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 چیز درباره فریلنسینگهمه 

تَاند پرٍژى  يای نتنَع ٍ گَناگَن نی فریلنسینگ بٌ نعنای آزاد کاری است، یک فرد خَد اشتغالی دارد ٍ بٌ شکل
 دریافت کند.

 گَیند. کنند فریلنسر نی بٌ افرادی کٌ بٌ این شکل کار نی
 سهت فریلنسر شدن سَق دادى است.فریلنسینگ بٌ علت نزایای زیادی کٌ دارد  افراد زیادی را بٌ این 

 يا پرطرفدار يستند. يا را بٌ صَرت فریلنسینگ انجام داد، انا برخی از آن تَان آن نشاغل گَناگَنی يست کٌ نی
 يای ایرانی ٍ خارجی فعال در این حَزى عضَ شَند. تَانند در سایت فریلنسريا برای یافتن پرٍژى نی

 فریلنسینگ چیست؟

 کار کردن است، بٌ جای اشتغال در یک شرکت ٍ در یک شغل خاص.فریلنسینگ اساسًا رٍشی نتفاٍت برای 
 افراد خَد اشتغالی دارند ٍ از طریق ننابع نختلف کار پیدا نی کنند.

 باشد. نی دورکاریفریلنسینگ یک نَع از انَاع نختلف 
 .يا کار نَرد نظر را انجام ديند دنبال فریلنسر يستند تا برای آننشتریان برای انجام یک کار، پرٍژى یا خدنات بٌ 

 .کنند شَد را بٌ فریلنسر پرداخت نی در قبال کار انجام شدى نبلغی را کٌ از پیش تعیین نی
 .فریلنسريا غالبًا برای نشتریان نختلف در ير زنان یک بار رٍی پرٍژى يا کار نی کنند

َیل را با نشتری تَافق کردى ٍ بعد از سپری شدن آن زنان پرٍژى را بٌ نشتری تحَیل يا بعد از اخذ پرٍژى زنان تح آن
 .ديند نی
 .ی از قبل انجام شدى کار کنند آید کٌ فریلنسريا بخَايند دٍبارى رٍی پرٍژى تر پیش نی کو

 .رسد بٌ يهین دلیل تهام نکات ٍ شرایط الزم ينگام اخذ پرٍژى بٌ تَافق طرفین نی
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 ت؟فریلنسر کیس

 گَیند کٌ خَد اشتغالی دارند. فریلنسر بٌ افرادی نی
 کنند. ای فعالیت نهی بٌ عبارتی تحت نظر يیچ سازنان ٍ یا نجهَعٌ

يا نبلغ نَرد  کنند ٍ بٌ ازا انجام آن يا از ننابع نختلف پرٍژى اخذ نی کنند، آن ای کار نی فریلنسريا عهَنا بٌ صَرت پرٍژى
 کنند. نظر را دریافت نی

تَانند پرٍژى  تَانند نشغَل بٌ فعالیت شَند ٍ تَسط ير دستگايی نی نسريا بٌ عنَان یک دٍرکار از ير جایی نیفریل
 خَ را انجام ديند.

 يا ٍاگذار کنند. يای کَچک ٍ بزرگ خَد را بٌ آن بسیاری از افراد کٌ بٌ دنبال فریلنسريا يستند تا بتَانند پرٍژى
 يا ارتباط برقرار کنید. لف با آنيای نخت تَانید از طریق کانال نی

 

 مزایا

 فریلنسريا ٍظیفٌ پرداخت نالیات، نستهری ٍ غیرى را ندارند. 

 کنند ندیریت زنان، اٍلَیت يا ٍ بار کاری خَد را خَدشان تعیین نی. 

 ٌانٌ را يا خ يا یا کافی شاپ يا کار کنند انا بسیاری از آن فریلنسريا نی تَانند از ير کجا کنند نانند کتابخان
 .ديند ترجیح نی

 .فریلنسريا خَدشان رییس خَدشان يستند 

 ٌديند. نند يستند انجام نی کاريایی را کٌ عالق 

 يای بیشتری بٌ دست آٍرند. تَانند از طریق فریلنسینگ درآند افراد نی 

 يا نسبت بٌ کار کارنندی کهتر شدى است. تهایل آن 
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 مشاغل برتر این حىزه

 تَان بٌ صَرت دٍرکاری انجام داد. با گسترش تکنَلَژی ٍ ارتباطات از راى دٍر بسیاری از نشاغل را نی
رت فریلنسینگ يا بٌ صَ انا برخی از نشاغل بین نردم از نحبَبیت بیشتری برخَر دار يستند ٍ تهایل برای انجام آن

 بیش از نشاغل دیگر است.
 چنین این نشاغل از درآند باالیی برخَردار يستند. يو

 ٌترجه 
ترجهٌ جز آن دستٌ از نشاغل دٍرکاری است کٌ از گذشتٌ تا کنَن بٌ صَرت فریلنسینگ انجام شدى است ٍ 

 طرفداران زیادی را بٌ خَد جلب کردى است.
يای صَتی ٍ ٍیدیَیی نیز بٌ آن  َن اختصصاص داشت انا حاال فایلدر گذشتٌ بخش عطیهی از ترجهٌ بٌ نت

 اضافٌ شدى است.

 نَیسندگی ٍ تَلید نحتَا نتنی 
يا  نَیسندگی ٍ تَلید نحتَا نتنی جز نشاغل جدیدی  با تَجٌ بٌ گسترش کسب ٍ کاريا ٍ نجازی شدن آن

 است کٌ تقریبا يهٌ بٌ دنبال استخدام نیرٍی تَلید نحتَا يستند.
بتَانید نًارت خَد را در زنینٌ نَیسندگی ٍ نحتَا خالق ٍ جذاب افزایش ديید، آیندى شغلی خَبی  اگر

 خَايید داشت.

 طراحی سایت 
 طراحی سایت جز نشاغل پرطرفدار است کٌ بازار کار خَبی دارد.

 ای ٍ نبتدی فعالیت کنند. تَانند بٌ صَرت حرفٌ يای نختلف نی افراد با تَانهندی
 باشد. نًارت طراحی سایت در تهام دنیا جز نشاغل پر درآند نی باید بگَسسو

 گرافیست ٍ طراح 
 تَانید کاريای گرافیکی را بٌ ير شکلی کٌ يست انجام ديید. شها نی

زنینٌ گرافیک بسیار گستردى است انَاع کاريای گرافیکی از جهلٌ طراحی کارت ٍیزیت، طراحی بنر تبلیغاتی، 
 يا فعالیت کنید. اتی ٍ حتی رتَش عکسطراحی انَاع تصاٍیر تبلیغ

 پشتیبان تلفنی 
تَانید بٌ راحتی این کار در خانٌ  بسیاری از نراکز تهاس بٌ تعداد زیادی نیرٍی پشتیبان تلفنی نیاز دارند شها نی

 انجام ديید.
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 آنَزش 
یی دارید آن نًارت ای کٌ تَانا تَانید با پرٍرش آن در ير زنینٌ يایی است کٌ نی آنَزش جز آن دستٌ از نًارت

 را بٌ دیگران انتقال ديید.

 نَشن گرافیک ٍ ساخت انیهیشن 
با گسترش کسب ٍ کاريا در فضای نجازی، صاحبان نشاغل بٌ دنبال این يستند کٌ بتَانند شغل خَد را بٌ 

 شکل جدید ٍ عانٌ پسند نعرفی کنند.
 گذرانند. ت ٍقت در آن نیيایی است کٌ نردم رٍزانٌ چندین ساعا فضای نجازی یکی از سرگرنی

 باشد. يای تبلیغاتی رايی برای درآند زایی نی ساخت کلیپ ٍ انیهیشن

 نشاٍرى کسب ٍ کار 
 يهٌ بٌ دنبال گسترش ٍ ارتقا کسب ٍ کار خَد يستند.

يهٌ افراد ایدى ٍ قدرت آیندى نگر بَدن را ندارند، در بسیازی از نشاغل افراد از نشاٍرین برتر این حَزى 
 گیرند. یی نیراينها

تَانید تنًا از طریق  فعالیت بٌ عنَان یک نشاٍر کار دشَاری است انا اگر تَانایی انجام این کار را دارید نی
 يای بسیار باالیی بٌ دست آٍرید. نشاٍرى بٌ افراد در آند

 دالیل رشد فریلنسینگ

 اند. در چندین سال اخیر افراد زیادی چٌ بٌ عنَان کارفرنا چٌ بٌ عنَان فریلنسر تهایل زیادی بٌ این نَضَع نشان دادى
 تَان بٌ نَارد زیر اشارى کرد. از جهلٌ عَانل تاثیر گذار در رشد فریلنسینگ نی

 کهبَد کار اداری 

 تیق دریافَکهبَد حق 

 گسترش ارتباطات ٍ فضای نجازی 

 انکان يهکاری با افراد از ير کجای کشَر 
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 نحىه دریافت پروژه

 .يا اقدام بٌ فریلنسینگ کرد تَان از طریق آن يای زیادی ٍجَد دارد کٌ نی سایت
 .يا عضَ يستند يا يو کارفرنایان ٍ يو فریلنسر در این سایت

 .ديند یقرار ن تیسا نیرا در اٍ فریلنسريا نیز رزٍنٌ خَد کارفرنایان نَع پرٍژى خَد 
يهکاری بٌ افراد دادى نتنَعی برای يایی کٌ در سایت ٍجَد دارد پیشنًادات  در این نیان با تَجٌ بٌ رزٍنٌ ٍ پرٍژى

 .شَد نی
 ٍ فریلنسر یا پرٍژى دلخَاى را پیدا کنند. يا بٌ جست ٍ جَ بپردازند تَانند در این سایت يو چنین افراد نی

يایی کٌ در سایت قرار دارد را بخَانید ٍ با تَجٌ بٌ نَع کار خَد بٌ فریلنسريایی کٌ برای  اگر کارفرنا يستید رزٍنٌ
 انجام

 .کار شها نناسب يستند پیشنًاد ديید
يایی کٌ دارید برای  يا ٍ نًارت بٌ تَاناییيا را جست ٍ جَ کردى ٍ با تَجٌ  تَانید پرٍژى ٍ اگر فریلنسر يستید نی

 نشتریان
 .رزٍنٌ خَد را ارسال کنید

 های فریلنسینگ سایت

 يایی يا ٍ نیاز تَانند با تَجٌ بٌ تَانایی يای ایرانی ٍ خارجی زیادی ٍجَد دارد کٌ فریلنسريا ٍ نشتریان نی سایت
 يا استفادى کنند. کٌ دارند از این سایت

 پردازیو. يای فریلنسینگ ایرانی ٍ خارجی نی نعرفی بًترین سایتنا در این بخش بٌ  
 تَانید با ير تَانایی کٌ دارد حداقل چندین پرٍژى دریافت نهایید. يا نی در این سایت

 

 :يای ایرانی سایت

 َسایت ننکارت 

 سایت پَنیشا 

 سایت پارس فریلنسر 

 سایت سان تایپ 
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 سایت تایپایران 

 ٌسایت کاریش 

 سایت انجام نیدم 

 َسایت استَک فَت 

 سایت پارسکدرز 

 

 :يای خارجی سایت

 .تر است ٍ دردسريای خَد را دارد، ٍلی طرفداران خَد را دارد يای خارجی کهی نشکل کار با سایت
 .يای خارجی را نیز دارند يا تهایل بٌ اخذ پرٍژى از سایت يای باالیی کٌ دارند فریلنسر بٌ دلیل پرداخت

 .پردازند يای خارجی فقط در یک زنینٌ شغلی بٌ فعالیت نی چنین برخی از سایت يو
 .کنند يا استفادى نی شَند ٍ از آن يا عضَ نی ای تر در این سایت نعهَال افراد حرفٌ

Envato 

 .کنند کٌ شانل نَارد زیر است ی خاص فعالیت نی این شرکت چندین زیرنجهَعٌ دارد کٌ ير کدام در یک حرفٌ

 طراحی قالب برای سایت يا، اسکریپت يا، پالگین يا 

 فیلو، نَشن گرافیک ٍ پرٍژى يای افترافکت 

 نَسیقی ٍ جلَى يای صَتی 

 تصاٍیر، آیکن، لَگَيا، ٍکتَريا ٍ طرح يای فتَشاپی  

 ساخت گرافیک بازی يای کانپیَتری 

  3انیهیشن يا ٍ پرٍژى يایD 

Upwork 
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 .کنند يای نختلف فعالیت نی خارجی نی باشد کٌ در حَزى یکی از بزرگترین سایت يای فریلنسینگ
 .نیلیَن نشتری عضَ است ۵نیلیَن فریلنسر ٍ بیش از  ۲۱بیش از  در این سایت 

Freelancer 

 .است ۱۲۱۲یکی از بًترین سایت يای خارجی در سال  Freelancer سایت
 .عت دانستيای فعال در این صن سایت  تَان از اٍلین را نی Freelancer سایت

 .يا دستهزد دریافت کنند فریلنسريا نی تَانند برای نیلیَن يا کسب ٍ کار کَچک در سرتاسر دنیا کار کنند ٍ از آن

Guru 

 .نی پردازد IT ای بٌ فرٍش ٍ بازاریابی در حَزى این سایت بٌ صَرت کانال حرفٌ
 .نیلیَن نفر در این سایت فعالیت دارند  ۲.۵بیش از 

Fiverr 

َیت در این سایت ابتدا باید نبلغی را پرداخت کنید این سایت برای فرٍش خدنات، کار ٍ یا سرٍیس تَسط برای عض
يای نختلف حتی افرادی کٌ  فریلنسريا نی باشد. از طراحی گرفتٌ تا رسانٌ يای اجتهاعی در این سایت افراد با تَانایی

 .تَانند پرٍژى اخذ کنند باشند نی آناتَر نی

۹۹designs 

شها این انکان را نی ديد تا نسابقات طراحی را با تَجٌ بٌ نیازيای خَد اجرا کنید ٍ سپس طرح برندى را انتخاب  بٌ
 .نهائید

 .این سایت بٌ شها انکان ارزیابی تعداد زیادی از گزینٌ يا را نی ديد
 .با این نزیت کٌ شها با انَاع گزینٌ يای خالقانٌ برای کار خَد نَاجٌ نی شَید

Proz 

 .اعضای سایت را نجهَعٌ ای از نترجهان آناتَر ٍ حرفٌ ای تشکیل نی ديد
 .شَد يایی است کٌ بیشترین تنَع نلیتی در افراد عضَ شدى ٍ فعال در سایت دیدى نی تَان گفت جز سایت نی

 translated 

يا تَسط افراد ترجهٌ  باشد کٌ بیش از صد زبان رسهی در این سایتيا در زنینٌ ترجهٌ نی  ترین سایت یکی از نحبَب
 .شَد نی


