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 ایده کار برای نوجوانان 27راه های کسب درآمد برای نوجوانان در خانه با گوشی؛ 

میگردید؟از کسب و کار خانگی برای نوجوانان و میزان درآمد آن ها خبر    شغل برای نوجوانان  ایا به دنبال
از   یکی  را  نوجوانی  دوران  افراد  از  بسیاری  اند.  بسیار  نوجوانان  برای  پردرآمد  های  دارید؟شغل 
به علت   دانند. چراکه نوجوانان  تأثیرگذارترین سال ها، برای زندگی و پیداکردن مسیر کلی زندگی می 

شور و شوق برای یادگیری، بهترین بازدهی را در هر زمینه خواهند داشت و کسب    انرژی مضاعف و
تجربه و دانش در این سال ها، باعث افزایش توانایی در سنین باالتر می شود. کسب درآمد در خانه برای  
دانش آموزان امری واجب است و ایده شغلی برای نوجوانان بسیار است؛ اما ما چند کار مناسب برای  

 .را برگزیدیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید  وجوانان ن

  راه های کسب درآمد برای نوجوانان   امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی افراد به وسایل الکترونیکی،
تلفن همراه به عنوان یک وسیله قابل دسترس، یکی از بهترین وسیله   .در منزل بسیار آسان شده است 

های کسب درآمد با گوشی   روش  در ادامه این مقاله، عالوه بر . برای نوجوانان است کسب درآمد  برای
ایده کار برای نوجوانان را    27، به بررسی سرمایه گذاری در این کار، خواهیم پرداخت و  برای نوجوانان

برای نوجوانان را از دست ندهید چرا که می خواهیم لیستی از    به شما خواهیم گفت. پس لیست بهترین کار
 !کار تابستانی برای دانش آموزان پسر و دختر را ارائه بدهیم 

 ایده های کارآفرینی : همچنین بخوانید 

      کار برای نوجوان دختر

درآمد در خانه برای دانش آموزان امری کامال شدنی است. یک ایده شغلی برای نوجوانان دختر    کسب 
کار مناسب برای نوجوانان دختر را نام برده ایم و در پایان    8ساخت محصوالت دست ساز است. در ادامه  

 :این مقاله، توضیحات هر مورد را بیان کرده ایم

 تولید و فروش مواد غذایی خانگی  •
 حی و تولید زیورآالت طرا •
 عروسک سازی  •
 مجسمه سازی  •
 تولید پاکت و جعبه کادو  •
 نقاشی  •
 شمع سازی  •
 ساخت صابون  •

 کار تابستانی برای دانش آموزان پسر و دختر 

یکسری از کارها هستند که دختر و پسر ندارند. این سری از کار ها را برای شما در پایین آورده ایم و در  
 :را خواهید خواند  ادامه مقاله توضیحات هر کدام

 سئو  •
 تولید پادکست  •
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 تولید کتاب صوتی  •
 طراحی گرافیک  •
 های اجتماعی ادمین شبکه  •
 طراحی سایت  •
 فریلنسری  •
 تولید محتوا  •
 کپی رایتینگ  •
 تایپ و ترجمه  •
 کارگاه آنالین  •
 همکاری در فروش  •
 های کامپیوتری بازی  •
 تدریس  •
 عکاسی  •

 بهترین ایده های پولساز برای نوجوانان

 

کسب درآمد    ستند،از نکاتی که خود نوجوانان و حتی خانواده ها با توجه به شیوع کرونا بسیار نگران آن ه
است. یعنی ترجیح حداکثری افراد، امروزه این است که تا جای ممکن بتوانند در    برای نوجوانان در خانه 

  .خانه درآمدزایی کنند بخصوص کار برای نوجوانان نسبت به گذشته بسیار رواج یافته است 

کسب    ه تا جای ممکن روش هایبا توجه به این موارد، ما هم در ایده و روش های زیر، سعی کرده ایم ک
هم جذاب    پول درآوردن از اینترنت برای نوجوانان  را بیان کنیم. از طرفی هم  درآمد خانگی برای نوجوانان

  27است و هم جزو روش های مدرن و بسیار دارای بخش های مختلف است. حاال ما سعی کرده ایم که  
روش اینترنتی و غیر آن را برای نوجوانان در پایین لیست کنیم تا بتوانید با توجه به شرایط خود هر کدام  

 .از آن ها را انتخاب کنید 
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 ایده کسب و کار : همچنین مطالعه کنید 

 انجام تکالیف و پروژه های دانش آموزی 

انجام تکلیف و پروژه های دانش آموزی است    ،«های »کسب درآمد برای نوجوانان   یکی از بهترین راه
ی اجرایی شدن این مدل از درآمد، برا .که از جمله کسب و کار خانگی برای نوجوانان دختر و پسر است

باید بر روی دانش که در آن قدرتمند هستید، تمرکز کافی داشته باشید. با ثبت نام در سایت ها برای نوشتن  
سال    ۱۸مقاله به صورت آنالین، می توانید شروع کنید. همچنین بدانید که بهترین شغل برای افراد زیر  

 .شاید همین روش باشد 

تمرین های ریاضی، فیزیک، شیمی و انجام انواع پروژه های علمی و عملی دانش    همچنین حل کردن
 .آموزان نیز، به شما کمک می کند تا بدون نیاز به سرمایه، درآمد داشته باشید 

 فعالیت در مشاغل پاره وقت

این  سرمایه گذاری در سنین نوجوانی و کسب تجربه از مهم ترین دالیل برای راه اندازی کسب وکار در  
سن است. ممکن است نیاز های اولیه مالی توسط والدین پرداخت شود اما ساخت رزومه قوی برای ورود  

 .به بازار کار، الزمه کسب تجربه و ارتباط با افراد است 

پاره    شغل در بسیاری از این نوع   .است   ایده های کسب و کار برای نوجوانان  وقت از بهترین   های 
ی حقوق پرداخت می کنند که این امر باعث می شود به درس و دیگر فعالیت  مشاغل بنا بر ساعات کار 
  .های شما آسیب وارد نکند 

بهتر است قبل از شروع به انجام هر نوع کسب وکار با والدین خود مشورت کرده و بهترین ایده و روش  
از چند دقیقه عضو  را انتخاب کنید. یکی از این مشاغل، همکاری در فروش است که می توانید در کمتر  

پنل کاربری دایان افیلیت شوید و بعنوان یک افیلیت مارکتر شروع به فعالیت کنید و در ازا تعداد محصوالتی  
درآمدزایی از این روش یکی از مشاغل پاره وقت است که هواخواه   .که میفروشید پورسانت دریافت کنید 

 .کم ندارد 

 کسب و کار کوچک پرسود : همچنین مطالعه کنید 

برای یافتن شغل پاره وقت، از دوستان و خانواده خود بخواهید از شما برای نیروهای نیمه وقت و یا دستیار  
را بررسی کرده و درخواست    استفاده کنند. همچنین می توانید با جستجو در وب سایت ها لیست مشاغل 

در   .به خاطر داشته باشید که بسیاری از مشاغل پاره وقت برای نوجوانان در دسترس نیست  .کار کنید 
 .اینجا برخی از مشاغل پاره وقت رایج که با استفاده از آن می توانید درآمدزایی کنید را بیان خواهیم کرد 

 ضبط بازی های ویدئویی جذاب

موضوع فکر کرده اید که بازی های ویدئویی برای شما باعث درآمدزایی شود؟! یک شغل  تابه حال به این  
برای نوجوانان، همین روش است که جز شغل هایی برای نوجوانان است که خواهان بسیار دارد. بسیاری  

ر  از نوجوانان به بازی های ویدئویی عالقه دارند و با مهارت خاص در آن دارند. با کسب مهارت خاص د 
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کسب   .بازی های پرطرف دار، بسیاری از افراد به تماشای فیلم یا پخش مستقیم بازی شما عالقه مند شوند 
یدئوهای ضبط شده  مهارت کسب کنید و و .بسیار آسان بوده و نیاز به سرمایه گذاری ندارد  درآمد از بازی 

 .خود را در یوتیوب، توییچ و سایر پلتفرم ها پخش ویدئو منتشر کنید 

 تولید محتوا در روبیکا 

 

ساله اینترنتی مناسبی است.    12زایی از روبیکا است که کار برای بچه  یکی شغل برای نوجوانان، درآمد 
برنامه روبیکا یک پلتفرم اجتماعی است که به شما امکان دسترسی به فیلم و سلایر، برنامه های تلویزیونی، 

 .موسیقی و خدمات پرداخت از جمله خرید کارت شارژ، پرداخت قبوض و غیره را فراهم می کند 

یشن، کانال و صفحات مختلفی به منظور افزایش درآمد صاحبان کسب وکار قرار گرفته که  در این اپلیک 
 .بسیار سودمند و کاربردی است 

در کانال های روبیکا امکان تولید محتوا به صورت متن، تصویری و ویدئویی فراهم شده که هرچقدر  
از طریق تولید   کسب درآمد از روبیکا   بازدید آن بیشتر باشد درآمد شما نیز افزایش خواهد یافت. آموزش 

 .محتوا بسیار آسان بوده و برای تمامی سنین امکان پذیر است 

 فروش محصوالت از طریق فروشگاه آمازون 

میلیون عضو فعال، به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز برای خرید انواع    100سایت آمازون با بیش از  
 .محصوالت به حساب می آید 

با   توانید  می  که  است  ارزشمندی  های  وتحلیل  تجزیه  به  دسترسی  آمازون،  از  استفاده  فواید  از  یکی 
 Jungle Scout یکی از این ابزارها .دابزارهای جانبی مقرون به صرفه به آن ها دسترسی پیدا کنی
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است که به شما اجازه می دهد بدانید چه محصولی مورد تقاضا است تا بتوانید چیزی را که میلیون ها  
 .خریدار از قبل به دنبال آن هستند، ارائه دهید 

، ترغیب کردن افراد به خرید از محصوالت است. در این  کسب درآمد از آمازون  از دیگر روش های 
 .روش درصدی از فروش محصول، به شما تعلق می گیرد 

به   بازاریابی و فروش  این سایت باال بوده و استفاده از روش های به روز در  رقابت برای فروش در 
نوجوانان که در ایران زندگی می کنند،   .ر زیادی خواهد کرد نوجوانان در درآمدزایی بیشتر، کمک بسیا

، از اطالعات اقوام و دوستان خود  آمازون  می توانند با داشتن حساب بانکی در کشورهای مورد تأیید
 .با ثبت نام در این سایت، می توانید به صورت دالری درآمدزایی کنید  .برای ثبت نام استفاده کنند 

 کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در ارز دیجیتال 

ت سنی  اخیراً ارزهای دیجیتال، برای کسب درآمد بسیار خبرساز شده اند. در این روش، هیچ گونه محدودی
برای درآمدزایی وجود نداشته و می توانید با کسب دانش در این حوزه و شناخت نمودارها، در این دنیای  

 .جذاب غوطه ور شوید 

شناخته شده است و از جمله راه   نه کسب درآمد در خا  این روش به عنوان راهی بسیار در دسترس برای 
استراحت هستید، پول   به  در خانه پرطرفدار است. زیرا شما حتی زمانی که مشغول  درآمد  های کسب 

 .سرمایه گذاری شما چندبرابر شده و باعث افزایش دارایی خواهد شد 

انش موردنیاز برای  در ابتدا باید از پول کم برای سرمایه گذاری استفاده کرد. سپس با شناخت بازار و د 
 .تحلیل آن، پول سرمایه گذاری شده خود را افزایش دهید 

 نگارش و ویرایش مقاالت و کتاب 

کسب درآمد در خانه برای دانش آموزان به کمک ویرایش و نگارش مقاالت و کتاب ها طرفداران بسیاری  
هاد می کنیم که به عنوان  دارد. اگر نگارش دستوری زبان فارسی را به خوبی مسلط هستید، به شما پیشن

 .ویراستار کتاب ها و مقاالت اقدام کنید 

توانید به صورت آنالین خطاهای آن   ویرایش مطالب برای سایت های محتوایی نیز مناسب بوده و می 
مطلب را اصالح کنید. نکته مثبت برای این روش کسب درآمد در منزل این است که، لوازم مورد نیاز  

همچنین سرعت کار و محیط   .ترس است و شما تنها به لپ تاپ و اینترنت احتیاج دارید به آسانی در دس   آن
 .نیز محدود نبوده و می توانید در هر زمان و مکان با داشتن لوازم خود، کار کنید 

 ساخت وب سایت برای مشاغل کوچک 

ک است. در  یکی از راه های کسب درآمد با گوشی برای نوجوانان، ساخت وب سایت برای مشاغل کوچ
عصر امروز، کلیه مشاغل نیاز به حضور در فضای آنالین و اینترنتی را دارند. مشاغل کوچک معموال  

 .به علت بودجه کم و هزینه باالی آژانس های تبلیغاتی، از خدمات وب استفاده نمی کنند 
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ب وکار پیشنهاد شما می توانید به عنوان یک فریلنسر، یک وب سایت ساده به این مشاغل برای توسعه کس
با یادگیری نحوه ساخت وب   .دهید این یک ایده شغل برای نوجوانان است که می توانید به آن عمل کنید 

وسایل مورد نیاز برای این   .سایت و معرفی آن ها به مشاغل، می توانید کسب وکار خود را داشته باشید 
کیه بر دانش و توانایی خود، بهترین نتیجه را  روش بسیار ساده بوده و تنها با استفاده از یک کامپیوتر و ت

 .خواهید گرفت 

 ساخت تم برای صفحات اینستاگرام

 

استفاده از صفحات اینستاگرام است. تم و رنگ هر  ،  انواع تبلیغات اینترنتی  یکی از بهترین روش های 
 .صفحه، متناسب با کسب وکار شما ایجاد می شود و هرکدام دارای زیبایی و تنوع است 

با کسب وکار و محصوالت آن پیج ساخته شده و زیبایی بصری خواهد  این تم های رنگی می تواند متناسب  
داد. برنامه های ساخت تم رنگی در گوشی موبایل نیز موجود بوده و می توانید با دانلود و نصب آن، اقدام  
به طراحی کنید. شما می توانید با استفاده از این طریق و شناخت انواع طیف ها رنگی، وارد این مدل از  

با بستن قرارداد با شرکت های مختلف و مجموعه   .داشته باشید  کسب درآمد با گوشی کار شوید وکسب و
وش های کسب  این نوع نیز از پرطرفدار ترین ر .های کوچک، می توانید پروژه های زیادی را بگیرید 

 .درآمد با گوشی برای نوجوانان است 

 نوشتن متن های تبلیغاتی در انواع مدیاها

یکی از مهم ترین بخش تبلیغات هر کسب وکار، استفاده از شعارهای تبلیغاتی است که به صورت زیرسلولی  
 .در مدیاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد 

ر رسانه های اجتماعی و نوشتن شعارهای تبلیغاتی، درآمدزایی  توانید با ساخت حساب کاربری د   شما می
کنید. این کار به هیچگونه سرمایه نیاز نداشته و تنها با شناخت کسب وکار و کسانی که برای تبلیغات مورد  
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توئیتر یکی از بهترین فضاهای شبکه اجتماعی برای این نوع تبلیغات   .هدف هستند، صورت می گیرد 
 .است  کسب درآمد نوجوانان سان برایاین روشی آ .است

 ایده و طرح برای فروش تیشرت های چاپی 

اگر ایده و طرح های جداب برای پیراهن یا تیشرت دارید، می توانید از طریق فروش پیراهن های چاپی  
درآمدزایی کنید. امروزه تنوع بسیار باالیی در سیستم عامل ها وجود دارد که می توانید از طریق آن، تی  

 .شرت، ماگ و کوسن بسازید 

طرح های استفاده شده در این وسایل می تواند به صورت طراحی شده و ایده پردازی باشد یا اینکه می  
 .توانید از عکس و مدل های آماده استفاده کنید 

این روش برای کسب درآمد در نوجوانی برای کسانی که نگران سرمایه گذاری روی محصوالت برای  
سیار مناسب است. از آنجا که محصوالت قبل از فروش تولید نمی شوند، نیازی به سفارش  فروش هستند، ب

 .برای کسب درآمد از این کار نیازی به طراح گرافیک نیست  .موجودی یا انجام حمل و نقل نیست 

 کسب درآمد برای نوجوانان از طریق ساخت ویدئو در یوتیوب 

  های ترند می توانید از تبلیغات ویروسی برای روش های با وارد شدن به فضای یوتیوب و ساخت ویدیو  
 .جوانان، طرفداران زیادی دارد استفاده کنید. این روش کسب درامد اینترنتی برای نو  کسب درآمد دالری 

بدون    یوتیوب برای ساخت ویدیو در سایت خود هزینه به دالر پرداخت می کند و این باعث می شود تا شما 
بازدید از ویدیوهای شما،   .داشتن سرمایه و تنها با ساخت ویدیو جذاب، منبع درآمد برای نوجوانان باشد 

کسب درآمد از    ن یک برنامه ریزی خاص و ارزشمند، می توانید آن را به دالر تبدیل کرده و تنها با داشت
 .را افزایش دهید  یوتیوب 

 کسب درآمد دالری از باینری آپشن 

باینری آپشن پلتفرمی است که باید قیمت آتی جفت ارز یا سهام را پیش بینی کنید. این روش کسب وکار  
احتیاج به سرمایه زیادی نداشته و تنها با مطالعه و شناخت نمودار های موجود، در این کسب وکار امکان  

، تنها با مطالعه امکان پدیر  کسب درآمد از باینری آپشن .پذیر است. این معامالت بر اساس بله و خیر است 
 .بوده و شناخت بازار سهام به شما در درآمدزایی بیشتر کمک زیادی می کند 

 ثبت نام در سایت های کلیکی

ا زای هرکلیک و جذب افراد، درآمد کسب کنید. در حال  با ثبت نام در سایت های کلیکی می توانید به 
حاضر سایت های کلیکی خارجی زیادی در این زمینه در حال فعالیت هستند که می توانید به صورت  

شامل موارد زیر است که می توانید ثبت نام   کلیکیبهترین سایت های   .دالری درآمد کلیکی داشته باشید 
 .کنید 

• Ojooo 
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• Adbtc 
• Cointiply 
• CoinpayU 
• FaucetCrypto 
• Star-Clicks 

 دستیار برای کسب وکارهای کوچک 

بسیاری از بزرگساالن به علت مشغله و نداشتن زمان کافی، امکان رسیدگی به سایر کارها را نداشته و  
کمک می تواند در قالب خرید مواد غذایی، یادآوری جلسات، کمک در انجام    احتیاج به دستیار دارند. این 

کارهای کوچک و سایر کارها باشد. این کار می تواند برای هرشخصی از خانواده، دوست و هر فردی که  
 .با آن راحت هستید رخ دهد 

 نوشتن محتوا برای اینستاگرام و وب سایت 

 

اگر به جزئیات دقیق دستور زبان ونوشتن متن، پایبند هستید، نویسندگی و تولید محتوا یک راه عالی برای  
 .استفاده از این مهارت و ایجاد نمونه کار عالی است 

همکاری در وبالگ های شخصی، محتوا و نمونه کار خود را آماده کنید سپس می توانید با ساخت یک  با  
پس از انجام   .رزومه و قرارگیری محتوا در آن، پروژه های مختلفی را در زمینه تولید محتوا داشته باشید 

لینکدین یکی از   .کار، نمونه کارها را در سراسر صفحات تجاری رسانه های اجتماعی خود ضمیمه کنید 
 .است   بهترین پلتفرم ها برای اشتراک گذاری مطالب و رزومه شما 

 مدیریت حساب های رسانه های اجتماعی برای مشاغل
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بسیاری از کسب وکارهای کوچک، دارای رسانه های اجتماعی برای تبلیغات خود هستند. این پلتفرم ها  
 .و ... است  کسب درآمد از آپارات   شامل اینستاگرام، یوتیوب،

با   .مدیریت کردن شبکه های اجتماعی به عنوان یک شغل پرطرفدار بوده که نیاز بازار امروزه است
وانید این شبکه ها را  تعیین استراتژی و برنامه ریزی برای تولید محتوا ویدیویی، تصویری و متن، می ت

مناسب   کسب درآمد از تولید محتوا   تنها نیاز به برنامه ریزی و  کسب درآمد از اینستاگرام. مدیریت کنید 
 .حوزه فعالیت شما داشته و باید در این مسیر از خالقیت و مهرات ذهن استفاده کرد 

در ابتدا اگر از مشاغل کوچک خود اطالع دارید، با آن ها تماس بگیرید و در مورد حساب رسانه آن ها  
 .سوال کنید 

 وا و راه اندازی وبالگ کسب درآمد از طریق تولید محت 

ساله اینترنتی خوبی است.    12امروزه طرفداران بسیاری دارد و کار برای بچه   کسب درامد از وبالگ 
ن در کسب در آمد کمک بسیار زیادی  کسب دانش و اطالعات برای ایجاد یک وبالگ، می تواند به نوجوانا 

 .کند. یک موضوع را برای وبالگ خود انتخاب کنید و روزانه در آن محتوا وارد کنید 

این عمل باعث می شود تا ترافیک در سایت شما باال رفته و دیگران نیز به عنوان نویسنده تشویق به  
افزایش تبلیغات در سایت شما شده و  این روند به مرور زمان باعث   .تولید محتوا در سایت شما شوند

 .درآمد زیادی را برای تولید محتوا در سایت شما به وجود می آورد 

 آموزش انواع زبان های خارجی

از بهترین راه ها برای    .تدریس زبان خارجی، یک راه آسان و بدون نیاز به سرمایه در سن نوجوانی است 
ه هرزبان خارجی مانند: انگلیسی، آلمانی، ترکی و ...  اگر تسلط کافی ب  .»کسب درآمد نوجوانان« است 

 .دارید، می توانید با تدریس آن دیگران را نیز از این دانش بهره مند کنید

امروزه بسیاری از آموزش ها به صورت آنالین صورت گرفته و تنها با داشتن اینترنت قوی و دسترسی  
ر کنید. همچنین در بسیاری از سایت های آموزش  به اسکایپ یا انواع وب کم ها، جلسات خود را برگزا 

زبان، امکان ایجاد ثبت نام برای کسانی که تمایل دارند وجود دارد. با جستجو و شناخت این سایت ها یه  
 .راحتی کسب درآمد در منزل داشته باشید 

 رونویسی فایل های صوتی 

بسیاری از کسانی که درخواست تایپ دارند، فایل ها و صورت جلسات خود را به شکل نوشته نگهداری  
می کنند. اگر قادر به توانایی گوش دادن به جزئیات صدا هستید، رونویسی از طریق فایل های صوتی به  

با داشتن یک هدفون و  عنوان درآمدزایی برای شما خواهد بود. این کار بدون نیاز به سرمایه بوده و تنها  
 .از طریق راه دور، با ساعات منعطف کاری امکان پذیر است 

 نجات غریق نوجوانان
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شنا کردن یکی از ورزش های مورد عالقه نوجوانان است. با حرفه ای شدن در این مهارت، می توانید به  
ینامه در این زمینه  عنوان یک نجات غریق در استخرها مشغول به کار شوید. همچنین اگر مهارت و گواه 

ندارید، با شرکت در کالس های مختلف برگزار شده، می توانید حرفه و مهرات نجات غریق و احیا را  
 .آموزش ببینید 

 تبدیل شدن به اینفلوئنسر )بازاریابی تاثیرگذار( 

شتن روزمرگی  امروزه اینفلوئنسرها تاثیرگذار ترین افراد برای تبلیغات هستند. اگر شما عالقه به درمیان گذا
و تجربیات خود را دارید، به شما پیشنهاد می کنیم در یکی از پلتفرم های اجتماعی ثبت نام کرده و شروع  
به تولید محتوا و اشتراک گذاری مطالب مورد عالقه خود کنید. یکی از بهترین شبکه های اجتماعی برای  

 .کسب درآمد از اینترنت داشته باشید  فعالیت اینفلوئنسر، اینستاگرام است. از این روش می توانید 

   فعالیت بازیگری برای درآمدزایی

یکی از محبوب ترین مشاغل برای نوجوانان، کار در سینما و تئاتر است. اگر به این حوزه کاری عالقه  
دارید، بهتر است با کسب مهارت و ثبت نام در کالس های بازیگری شروع به فعالیت کنید. همچنین می  

 .ا دوستان و همسن و ساالن خود برای اجرا تئاتر برنامه ریزی کنید توانید ب

 راه اندازی کانال و گروه در تلگرام 

 

 .تولید محتوا در هریک از شبکه های اجتماعی، منجر به محبوبیت و شناخته شدن می شود 

پخش ویدیو، نقد فیلم وسلایر،   .تلگرام بستر مناسب برای تولید محتوا در فضای مجازی را ایجاد کرده است
محتوا آموزشی و ... از دیگر عواملی است که می توانید برای کانال تلگرام    یقی، محتوا متن،انتشار موس

هم امکان پذیر است و   کسب درآمد اینترنتی بدون سرمایه  و حتی  کسب درآمد از تلگرام .خود استفاده کنید 
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تنها احتیاج به ایده پردازی و ذهن خالق دارد. با افزایش اعضا در کانال، می توانید کسب وکارهای دیگران  
 .را نیز معرفی کرده و آن ها را تبلیغ کنید 

 ارت برای شغل های فریلنسری کسب مه

ساله اینترنتی که می توان نام برد، فریلنسری است. مهارت های زیادی وجود   12از جمله کار برای بچه  
دارد که مشاغل و افراد به ویژه در زمینه آنالین به آنها نیاز دارند. حتی اگر نوجوان هستید می توانید از  

که می   ادامه چند مهارت مختلف را معرفی می کنیم که با کسب    در آن برای گرفتن پروژه استفاده کنید.  
 :توانید توسعه دهید 

 نوشتن/کپی نویسی  •
 مدیریت رسانه های اجتماعی •
 بازاریابی دیجیتال  •
 برنامه نویسی  •
 حسابداری  •
 طراحی گرافیکی  •
 ویراستاری  •

ا ببینید آیا در هر یک  اگر به توانایی های خود اطمینان دارید، می توانید با مشاغل کوچک تماس بگیرید ت
از موارد فوق به کمک احتیاج دارند یا خیر. مدیریت رسانه های اجتماعی این روزها یک مهارت ویژه  

 .رآمدزایی در این روزها است یکی از روش های د  فریلنسری  است. در هر صورت 

 پر درآمدترین شغل ایران: همچنین مطالعه کنید 

 نگه داری از گل و گیاه

ناخت انواع گل و گیاه  نگهداری و رسیدگی به گل و گیاه از جمله کارهای لدت بخش و پردرآمد است. با ش 
با کاشت انواع   توانید شروع به کسب وکار در این حوزه کنید. همچنین  و نحوه مراقبت از آن ها، می 
سبزی، و درخچه های کوچک که نگهداری آن ها ساده است، مواد اولیه برای پخت غذا را تهیه کنید.  

یا گیاه را ندارند، بنابراین برنامه  همچنین بسیاری از بزرگساالن وقت زیادی برای نگهداری از باغچ  ه 
ریزی خود را به گونه ای قرار دهید که از آن نیز مراقبت کنید. مراقبت از گل و گیاه ساده بوده و تنها  

 .احتیاج به نورکافی، آب و کود مناسب دارد 

 ساخت و فروش صنایع دستی و وسایل خانگی 

، یک منبع سرگرم کننده پولساز به حساب می آید.  ساخت لوازم هنری، عالوه بر ایجاد سرگرمی و آرامش
با مشاهده فیلم های آموزش ساخت لوازم هنری، مانند ظروف سفالی، رزین، فرش و قالی و ... می توانید  
کسب درآمد در منزل داشته باشید. کافی است در فروشگاه های فروش محصول ثبت نام کرده و محصوالت  

توانید با ساخت حساب کاربری در اینستاگرام نیز، محصوالت خود را به  خود را نمایش دهید. همچنین می  
 .فروش برسانید 
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 نتیجه گیری 

شغل    در متن باال راه های کسب درآمد برای نوجوانان در خانه را مشاهده کردید و دانستید که پیدا کردن
راه های    سخت نیست وایده شغلی برای نوجوانان بسیار است. لیست تهیه شده چکیده ای از   برای نوجوانان

یق خود، فرصت های ایجاد  است. شما می توانید با تکیه بر نقطه قوت و عال   کسب درآمد برای نوجوانان 
شده برای کسب وکار را بررسی کرده و با کمی تالش، عمل و پشتکار درآمد کسب کنید. کسب وکار و  

  .درآمد محدودیت سنی ندارد 

همچنین ممکن است در ابتدا مسیر، درآمد چشم گیری نداشته باشید. دلسرد نشوید و پشتکار خود را ادامه  
ی از آسان ترین راه حل ها بوده که بدون محدودیت زمان و مکانی می توانید  درآمدزایی در منزل یک .دهید 

 .فعالیت کنید 

  متاورس چیست؟: حتما بخوانید 
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