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 مقدمه 

 .کندمشاغل دورکاری مشاغلی هستند که افراد در خانه بدون نیاز به حضور فیزیکی مطابق با تخصص خود کار می 
شده است و موردتوجه بسیاری از طورجدی مطرح در چند سال اخیر در تمام جوامع مبحث دورکاری تمام مشاغل به 

 .وکار محبوبیت پیداکرده استافراد قرارگرفته است و بین کارمندان و صاحبان کسب 
 .های متفاوت وجود داردمشاغل دورکاری بسیاری در دنیا در حوزه

 .ها را از راه دور انجام داد، شگفت زده شویدتوان آن اغل دورکاری که می ممکن است شما از انواع مش
ای که وجود دارد، هم چنین به لطف انجام کارها که به صورت با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات گسترده 

و کارگزاری سهام و  ها از مهندسی گرفته تا نوشتنتوان کارهای زیادی را از خانه انجام داد. گستردگی آن آنالین، می 
 .… بسیار متفاوت هستند

صورت دورکاری را شروع کنند زیرا دچار های روزمره و تکراری خود را رها کنند و کار به دهند شغل افراد ترجیح می 
 .شوندشوند و دارای درآمد خوبی می روزمرگی نمی 

 .طورجدی فکر کنیدری به توانید به دورکااید می اگر مهارت خاصی دارید و از شغل خود خسته شده 

 های مشاغل دورکاری ویژگی 

 .فعالیت کنند دورکاری امروزه بسیاری از مشاغل این امکان را به دست آورده اند که بتوانند به صورت
 .توانند دورکاری کنند یا برای دورکاری خیلی مناسب نیستندالبته در این میان، مشاغلی نیز وجود دارد که نمی 

شود و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد  غل متفاوت آن دسته از کارهایی به صورت تکی انجام می در میان مشا
 .توانند دورکاری کنندتر می راحت

 .یک قاعده کلی برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن شغل برای دورکاری وجود دارد
 .اری کنندتوانند دورکتر می های زیر را دارا باشند راحتهایی که ویژگی فعالیت 

 .بیشتر به شکل فردی قابل اجرا هستند •
 .نیاز کمی به آموزش و نظارت و بازرسی دارند •
 .به زمان و مکان وابستگی ندارند •
 .شوندبه صورت مستقیم با مشتری روبه رو نمی  •
 .نیازی به دسترسی فیزیکی به منابع ثابت و اطالعات محرمانه ندارند •
 .حتی قابل نظارت استخروجی کار و کیفیت انجام کار به را •
 .ریزی و تجهیزات معمولی باشدها، تفکر، برنامه الزمۀ انجام دادن آن  •

 ، ی خاصی با کامپیوتر هستیدچنین اگر شغل شما مبتنی بر رایانه است و مشغول حرفه هم 
 .توانید به راحتی درخانه درآمد داشته باشیدباید بگوییم شغل شما برای دورکاری ایده آل است و می 
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 انواع مشاغل دورکاری 
های مختلف ایم البته مشاغل زیادی در حوزه کنند را آماده کرده  دورکاری تواننددر اینجا لیستی از مشاغل که می 

 .ها را به صورت دورکاری انجام دادتوان آن وجود دارد که می 

 یگرافیک و طراح
 .تواند آن را در هرجای دنیا انجام دهیدگرافیک و طراحی جز مشاغلی است که می 

 .مشاغل مرتبط با طراحی و گرافیک کامپیوتری در ایران خارج از کشور بازار کار مناسبی دارد
توانید به راحتی برای خود پروژه کاری دریافت کنید و یا به عنوان یک نیروی دورکار در یک سازمان  شما می 

 .مشغول فعالیت باشید

 یخدمات مشتر
درخواست بسیاری از شرکت ها، از جمله خرده فروشان آنالین و سازمان های دیجیتال، افرادی را برای مدیریت 

 .های خدمات به مشتری استخدام می کنند
 ؟ تا به حال دکمه ای برای “گفتگو برای کمک” یا “ارسال یک ایمیل برای کمک فوری” مشاهده کرده اید

 .کندممکن است شخص دیگری برای شرکت به صورت آنالین از راه دور کار می 
 .ا ارتباطات می توانند مناسب این نوع دورکاری باشندافراد با سابقه در خرده فروشی، خدمات مشتری، بازاریابی ی

 یبرنامه نویس
مشاغل به برنامه نویسان نیاز بیشتری  همچنان که دنیای رمزگذاری رایانه و هوش مصنوعی رو به رشد است،

 .دارند
 .بسیاری از برنامه نویسان برجسته، بدون داشتن مدرک دانشگاهی، کار با درآمد مناسبی را کسب می کنند

 .و از آنجا که کار مبتنی بر رایانه است، درصد زیادی از برنامه نویسان می توانند از خانه کار کنند
که  ios عامل اندروید وهای همراه نیاز افراد به برنامه نویسان دو سیستم فاده از تلفنبا توجه به فراگیر شدن است 

 .اندازی کند ضروری شده استهایی را طراحی و راههای هوشمند برنامه بتوانند برای گوشی 
باشد زیرا تا  عنوان شغل دورکاری مناسبتواند به عامل می نویسی برای این دو سیستمتوان گفت برنامه رو میازاین

 .شودکنند نیاز افراد به این شغل احساس می های هوشمند استفاده می زمانی که همه از تلفن
 .شودسازترین مشاغل دورکاری نیز محسوب می برنامه نویسی جز پول 

 

 

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#2351a15cef27e7c86
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#2351a15cef27e7c86
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#2351a15cef27e7c86
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#51d62789446d7c727
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#51d62789446d7c727
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#51d62789446d7c727
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#cb0737eb90ee4a235
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#cb0737eb90ee4a235
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#cb0737eb90ee4a235


 

 

 5صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 آموزش
 .پیشرفت فناوری و ارتباطات اینترنتی پرسرعت فرصت های بیشتری را برای معلمان ایجاد کرده است

 .توانند همکاری متقابل با دانش آموزان و شاگردان خود در سراسر جهان داشته باشندها می آن 
 .ار و نوع کالس هایی که تدریس می کنید، باشددرآمد شما ممکن است براساس تعداد ساعات ک

 .توانید آن را در قالب آموزش از طریق اینترنت انجام دهیدای که مهارتی داشته باشید می شما در هر زمینه 
 .تواند درآمد خوبی برای شما ایجاد کندآموزش یکی از مشاغل دورکاری است که می 

عنوان یک معلم دورکاری کار خود را آغاز کنید و توانید به ادارید می اگر شما سابقه تدریس درزمینٔه های مختلف ر
 .مدرسه خودتان را از راه دور مدیریت کنید

 .آموز در هر مکانی ارتباط برقرار کرده و آموزش بدهیدزمان با چندین دانش صورت آنالین هم توانید به می 

 یدستیار مجازی دورکار
وکار همواره فردی را در کنار خود نیاز دارند که بتواند مدیریت کارها و قرارها و پاسخ به مدیران و صاحبان کسب 

 .دهدها و ایمیل و یادآوری کارهای روزانه را انجام نامه 
 .زمان برای چندین نفر کارکنیدطور هم توانید به جای منشی بودن در یک محیط می شما به 

 .درآمد دستیار مجازی از منشی یک اداره ثابت بسیار بیشتر است

 یهای اجتماعی دورکاربازاریابی شبکه
 .ترین مشاغل شده استهای شبکه اجتماعی جزو محبوب بازاریابی 

های اجتماعی و خالقیت در جذب مشتری با زم داشتن درک مناسبی از شبکه های اجتماعی مستلبازاریابی شبکه 
 .کمک تولید محتوا و ساخت انیمیشن و بنرهای تبلیغاتی داشته باشد

 یحسابدار دورکار
شاید به تصور برخی از افراد حسابدار باید حتمًا در محل کار حضور پیدا کنند اما با رشد فّناوری اآلن نیاز به حضور  

توانند از راه دور های مدیریت بانکی می افزارها و دستگاهحسابداران در محل کار و اداره نیست با استفاده از نرم 
 .دهندکارهای خود را انجام 

 یورود اطالعات و رونویس
 .دمشاغل بسیاری وجود دارد که نیاز افراد متعددی دارند تا کار ورودی داده و یا رونویسی را انجام دهن

خواهید دورکاری تازه شروع کنید و یا سرعت تایپ باالیی دارید، این کار ای ندارید و می اگر مهارت پیشرفته 
 .انتخاب مناسبی است

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#7dfc2087d4ac9a6b2
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#7dfc2087d4ac9a6b2
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#45d7c7d9462f27337
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#45d7c7d9462f27337
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#45d7c7d9462f27337
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#8fc814d1a4400d19a
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#a32692a85ff965cfe
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#a32692a85ff965cfe
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#a32692a85ff965cfe
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#66ba30b32ccfebac3
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#66ba30b32ccfebac3
https://rahaco.net/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#66ba30b32ccfebac3


 

 

 6صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 .توانند از آن شروع کنندباشد که افراد مبتدی می رونویسی و ورود اطالعات جز مشاغل دورکاری می 
 .تواند با کمی دقت آن را انجام دهدی خاصی ندارد و هرکسی می چرا که نیاز به حرفه 

 هترجم
ها مهارت دارید ، می توانید یک شغل را پیدا کنید که به عنوان مترجم کار  اگر دو زبانه هستید یا در چندتا از زبان

 .کند
 .بسیاری از این کارها را می توان از راه دور و به صورت مستقل انجام داد

 .ستخدام شوندمترجمانی که به صورت آنالین کار می کنند ممکن است توسط یک شرکت ترجمه کننده ا
 .اخبار و مقاالت، صفحات وب و کتاب ها و هر چیزی که شرکت بخواهد را ترجمه کنند

 .تواند به صورت مستقل یا وابسته به شرکت انجام شودمترجمی جز آن دسته از مشاغل دورکاری است که می 
 .دادندم می ترین مشاغلی است که به صورت دورکاری انجام آن را افراد انجاچنین جز قدیمیهم 

آن زمان که هنوز مشاغل دورکاری و حتی اینترنت و ارتباطات آنالین وجود نداشت، مترجمی به صورت سنتی  
 .شدانجام می 

 .دادندها را دوباره تحویل می مترجمان به صورت فیزیکی اطالعات را دریافت کرده بعد از ترجمه آن

 بتوسعه دهنده و
 .ای هستندبسیاری از افراد به عنوان توسعه دهنده وب مشغول به کار حرفه 

 .کنندخواه با یک شرکت خاص و یا به صورت مستقل برای انواع مختلف مشتری، درآمد خود را ایجاد می 
 .اگرچه یادگیری نحوه طراحی وب سایت گاهی اوقات می تواند یک منحنی یادگیری شیب دار باشد

 .ها را به سرعت دریافت کنندتوانند آموزشاما منابع آنالین زیادی برای عالقه مندان به این کار وجود دارد و می 
 ،د را به مشاغل بزرگ یا کوچک بازاریابی کنیدتقریبًا در هر شغلی به یک وب سایت احتیاج است، بنابراین اگر خو

 .مند شویدتوانید فرصت های بی پایان شغلی برای خود به وجود آورید و از مزایای آن بهرهمی 

 .شودتولید محتوا نیز یکی از مشاغل دورکاری محسوب می 
ها ت به این آسانی شاید نوشتن مطالب برای شما خیلی آسان باشد اما تنظیم و نوشتن یک محتوا برای سای

 .نیست زیرا باید اصولی را رعایت کرد
روز و دانش جدید باشد، کارشناس تولید محتوا و سئو  یک کارشناس تولید محتوا باید همیشه دارای اطالعات به 

 .کند که قواعد و اصول سئو رعایت کرده باشدباید بتواند با کمک محتوایی که تولید می 
رؤیت  وجوی گوگل قابل توان آن را سئو کرد که توسط موتورهای جست ر باشد بهتر می تهر چه تولید محتوای قوی 

 .باشد
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 ینویسندگی، محتوا نویسی، تبلیغ نویس
زیادی از فرصت های نویسندگی برای کسانی که وقت خود را برای جستجوی کار اختصاص می دهند وجود  تعداد 

 .دارد
 .ای و آماتور و نوشتن مقاله نامه گرفته تا بازاریابی محتوایی به صورت حرفه از نویسندگی داستان و نمایش 

ه هم بازار کار فراوان دارد هم متقاضیان  تواند جز مشاغل دورکاری باشد کمحتوا نویسی در چندین سال آینده می 
 .زیادی

 .اگر چه پیدا کردن یک نگارش قابل قبول و درست دشوار است، پس از، انجام کارهای ساده شروع کنید
بعد از جمع آوری یک نمونه کار حرفه ای، می توانید یک راه خوب برای درآمدزایی در خانه یا یک مکان دور افتاده 

 .انتخاب کنید

 یمشاور حقوقی دورکار
صورت دورکاری به این کار مشغول شوید و مدیر و  توانید به اگر شما تخصصی در انجام امور حقوقی دارید می 

 .تان شویدرئیس خود
 .زمان استراحت و کار خود را خودتان تعیین کنید

 .توان گفت در بین دیگر مشاغل دورکاری این شغل درآمد بیشتری داردمی 

 اهامنیت شبکه
تر شده و به همین دلیل نیاز به یک فرد های اینترنتی هکرها بیشتر و قوی با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه 

 .شودها را تأمین کند بیشتر از همیشه احساس میاند امنیت شبکه که بتو

 

 ر مزایای مشاغل دورکا 

در دورکاری شما خودتان رئیس خودتان هستید و میزان درآمد و مرخصی به خود شما و فعالیت خودتان بستگی  
 .دارد

گیرد زیرا کارفرمایان برای استخدام  دورکاری به دلیل هزینه پایین که برای کارفرمایان دارد بیشتر موردتوجه قرار می 
 .ها نداردآن  افراد نیاز به تهیه تجهیزات و محلی برای استقرار

 .توانند نیروهای خود را زمان طوالنی نگه دارند زیرا شرایط کاری برای کارمندان منعطف استکارفرمایان می 
 .های حضور در محل کار رادارندافراد دورکاری اصواًل افراد خالق هستند که کمتر دچار استرس و تنش

 .دارندبندی کارهای خود ریزی و زمان نامه در مشاغل دورکاری افراد استقالل و آزادی کامل برای بر 
توانند بدون داشتن دغدغه رفت و آمد و خروج از محیط خانه افراد حتی با وجود معلولیت های جسمی خود می 

 .در خانه یا شرایط محیطی موجود شروع به کار کنند
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ر فرد مسئول رفتار و کار خود شود و هخطرهای کاری ناشی از رفت و آمد و حضور در محل کار برای افراد کم می 
 .شودمی 

 

 .های دورکاری استفاده کنیدتوانید از سامانه اگر شما صاحب شرکت یا سازمانی هستید می 
 .کند که همه افراد بتوانند دورکاری کنندفراهم می این سامانه شرایطی را در مجموعه 

 .دهدرها این امکان را در اختیار شما قرار می  سامانه دورکاری امن
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