
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مؤسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین 

 

 : کتابچه آموزشیعنوان 

توان در ایام قرنطینه در منزل کارهایی که میومعرفی کسب

 انجام داد

 

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب 
 

 1....................................................................................................................................................................................................  آنالین کارهایوکسب و اینترنتی فروش

 5................................................................................................................................................................ ..... .........................................................  آموزش و تدریس آنالین

 8................................ ............  (متخصصین با   مشورت از  پس و کافی دانش از  برخورداری صورت  در )سهام  فروش و  خرید  و بهادار  اوراق بورس  در فعالیت 

 13..................................................................................................................................................... فریلنسری و دورکاری  شیوه   به اینترنتی محتوای نگارش و تولید

 16............................... ....................................................................................................................................................... .......... نویسی و طراحی اپلیکیشن موبایل برنامه

 18..................................... .......... ..... ............................................................................................................ ................................................ دستی صنایع   بازاریابی  و فروش

 20..................................................................................................................................................................................................... تبلیغات  از  درآمد  کسب و سازیرسانه

 22....................................... . .................................. ............................................................................................................................. وکار طراحی گرافیکاندازی کسبراه

24.......................................................... ......................................................................................................................................................................................................منابع  



 
 داد انجام منزل در قرنطینه ایام  در توانمی که  کارهاییوکسب معرفی 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

کارهای آنالین وفروش اینترنتی و کسب   
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وکارها  ها و صاحبان جوان کسب استقبال استارتاپتوجه و  کرونا مورد  ویروس   از شیوع جهانی  پیشوکارهای آنالین حتی  کسب

بارها توسط متخصصین و مشاوران مطرح    ،های مختلفحوزه   وکارهای آنالین درالکترونیک و کسبقرار گرفته است. تجارت  

 . باشدنمیوکار دنیا توصیه شده و پدیده جدیدی کسب

ای  وکارهای دنیا تمرکز ویژهبسیاری از کسب  ،وکارهای سنتی جهانی ویروس کرونا و متضرر شدن کسب  با شیوع و فراگیری  اما

  13۹8ها در سال گذاریتوان گفت از بهترین سرمایهاند. بنابراین میفروش و ارائه خدمات خود به صورت آنالین نمودهدر حوزه 

وکارهای  های فردی، کسبوکارهای آنالین است. استفاده از مهارتگذاری بر روی کسبسرمایه ، میالدی 2020یا سال  13۹۹و 

و    13۹۹در سال    و پردرآمدترین مشاغلبهترین    از  توانندمی  نویسیبرنامه  و  اطی، نقاشی، خطبافت فرشدستی،  خانگی، صنایع

 باشند. به ویژه در ایام قرنطینه 

به کسب فروشگاهدر حالی که  ولی  است  وارد شده  زیادی  بسیار  بحران کرونا صدمات  فیزیکی در  اینترنتی که  وکارهای  های 

جهان وبآن  همهسرآمد   سراسر  در  برخوردار شدهآمازون میسایت  ها  باالتری  محبوبیت  از   را  کاال دیجی  سایتوب  اند.باشد 

ها نه  سایتگونه وبکه در این بحران به وجود آمده به این  به طوری  ،سایت قدرتمند آمازون برشمردبو  ایرانی  نسخه  توانمی

افیک فروش بسیار باالتری نسبت به قبل برخوردار  بلکه به دلیل مزایای بالقوه آن از تر  ، ای وارد نشدهترین لطمهتنها کوچک

 . شده است

های تخصصی اینترنتی است که خدمات  ایجاد فروشگاهالزمه این کار تواند به صورت آنالین کاال بفروشد! هر کسی میهمچنین 

 . دهدبه فرد برای مشتریانی که به دنبال محصوالت خاص و نایابی هستند، ارائه می منحصر

)هاستینگ( و امکانات مختلفی در زمینه تجارت الکترونیک متناسب با    سرویس میزبانی وب  ستیابی به این هدف،به منظور د

است.  سایت  وب مینیاز  کارگاهشما  با  زمینهتوانید  تولیدی در  برای فروش محصوالتشان مذاکره کنیدهای  مختلف  این  .  های 

 یایمزا .داری ندارید و سود شما شامل بخشی از قیمت فروش خواهد بودبدین معنی است که شما نیازی به انبار کردن و انبار

 ی برشمرد:نترنتیا هایکاروکسب توان به عنوان مزایای زیر را می

 :هیاول هیبه سرما  ازیشروع بدون ن -1

توان بدون  یاست که م  نی کشانده است ا  نترنتیکه افراد را به سمت کسب درآمد از ا  دالیلی  نیتراز مهم  ی کیتوان گفت  یم

 . دست آورده ب یی را شروع کرد و از آن درآمد باال ینترنتیکار اوکسب  کیکم  هیبا سرما  ای هیسرما

 : سریع و آسان تیریامکان مد -2

و به    دیکن  تیریخودتان را مد  ینترنتیکار اوکسب  دیخودتان از هر کجا که هست  رایانه شخصی  لهیفقط به وس  دیتوانیم  شما

به مسافرت،   دیهر زمان که خواست  دیتوانی. بلکه مدیثابت مستقر باش  یکیزیمکان ف  کیدر    شهی که هم  ستین  یازیوجه ن  چیه

 . دیداشته باش نترنتیکسب درآمد از ا وستهیو پ  د یکن تیریرا مد ودتانخ ینترنتیکار اوو کسب دی و گردش برو حیتفر

 :از تمام شهرها و کشورها انیبه مشتر یدسترس -3

 یمحصوالت خود را به تمام افراد شهر خودتان، کشور خودتان و حت  ایخدمات    دیتوانیم  ینترنتیکار اوکسب  یاندازبا راه  شما

 .داشت دینخواه یهرگز مشکل کمبود مشتر نیبنابرا د،یارائه کن ا یکل دن
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 ساعت از شبانه روز 24کسب درآمد در  -4

ارائه کنند،   انیتوانند محصوالت و خدمات خود را به مشتریم   یمشخص  ساعاتکه فقط در    یو سنت  یکیزیف  یهاخالف شغلبر

ی  هانهیهز  ریآب، برق و سا  هزینهبه    یازیو ن  بودهساعته باز    24است که    همانند یک فروشگاهشما    تیسا  مشاغل اینترنتیدر  

 .ندارد معمول

 کم   اریبس نهیبا هز یجذب مشتر -5

کسب  شما اودر  ن  دیتوانیم   ینترنتیکار  هز  ازیبدون  طر  غات،یتبل  نیسنگ  یهانهیبه  ارزشمند  دیمف  یمحتوا   دیتول  قیاز   ،و 

 . دیخود جذب کنکار وو کسب تیمندان به کار خود را به ساکاربران و عالقه

 

 : کارهای کوچکوهای فروش اینترنتی برای کسبروش

 ( E-Marketplaces) اینترنتی بازارهای -1

این است که محصول و محصوالت قابل عرضه برای فروش در صفحه اختصاصی   یرایج در بازارهای الکترونیک  یمدل عملکرد

 شود.فروشنده که به نام او است، قرار داده می

که خریدار این محصول را در سایت سفارش داد، سفارش در پلتفرم مدیریت فروش که از سایت اصلی بازار اینترنتی بعد از این

کند، در  اقدام به ارسال محصول به انبار شرکت می  شود و فروشنده سریعا  دریافت می  در اختیار فروشنده قرار داده شده است،

کند که این بسته به تعرفه کمیسیون فروش که بازار اینترنتی دریافت  آوری محصول میمواردی نیز خود شرکت اقدام به جمع 

کنند که البته  ی اقدام به انبار محصوالت فروشندگان میهای اینترنتتواند متفاوت باشد. در برخی موارد نیز بازارهایکند، میمی

هزینه  پرداخت  انبارمستلزم  هرهای  برای  فروش  درصد  است.  محصوال  داری  از  اقالممی  تگروه  باشد.  متفاوت    و   IT   تواند 

 ترین کمیسیون فروش را دارند.ازار این محصوالت، اغلب پایینب رقابتی ماهیت خاطر به یالکترونیک

 ( Social Media)  های اجتماعیشبکه -2

های اجتماعی هستند. در  توان محصوالت را از طریق اینترنت به فروش رساند، شبکههایی که میدر حال حاضر، یکی از روش

توانند یک صفحه اختصاصی ب کرده است. فروشندگان میلجبه خود  کشور ما شبکه اجتماعی اینستاگرام، مخاطبان زیادی را  

مجازی فروشگاه  عکسبرای  باشند.  داشته  میشان  استفاده  که  پ هایی  است،  مهم  بسیار  از شود  عکاسی  برای  است  بهتر  س 

 ای سپرده شود.یا این پروژه به عکاسان حرفه  شدهاده ای استفهای حرفهدوربین

های فروشگاه را در این فروشگاه مجازی قرار دهید. در غیر این  اگر صاحب فروشگاه هستید، آدرس، شماره تلفن ثابت و عکس

ثابت و تلفن  ارائه یک خط  ت   صورت،  باز هم  است.  میأ یک خط همراه کافی  فروشندگان حتمکید  عک  ا شود که  با  ساز  های 

از دوستان استفاده کنند.  برای معرفی محصوالت  تجاری  و  باال  به دوستان کیفیت  و  را تگ  بخواهید که صفحه شما  شان تان 

آن کنند.  عکسمعرفی  تمام  روی  باید  تجچه  نشان  تماس،  شماره  تجاری،  نام  شود  درج  اگر ها  است.  قیمت  و  محصول  اری 

 های پربازدید استفاده کنید. توانید از پیجید، میاای برای تبلیغات در نظر گرفتهبودجه 

کنند تلگرام است. قابلیت ایجاد گروه  میلیون نفر از ایرانیان از آن استفاده می  20  بیش ازشبکه اجتماعی دیگری که طبق آمار  

می را  امکان  این  فروشندگان  شروعبه  برای  باشند.  داشته  را  خود  محصوالت  اختصاصی  کانال  که  لیست    ،دهد  افراد  تمام 
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 شانآشنایان  و  دوستان  بهصفحه شما را    که  بخواهید  هاآن   از  خصوصی  هایپیغام  با  وهای خود را به کانال اضافه کنید  تماس

 . کنند  معرفی

لیست کاالهای خود، همان عکس رابرای  استفاده کرده  هایی  اینستاگرام  تلگرام خود  که در صفحه  کانال  به  .  اضافه کنیداید 

های روزانه داشته باشید، به عنوان مثال هر روز سه پست جدید بگذارید. اگر قصد باال بردن اعضای کانال خود  کنید پست  سعی

می دارید،  کانالرا  در  بازدید   یهاتوانید  که  تلگرام  دهید.کنندهدیگر  انجام  تبلیغات  دارند،  باالیی  خود   بودجه  به  بسته های 

 نمایید. های مختلفی استفاده توانید از روشمی

  است  آن  العادهفوق   هایفروش  این  هایمزیت های اجتماعی فراموش نکنید.ساعته را در شبکه   48یا    24های سنگین  تخفیف 

ارسال خ  جوییصرفه   توانیدمی  آن  کنار  در  و   کنید  ایجاد  باالیی  انفجاری  فروش  منطقی،  سود  با  توانیدمی  که هزینه  در  وبی 

 باشید.داشته 

میم  توزیع  به  اقدام  خود  ها، هزینه   آوردن  پایین  برای  فروشندگان   برخی هزینه حصوالت  آمدن  پایین  آن  نتیجه  که  کنند 

لجستیک و باال رفتن میزان سود است. در غیر این صورت باید تالش شود در هر سرویس ارسال موتوری، چند آدرس پوشش  

توانید تجارت خود را به  دارید، میاعتمادی  رهای دیگر دوستان و آشنایان مورددر شه  داده شود که هزینه ارسال باال نرود. اگر 

 جا نیز گسترش دهید. آن 

یا محل کسب دوست را در خانه  از محصوالت  تعدادی  پرفروش شروع کنید،  به موقع تغذیه  از محصوالت  را  انبار  و  انبار  تان 

این روش میکنید.   ازبا  ارسال محصوالت می  توانید  به  اقدام  تهران  از  چون خریداران مجبور    پیشی گرفته،  کنندافرادی که 

 بپردازند. به سایر شهرها نیستند هزینه پستی سنگینی برای ارسال محصوالت از شهرهای بزرگ نظیر تهران 

 (Classified)ها های نیازمندیسایت -3

برای آن  توانند از خدمات  های ایرانی هستند که مردم از سراسر کشور مینیازمندیترین  شدهدو مورد از شناخته   ،دیوار و شیپور

توانند محصوالت خود کارهای کوچک و خانگی میوفروش خانه، خودرو، محصوالت نو و کارکرده استفاده کنند. صاحبان کسب

یک    مدت  وجو، هر چندجست  فهرستبیشتر در    شدندیدهشود برای  ها تبلیغ کنند. توصیه میرا به طور رایگان در این سایت

پس از اتمام    وجو است.جستشدن در ابتدای فهرست  نتیجه آن، دیده  کهاستفاده شود    با پرداخت هزینه  /های پولیبار از آگهی

میتاریخ   قبلی،  عکسآگهی  و  متن  با  را  جدید  آگهی  آگهی  توان  یک  محصول،  هر  برای  و  کرد  معرفی  جدید  یا  قبلی  های 

 .طراحی نمودداگانه ج

سایت بازدید  رتبه  کشورها،  اغلب  نیازمندیدر  رتبه  های  بین  از   20تا    10ها،  نشان  که  است  گرفته  قرار  اینترنت  ترافیک 

وب  این  پ سایتمحبوبیت  وجود  عدم  این،  از  گذشته  دارد.  یا  رتالوها  کشور  در  صنعتی  یا  تجاری  محصوالت  تخصصی  های 

را به منبع مناسبی برای عرضه و شناساندن محصوالت تبدیل کرده   هاهای نیازمندیسایتمخاطبان،    رایب  نشدن آنشناخته 

 است.
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 آموزش و تدریس آنالین 
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صورت غیرحضوری به آموزش خود ادامه  ه  های آموزشی که زیرساخت و امکان آموزش آنالین را دارند به راحتی و بمجموعه 

 خواهند دید.اقتصادی کنونی را در شرایط  آسیبدهند و کمترین می

مهارتهمچنین   از  برای کسب سوداستفاده  خود  ایده  ،های  تمام  در چیزی های کسبیک روش مشترک در  اگر  است.  وکار 

زیاد می احتمال  به  پرداخت  متخصص هستید،  به  مایل  پیدا کنید که  آنالین  به صورت  را  از مردم  برای  توانید جمعی  هزینه 

 و تبدیل شدن به یک متخصص باشند.  آموزش

مثال   عنوان  زبانبه  عنوان  به  انگلیسی  زبان  تدریس  و  برای    آموزش  راهی خوب  تدریس  دوم  و  آموزش  به شیوه  درآمدزایی 

به شما برای    هزینهاست. تا زمانی که شما به زبان انگلیسی مسلط هستید، افراد زیادی وجود دارند که مایل به پرداخت    آنالین

روش سایر  یا  و  اسکایپ  طریق  از  انگلیسی  هستندآموزش  روشها  از  استفاده  می.  زیر  بههای  به  آموزش تواند  اثربخشی  بود 

 مجازی کمک نماید: 

 ریزی کنیدهای خود را برنامهکالس •

هرگز به طور همزمان    تمامی فراگیرانمقابل و کنار شما نیستند. در واقع    به صورت فیزیکی درشما    پذیرانفراگیران و دانش

متناسب با شرایط و   ی کالس مجازیبرای برگزارریزی کنند. برنامهدر مناطق مختلفی زندگی میو احتماال   آنالین نخواهند شد 

روش  . با این  نماییده درسی و مطالب خود را به طور واضح بیان  مبرنا  ضروری است. قبل از شروع کالس حتما سطح فراگیران  

فراگیران می  به  را  فرصت  شما  این  ببینند کالس  تا  نظردهید  می  از  ارائه  که  مطالبی  برگزاری،  و  زمان    نیازسب  منا  ... شود 

 . هاست یا خیرآن 

 سازی تجهیزات فنیآماده •

شما نیاز به تجهیزات فنی خاصی دارید. البته تجهیزاتی که برای برگزاری کالس مجازی   ،در صورت تمایل برای آموزش مجازی

باید   شما  چیز  هر  از  قبل  دارید.  سنتی الزم  آموزش  برای  که  است  تجهیزاتی  از  کمتر  بسیار  است  و  سختروی  بر  نیاز  افزار 

مین نیازهای خود در آموزش مجازی به یک کامپیوتر یا  أ گذاری کنید. شما برای تافزار مناسب برای آموزش آنالین سرمایهنرم

نرم بهترین  و  قوی  اینترنت  به  اتصال  اعتماد،  قابل  تاپ  گزینهلپ  دارید.  نیاز  مجازی  آموزش  تجهیزات  افزار  برای  زیادی  های 

و سخت نرم بهتریناافزاری  و  کنید  تحقیق  خوب  مورد  این  در  دارد.  وجود  انتخاب  فزاری  را  نحوه کنیدها  در  تجهیزات  این   .

دار زیادی  تاثیر  شما  مجازی  می  ، دنآموزش  کمک  شما  به  تانکن زیرا  آنالین د  بهترین   کالس  به  را  برگزار  ممکن    شکلخود 

 نمایید. 

 . کند مک شایانی میایجاد یک محیط کار مناسب به نحوه آموزش مجازی شما ک •

ریزی شود. با کمی برنامهآموزش در خانه به یک کابوس تبدیل می  ...،و  الزم  ، انضباط  تدریسبدون داشتن محیط مناسب برای  

این امر جلوگیری کنید. در مرحله اول یک فضای مناسب برای کار خود در نظر بگیرید. در صورت امکان از   بروز  توانید ازمی

، رسمی بودن جلسه القاء صمیمیت  زیبایی و  باشد که عالوه بر  ایگونهبهاین فضا فقط برای کار استفاده کنید. این محیط باید  

از وسایل  دار نکند.خدشه را نیز   اعضای خانواده یا  حضور  زیون،  یکند مانند تلوی که حواس شما را پرت میمحیط کار خود را 

آل شما مناسب  تواند برای محیط کار ایدهیک صندلی ارگونومیک می  و   دور نگه دارید. نورپردازی طبیعی  مسایل غیرضروری

 . باشد

 

 



 
 داد انجام منزل در قرنطینه ایام  در توانمی که  کارهاییوکسب معرفی 7 

 کننده نوآورانه و ترغیب طرح مباحث •

تواند برای برگزاری می  جلسات بحث درسدر    مشارکتکننده باشد. شروع و تشویق افراد برای  تواند خستهآموزش آنالین می

 . حضوریهای درس مانند کالس را تشویق کنید که در بحث مشارکت کنند دقیقا  افراد. باشد کننده های طوالنی کمککالس

از ارسال ارائه یا سخنرانی تا نظارت بر پیشرفت و حل    ها وجود دارد.تشویق افراد به مشارکت در بحثهای مختلفی برای  روش

باشد  ندتوامیتمرین   کالس  مباحث  در  بیشتر  مشارکت  به  افراد  بایستی.  مشوق  هفتگی    فراگیران  صورت  مباحث  به  درگیر 

ز کالس خارج  ا  پذیراندانشکننده باشد، احتمال این که  خستهها  . اگر کالسنمایندو بهتر عمل    آموخته  بیشتردرسی شوند تا  

 . شوند زیاد است

 .منظم ارتباط برقرار کنیدپیوسته و به طور  •

در آموزش مجازی بسیار ضروری است. برای مثال   برقراری ارتباط مستمر با فراگیرانحضور مداوم آنالین خود را حفظ کنید.  

کنید  کاری می  ، در کالس  صمیمی. با برقراری ارتباط  نمایندها نیز خود را معرفی  خود را معرفی کنید و از افراد بخواهید که آن

های برقراری ارتباط با  شما بهترین روش  پذیراندانشاحساس بهتری داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که  پذیران  که دانش

مؤثرتر و  عمل و بازخورد فراوان، ارتباط خود را  شما را می دانند. سعی کنید با پاسخ دادن به موقع به سواالت و ارائه دستورال

  نمایید.تر پررنگ

 . پذیران انگیزه دهیددانشبه  •

  یهایی برای ایجاد انگیره در تمامیند یادگیری دارد. روش آانگیزه نقش مهمی در فر  سطح یادگیری افراد مختلف، متفاوت است.

اضافی    امتیازتواند شامل  شما بیشترین بهره را ببرند. ایجاد انگیزه می نالینآ  هایکالس  تا همه از  ، خود پیدا کنید  پذیراندانش

  .های آنالین یا تکالیف اختیاری باشدبرای بحث 

 .کمک و بازخورد بخواهید پذیراندانشاز  •

بازخورد میمی  فراگیران این  کنند.  فراهم  برای شما  ارزشمندی  بازخورد  پیشرفت کالس شما کمکتوانند  به  با  نماید   تواند   .

.  اندنمودهآموزش مجازی را تجربه    احتماال  فراگیران پیش از این  ، آنالین  یموزشهای آتعداد و تنوع دورهافزایش هر چه بیشتر  

 شوید. آگاه  خود کالس  قوت و ضعفموزش مجازی و نکات آاز نحوه  تواند به شما کمک کند تامیاین تجربه 

ب ارتباط  بر فراگیران،  نیز میا سایر مدرسین دورههمچنین عالوه  اختیار شما های آموزش مجازی  ارزشمندی در  تواند تجربه 

  قرار دهد.

 های آموزش مجازیروند برگزاری دورهمستمر  ارزیابی و بهبود •

آنالین فرصتی خارق  آموزش  انعطافبه طور کلی  است.  بالقوه  العاده  این دورهپذیری  برگزاری  روند    غیرقابلیک مزیت  ها،  در 

بازار رو به رشد برای مدرسین و آموزشگاهها،  آید. این دورهبه شمار میانکار   به همین دلیل فرصتی    محسوب شده وها  یک 

را دارید    فراگیرانی  جلبپتانسیل    ، . شما با استفاده از آموزش آنالینباشد میپیشرفت شغلی  کسب تجربه و  بسیار خوب برای  

نمی هرگز  یکه  در  کالس  توانستید  و  ک  آنحضوری  با  یک فیزیکی  آنالین  آموزش  که  باشید  داشته  توجه  کنید.  مالقات  ها 

  سازوکارریزی کنید و  های خود را برنامهاین مهارت تحقیقات خود را کامل کنید، روشکسب  برای  .  آیدمهارت به حساب می

 آموزش مجازی را خوب بیاموزید.
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 و خرید و فروش سهام اوراق بهادار در بورس  فعالیت

دانش کافی و پس از مشورت  برخورداری از)در صورت 

 ( با متخصصین
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فروش سهام فقط برای تهران و شهرهای بزرگ ممکن بود و کسی که در شهر و یا روستایی کوچک    و  تا چند سال پیش خرید

 .گذاری شودکار و سرمایهاز  توانست وارد این حوزه جذاب نمی ،کرددر ایران پهناور زندگی می

ایجاد کرده اینترنت و بسترهایی که سازمان بورس  به لطف  یا در  دوری  کند در روستای فرقی نمی  هامروز  ،ولی  باشید و  افتاده 

 دارید.  نیاز سرمایه مقداری  و اینترنت کامپیوتر یا موبایل، دانش،  به گری در این حوزهمعامله برای ورود و .تهران

میلیون ایرانی گوشی هوشمند دارند    50شده و بیش از  محسوب  خوشبختانه اینترنت و موبایل دیگر به عنوان بخشی از زندگی  

 قرار دارد.و این یعنی دو مورد از ابزار موردنیاز برای سرمایه گذاری در بورس در اختیار اکثر ما 

منابع مالی    استفاده از این فعالیت،چون با    ،در رونق اقتصادی داشته باشد  مهمیتواند نقش بسیار  گذاری در بورس میسرمایه

بنگاه فعالیتهاموردنیاز  توسعه  برای  اقتصادی  تأمین ی  رونق کسب  ها  نتیجه  در  و  اشتغالشده  و شکوفایی  وکار،  رشد  و  زایی 

 :گذاران به شرح ذیل استترین مزایای بورس برای سرمایه مهمهمچنین اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. 

از دو  گذاری در بورس اگر همراه با تجزیه و تحلیل ماسرمایه د:کسب درآم • این    روشلی و به صورت آگاهانه باشد، 

 . و دیگری افزایش قیمت سهام (DPS) کند: یکی دریافت سود نقدیهدف را تأمین می

سرمایه • در  شفافیت  و  مهم:  گذاریامنیت  از  سرمایهیکی  مزایای  سرمایهترین  در  امنیت  بورس،  در  و  گذاری  گذاری 

کنید موظف هستند  گذاری میها سرمایههایی که در آنچنین شرکتبرخورداری از حمایت قانون و مقررات است. هم

 کنند.   اعالم بورس سازمان به را و ... ها کلیه اطالعات حائز اهمیت خود اعم از اطالعات مالی، برنامه

تورم • مقابل  به خود کاهش می:  حفظ سرمایه در  زمان خود  پول در طول    در   موجود  تورم  به  توجه  با  و  یابدارزش 

آن    از  دنکنن  گذاریسرمایه  مناسبی  جای  در  را  خود  اندازهایپس  افراد  که  صورتی  در  جامعه در طول زمان ارزش 

به نسبت سهمی که خریداری کرده واقع  در  سهام یک شرکت  با خرید  افراد  این  کاسته خواهد شد.  منافع  اند، در 

دارایی یعنی  میشرکت  سهیم  آن  زیان  و  سود  همچنین  و  شرکت  ارزش شوهای  اوال   زمان،  طول  در  طبیعتا   ند. 

دهد سود  های اقتصادی که انجام مییابد و ثانیا ، شرکت در اثر فعالیتهای شرکت متناسب با تورم افزایش میدارایی

توانند سرمایه خود را کنند میها میآورد. در نتیجه افرادی که اقدام به خرید سهام شرکتقابل قبولی به دست می

 کنند.تورم حفظ   در مقابل

از ویژگی ی:قابلیت نقدشوندگ  • نقدشوندگی باالست؛ های یک دارایی خوب،  یکی  به    قابلیت  را سریع  آن  بتوان  یعنی 

هایی است که بورس را از بازارهای دیگر به خصوص مسکن جدا ترین مزیتویژگی از مهماین  پول نقد تبدیل کرد.  

 به خود جذب نموده است. کرده است و افراد زیادی را 

اول وهله  در  سهام،  فروش  و  خرید  داشت. برای  خواهید  نیاز  بورسی  کد  کارگزاری   به  طریق  از  کد  این   بورس  هایدریافت 

 دارند   بورس  بازار  در  را  فروشنده  و  خریدار  بین  واسطه  نقش  که  هستند  حقوقی  یا   حقیقی  اشخاصی  کارگزاران.  است  پذیرامکان

  بازار،  در  بورسی  های است. خرید و فروش سهام شرکت  خریدار  برای  فروشنده  و   فروشنده   برای   خریدار  یافتن  ها آن  وظیفه  و

  نام  اول  حرف  سه  از  که  است   ایشناسه  بورسی  کد.  است  پذیر امکان  بهادار  اوراق   بورس  سازمان  رسمی  کارگزاران  توسط  فقط

امالت آنالین یا  مع  افزارتواند از طریق نرمشود. کسی که دارای کد بورسی است میعدد تصادفی تشکیل می  5  و   شما   خانوادگی

پنل معامالت اینترنتی، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند. نام دیگر معامالت آنالین، معامالت برخط و نام دیگر معامالت  

از دو طریق در بورس ثبت نام  اکنون این امکان وجود دارد تا عالقهاینترنتی، معامالت آفالین است. هم مندان به بازار بورس 

 : نمایندبورسی دریافت کرده و کد 
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 دریافت کد بورسی به صورت حضوری  •

 ثبت نام اینترنتی و دریافت کد بورسی •

می اول  روش  کارگزاری در  از  یکی  به  کد  توانید  دریافت  برای  را  خود  درخواست  الزم،  مدارک  ارائه  با  و  نمایید  مراجعه  ها 

فرمسهام امضای  و  تکمیل  از  پس  نمایید.  اعالم  مربوطه،  داری  شرکت های  و  بورس  شرکت  به  را  شما  اطالعات  کارگزاری 

  2  حدود   بورسی  کد   زمان الزم برای صدور  معمول،  شرایط  در.  شود  صادر  بورسی  کد  شما  برای  تا   کند می  ارسال  گذاریسپرده

 است. روز کاری )از زمان تحویل کامل مدارک و اطالعات( 

  اندکی  تعداد  حاضر  حال  در.  کنید  نام  ثبت  اینترنتی  بورسی،  کد  دریافت  برای  توانیدمی  کارگزاری  به  مراجعه  بدون  دوم  روش  در

  معامالت   کد   دریافت   برای  مدارک  ارائه  با  تواند می  حقیقی  فرد   هر .  اندکرده  فراهم   را  غیرحضوری  کدگیری  امکان  هاکارگزاری  از

 کند.  اقدام فرابورس و بورس

 

 گذاری در بورسهای سرمایهگام

  
 شود.گذاری در بورس پرداخته میهای اساسی سرمایهگامبه طور خالصه به 

 گذاری در بورس صول سرمایها  به  توجه  و  مشورت مطالعه،  گام اول:

سرمایه برای  اول  حرفه گام  افراد  با  مشورت  بازار،  این  درباره  کافی  شناخت  و  مطالعه  بورس،  در  از گذاری  تعیین هدف  و  ای 

 کنیم به اصول زیر توجه داشته باشید: توصیه میگذاری در بورس است. سرمایه

 گذاری کنیـد. گاه بلندمدت سرمایهبا ن -1

افت  -2 با  مواجهه  در  بنابراین  است،  همراه  نوسان  با  بورس  ذات  که  باشید  داشته  بازار، هیچوتوجه  مقطعـی  بخیزهای  ه  گاه 

 به خرید یا فروش سهام نکنید.  ده و هیجانی اقدامزشتاب  صورت

سرمایه  -3 از  کار،  شروع  سرمایهبرای  و  کنید  استفاده  خـود  مازاد  نکنید. های  های  بورس  وارد  را  خود   ضروری 

گذاری در بورس، با افراد متخصص مشورت کنید. کارگزاران رسمی بورس که مجوز مشاوره دارند، یکی از  برای سرمایه حتما  -4

 گذاری هستند. ها برای مشورت در سرمایهگزینهترین مناسب

 

 معامالتی  کد  دریافت گام دوم:

 که توضیحات مرتبط با آن پیشتر اشاره شد. 

 

 سهام   فروش  و خرید گام سوم:

های کارگزاری از طریق شرکت   برای خرید و فروش سهام، نیازی نیست به تاالر بورس مراجعه کنید. خرید و فروش سهام صرفا 

 گیرد: های زیر انجام مییکی از روشو به 

 

 ری و ارائه سفارش خرید یا فروش مراجعه حضوری به کارگزا -

 ـزاری برای خرید یا فروش سهام سفارش تلفنـی به کارگ  -

 ـزاری برای خرید یا فروش سهام سفارش اینترنتی به کارگ  -

 آنالین )برخط( طریق سامانه معامالت خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، از -
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جای مراجعه حضوری به دفتر   هتفاوت سفارش اینترنتی و معامالت آنالین )برخط( این است که در سفارش اینترنتی، شما ب

کارگزاری و تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش سهام، به پایگاه اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و فرم سفارش خرید یا فروش  

دهید، اما در نهایت، این کارگزار است که عملیات خرید یا  اینترنت تکمیل کرده و در اختیار کارگزار قرار میسهام را ازطریق  

می انجام  شما  سفارش  براساس  را  سهام  از فروش  عبور  رمز  و  گذرواژه  دریافت  از  پس  شما  آنالین،  معامالت  در  اما  دهد، 

طریق اینترنت اقدام کنید. افزایش سرعت، سهولت و عدالت در   م ازنسبت به خرید و فروش سها  توانید شخصا کارگزاری، می

 ترین مزیت معامالت آنالیـن است. دسترسی به بورس و خرید و فروش سهام، مهم

 

شـود افـرادی از روش معامالت آنالیـن استفاده کننـد که تجربه بیشتـری در خریـد و فروش سهام توصیه می"

 "دارند.

 

 :گذاری در بورسبرای سرمایهچند توصیه مهم  

 

سرمایه  -1 ریسک  تا  دهید  تشکیل  متنوع  از سهام  کاهش  همواره سبدی  از  ناشی  زیان  کار،  این  با  یابد.  کاهش  گذاری شما 

افزایش قیمت سایر سهام موجود در سبد سرمایه از  ناشی  با سود  یا چند سهم،  یافت. قیمت یک   گذاری شما کاهش خواهد 

  هاصندوق   این  چون  شوید،  بورس  وارد  گذاریسرمایه  هایصندوق   طریق  از  سهام،  مستقیم  خرید   جایه  ب  االمکان،  حتی  -2

گذاری شما  کنند، بنابراین ریسک سرمایهای اداره شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میتوسط افراد حرفه 

اخت حداقل سود مشخصی را تضمین گذاری، پردهای سرمایهبدانید برخی از صندوق یابد. جالب است  تا حد زیادی کاهش می

 کنند. می

پایگاهبه شایعات توجه نکنیـد و همواره براساس اطالعات واقعی و معتبر تصمیم   -3 های اینترنتی رسمی  گیری کنیـد. عمده 

 بورس عبارتند از:

 :سازمان بورس و اوراق بهادار

http://www.seo.ir 

 :رسانی بازار سرمایهپایگاه اطالع

http://www.sena.ir 

 :سازی بازار سرمایهفرهنگ  -موزشی پایگاه آ

 
http://www.sidsco.ir 
 

 : رسانی کدالشبکه اطالع 

 
http://www.codal.ir 

 

 : بورس اوراق بهادار تهران

 
http://www.irbourse.com 

 



 
 داد انجام منزل در قرنطینه ایام  در توانمی که  کارهاییوکسب معرفی 12 

 : مدیریت فناوری بورس تهران

 
http://www.tsetmc.com 

 

 :عه و مطالعات اسالمی سازمان بورسمدیریت پژوهش، توس

 
http://www.rdis.ir 

 

 : ینترنتی کتب آموزشی بازار سرمایهعرضه ا

 
http://www.bourseshop.ir 

 :همراه بورس افزارنرم 

http://www.mobilebourse.ir 
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دورکاری و   ی اینترنتی به شیوهمحتوا و نگارشتولید 

 فریلنسری
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محتوا شیوه  تولید  عنوان   به  تحت  یک شخص  به  سایت  گرافیکی  و  نوشتاری  بحث  و  محتوا  تولید  واگذاری  یعنی  دورکاری 

 . فریلنسر تولید محتوا

فریلنسرها کسانی  باشد.  در این دوران می  یکی از بهترین راهکارها برای کسب درآمد از اینترنت  ، دورکاریبه شیوه  تولید محتوا  

با  آنبین  ه شخص یا گروه خاصی وابسته نیستند و معیار تعرفه تولید محتوا در  کنند، بهستند که به صورت آزاد کار می ها 

شود. بنابراین تولید محتوا به صورت دورکاری یعنی شخص در  ها تعیین میتوجه به پیچیدگی کار و همچنین میزان تسلط آن 

واریز   به حساب اورا    الزحمهحقهم  سایت    مالک  در مقابل شود و  سایت مشغول می  نگارش و طراحی محتوایمنزل خود به  

 . کند می

محتوا   تولید  شیوه  کارشناس  به  به  می  شخصیدورکاری  را گفته  سایت  محتوای  تولید  اولیه  مبانی  و  اصول  تمام  که  شود 

ل  گذارنده محتوا در داخ  و   کننده محتواتواند نویسنده محتوا، ویرایششناسد و تسلط او بر این موضوع به حدی است که میمی

 . سیستم مدیریت محتوا باشد

کند که سایت موردنظر چگونه در یک کلیدواژه خاص ریزی میکند و برنامهاستراتژی تولید محتوا را تعیین می  ،این کارشناس

دورکاری  به روش  به باالترین رتبه ممکن برسد. این فرد اگر در منزل به کسب درآمد بپردازد، به عنوان کارشناس تولید محتوا  

 .شودخته میشنا

 چگونه یک محتوای تبلیغاتی خوب تهیه کنیم؟

اینترنت و رشد بسیار سریع کاربران آن در سال  اخیربا توجه به گسترش  اینترنت شکل جدیدی به خود  ،  های  در  تبلیغات 

های نوشتن کار، با روشو صرف کردن وقت و هزینه بر روی این   نوشتن محتوای تبلیغاتی قبل از اقدام به  بایستیگرفته است.  

  شوید.یک محتوای تبلیغاتی خوب آشنا 

 . ای انتخاب نماییدحرفه  عنوان

جذاب باشد که کاربر و    ایبایستی به اندازهمطلب    عنوانمناسب است.    عنواناستفاده از    ،ترین بخش هر محتوای نوشتاریمهم

شما باید به متنی که قرار است در  ،جذاب عنوانمخاطب سایت را برای ادامه دادن و مطالعه آن ترغیب کند. همچنین عالوه بر  

اصلی می با متن  مرتبط  و  تیتر جذاب  توجه کنید. یک  نوشته شود  تیتر هم  باالیی  زیر  بسیار  تأثیر  نویسنده    درتواند  جذب 

 . داشته باشد

 بنویسید.تر و قابل فهم  متن خود را بهتر، روان

از مواردی که برای باید به شدت به آن دقت کنیم این است که متن خود را به صورت  نوشتن محتوای تبلیغاتی یکی دیگر 

خواننده و کاربر    ، این است که بتوانید با نگارش یک متن ساده   ، منظور از روان و قابل فهم  درآورید. روان و قابل فهم به نگارش  

ران و خوانندگان زیادی به سراغ تر باشد کاربتر و قابل فهمرا به سمت خود جلب کنید. به همین دلیل هر چه متن شما روان 

 . باید از کلمات قابل فهم و آشنا در متن استفاده کنید  روان بنویسید،که بتوانید یک متن د رفت. برای ایننمتن شما خواه

 .قبل از نوشتن زیاد مطالعه کنید 

ها آشنایی داشته باشید. به همین دلیل باید زیاد  ها و نوشته که بخواهید یک متن را منتشر کنید باید با انواع متنقبل از این 

مستقیمی   ارتباط  مجله  و  کتاب  خواندن  بخوانید.  متن  باکتاب  نگارش  محتوای  نحوه  یک  نوشتن  برای  دارد.  تبلیغاتی  های 
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ها  لعه سایتدایره لغات خود را باال ببرید. مطا  شده، موارد مرتبط با کاالها، محصوالت و خدمات عرضهتبلیغاتی باید در خصوص  

 نماید. تواند به شما در این زمینه کمک بسیار زیادی و مجالت آنالین می

 نقص ارائه محتوای کامل و بی

مهم از  دریکی  نکات  تبلیغاتی ترین  محتوای  بد نوشتن  و  کامل  را  اطالعات  که  است  کنید.  این  منتقل  مشتری  به  نقص  ون 

کاال   قدرهرچ به  نسبت  اطالعات    ها، مشتریان  شما  محصوالت  و  باشندبیشتری  خدمات  میراحت   ،داشته  به  تر  نسبت  توانند 

 نمایید.در محتوای تبلیغاتی خود اطالعات کاملی را به مشتری ارائه دلیل بایستی  همین به  انتخاب آن اقدام نمایند. 

تمام بخش  تبلیغاتی خود  باید در محتوای  برای مش شما  را  تمام    تریهای محصول و خدمات خود  تا  نمایان کنید  به خوبی 

 . طرف شودو خدمات شما بر تاستفاده از محصوالهای مشتریان برای خرید و ها و تردیدشک

 ترسیم یک خط داستانی برای محصول 

ها  داستانسرایی و مطالعه  کمی عجیب باشد اما باید بدانید که مردم به داستان نوشتن محتوای تبلیغاتی شاید این مورد برای

مخاطب خود را با محصول و خدمات خود درگیر کنید و با    ،سراییتوانید با استفاده از داستانعالقه بسیار زیادی دارند. شما می

چالش برای حل  قدم  به  قدم  واو  رو  ها  پیش  در    گاممحصول    یمشکالت  که  باشید  داشته  یاد  به  را  نکته  این  باید  بردارید. 

 . کندچرا که حس بدی را به مشتری القا می دنامناسبی در اختیار مشتری قرار نگیرمحتوای  ،سراییداستان

 دهی داخلی در محتوای تبلیغاتی استفاده از قابلیت لینک

تواند تأثیر بسیار خوبی در سئوی سایت شما ایجاد  این است که این محتوا می نوشتن محتوای تبلیغاتی یکی از نکات مهم در

هم کمک بگیرید. قطعا     های مختلفمندرج در منابع و سایتتوانید از مقاالت  می نوشتن محتوای تبلیغاتی هنگامکند. شما در  

این  پس بهتر است که به    ، که مطالب این مقاالت را به صورت کامل در محتوای تبلیغاتی خود قرار دهید کار درستی نیستاین

تبلیغاتی   دهیدمحتوای  هم لینک  شما  کار  این  با  این  .  هم  و  بود  خواهید  کامل  تبلیغاتی  محتوای  یک  براساس  دارای  که 

 شد. تر خواهد سئو سایت شما بهتر و رتبه سایت شما عالی ، دهی داخلیلینک 

،  و کامل را برای تبلیغات خدمات  نوشتن محتوای تبلیغاتی، شما می توانید یک محتوای مناسب با استفاده از این موارد برای 

توانند  تر میهای خود در اختیار مشتری قرار دهید. مشتریان با مطالعه محتوای تبلیغاتی شما بهتر و راحت محصوالت و کاال

 . گیری نمایندو خدمات شما تصمیم ها نسبت به خرید و استفاده از کاال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داد انجام منزل در قرنطینه ایام  در توانمی که  کارهاییوکسب معرفی 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موبایل  اپلیکیشن طراحی و نویسیبرنامه  
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شود و افراد  های کاربردی موبایل افزوده میهای موبایل هوشمند، روز به روز به محبوبیت برنامه حضور پررنگ گوشی  دلیلبه  

،  دانیدمیکدنویسی    ا  وکار عالی دارید و اتفاق. در صورتی که یک ایده کسبپردازندهزینه می  هابرای دسترسی به آنبیشتری  

از لی اگر شما فقط یک ایده دارید و نمیتوانید ایده خود را اجرایی کنید. ومی توانید آن را تبدیل به واقعیت کنید، بسیاری 

 . های کاربردی هستندهمکاری برای تهیه برنامه در جستجویافزار وجود دارند که دهندگان نرمتوسعه 

اپلیکیشن  از  درآمد  کسب  بدانید  است  سال  یهاجالب  در  مستقیمموبایلی  فروش  وسیله  به  اول  کاربران    های  به  اپلیکیشن 

ها به دلیل نقاط ضعف آن در  گرفت که خوشبختانه این حالت کسب درآمد از اپلیکشن)دریافت وجه به ازای دانلود( صورت می

که با اپلیکیشن کار کند و حتی قابلیت های  حال از بین رفتن است. نقطه ضعف اصلی این روش این بود که کاربر قبل از این 

صاحب اپلیکیشن با   ،همانی نبود که کاربر میخواست و اگر اپلیکیشن پرداختهزینه دسترسی به آن را میباید  آن را لمس کند  

 . شدبازخوردهای نه چندان خوب علیه اپلیکیشن مواجه می

 هست:  مطرح اصلی روش دو های موبایلی در حال حاضر برای کسب درآمد از اپلیکیشن 

درون   در  تبلیغات  گذاشتن  اول  میروش  که  است  باپلیکیشن  فیلم  ه  تواند  یک  نمایش  یا  برنامه  در  بنری  تبلیغات  صورت 

  های اپلیکیشن   درون  را  تبلیغاتشان  هستند  مایل  زیادی  افراد. )باشد   و ...تبلیغاتی در زمان رفتن به مرحله بعدی از اپلیکیشن  

 .  (دهند یش ندگی مشتریان نماز در هوشمند هایگوشی به نفوذ گسترده توجه با  موبایلی 

رایج البته  و  دوم  درون  ،ترروش  دروناستای  برنامهپرداخت  پرداخت  در  ببرنامه.  را  برنامه  کاربر  دریافت  ه  ای،  رایگان  صورت 

 تهیه  سکه  باید  و ...  های اصلی برنامه یا دریافت شانس بیشتر برای ادامه کار با اپلیکیشنکند ولی برای دسترسی به بخشمی

 . تر پول پرداخت کندعبارت واضحا به  ی  کند

این روش اپلیکیشنها میهر دو  برای صاحبان  را  بسیار خوبی  برنامهتواند درآمد  و  موبایلی  اندروید  نویسهای  ارمغان  های  به 

 آورد.

این شیوه  گونه همان   اپلیکیشن که مشخص است  این  تعداد کاربران  به  با  هاست.  های کسب درآمد به شدت وابسته  بنابراین 

 نویسان را حدس زد.شود میزان درآمد برنامهتا حد زیادی می ، هاهای اپلیکیشنبررسی تعداد نصب
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 فروش و بازاریابی صنایع دستی
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از یک  ساخته را به  ایع دستی پیشصن  توانیدمی  .دارد  وجود  آنالین  صورت  به  دستی   صنایع  فروش برایدو راه   صورت عمده 

 فروشان سنتی(. مانند خردهه تر بفروشید )دقیقا و به قیمت باال کردهفروش خریداری فروشنده عمده

 به فروش برسانید. اید  روش دوم این است که صنایع دستی که خودتان تولید کرده

توانید با  رسانند. میرا به فروش میساز متنوع و جذابی  وجود دارد که محصوالت دست  اینترنتی مختلفیهای  کانالوها  سایت

راه ایده  به  زی کسباانداین  اینترنتی  نقاشیشمعد  مانن  مختلفی  سازدست  محصوالت  که  افرادیوکار  و  شده  ، ظروف  انواع  و 

دستی صنایع    وکارکسب  اندازیراه  روش  این   مزیت.  کنند  کسب  را  بیشتری  فروش  تا  کنید   کمک  کنند،می  تولید  را  اقسام 

یا چند  از  را  محصوالت  شما.  است  کم  آن  اندازیراه  هزینه  که  است  این  ،اینترنتی  مشتری  به  و   کرده  تهیه  کننده تأمین  یک 

توانید  فروش رفته، به عنوان سود شما لحاظ خواهد شد. در ادامه فعالیت خود می به محصوالت سود از بخشی  و کنید می ارسال

پایین آن   این روش ریسک  یافت. مزیت  افزایش خواهد  نتیجه سودآوری شما  بهبود بخشید که در  را  سرعت سفارشات خود 

پیدا می به شدت کاهش  انبارداری  یعنی هزینه  و  است  دارید کند  که  با حجم سفارشی  تهیه    متناسب  را  نظر  محصول مورد 

 .خواهید کرد

 هایی دارد؟چه مزیت  آنالین صنایع دستیفروش  

 های سنتی سودآوری بیشتری دارند.فروشیهای فروش، در مقایسه با خردهبه دلیل کاهش در هزینهبازارهای آنالین  .1

 !توانند از هر نقطه از جهان باشندمشتریان شما می .2

با مشتریان خود سر و کار   توانید مستقیما شما مینموده و صنایع دستی را جذب  خریداران مشتاق هنرها و ، آنالین بازارهای . 3

 .ته باشیدشدا

این  به فروش میدانستن  را در کجا  از    رسانید،که کاالهای خود  است.  فعالیتبخش مهمی  فراهم  این    شما  را  امکانی  مسأله 

 .های فروش خود نهایت استفاده را ببریدمتناسب با بازار تهیه کنید و از فرصتمحصوالت خود را آورد که می

بیشتر،   به مکانمیبرای کسب دانش و اطالعات  اختصاص داده یا سایت ها  محصوالت  عمومی  عرضه  هایتوانید  ی تخصصی 

 نمایید.خاص صنایع دستی مراجعه  عشده به انوا
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کسب درآمد از تبلیغات سازی و رسانه  



 
 داد انجام منزل در قرنطینه ایام  در توانمی که  کارهاییوکسب معرفی 21 

باشند.  ارتباط برقرار کنند و با هم تعامل داشته  با یکدیگر  توانند به صورت آنالین  می  های اجتماعی، افرادامروزه به کمک شبکه

ای از محبوبیت و رشد فزاینده  باهای اخیر  اما در سال  ،انداز همان روزهای آغاز وب حضور داشته   هااین شبکه  کهبا وجود این

 . شودهای اجتماعی گفته میرسانه هابه آن همین دلیلبه  شده و رو بهرو ، کنندها استفاده میتعداد افرادی که از این رسانه

ست که پربازدید باشند، برای قوت ا  های اجتماعیها و صفحاتی در شبکه شبکه  ،هااندازی کانالترین کار، راهشاید به ظاهر آسان

بگذارید تا بتوانید مخاطبان   زمان گرفتن این صفحات باید محتوای جذاب تهیه کنید و هر روز برای صفحات و بارگذاری مطالب 

شدن از شما کمک خواهند گرفت،  برای بهتر دیدهکننده زیاد، مشتریان  پس از رسیدن به تعداد دنبال.  زیادی را جذب کنید

بسته به موضوع و میزان   فرآینداگر از صفر شروع کنید این    .واقعی و مطالب جذاب باشد  ،کنندگانبه شرطی که دنبال  هالبت

خواهد    مستمر  ،کشد تا به درآمد برسد، اما زمانی که به درآمد برسدخالقیت و جذابیت محتوا، از یک ماه تا سه سال طول می

 .بود

با شبکه ناگر به کار  اینستاگرام، لینکدین، کانالهای اجتماعی  ...  های تلگرامی  ظیر  اینترنتی و    مند بوده عالقهو  تبلیغات  و به 

کسب صاحبان  از  بسیاری  دارید،  تسلط  فالوئر  داشتوجذب  خواهند  نیاز  شما  به  اینترنتی  این   . کارهای  به  توجه  بحث  با  که 

با شبکه اینترنتی  برای مدیران  بازاریابی  اجتماعی  اهای  به ویژه کسبکاروکسب ز  بسیاری    حیاتی   بسیار   آنالین  کارهایوها و 

 . باشید داشته موفقی  خانگی بسیار اینترنتی کار یا کار در منزل توانیدمی باشید داشته زمینه این در خوبی مهارت اگر است
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گرافیک  طراحی  وکارکسب  اندازی راه  
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از آن   یا بروشور به این فکر میاگر  افرادی هستید که با دیدن یک کارت ویزیت و  از  افتید که اگر من بودم یک جور دسته 

طراحی میدیگری  عالق  مشخصکردم،  اش  گرافیک  طراحی  به  داریدهاست  را  ذوقش  حداقل  و  داشتن .  مندید  که  حالی  در 

واقع شود،  می  طراحی گرافیک   مدرک رسمی در راهاما  تواند مفید  برای  وکار طراحی  اندازی کسب لزوما  تحصیالت دانشگاهی 

اساس و  پایه  یادگیری  و  نیست  نیاز  گرافیک  گرافیک  نسبتا   طراحی  است  توسط خودتان  در    یدتوانمی. شما  آسان  با شرکت 

 نمایید. را کسب  الزم  دانش و مهارت ،های مرتبطدوره

دهند بصورت دورکاری همکاری کنید یا خودتان  انجام می  طراحی گرافیکی هایی که  با شرکتتوانید  همچنین در این ایام، می 

 . ما خدمات طراحی گرافیکی ارائه دهیدمستقی

 موارد ذیل باشد:  تواند شاملخدمات طراحی گرافیکی می

 طراحی لوگو  •

 طراحی پوستر  •

 طراحی ست اداری  •

 طراحی بنر تبلیغاتی  •

 طراحی کارت ویزیت •

 سایت طراحی قالب وب •

 مجالت و طراحی جلد کتاب  •

 .  ... طراحی کاور محصول و •
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 بیشتر به منابع زیر مراجعه نمایید:   مطالعه برای  

 کار اینترنتی. قابل دسترس در سایت:و(. کار در منزل با کسب13۹7ابراهیمی، رامین. )

http://www.netamoz.org/work-home-with-internet-business/ 

 کارهای کوچک. قابل دسترس در سایت:وهای فروش اینترنتی برای کسب(. روش13۹6ین. )اقتصاد آنال

https://www.eghtesadonline.com/  

 نکته در مورد نحوه آموزش مجازی. قابل دسترس در سایت: 7(. 13۹8امیری، سجاد. )

https://www.rayamouz.com/7-tips-on-how-to-teach-virtual/ 

 (. آموزش کسب درآمد از بورس در خانه. قابل دسترس در سایت:13۹8تجارت نیوز. )

https://tejaratnews.com/ 

 گذاری کنیم؟. قابل دسترس در سایت: توانیم در این بازار سرمایهنه می(. بورس چیست و چگو13۹8خانه سرمایه. )

https://www.khanesarmaye.com/what-is-stock-exchange/ 

 ی سایت. قابل دسترس در سایت: های نوشتن محتوای تبلیغاتی و تأثیر آن بر رو(. روش13۹8رایامارکتینگ. )

https://rayamarketing.com/blog/How-Write-Advertising-Content-Impact-Site 

 ر بورس. قابل دسترس در سایت: گذاری د(. اطالعات الزم برای سرمایه13۹۹سازمان بورس و اوراق بهادار. )

https://www.seo.ir/ 

 . قابل دسترس در سایت: 201۹نویسان ایرانی اندروید برنامه(. بررسی درآمد 13۹8سمامی، مرتضی. )

http://badanesh.com/iranian-android-developers-salary-survey/ 

 کار بدون سرمایه. قابل دسترس در سایت: وکسباندازی سریع ایده راه 11(. 13۹7شبکه ایران کاال. )

https://www.iktv.ir/newsdetail/ 

)گر آتا.  آکام  بازرگانی  و کسب13۹۹وه  کرونا  برای کسب  -کارو(.  زمان  در  وبهترین  قابل دسترس  )اینترنتی(.  آنالین  کارهای 

 سایت:  

https://akam-ata.com/coronavirus-and-the-best-business-in-2020/ 

 اندازی کنید. قابل دسترس در سایت: توانید راههای درآمدزا که با سرمایه کم می(. معرفی ایده13۹7گروه پنتازوم. )

https://blog.pentazoom.ir 

 کار و درآمدزایی بر اساس شخصیت. قابل دسترس در سایت: وباندازی کسهای راه(. ایده13۹8دفتر شما. ) گروه

https://daftareshoma.com 

 های آن. قابل دسترس در سایت:کار اینترنتی و روشو(. کسب13۹7گروه راشاسایت. )

https://rashasite.ir/ 

http://www.netamoz.org/work-home-with-internet-business/
https://www.eghtesadonline.com/
https://www.rayamouz.com/7-tips-on-how-to-teach-virtual/
https://tejaratnews.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.khanesarmaye.com/what-is-stock-exchange/
http://badanesh.com/iranian-android-developers-salary-survey/
https://www.iktv.ir/newsdetail/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-/37284/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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