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ــه حســاب  ــان ب ــن مشــاغل در جه ــزو پردرآمد تری ــال حاضــر ج ــن در ح ــای آنالی مهارت ه

ــم. ــاره کرده ای ــی پولســاز اش ــه 15 شــغل اینترنت ــب ب ــن مطل ــد. در ای می آین

 

کرونــا یــک واقعــه تلــخ بــرای تمامــی مــردم جهــان بــود و باعــث شــد کــه ایــن یکی دو ســال 

بــه مــردم ســخت بگــذرد. یکــی از مهم تریــن اثــرات منفــی کرونــا، از رونــق افتــادن بســیاری 

کســب و کارها بــود. بســیاری از بازاری هــا، مغــازه خــود را بســتند و خیلــی از کارمنــدان 

هــم خانه نشــین شــدند. امــا ایــن وســط آن افــرادی کــه شــغل اینترنتــی داشــتند، نــه تنهــا 

بیــکار نشــدند؛ بلکــه کار آن هــا رونــق بیشــتری هــم گرفــت.

در واقــع افــرادی کــه شــغل آنالیــن داشــتند؛ فرصتــی پیــدا کردنــد کــه پــول بیشــتری بــه 

دســت آورنــد. در حــال حاضــر هــم کــه مــن در حــال نوشــتن ایــن مقالــه هســتم؛ بــازار کار 

مشــاغل اینترنتــی عالــی بــوده و بــدون شــک همیــن طــور هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 

مدیــروب بــه شــما ایــن اطمینــان را می دهــد کــه اگــر حتــی یکــی از مهــارت هــای پردرآمــد 

اینترنتــی را یــاد بگیریــد؛ خیالتــان از بابــت پــول و درآمــد راحــت خواهــد بــود. در ادامــه 

همــراه مــن باشــید تــا شــما را بــا شــغل هــای پردرآمــد اینترنتــی آشــنا کنــم.
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شغل اینترنتی چیست؟

وقتــی در مــورد مشــاغل آنالیــن صحبــت می کنیــم؛ در واقــع منظورمــان مشــاغلی هســتند 

کــه معمــوال بــه صــورت آنالیــن و بــا اینترنــت انجــام می شــوند. معمــوال در مــورد مشــاغل 

آنالیــن شــایعاتی وجــود دارد کــه نبایــد بــه آن هــا توجــه کــرد. 

ــه  ــوان ب ــا شــغل هــای پردرآمــد آنالیــن یک شــبه می ت یکــی از شــایعات ایــن اســت کــه ب

ثــروت خیلــی زیــادی دســت پیــدا کــرد. در حالــی کــه ایــن موضــوع حقیقــت نــدارد؛ امــا 

اینکــه از شــغل هــای پردرآمــد اینترنتــی می شــود بــه مبالــغ بــاال دســت پیــدا کــرد را 

نمی تــوان انــکار کــرد. 
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آیا واقعا کار نیست ؟

متأســفانه زمانــی کــه بحــث شــغل بــه میــان می آیــد؛ بعضــی از افــراد بــه مشــاغلی ماننــد 

ــد کــه فقــط از طریــق  ــد. درواقــع آن هــا اعتقــاد دارن ــا مهندســی اشــاره می کنن پزشــکی ی

تعــداد محــدودی شــغل اســت کــه می تــوان بــه درآمدهــای خــوب دســت یافــت. ایــن طــرز 

ــه دیگــر گزینه هــا و موقعیت هــا  ــی از افــراد هیــچ گاه ب تفکــر باعــث شــده اســت کــه خیل

حتــی فکــر هــم نکننــد.

ــی اســت. شــاید  ــن فرصت هــای خــوب، انتخــاب شــغل هــای پردرآمــد اینترنت یکــی از ای

ــن کمــی دارد.  ــران در بعضــی از مشــاغل متخصصی ــه کشــور ای ــان عجیــب باشــد ک برایت

چــون خیلی هــا هنــوز بــا ایــن مشــاغل آشــنایی ندارنــد و مهــارت ســئو یکــی از ایــن 

مــوارد اســت. عجلــه نکنیــد، در ادامــه بــه معرفــی شــغل ســئو و دیگرمهارت هــا خواهیــم 

پرداخــت.

مزایای شغل اینترنتی

صحبــت کــردن در مــورد مزایــای شــغل اینترنتــی آنقــدر مفصــل اســت کــه خــود آن یــک 

مقالــه جداگانــه را می طلبــد. امــا در ایــن بخــش می خواهــم بــه دو مــورد مهــم آن اشــاره 

کنــم.
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شروع با حداقل سرمایه:

ــه  ــاز ب ــه شــغل هــای پردرآمــد اینترنتــی ، ایــن اســت کــه شــما نی ــای ورود ب یکــی از مزای

ســرمایه خیلــی زیــادی نداریــد. یــک مثــال ســاده کــه همیشــه مطــرح می کنــم، مقایســه 

بیــن مغــازه فیزیکــی در ســطح شــهر بــا مغــازه آنالیــن اســت.

در مــورد اول شــما بایــد هزینــه اجــاره، آب، بــرق و گاز و ... را متقبــل شــوید. امــا در 

ــد  ــه و تمدی ــد هاســت و دامن ــه خری ــط محــدود ب ــه شــما فق ــی، هزین فروشــگاه اینترنت

دوره ای آن هــا خواهــد بــود.

 

t

مناسب برای همه افراد

ــک دانشــجو  ــا هــر رده ســنی مناســب اســت. ی ــراد ب ــرای همــه اف ــن ب شــغل هــای آنالی

می توانــد مهــارت هــای پردرآمــد اینترنتــی را یــاد گرفتــه و در زمان هــای بیــکاری خــود و بــه 

صــورت پــاره وقــت انجــام دهــد. 
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ــم  ــرای تای ــال کســب درآمــد ب ــه دنب ــه ب ــی ک ــرای کارمندان ــی ب انتخــاب شــغل دوم اینترنت

عصــر وشــب خــود هســتند هــم جالــب بــه نظــر می رســد. شــغل اینترنتــی بــرای بانــوان هــم 

مناســب اســت، چــون آن هــا می تواننــد بــه راحتــی در منــزل بــه کســب درآمــد بپردازنــد.

معرفی شغل های پردرآمد اینترنتی در ایران

 

شغل اینترنتی تایپ

ــد از  ــادگی می توانی ــه س ــه ب ــت ک ــرمایه اس ــدون س ــی ب ــغل اینترنت ــک ش ــردن ی ــپ ک تای

همیــن امــروز شــروع بــه کار کنیــد. چــون تنهــا چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد؛ یــک دســتگاه 

کامپیوتــر یــا لــپ  تــاپ بعــالوه ســرعت در مهــارت تایــپ کــردن اســت. افــراد زیــادی وجــود 

دارنــد کــه نیــاز فــوری بــه تایــپ مطالــب خــود داشــته امــا وقــت کافــی بــرای انجــام ایــن 

ــد.  کار را ندارن

اگــر کمــی در اینترنــت جســتجو کــرده باشــید؛ حتمــا عبارت هایــی مثــل تایپیســت دورکار 

یــا فریلنســر را دیــده باشــید. شــما می توانیــد خدمــات تایــپ در منــزل را راه انــدازی کــرده و 

بــه درآمدهــای خوبــی دســت پیــدا کنیــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از ســایت های معتبــر 

پــروژه دریافــت کنیــد و همچنیــن ســرعت تایــپ خــود را نیــز افزایــش دهیــد.
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تولید محتوا، یک شغل اینترنتی مطمئن 

اگــر بــه دنبــال شــغل اینترنتــی پردرآمــد هســتید و بــه نویســندگی هــم عالقــه داریــد؛ تولیــد 

کننــده محتــوا شــوید. تولیــد محتــوا دقیقــا همیــن کاری اســت کــه مــن انجــام می دهــم 

و شــما مشــغول خوانــدن آن هســتید. هــر ســایتی بــرای جــذب مخاطــب بایــد اقــدام بــه 

انتشــار مقــاالت مفیــد و کاربــردی کنــد و ایــن وظیفــه بــر عهــده نویســندگان محتــوا اســت. 

می تــوان بــه جــرات اعتــراف کــرد کــه تولیــد محتــوا از جملــه شــغل هــای اینترنتــی محبــوب 

ــه ایــن شــغل  ــه ب ــد ک ــر فکــر می کنی ــه آن مشــغول هســتند. اگ ــادی ب ــراد زی ــه اف ــوده ک ب

آنالیــن عالقه منــد هســتید؛ پیشــنهاد می کنــم کــه از همیــن امــروز مشــغول بــه کار شــوید. 
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اولیــن گام، یادگیــری ایــن مهــارت اســت کــه می توانیــد از دوره محتــوا نویســی بــرای 

ســایت مدیــروب اســتفاده کــرده و بــه ایــن مهــارت مســلط شــوید.

مطالعــه بیشــتر: 9 مــورد از مهــارت هــای تولیــد کننــده محتــوا بــرای رســیدن بــه درآمد های 

میلیونی

 

 

اپلیکیشن های کاربردی بسازید

اپلیکیشــن ها در حــال حاضــر بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی انســان ها را تشــکیل داده انــد. 

ــوده کــه بســیاری از  ــوان مثــال اپلیکیشــن های مســیریاب یکــی از همیــن مــوارد ب ــه عن ب

افــراد روزانــه از آن اســتفاده می کننــد. از آنجایــی کــه اکثــر مــردم یــک گوشــی هوشــمند 
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دارنــد؛ ســاخت اپلیکیشــن یــک ایــده پولســاز اینترنتــی اســت. اگــر دانــش برنامــه نویســی 

داریــد، درآمــد خوبــی را از ایــن حــوزه بــه دســت خواهیــد آورد. 

در گام اول، بایــد یکــی از نیازهــای مــردم را شناســایی کــرده و بــا ســاخت اپلیکیشــن 

ــت و  ــه اس ــه جامع ــت ب ــی خدم ــه نوع ــم ب ــن کار، ه ــد. ای ــل کنی ــاز را ح ــردی آن نی کارب

هــم منافــع مــادی بــرای شــما خواهــد داشــت. در ضمــن اگــر هــم ایــده ای بــرای ســاخت 

اپلیکیشــن نداریــد؛ تخصــص خــود را بــرای دیگــران خــرج کنیــد. افــراد زیــادی هســتند کــه 

ایــده و ســرمایه الزم بــرای ایــن کار داشــته و بــه دنبــال یــک متخصــص توانــا می گردنــد.
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خدمات طراحی سایت انجام دهید

اگــر بــه دنبــال یــک شــغل آنالیــن پردرآمــد هســتید؛ حتما طراحی ســایت را جــزو گزینه های 

خــود قــرار دهیــد. زمانــی کــه کرونــا در جهــان شــدت گرفــت؛ کســب و کارهای زیــادی بــه فکــر 

طراحــی ســایت افتادنــد. ایــن جریــان باعــث شــد رونــق بــازار کار طراحــان ســایت شــد. از 

آنجایــی کــه ســرعت آنالیــن شــدن کســب و کارها افزایــش یافتــه اســت؛ حیــف اســت کــه 

شــما از ایــن فرصــت اســتفاده نکنیــد.

گام اول، یــاد گرفتــن مهــارت طراحــی ســایت اســت کــه بــه لطــف وردپــرس، دیگــر نیــازی 

بــه دانســتن برنامــه نویســی نداریــد. اگــر واقعــا زمــان بگذاریــد؛ بــه شــما ایــن اطمینــان 

را می دهــم کــه در عــرض کمتــر از یــک مــاه یــک طــراح ســایت حرفــه ای شــوید. زمانــی کــه 

ایــن مهــارت را یــاد گرفتیــد؛ پروژه هــای راه انــدازی ســایت و ســاخت فروشــگاه اینترنتــی بــه 

ســمت شــما ســرازیر می شــود.

ــاره طراحــی وب ســایت  ــه درب ــد: راهنمــای ســاخت ســایت؛ همــه آنچــه ک بیشــتر بخوانی

بایــد بدانیــد
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گرافیست شوید

مگــر می شــود در لیســت مشــاغل اینترنتــی از گرافیــک و دیگــر مهارت هــای هم خانــواده آن 

نــام نبــرد؟ خدمــات گرافیکــی از جملــه پروژه هایــی بــوده کــه توســط فریلنســرهای زیــادی 

در حــال انجــام اســت. تمامــی صاحبیــن کســب و کار کــه در فضــای وب یــا شــبکه های 

اجتماعــی در حــال فعالیــت هســتند؛ نیــاز بــه یــک گرافیســت زبــده دارنــد.

 بــه ایــن دلیــل کــه ســایت یــا پیــج شــما نمی توانــد خالــی از عکس هــای جــذاب باشــد،؛ 

چــون مــورد اســتقبال قــرار نخواهــد گرفــت. بــرای اینکــه تبدیــل به یــک گرافیســت حرفه ای 

شــوید؛ الزم اســت کــه کار بــا نــرم افزارهایــی ماننــد فتوشــاپ یــا ایلوســتریتور را یــاد بگیرید. 
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ترجمه کنید و پول دربیاورید

 اگــر همیشــه بــه صحبــت کــردن و یادگیــری زبــان انگلیســی عالقــه داشــته اید؛ چــرا از ایــن 

مهــارت خــود کســب درآمــد نکنیــد؟ شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده اســت کــه بــرای 

تحصیــل یــا شــغل خــود، نیــاز بــه خدمــات فــوری ترجمــه داشــته اید. از آنجایــی کــه زبــان 

ــه خدمــات  ــه ب ــد ک ــرادی وجــود دارن ــی اســت؛ همیشــه اف ــان بین الملل انگلیســی یــک زب

ترجمــه نیــاز داشــته باشــند.

کافــی اســت کــه خودتــان را در ایــن کار حرفــه ای  کــرده و در ادامــه در ســایت های فریلنســری 

ــن  ــد؛ مطمئ ــوان مترجــم معرفــی کنی ــه عن ــان را ب ــی خودت ــه خوب ــر ب ــد. اگ ــام کنی ــت ن ثب

ــا درآمد هــای عالــی در انتظــار شــما هســتند. باشــید کــه پروژه  هــای زیــادی ب
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ادمین شبکه های اجتماعی 

امــروزه اکثــر کســب و کارهــا حتــی آن هایــی کــه ســایت دارنــد؛ در شــبکه های اجتماعــی هــم 

مشــغول بــه کار هســتند. امــا بــه ایــن دلیــل کــه اکثــر آن هــا زمــان کافــی بــرای مدیریــت 

ــن  ــک ادمی ــوان ی ــه عن ــه ادمین هــا می ســپارند. شــما ب ــد؛ کار خــود را ب ــج خــود ندارن پی

ــوا انجــام دهیــد، پســت طراحــی کنیــد، جــواب  ــد تولیــد محت شــبکه های اجتماعــی، بای

کامنــت و دایرکــت بدهیــد و غیــره. 

اینســتاگرام یــک شــبکه اجتماعــی محبــوب در بیــن مــردم اســت و می توانــد ســود خوبــی 

بــه کســب و کارها برســاند. بــه همیــن جهــت اگــر در کار خــود حرفــه ای شــوید؛ درآمــد خیلــی 

ــن شــبکه  ــوان ادمی ــه عن ــه ب ــد ک ــم گرفته ای ــر تصمی ــد آورد. اگ ــه دســت خواهی ــی ب خوب

اجتماعــی فعالیــت کنیــد؛ دوره جامــع بازاریابــی در اینســتاگرام بــرای شــما مناســب اســت.
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سئوکار شوید

دســتیابی بــه رتبه هــای برتــر گــولگ یکــی از خواســته های تمامــی افــراد و کســب و کارهایی 

اســت کــه از طریــق ســایت خــود کســب درآمــد می کننــد. بهتــر اســت بگویــم کــه ســایت ها 

بــرای رســیدن بــه صفحــه اول و نتایــج برتــر گــولگ در حــال جنگیــدن بــا هــم هســتند و 

ســالح آن هــا ســئو )seo( اســت. ســئو یکــی از مهارت هــای پولســاز در حــال حاضــر اســت 

کــه افــراد نســبتا کمــی در آن متخصــص هســتند. 

از آنجایــی کــه تمامــی ســایت ها بــه یــک ســئوکار نیــاز دارنــد؛ چــرا شــما یکــی از آن افــراد 

نباشــید؟ اولیــن گام ایــن اســت کــه ایــن شــغل اینترنتــی پردرآمــد را بــه صــورت حرفــه ای 

یــاد گرفتــه و بــر تمامــی تکنیک هــای ســئو مســلط شــوید. اگــر تصمیــم جــدی بــرای ایــن 

کار گرفته ایــد؛ پیشــنهاد می کنــم کــه نگاهــی بــه دوره جامــع جــادوی ســئو داشــته باشــید.
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مطالعه بیشتر:سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

 

مجازی آموزش دهید

ــت و  ــه گســترش اینترن ــا توجــه ب ــه ب آمــوزش همیشــه جــزو ایده هــای درآمــد زا اســت ک

فضــای مجــازی، بــه عنــوان شــغل اینترنتــی هــم محســوب می شــود. فرقــی نمی کنــد کــه 

در چــه زمینــه ای صاحــب تخصــص هســتید؛ تولیــد محتــوا، گرافیــک، آشــپزی، خیاطــی یــا 

هــر چیــز دیگــر. اگــر تخصــص خــود را در اختیــار دیگــران قــرار دهیــد؛ بــدون شــک از شــما 

اســتقبال خواهنــد کــرد.

می توانیــد یــک پیــج در اینســتاگرام یــا ســایت در فضــای وب راه انــدازی کــرده و اقــدام بــه 

جــذب مخاطــب کنیــد. زمانــی کــه بازدیــد ســایت یــا فالورهــای پیــج شــما زیــاد شــد؛ آن 
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موقــع زمــان پــول درآوردن اســت. کســب درآمــد از طریــق تبلیغــات و فــروش دوره هــای 

آموزشــی، از جملــه رایج تریــن روش هــای کســب درآمــد از آمــوزش اســت.

یکــی دیگــر از کارهایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد؛ ایــن اســت کــه تخصــص خــود را بــه 

شــل یــک وبینــار تهیــه کــرده و در ســایت های مرتبــط بــه فــروش برســانید. 

 

ادیت کلیپ و ویدئو

یکــی دیگــر از کاربردی تریــن مشــاغل اینترنتــی کــه امــروزه بســیار مــورد نیــاز اســت؛ 

حــوزه ادیــت ویدئــو اســت. بســیاری ازکلیپ هــای جذابــی کــه در اینســتاگرام یــا یوتیــوب 

می بینیــد؛ توســط یــک ادیتــور حرفــه ای ســاخته می شــود. 

شــما بــا یادگیــری ایــن مهــارت خواهیــد توانســت کارهایــی مثــل ادیــت فیلــم و ســاخت 

تیزرهــای تبلیغاتــی را انجــام دهیــد. بــرای یادگیــری ایــن مهــارت اســتفاده از نــرم افزارهایی 

مثــل ادوبــی پریمیــر پــرو، ادوبــی افتــر افکــت و غیــره پیشــنهاد می شــود. 
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دستیاری مجازی

حتمــا تــا کنــون بارهــا بــا منشــی هایی کــه در ادارات، شــرکت ها، مطلب هــای دکتــر نشســته 

و بــه کارهــای دیگــران رســیدگی می کننــد؛ آشــنایی داریــد. دســتیار مجــازی کار همــان 

منشــی را انجــام می دهــد، منتهــا بــه صــورت مجــازی. 

خیلــی از افــراد زمــان کافــی بــرای انجــام کارهایــی مثــل ارســال پیــام از طریــق ایمیــل یــا 

ــی از  ــات و کارهای ــرار مالق ــی، ق ــای تلفن ــه تماس ه ــی، پاســخ دادن ب شــبکه های اجتماع

ایــن قبیــل را ندارنــد. شــما بــه عنــوان دســتیار مجــاری ایــن کارهــا را انجــام می دهیــد و 

ــد.  ــت می کنی ــول دریاف ــال آن پ در قب
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همکاری در فروش

افیلیــت مارکتینــگ یــا همــکاری در فــروش یکــی دیگــر از مشــاغل اینترنتــی پولســاز بــوده 

ــای واقعــی یــک  ــه معن کــه خیلــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. همــکاری در فــروش ب

شــغل اینترنتــی بــدون ســرمایه اســت. چــون تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت 

بــرای محصــوالت دیگــران بازاریابــی کــرده و در صــورت فــروش موفــق، پورســانت دریافــت 

کنیــد. 

مزیــت افیلیــت مارکتینــگ ایــن اســت کــه شــما فقــط کار معرفــی محصــول را انجــام 

می دهیــد. در واقــع کارهایــی مثــل خریــد، انبــارداری و ارســال کاال بــه عهــده شــما نیســت. 
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اگــر بــه ایــن کار عالقــه داریــد؛ می توانیــد از طریــق ســایت یــا پیــج اینســتاگرام، اقــدام بــه 

بازاریابــی محصــوالت دیگــران کنیــد.

بیشتر بدانید:همکاری در فروش چیست؛ حقایقی درباره درآمدزایی قطعی از آن

 

 

بالگری کنید

بالگــری یــک شــغل اینترنتــی پردرآمــد اســت؛ چــون افــراد زیــادی پول هــای فراوانــی ازآن 

بــه دســت آورده انــد. اینکــه بالگــر چــه چیــزی شــوید؛ بســتگی بــه عالیــق خودتــان دارد. 

ــوازم آرایشــی می شــوند و بعضــی دیگــر نیــز از زندگــی روزمــره خــود کلیــپ  برخــی بالگــر ل

منتشــرمی کنند. افــرادی هــم وجــود دارنــد کــه در یــک حــوزه خــاص متخصــص بــوده و در 

آن زمینــه اقــدام بــه تولیــد محتــوای جــذاب می کننــد.

ــد تبلیغــات ســر  ــی کــه مخاطبیــن شــما افزایــش یافــت، فرصت هــای درآمــدی مانن زمان
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راهتــان قــرار خواهــد گرفــت. مــوردی کــه در اینجــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه فــرد بالگــر 

ــا مخاطبیــن ارتبــاط بگیــرد.  بایــد اعتماد به نفــس خوبــی داشــته باشــد و بــه راحتــی ب

 

وبالگ نویسی

اگــر عاشــق تولیــد محتــوا هســتید؛ امــا عالقــه داریــد کــه کســب و کار خودتــان را داشــته 

باشــید؛ وبــالگ نویســی مناســب شماســت. کار یــک وبــالگ نویــس ایــن اســت کــه در مــورد 

ــرای مخاطبیــن بنویســد.  ــی را ب ــا و خواندن موضــوع مــورد عالقــه خــود، محتواهــای زیب

اگــر بــه ایــن کار عالقــه داشــته باشــید و شــروع کنیــد، متوجــه می شــوید کــه شــما در حــال 

تفریــح کــردن هســتید نــه کار کــردن!

19



15 شغل اینترنتی که جیبتان را پر از پول خواهد کرد!

www.modireweb.com

پیش نیــاز وبــالگ نویســی ایــن اســت کــه شــما ابتدا بــا وردپــرس و محیط آن آشــنایی پیدا 

کنیــد. در ادامــه کافــی اســت کــه یــک ســایت بــرای خودتــان راه انــدازی کــرده و محتواهــای 

ــا ســایت  ــد ت ــه شــما کمــک می کن جــذاب بنویســید. البتــه یادگیــری مهــارت ســئو هــم ب

خــود را در نتایــج گــولگ بــاال بیاوریــد تــا افــراد بیشــتری بــا شــما آشــنا شــوند.

یشتر بخوانید: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

 

تبلیغ نویسی، یک شغل آنالین پرسود

تبلیــغ نویســی یــا کپــی رایتینــگ بــه معنــای نوشــتن هــر متنــی اســت کــه خواننــده را بــرای 

ــد. یکــی از مهم تریــن مــوارد اســتفاده از کپــی رایتینــگ، نوشــتن  انجــام کاری ترغیــب کن

متــون تبلیغاتــی اســت کــه امــروزه بســیار مــورد نیــاز واقــع شــده اســت. از آنجایــی کــه 
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تبلیــغ نویســی در ایــران بــه صــورت کامــل شــناخته نشــده اســت؛ بــازار کار آن بســیار بکــر 

اســت.

ــد و  ــغ نویســی را ببینی ــه آمــوزش تبلی ــن اســت ک ــد ای ــد انجــام دهی ــه بای ــن کاری ک اولی

ســپس چنــد پــروژه هــم بــه عنــوان نمونــه کار ارائــه دهیــد. اگــر ایــن مهــارت را بــه خوبــی 

ــی باشــید. ــی خوب ــد منتظــر فرصت هــای درآمــدی خیل ــد؛ بای ــاد بگیری ی

چند راهکار برای پیشرفت سریع شما

استفاده از شبکه های اجتماعی

ــچ گاه قــدرت شــبکه های  ــد؛ هی ــی را انتخــاب کردی ــن مشــاغل اینترنت ــدام از ای ــر هــر ک اگ

ــت  ــه فعالی ــر در حــوزه کارشــناس ســئو شــروع ب ــال اگ ــد. مث اجتماعــی را دســت کم نگیری

کردیــد؛ حتمــا در شــبکه های اجتماعــی هــم فعالیــت داشــته باشــید. اجــازه بدهیــد کــه 

دیگــران شــما را بــه عنــوان یــک متخصــص ســئو بشناســند.
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از لینکدین غافل نشوید

ــه  ــف ب ــود شــرایط کســب و کارهای مختل ــرای بهب ــه ب ــوده ک ــی ب ــن شــبکه اجتماع لینکدی

وجــود آمــده اســت. ایــن شــبکه اجتماعــی بــه خوبــی جــای خــود را میــان صاحبیــن 

کســب و کارها، کارفرماهــا و افــراد جویــای کار بــاز کــرده اســت. 

البتــه امــروزه از لینکدیــن بــرای پیــدا کــردن شــغل و کاریابــی نیــز اســتفاده می شــود. اگــر 

ــن  ــل خــود را در لینکدی ــه پروفای ــر اســت ک ــه کار شــدید؛ بهت در هــر حــوزه ای مشــغول ب

بســازید. 

مطالعه بیشتر: لینکدین چیست و عضویت در آن چه مزیتی دارد؟
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مهارت خود را پیوسته بهبود دهید

ــر  ــی شــما بهت ــت مال ــدون شــک وضعی ــی ، ب ــارت هــای پردرآمــد اینترنت ــری مه ــا یادگی ب

خواهــد شــد. امــا فقــط یادگیــری مهــم نیســت، بلکــه شــما بایــد بتوانیــد کــه زودتــر وارد 

ــری شــما  ــن پروســه یادگی ــد. در ضم ــود اســتفاده کنی ــای خ ــدان شــده و از مهارت ه می

ــد. ــود دهی ــان را بهب ــوزش مهارت هایت ــه و آم ــا مطالع ــد ب ــام نمی شــود، بای ــچ گاه تم هی

 

صبر داشته باشید

یادگیــری هــر مهارتــی در اوایــل کار ســخت اســت؛ مخصوصــا اینکــه اگر هیــچ پیش زمینه ای 

ــا  ــم ب ــه طورحت ــر داشــته باشــید و تســلیم نشــوید؛ ب از آن نداشــته باشــید. امــا اگــر صب

ســاخت مســیرهای جدیــد، بــه آن مهــارت تســلط پیــدا خواهیــد کــرد.

23



15 شغل اینترنتی که جیبتان را پر از پول خواهد کرد!

www.modireweb.com

با عالقه انتخاب کنید

هــر کــدام از مشــاغل اینترنتــی کــه در ایــن لیســت معرفــی کردیــم؛ بســیار پولســاز و درآمــدزا 

هســتند. هنــگام انتخــاب بایــد عالقــه خــود را در نظــر بگیریــد و مهارتــی را انتخــاب کنیــد 

کــه از انجــام آن لــذت می بریــد. 

االن باید آستین ها را باال بزنید!

بــه شــما تبریــک می گویــم، چــون آنقــدر بــرای پیشــرفت خودتــان ارزش قائــل بودیــد کــه 

ایــن مقالــه نســبتا طوالنــی را تــا انتهــا مطالعــه کردیــد. مــن ادعــا نــدارم کــه در ایــن لیســت 

ــا  ــه تمامــی شــغل هــای اینترنتــی اشــاره کــرده ام، امــا یکــی از کامل ترین هاســت. اگــر ب ب

هیچ کــدام از ایــن مهارت هــا آشــنایی نداریــد، کافــی اســت کــه در مــورد آن هــا در مدیــروب 

مطالعــه کنیــد.

ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد کــه از زوایــای مختلــف آن شــغل را بشناســید. زمانــی کــه 

مطمئــن شــدید بــه آن شــغل آنالیــن عالقــه داریــد؛ بایــد بــرای یادگیــری زمــان بگذاریــد. 

بــه شــما ایــن اطمینــان را می دهــم کــه اگــر روزانــه، تمــام تمرکــز خــود را صــرف یادگیــری 

کنیــد؛ در عــرض چنــد مــاه تبدیــل بــه یــک متخصــص خواهیــد شــد.

سخن آخر

متاســفانه ایــن اعتقــاد کــه االن کار نیســت؛ ممکــن اســت بــه مــرور تبدیــل بــه یــک بــاور 
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شــود. ایــن بــاور بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــده اســت کــه مــردم فرصت هــا را شناســایی 

ــاب اســت کــه خیلی هــا از  ــد. انتخــاب شــغل اینترنتــی یکــی از آن فرصت هــای ن نمی کنن

آن غافــل هســتند. شــما بــا انتخــاب مشــاغل آنالیــن و حرفــه ای شــدن در آن هــا، آینــده 

شــغلی خوبــی بــرای خــود خواهیــد ســاخت. در ایــن مقالــه بــه 15 شــغل آنالیــن پردرآمــد 

اشــاره کردیــم. 

شــما بــه کدام یــک از آن هــا عالقــه بیشــتری داریــد؟ آیــا مهــارت آنالینــی وجــود دارد کــه 

ــان  ــا در می ــا م ــا پاســخ های خــود را ب ــه آن اشــاره نشــده اســت؟ لطف ــب ب ــن مطل در ای

ــد. بگذاری
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