 



آدرس فروشگاه من اگر روی لینک فروشگاه خود کلیک کنید وارد فروشگاه خود خواهید شد. )

http://omid70.mizbanshop.com/ فروشگاه شما با توجه به قالب انتخابیتان ممکن است  همانند تصویر بعد می باشد. بوده و

 (ظاهری متفاوت داشته باشد.

 

 آدرس فروشگاه را به موتورهای جستجو معرفی می کنیم.کار ساخت فروشگاه تمام شد. در گام بعدی 

 

http://omid70.mizbanshop.com/
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 معرفی فروشگاه بو سایتهای جستجىم : سىگام 

رهای جستجو راههای زیادی وجود دارد . مثال می توان به تک تک موتورهای جستجو مراجعه برای معرفی سایت به موتو 

کرد و سایت خود را ثبت نمود. این کار وقت زیادی طلب می کند . ولی در این بین یک راه میانبر هم وجود دارد. برخی سایتها 

 ثبت می کنند. بیایید یکی از این سایتها را امتحان کنیم. هستند که سایت شما را بصوت رایگان در اکثر موتورهای جستجوی معروؾ

می شویم .)من قبال فروشگاه خود را به موتورهای جستجو معرفی کرده ام برای همین   http://bit.ly/1gnUEGgابتدا وارد آدرس 

 در این گام آدرس وبالگم را در موتورهای جستجو ثبت می کنم. ولی شما بایست آدرس فروشگاهتان را ثبت نمایید(

 

باید آدرس سایت خود و در کادر دیگر باید آدرس ایمیل خود را قرار دهید. برای من که  site to submitدر قسمت 

 کلیک میکنیم. Proceedمیخواهم وبالگم را به موتورهای جستجو معرفی کنم به صورت تصویر بعد در می آید. سپس روی 

 

 یم.کلیک می کن Choose Planروی  Freeدر صفحه بعد از گزینه های موجود در قسمت 

http://www.entireweb.com/free_submission/#h70


 

 صفحه ای مانند تصویر زیر به نمایش در می آید. اکنون یک ایمیل فعالسازی به آدرس ایمیل شما ارسال شده است.

 

 کلیک می کنیم. Confirm Submissionوارد ایمیل شده و روی دکمه 



 

 که در تصویر مشخص شده کلیک می کنیم. …Click hereاکنون در صفحه جدید روی لینک 

 

 کلیک میکنیم. submitاز شده آدرس سایت خود را تایپ کرده و سپس کد تصویری را وارد می کنیم. سپس روی در صفحه ب



 

 در صورت موفقیت آمیز بودن ، صفحه به شکل تصویر بعد به نمایش در میاید. می توانید این صفحه را ببندید.

 

)شما برای هر سایت یا  .توانید مرورگر خود را ببندیداکنون سایت شما در معروفترین سایتهای جستجو ثبت شده است و می 

 وبالگ دیگری نیز می توانید این روش را استفاده نمایید.(



 کسب درآمد کنیمچگىنو از فروشگاه گام چهارم : 

 که خوب باید محصوالت دیگران را است این دمیرس کنیم؟ اولین چیزی که بنظر کسب درآمداز فروشگاه چگونه  

 بفروشیم!!!

فروشگاه خود شده و یک محصول را  آدرس ولی آیا فکر کرده اید اگر خودتان از فروشگاهتان خرید کنید چه می شود !!؟ شما وارد

انتخاب کرده و سفارش می دهید . پس از چند روز این کاال توسط مامور اداره پست یا پیک به درب منزل یا محل کار شما می رسد 

ت داده و کاال را تحویل می گیرید. تا اینجای کار شما با دیگر مشتریان هیچ تفاوتی نمی کنید ولی از و شما کل پول را به مامور پس

پول پورسانت را به سایت فروشگاهی شما ارسال می کند البته این ممکن  سایت میزبان مارکتاینجا به بعد کمی فرق می کند زیرا 

)این کار را  خرید از اینترنت به اندازه پورسانت آن کاال تخفیؾ گرفته اید.در نتیجه شما در  .است یک روز تا یک ماه طول بکشد

% هم پورسانت گرفته ام یا شاید باید بگویم که در خریدم تخفیؾ گرفته ام( 05خود من تجربه کردم و در بعضی از خریدهایم تا 

 درآمد شما را به حسابتان واریز می کنند. ن(توما 05555)در حال حاضر  هنگامی که درآمد فروشگاه شما به میزان مشخصی رسید

ولی اکثر درآمد شما قرار است از فروش به دیگران باشد. پس باید برویم سراغ راههای فروش یا بهتر است بگویم راههای تبلیػ برای 

 : فروشگاه فروشگاه و محصوالت داخل

 ید :و محصوالت آن تبلیػ کن خود با روشهای زیر می توانید برای فروشگاه

 راه اندازی یک سایت یا وبالگ و گذاشتن لینک فروشگاه داخل آن و نیز قرار دادن کد تبلیػ فروشگاه در سایت یا وبالگ -

 در سایت یا وبالگتان پر فروشقرار دادن توضیحات و لینک فروش محصوالت  -

 معرفی آدرس فروشگاه به موتورهای جستجو )که در مراحل قبل آن را انجام دادیم( -

اده از شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و کلوب . فقط دقت کنید هر هفته بیشتر از یک یا دو تبلیػ در این شبکه ها استف -

 قرار ندهید تا بازخورد بهتری داشته باشد.

استفاده از گروههای ایمیلی و موارد مشابه که عموما دارای هزینه می باشد و بعضی وقتها هزینه خرج شده را هم  -

 د و بعضی وقتها هم تا چند برابر چیزی که خرج کرده اید را درمی آورید.برنمیگردان

 استفاده از سایتهای آگهی رایگان جهت تبلیػ برای محصوالت فروشگاه )که در همین ادامه توضیح خواهم داد( -



ا وارد سایت میزبان ابتدشاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه لینک فروش هر محصول و توضیحات آنرا بدست آوریم؟ 

کلیک  محصوالت( سپس وارد کنترل پنل کاربری خود شده و روی  www.mizbanmarket.comمارکت می شویم )یادآوری 

 میکنیم.

 

م پس از یکلیک می کن تاییدمن پرفروشترین محصوالت را انتخاب می کنم و سپس روی  ترتیب نمایشصفحه باز شده در قسمت در 

 م.یکلیک می کن دریافت کدتؽییر در صفحه باز شده یک محصول را به دلخواه انتخاب کرده و روی 

 

http://www.mizbanmarket.com/


لینکهای توضیحات یا خرید قرار اکنون در تبلیؽات خود می توانید از توضیحات محصول استفاده کرده و نیز لینک تبلیػ را یکی از 

 دهید هر چند پیشنهاد من لینک توضیحات است.

 

لیػ سایتهای زیادی وجود دارد که می توانید از آنها برای تبلیػ رایگان استفاده کنید. ) در این سایتها تقریبا می توانید برای هر چیزی تب

. برای تبلیػ در این سایتها باید ابتدا در آنها عضو شد. برای مثال من کنید.( لیست برخی از این سایتها را در زیر مشاهده می کنید

 .عضویت در یکی از این سایتها و ایجاد یک آگهی رایگان را بصورت گام به گام توضیح می دهم

 آگهی

http://adf.ly/ZGE4A 

 نیازپذیر

http://adf.ly/ZGESD 

 92آگهی 

http://adf.ly/ZGEgA 

 لوکوپوک

http://adf.ly/ZGEov 

0505 

http://adf.ly/ZGEyB 

 92ر شه

http://adf.ly/ZGF5X 
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 هفت رنگ

http://adf.ly/ZGFDO 

 نیاز تو

http://adf.ly/ZGFKb 

 نیازجو

http://adf.ly/ZGFSR 

 همشهری

http://adf.ly/ZGFWH 

 پیشرو

http://adf.ly/ZGFf5 

 ای پی سل

http://adf.ly/ZGFo7 

 ساوه آگهی

http://adf.ly/ZGFxj 

 ایران تجارت

http://adf.ly/ZGG5O 

 پستگاه

http://adf.ly/ZGGIK 

 آگهی وب

http://adf.ly/ZGGSq 

 ایستگاه

http://adf.ly/ZGGcU 

 هزار نیاز

http://adf.ly/ZGH1f 

 ثبت نام کرده و یک آگهی رایگان بدهیم. آگهیبیایید در سایت 

 کلیک کنید تا وارد سایت شوید. http://adf.ly/ZGE4Aابتدا باید در سایت ثبت نام کنیم. روی لینک 
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 روی ثبت نام کلیک کنید.

 

 کلیک کنید.ثبت نام سپس روی  نمودهموارد خواسته شده را پر 

 

 درصورتیکه ثبت نام موفقیت آمیز باشد پیام موفقیت نمایش داده می شود.

 

 کلیک کنید. وروداکنون باید با مشخصات خود وارد سایت شوید. مشخصات خود را در قسمت مشخص شده وارد کرده و روی 



 

 کلیک نمایید. رج آگهی جدیدددر صفحه کاربری خود روی 

 

 فرمی برای سفارش آگهی به نمایش در می آید



 

 پر کردن تمام قسمتهای ستاره دار الزامی هستند.

 آگهی رایگان را انتخاب کنید.

 یک موضوع مرتبط با آگهی پیدا کنید در ؼیر اینصورت آگهی شما برای پخش تایید نخواهد شد.

 ید.عنوان و شرح مناسب را وارد نمای

 بقیه موارد را وارد نمایید.

 اگر تصویر مناسبی دارید وارد کنید .

 کلیک کنید.افزودن آگهی در نهایت روی 



 

 در صورتیکه اشکالی در آگهی شما وجود نداشته باشد پیام موفقیت به نمایش درمی آید.

 

 رسیده و تایید یا رد شود.باید حداقل یک روز کاری صبر کنید تا آگهی شما به رویت کارشناس سایت آگهی 

 نتیجه کار با ایمیل به شما اطالع داده خواهد شد.

 کلیک کنید.آگهی های من برای دیدن یا ویرایش آگهی های خود روی 



 

 وضعیت آگهی های شما نمایش داده می شود.آگهی های من در صفحه 

 

 در صورت تایید به شکل زیر دیده خواهد شد. اگر روی آگهی خود کلیک کنید نحوه نمایش آنرا خواهید دید. آگهی من

 



 ثبت آگهی در سایتهای دیگر هم تقریبا به همین صورت می باشد.

در ابتدای کار منتظر معجزه و فروش آنچنانی نباشید . اینکار در ابتدای امر فقط برای تخفیؾ گرفتن خودتان مفید است و  -

یان و همینطور به مرور که دایره مشتریان زیاد شد می توان کمی پس از مدتی دریافت سود از فروش به دوستان و آشنا

   روی پول آن حساب کرد.



 لیست کتابهای من

 کتابهای منتشر شده :

 (29)زمستان  ویرایش اول رایگان کامال بصورت همراه تلفن شارژ فروشگاه ساخت آموزشکتاب  -

، همراه اول ، تالیا و رایتل را بصورت کامال رایگان  در این کتاب با هم و گام به گام یک سایت فروش شارژ ایرانسل

میسازیم. در این آموزش نیازی به دانستن هیچ نکته برنامه نویسی و یا چیزهای دیگر ندارید. حتی الزم نیست برای 

فروشگاه خود کارت شارژ تهیه کنید . بطور خالصه الزم نیست هیچ پولی خرج کرده یا زحمت خاصی متحمل شوید . 

ش کار بسیار ساده است فقط کافیست تمام نکات ذکر شده در این کتاب را مو به مو انجام دهید . با ساخت این فروشگاه رو

شما می توانید از تخفیؾ در خریدهای شارژ برخوردار شده و نیز با عمل به مطالب این کتاب خواهید توانست به درآمد 

 قابل قبولی برسید .

 (29)زمستان  ویرایش سومت کامال رایگان آموزش ساخت یک وبسایکتاب  -

در این کتاب با هم و گام به گام سایتی نسبتا حرفه ای و کامال رایگان می سازیم . اگر شما هم جزو افرادی هستید که 

 میخواهید داشتن یک سایت را تجربه کنید ، کافیست گام به گام همراه با کتاب جلو رفته و به دستورات کتاب عمل کنید .

 آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی بصورت کامال رایگانکتاب  -

در این کتاب همراه با هم و گام به گام یک فروشگاه کاال را بطور ساده و رایگان راه اندازی می کنیم. نیازی نیست شما 

. شما با فروش هیچگونه هزینه ای نمایید و یا کاالیی بخرید. کاالی این فروشگاه را دیگران برای شما تامین کرده اند

کاالهای دیگران در فروشگاه خود در پورسانت آن کاالها شریک می شوید. همچنین با خرید از فروشگاه خود می توانید تا 

 نیمی از قیمت محصول را تخفیؾ بگیرید.

 

 کتابهایی که در آینده منتشر خواهد شد :

 کتاب آموزش دانلود با کمک تورنت -

در این کتاب بطور بسیار ساده یاد می گیریم که چگونه فایلهای تورنت را دانلود کرده و با کار یکی از نرم افزارهای دانلود 

تورنت بطور مختصر و مفید آشنا خواهیم شد. اگر تاکنون با تورنت آشنایی نداشتید مطمئن باشید پس از خواندن این کتاب 

 .داشتخواهید  تورنت دسترسی عظیم از فایلها در جهان به دنیایی



 کتابهای مدیریت وردپرس -

در این مجموعه کتابها که بصورت کتابچه منتشر خواهد شد بطور مختصر نحوه مدیریت وردپرس از جمله افزونه های 

 مفید ، کار با لینکها ، قرار دادن کدهای مختلؾ در وردپرس و بسیاری مطالب دیگر را یاد می گیریم.

 تامین امنیت اطالعات بصورت رایگانکتابهای آموزش  -

در این سری کتابها خواهیم آموخت که چگونه با روش های ساده و استفاده از نرم افزارهای رایگان امنیت را در کامپیوتر 

 خود برقرار نماییم. یاینترنت گشت گذارهای و

 کتاب آموزش ساخت یک انجمن کامال رایگان -

روشهای تعامل خریدار با فروشنده یا خدمات دهنده است. همچنین بسیاری از انجمنها استفاده از انجمنها یکی از بهترین 

توسط افراد و گروههای مختلؾ راه اندازی می شود تا اطالعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند. در این کتاب یاد 

 میگیریم که چگونه یک فروم را بصورت کامال رایگان بسازیم.

 

 فت آخرین نگارش کتابهای اینجانب می توانید عضو گروه ایران بوک شوید.برای اطالع و دریا

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download 

از آخرین ویرایش کتابها و  forum.h70.irو یا انجمن  blog.h70.irعالوه بر گروه ایران بوک می توانید با سرزدن به وبالگ 

 آموزشها مطلع شده و به لینک دانلود آنها دسترسی داشته باشید.

 مراجعه فرمایید. forum.h70.irبرای ارائه پیشنهاد ، انتقاد و یا سواالت خود به انجمن 

ارتباط برقرار نمایید. لطفا در قسمت موضوع بنویسید  software70co@ymail.comدرصورتیکه انجمن در دسترس نبود با ایمیل 

 "سوال درباره کتاب".

 ند باشیدموفق و سربل

 امید حسینی

 29زمستان 
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