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 کم  هی خالقانه در منزل با سرما ی نیکارآفر   یها دهیا  نیتا از بهتر 24

دنیا دارد به سمتی حرکت می کند که سیستم کسب و کارها را از شکل سنتی در ادارات و فروشگاه های  
ایده کارآفرینی در منزل چیزی شنیده اید؟ امروز     به اشکال خانگی و دیجیتال تغییر دهد. تا حاال درباره 

 .می خواهیم درباره همین موضوع صحبت کنیم

فرینی در زنان است؛ زیرا این خانم ها هستند که بیشتر وقت خود را  همچنین یک طرف بحث ما ایده کارآ
در خانه سپری می کنند و خیلی عالی است که یک منبع درآمد مستقل برای خود داشته باشند. دوست دارید  

 .ایده های کارآفرینی را بشناسید؟ پس بیایید شروع کنیم 

 یه کم بهترین ایده های کارآفرینی خالقانه در منزل با سرما

که در این مقاله قرار است بیان شوند، به طور کلی یا نیاز به سرمایه ندارند یا میزان   ایده های کارآفرینی
تا از بهترین ایده های کارآفرینی اینترنتی آشنا    7بودجه الزم برای آن ها کم است؛ اما در این قسمت با  

 :شوید 

 مشاوره رسانه های اجتماعی1.

در عصر تکنولوژی و تجارت الکترونیک به سر می بریم و کمتر کسی پیدا می    همانطور که می دانید،
شود که با شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک یا توئیتر آشنا نباشد؛ اگر بر این پلتفرم ها تسلط  

کسب درآمد   ش دارید می توانید در زمینه توسعه کسب و کارهای اینترنتی به افراد مشاوره دهید. آموز
  بهترین روش های کم هزینه در خانه ادمین شبکه های اجتماعی نو همینطور کسب درآمد به عنوا  کلیکی

 .محسوب می شوند 

 همکاری در فروش 2.

ایده های کارآفرینی است  افیلیت مارکتینگ یکی دیگر از  یا همان  کسب درآمد از   ؛ همکاری در فروش 
ست که می توانید شاهد سودهای رؤیایی و  یکی از بهترین روش های فروش مشارکتی در خانه ا  آمازون 

 !باورنکردنی در زمانی کوتاه باشید 

 عکاسی حرفه ای3.

عکاسی است؛ اگر به این حرفه عالقه دارید می توانید دوره های    ایده برای پولدارشدن 100  یکی از
ا بقیه  به  نسبت  روش  این  بخرید.  هم  را  تجهیزات الزم  و  دوربین  و  بگذرانید  را  آن  های  آموزشی  یده 

 .کارآفرینی کمی پرهزینه است ولی سودی که از این راه به دست می آورید ارزشش را دارد 

مناطق بکر و سبز را برای عکاسی انتخاب کنید و عکس های خود را در سایت های اشتراک گذاری قرار  
سفارش    دهید. به مرور می توانید از برند های مختلف برای چاپ عکس روی قاب گوشی، تیشرت و... 

 .کار دریافت کنید 
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در این حرفه درست است برای عکاسی باید بیرون از خانه بروید اما در نهایت کارهای فتوشاپ و افکت  
 .دهی به عکس را در خانه و با رایانه شخصی خود انجام می دهید 

 وبالگ نویسی 4.

امتحان کنید. وبالگ نویسی  اگر واقعاً دنبال ایده های کارآفرینی جذاب و جالب هستید وبالگ نویسی را  
تخصص و دانش باال می خواهد؛ در این روش سرمایه نیاز ندارید فقط باید در هر زمینه که توانمند هستید  
مقاالت معتبر و عالی بنویسید. بعد از مدتی تمرین و آزمون و خطا متوجه خواهید شد که چگونه درآمد باال  

 .و شگفت انگیزی از این راه کسب خواهید کرد 

 آموزش سبک زندگی سالم5.

اگر در زمینه نکات بهداشتی مهارت و اطالعات دارید یکی از بهترین روش های درآمدزایی در خانه  
آموزش اینترنتی الیف استایل سالم که شامل اصول ورزش، تغذیه و خواب یا رفتارهای روزمره می شود  

در این زمینه فعالیت داشته باشید   کسب درآمد از اینستاگرام   توانید به شکل آنالین مثالً به صورت است. می 
 .و درآمد کسب کنید 

 پرورش زنبور عسل 6.

حتماً تعجب کرده اید؛ اما پرورش زنبور عسل یکی از شیرین ترین ایده های کارآفرینی در خانه است که  
لوازم   و  بگذرانید  را  ای  حرفه  فنی  دوره  یک  کافیست  دارد.  احتیاج  سبک  فنی  دانش  و  کم  سرمایه  به 

وتاهی به درآمد  مخصوص از جمله کندو، دود مخصوص، گرده گل و لباس ایمنی را تهیه کنید و در مدت ک
 .باال برسید 

 آرایشگری 7.

یکی از ایده های کارآفرینی مناسب در خانه راه اندازی یک آرایشگاه کوچک است؛ می توانید قسمتی از  
منزل خود را به آرایشگاه اختصاص دهید و کارهایی که در آن تخصص دارید مثل سشوار موها یا اصالح  

 .صورت را انجام دهید 

 کسب درآمد از آپارات: بخوانبد 

 ایده کارآفرینی در زنان 
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آورده شده است. هرکاری که به عنوان یک خانم می توانید    ایده کارآفرینی در زنان  ین قسمت بهترین در ا
 :از پس آن بربیایید را در این قسمت ببینید 

 طراحی وب سایت به شکل فریلنسر 1.

ین  حتماً می دانید که بازار فروشگاه های اینترنتی داغ است و گوگل پر شده از فروشگاه آنالین! اگر در ا 
ایده های    زمینه استعداد دارید یک لحظه هم فرصت را از دست ندهید. طراحی وب سایت یکی از بهترین

محسوب می   کسب درآمد برای نوجوانان  برای خانم هاست؛ همچنین یکی از راه های مناسب   کارآفرینی 
 .شود 

 نویسی  برنامه2.

می گردید روی کدنویسی یا همان برنامه نویسی فکر کنید. جاهای    ایده های نو برای کارآفرینی   اگر دنبال
حتی در یک دوره کوتاه شش ماهه یاد بگیرید و به عنوان یک     زیادی برنامه نویس می خواهند؛ می توانید 

 .به آن نگاه کنید  فریلنسری  و شغل کسب درآمد در خانه راه

 دراپ شیپینگ 3.

آنالین عالقه   کسب درآمد اینترنتی  یکی از بهترین ایده های کارآفرینی برای خانم هایی که به فروش و
دارند دراپ شیپینگ است. مثالً در کار فروش اینترنتی لوازم آرایش گیاهی مشغول هستید؛ در این روش  

باشید یا حتی کار ارسال را انجام دهید. تنها وظیفه بازاریابی و    اصالً نیاز نیست کاال را پیش خود داشته 
فروش محصوالت بر عهده شماست و باید بعد از خرید و واریز هرینه به وسیله مشتری کار انتقال محصول  

 .را به شخص مسئول این کار واگذار کنید 

 ارائه خدمات حیوانات خانگی4.
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که مناسب خانم هاست ارائه خدماتی مانند نگهداری و پیاده روی    یکی از ایده های کارآفرینی جدید و جالب 
 .برایتان فوق العاده است  ایده کسب و کار  حیوانات خانگی است. اگر به حیوانات عالقه مند هستید این 

می توانید با نگهداری حیوانات همسایه و آشنایان وقتی به سرکار می روند، بردنشان به پارک و تغذیه و  
به    ایده های کارآفرینی برای دانش آموزان  ا پول خوبی دریافت کنید. همچنین یکی از بهترینحمام آن ه 

 .شمار می آید 

 آموزش اینترنتی فیتنس 5.

برپایی یک کالس فیتنس شخصی برای خانم هاست.   اک ویدیو کسب درآمد از اشتر  یکی از بهترین راه های 
خیلی از خانم های شاغل فرصت ندارند باشگاه بروند و به تناسب اندام خود رسیدگی کنند؛ می توانید با  

 .انتشار ویدیوهای بدنسازی و یا ایروبیک در یوتیوب یا اینستاگرام به کسب درآمد مشغول شوید 

 تولید انواع ترشیجات6.

ر است بین ایده های کارآفرینی گریزی هم به ایده های سنتی و قدیمی بزنیم. شاید شما هم جزو آن خانم  بهت
هایی باشید که به کارهای خانگی و دور از اینترنت عالقه مندید؛ خب می توانید انواع شوری و ترشی یا  

کسب و کار کوچک    یکحتی مربا با رعایت نکات بهداشتی درست کنید و به فروش برسانید. این روش  
 .محسوب می شود و از بهترین ایده های کارآفرینی در ایران است  پرسود 

 برنامه ریزی مجالس عروسی 7.

خانم ها ذاتا خوش سلیقه هستند و ابتکار عمل زیادی دارند. پیشنهاد می کنیم اگر به دکوراسیون سالن و  
جذاب ترین    خنچه عقد، پذیرایی و دیزاین عروسی عالقه دارید از این توانایی خود استفاده کنید. این یکی از 

 .برای خانم هاست  ایده های کارآفرینی 

 ساخت عروسک های بافتنی 8.

متکی باشیم، کارهای هنری هم   درآمد اینترنتی بدون سرمایه   شه که الزم نیست به روش های کسب همی
وسک های رنگی  می توانند با کمترین سرمایه به یک منبع پولساز برای ما تبدیل شوند؛ مثل ساخت عر 

 .بافتنی

 مدیریت آشپزی 9.

اما مدیریت آشپزی و سفره آرایی هم یکی دیگر از ایده های کارآفرینی است که خانم ها برای آن ساخته  
شده اند. با پخت انواع غذای سنتی، فست فود یا دسر و شیرینی یک منبع درآمد خانگی برای خود داشته  

را هم تجربه کنید و به سود ماهانه   کسب درآمد از تلگرام   تبلیغاتیباشید. همچنین می توانید با چنل های  
 .باالیی برسید 

 .عالقه من هستید، کلیک کنید  پادکست های کسب و کار  اگر به 
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 کارآفرینی در منزل 

 

ایده    8ای خانم ها را بیان کردیم وقتش رسیده  حاال که ایده های خالقانه و »ایده های کارآفرینی« مناسب بر
 :کارآفرینی در منزل را که تا االن درباره آن صحبت نکردیم بررسی کنیم 

 ماساژدرمانی 1.

یکی از بهترین مشاغل خانگی ماساژدرمانی است؛ ماساژ می تواند اضطراب و درگیری ذهنی را از بین  
این حرفه عالقه مندید در کارگاه های آموزشی آن شرکت  ببرد و آرامش عمیقی در فرد ایجاد کند. اگر به  

 کنید. حتی می توانید کلیپ های آموزشی درباره خواص ماساژ بسازید و در اینترنت منتشر کنید 

 .بتکاری برای کسب درآمد یک شیوه جالب و ا  کسب درآمد از روبیکا 

 سرویس دستیار آنالین 2.

یکی از بهترین ایده های کارآفرینی در خانه برای افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند! می توانید به  
بفرستید، پرونده های   ایمیل های آن ها را  با شرکت های مختلف وارد همکاری شوید و  عنوان دستیار 

روز جلسات آن ها را برنامه ریزی کنید. این شغل برای افراد دانشجو که درگیر    دیجیتال بسازید یا تاریخ و 
درس و کارهای پژوهشی هستند اما دوست دارند در اوقات آزاد خود یک منبع درآمد کوچک داشته باشند  

 !عالیست 

 ایجاد یک آژانس گردشگری.3.

هتل برای مسافران عالقه دارند این  اگر جزو آدم هایی هستید که به کارهای رزرو بلیط پرواز و اقامت  
یک پیشنهاد مناسب است. بعضی از افراد دوست دارند این کارها را در خانه انجام دهند؛ بنابراین می  

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-from-rubika/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

توانید به شکل اینترنتی تدارکات سفر را برنامه ریزی کنید. فقط یادتان باشد برای فعالیت در این زمینه  
 .ری و قوانین گردشگری آشنایی کامل داشته باشید الزم است با فن بیان، ارتباط با مشت

 فروشی گل 4.

اگر به گل و گیاه عالقه داشته باشید می توانید با خالقیت کامل بخشی از خانه را به پرورش انواع گل های  
زیبا و رنگی اختصاص دهید؛ سپس گل ها را با سلیقه خود تزیین کنید و برای فروش تبلیغات آن را انجام  

 .دهید 

 طراحی گرافیک 5.

یکی از قسنگ ترین ایده های کارآفرینی طراحی گرافیک است؛ می توانید به عنوان گرافیست همزمان با  
 .چند شرکت کار کنید. این حرفه به شکل آزاد و فریلنسری است و درآمد باالیی دارد 

 خدمات طراحی چندرسانه ای 6.

، فیلمبرداری و انیمیشن سازی و کارهایی مشابه  طراحی چندرسانه ای یعنی کار با پلتفرم های اجتماعی
این موارد. این ایده را به کسانی توصیه می کنیم که حوصله کارهای کامپیوتری را دارند و سختی هایی  

روبه رو می شوند را می پذیرند چون کار را دوست دارند. این حرفه درآمد باالیی   که هر از گاهی با آن 
کسب درآمد با دیدن    احت و بی دغدغه اینترنتی برای کسب درآمد هستید مادارد. اگر دنبال یک روش ر

 .را به شما معرفی می کنیم تبلیغات

 مشاور استخدام . 7

فراد پرمشغله و دانشجو مشاوره استخدام است. به  یکی از انواع ایده های کارآفرینی جالب به ویژه برای ا
عنوان مشاور استخدام می توانید یک رابطه همکاری به برندهای مختلف ببندید و به شکل دورکار در  

 .استخدام نیروی جدید به آن ها کمک کنید 

ق کنید  ولی برای فعالیت در این شغل الزم است کامل درباره رزومه، قوانین و چارچوب های شرکت تحقی
 .تا به معنای واقعی بتوانید کار غربال و پذیرش نیروهای جدید را انجام دهید 

 تولید محتوای سایت 8.

امروزه همه حداقل یک بار نام بازاریابی محتوایی سایت یا کانتنت مارکتینگ به گوششان خورده است.  
متنی یا همان مقاله، تصویری شامل  تولید محتوا خیلی وسعت دارد؛ می توانید انواع محتوای دیجیتال اعم از  

عکس و ویدیو و صوتی که پادکست می شود را تولید کنید. همچنین امروزه بیشتر تکنیک های بازاریابی  
دیجیتال در وب سایت و انواع شبکه های اجتماعی به محتوای باکیفیت و جذاب نیاز دارند تا در رنکینگ  

 .گوگل رتبه باالیی به دست آورند 
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دارید در خانه مشغول به کار شوید، پیشنهاد می کنیم اصول تولید و ویراستاری محتوا را یاد  اگر دوست  
 فریلنسری  بگیرید و امتحان کنید. این یکی از بهترین ایده های کارآفرینی برای افرادی است که به کارهای

 !عالقه دارند 

برای آشنایی بیشتر با انواع روش های بازاریابی و کسب و کار، پیشنهاد می کنیم بالگ پست ها و مقاالت  
 .وب سایت معتبر دایان افیلیت را مطالعه کنید 

رنتی گرفته تا اصول  در این سایت می توانید درباره انواع شکل درآمدزایی از تکینک های بازاریابی اینت
اطالعات کسب کنید و کسب و کار شخصی خود را   محاسبه درآمد ماینر  لمربوط به عرض دیجیتال مث

 .توسعه دهید 

 کسب درآمد با گوشی : همچنین این مقاله را بخوانید 

 کارآفرینان برتر 

 

 :حاال که با انواع ایده های کارآفرینی آشنا شدید بیایید نگاهی به کارآفرینان برتر دنیا بیندازیم 

 ایالن ماسک 

مالک بزرگترین سازنده تجهیزات هوافضا یعنی اسپیس ایکس و شرکت تسال، در حال حاضر   ایالن ماسک 
یکی از مشهورترین کارآفرینان در کل جهان است و در زمینه تأسیس شرکت های تحقیقاتی و آزمایشگاه  

 .کارهای زیادی انجام داده است 

 شه انصاری آنو
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یکی از کارآفرینان زن ایرانی که در حال حاضر رییس شرکت پرودا سیستم است و مدتی هم مدیرعامل  
بوده است. او در حال حاضر پولدارترین زن ایران به شمار می   Inc رییس شرکت تلگرام تکنولوژیس و

 .آید 

 کارلوس اسلیم

زشی، سرگرمی، ورزشی، مراقبت های بهداشتی  یکی از بهترین کارآفرینان دنیا که در زمینه خدمات آمو
 .و... فعالیت دارد و جزو موفق ترین کارآفرینان دنیا قرار دارد 

 نتیجه گیری 

اینطور که معلوم است ایده های کارآفرینی سال جدید تنوع زیادی دارند و راه را برای افرادی که به کار  
کارآفرینی در زنان پیشنهادات مختلف سنتی، خالقانه  در خانه عالقه مند هستند هموار می کند. همچنین ایده  

ایده کارآفرینی در منزل برایتان وجود     و اینترنتی را دربرگرفته است؛ بنابراین دیگر ابهامی درباره انواع 
 نخواهد داشت. راستی شما دیگر چه ایده هایی به ذهنتان می رسد؟ 
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