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 کسب و کار کوچک پرسود؛ افزایش درآمد در بیزینس های کوچک در چند گام ساده

تهیه    کسب و کار کوچک پرسود 22پول درآوردن دغدغه تمام انسان هاست؛ بنابراین برای شما لیستی از 
کرده ایم تا عالقه خود را پیدا کنید و دست بکار شوید. حس استقالل و کسب درآمد برای اولین بار از  

اندازی  بهترین حس هایی است که یک فرد در طول زندگی خود تجربه می کند. اگر شما هم به دنبال راه 
بدنبال که  است  چیزی  همان  مقاله  این  اید،  بوده  پرسود  کوچک  کارهای  و  هستید کسب   .ش 

انتخابی خوب برای شروع فعالیت اقتصادی به خصوص در شرایط کنونی    کسب و کار کوچک  راه اندازی
  90بیش از    کسب و کارهای کوچک   است! امروزه در اروپا، آمریکا و ژاپن،  کسب درآمد   است جهت 

راه اندازی کسب    دهند؛ در ایران هم وضعیت مشابهی وجود دارد. با   تشکیل می درصد مشاغل و صنایع را  
  ای خود را نیز تامین کرده ، عالوه بر کمک به اقتصاد کشور، آینده شغلی و حرفه و کار جدید و پرسود

  .اید 

 ، صحبت خواهم کرد و مشاغلی را معرفی می کسب و کار کوچک پرسود  در این متن در مورد راه اندازی
 .ها در این مسیر ایده بگیرید کنم که بتوانید از آن 

ریزی غلط و عدم شناخت درست مشاغل، بسیاری از کسب و کارهای  دهد که به دلیل برنامه   آمار نشان می 
هایی آشنا شوید    کنم ابتدا با مشاغل و حرفه   خورند. به همین دلیل توصیه می   جدید در سال اول شکست می

توانند به کسب و کار موفق تبدیل شوند. پس از آن با بررسی دقیق،    وبی دارند و می که پتانسیل رشد خ 
 .اندازی کنید  کسب و کار خود را راه 

 شود؟  ای، کسب و کار کوچک محسوب می چه حرفه 

را مطالعه کنید. تعریف مشخصی    اگر دوست دارید با کسب و کارهای کوچک پرسود آشنا شوید این قسمت 
وجود ندارد. هر کشوری بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمد، نوع کسب و کار    کسب و کار کوچک   از

ها صنایع و مشاغلی که تعداد کارمندان آن   ارائه داده است، بانک جهانی  کند. در تعریفی که   ف می را تعری
میلیون دالر بیشتر نشود، جزو کسب و کارهای    15ها از    نفر باشند و درآمد ساالنه آن   300کمتر از  

 .شوند  کوچک محسوب می 

  در حال حاضر بخش مهمی از بازار کار کشورهای مختلف جهان را کسب و کارهای کوچک تشکیل داده 
میلیون نفر نیروی کار، در کسب و    60رصد کارکنان بخش خصوصی، یعنی حدود  د   53اند. در آمریکا  

دهد که کسب    کنند. این مقدار و آمار مشابه آن در کشورهای دیگر نشان می   کارهای کوچک فعالیت می 
های  کنند و در ایجاد شغل و فرصت کارهای کوچک در توسعه و رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می 

 .کننده هستند ین شغلی تعی

 ایده های کارآفرینی : همچنین بخوانید 

 کسب و کارهای کوچک در ایران 

بریم باهم ببینیم بیزینس های کوچک در ایران چه هستن. در ایران مالک کوچک بودن، تعداد پرسنل است  
اگر یک کارگاه یا    در وزارت صنعت و معدن .اند   های متفاوت، تعاریف مختلفی ارائه داده  انه و وزارتخ

در مرکز آمار   .پرسنل یا کارمند داشته باشد، کسب و کار کوچک محسوب خواهد شد   49مجموعه کمتر از  
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فته شده  نفر هستند جزو کسب و کارهای کوچک در نظر گر  10، مشاغلی که کارکنان آن کمتر از  ایران
ایران  .است  یا مجموعه   بانک مرکزی  نفر باشد، آن را »کسب و کار    100ای زیر  اگر پرسنل شرکت 

 .نامد  کوچک« می 

به دلیل   .ها، کسب و کارهای کوچک به شمار می روند  درصد مشاغل و حرفه   95در ایران بیش از  
گذاری باالیی نیاز ندارند،    اینکه سرمایه های باال، این نوع از کسب و کارها به دلیل    مشکالت مالی و هزینه 

 یانتخاب خوبی برای شروع به کار افراد هستند. بهتر است همیش هدر اولین قدم در خصوص هزینه ها 
طور که قبال اشاره کردم، اگر با    عه دقیق تری داشته باشید. البته همان مطال راه اندازی فروشگاه اینترنتی

 .شناخت و برنامه اقدام کنید، »کسب و کار کوچک پرسود« خود را خواهید داشت 

 مجوز کسب و کار : مقاله مرتبط 

 کارهای جدید و پرسود در چیست؟ ویژگی کسب و 

بیزینس های کوچک هر کدام ویژگی های خاص خودش را دارد پس دانستن ویژگی های هر یک از کسب  
اندازی کنید،    خواهید کسب و کار کوچک پرسود خود را راه   اگر می  .و کارهای جدید و پرسود مهم است 

مند و پرسنل به معنای موفقیت و سودآوری کسب  به این موضوع باید توجه کرد که داشتن تعداد باالی کار
  .و کار شما نیست 

های باالتری خواهند داشت. برای اینکه بتوانید از کسب  کسب و کارهایی که کارکنان بیشتری دارند، هزینه 
های آن تا حد ممکن کم باشد و به  و کار خود سود ببرید، باید حرفه یا فعالیتی را انتخاب کنید که هزینه 

به این دلیل است که درصد استقبال از کسب و کارهای کوچک در ایران   .درآمد باالتری داشته باشد  نسبت
 .و سایر کشورها افزایش یافته است 

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که فروش باال به معنای پرسودی کار نیست و شما باید  
یدی باشد، شما نیاز به مواد اولیه دارید. حقوق کارکنان،  های خود را در نظر بگیرید. اگر کار تول هزینه 

هایی  اجاره مکان، هزینه حمل و نقل، بهای آب و برق و گاز، مالیات و مواردی از این دست جزو هزینه 
 .ها توجه کنید هستند که باید به آن 

. اگر کسب و  از طرفی دیگر یک کسب و کار کوچک باید قابلیت گسترش داشته باشد تا سودآورتر باشد 
کاری داشته باشید که در آن بتوانید دامنه فعالیت خود را گسترش دهید، سود بیشتری نصیبتان خواهد شد.  

اینستاگرامی و  اندازی فروشگاه  اینترنتی، راه  اندازی فروشگاه  نمونه   همکاری در فروش   راه  هایی    از 
ی خواهند داشت و یک کسب و کار جدید  هستند که با افزایش مشتریان و گسترش فعالیت، سودآوری باالتر

  .شوند  و پرسود، محسوب می 

 محاسبه درآمد ماینر : بخوانید 

 چگونه کسب و کار کوچک پرسود خود را راه اندازی کنم؟  
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اندازی »کسب و کارهای کوچک پرسود«، مانند هر کسب و کار دیگری به سه مولفه مهم نیاز    برای راه 
 .دارید 

 .ها را بفروشید  هایی که خریدار داشته باشند و بتوانید آن  خدمات یا محصول  •
 .افرادی که مشتری یا متقاضی خدمات یا محصول شما باشند وجود  •
 .ها بتوانید محصول یا خدمات خود را به مشتری برسانید  هایی که به وسیله آن  روش  •

بینید راه اندازی کسب و کار کوچک آنچنان سخت نیست. هر ایده یا مهارتی که بتواند    طور که می   همان 
سه مولفه باال را برایتان فراهم آورد، گزینه خوبی برای راه اندازی کسب و کار جدید و پرسود است. به  

داشتن  با  نمونه  کار  عنوان  نکات فروش   ایده های کسب و  از  آن شناخت مشتری و اطالع  کنار  در  و 
 .اندازی کنید و از این راه درآمدزایی کنید  توانید کسب و کار اینترنتی خود را راه   اینترنتی، می 

 کسب و کار کوچک پرسود : همچنین بخوانید 

 کسب و کار کوچک خانگی 

 ه توانید در خان  هایی است که می   های موفق و پرطرفدار کسب و کارهای کوچک، حرفه   یکی از دسته 
ها بسیاری از    بپردازید. در این نوع از حرفه  کسب درآمد از خانه  را بر عهده بگیرید و به  پروژه  مدیریت 

 .های مرتبط با مکان حذف خواهند شد های جاری شامل هزینه حمل و نقل، رفت و آمد و کلیه هزینه   هزینه 

کنند و به    تری ایفا می   از طرفی دیگر در اکثر کسب و کارهای کوچک خانگی اعضای خانواده نقش فعال
ها را اداره کرد. بازار هدف این نوع از کسب و کارهای  و کارکنان کمتری آن توان با نفرات  همین دلیل می 

تر شده است. با    های اجتماعی گسترده  کوچک، به لطف رشد استفاده از فضای مجازی، اینترنت و شبکه 
گذاری باشد و  تواند انتخاب خوبی برای شروع فعالیت و سرمایه ها یک کسب و کار خانگی می   این ویژگی 

 .عنوان کسب و کاری کوچک و پرسود محسوب شود   به
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 :همچنین بخوانید 

 کسب درآمد نوجوانان 

 تومان   کسب درآمد به

 معرفی چند کسب و کار کوچک پرسود 

 

توانید کسب و کار  شما هر مهارت یا دانشی داشته باشید، با بررسی و سنجش بازار و شرایط کاری، می
اندازی کنید. در ادامه چند کسب و کار جدید و پرسود را به شما معرفی خواهم  د خود را راه کوچک پرسو

 .کرد 

 های اجتماعی فعالیت در اینترنت و شبکه .1

های اجتماعی، فرصتی فراهم آمده است تا بتوانید کسب  امروزه به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و شبکه 
متنوعی وجود    های کسب در آمد اینترنتیروش  .راه اندازی کنید   و کار کوچک خود را در این بسترها 

 .توانید در آنها فعالیت کنید دارد که می 

 تولید محتوا .2

تا در وب  های اجتماعی و بسترهای  سایت، شبکه هر کسب و کاری برای فروش و بازاریابی نیاز دارد 
د، محتوا تولید و منتشر کند. این حوزه  دهارتباطی خود، برای معرفی و بازاریابی خدماتی که ارائه می 

کسب درآمد اینترنتی بدون  . بسیار گسترده است و برای فعالیت موفق در آن باید مهارت باالیی داشته باشید 
 .برای شما باشد   تواند انتخاب خوبی می  سرمایه

 های اجتماعیفعالیت در شبکه .3
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های اجتماعی مانند اینستاگرام،  امروزه تمامی کسب و کارها برای معرفی و ارائه خدمات خود از شبکه 
استفاده می یا روبیکا  اینستاگرام وتلگرام  از  درآمد  از روبیکا، کسب  درآمد  از    کنند. کسب  کسب درآمد 

های  پذیر خواهد بود. مدیریت شبکه های اجتماعی امکان ای در این شبکه رفهبا فعالیت درست و ح  تلگرام
 .هاست اجتماعی برای کسب و کارها یکی از این فعالیت 

 همکاری در فروش .4

از روش  دیگر  یکی  در فروش  افیلیت  سیستم همکاری  اینترنت،  در محیط  درآمد  برای کسب  های جدید 
دهنده  ین روش شما به عنوان واسطه بین مشتری و شرکت ارائه مارکتینگ یا همکاری در فروش است. در ا

بهترین سایت    کنید و با هر خرید مشتری، کمسیون دریافت خواهید کرد. با کلیک بر روی محصول عمل می 
توانید اطالعات کافی در این زمینه به دست آورید و شروع به کسب درآمد از  می های همکاری در فروش 
کنید  در فروش  این شکل است که وارد سایت می شوید و اطالعات  همکاری  به  نیز  . طریقه عضویت 

روتینی را وارد می کنید و پس از آن می توانید رسما بعنوان افیلیت مارکتر فعالیت خود را شروع کنید و  
  .کسب درآمد کنید 

 کسب درآمد از گوشی : همچنین مطالعه کنید 

 بهبود، توسعه و طراحی وب سایت و اپلیکیشن.5

امروزه به دلیل گستردگی استفاده از فضای مجازی و اینترنت، اکثر کسب و کارها به دنبال ساخت وب  
های گوناگون  ت و به راهسایت و یا اپلیکیشن برای ارائه خدمات خود هستند. این حوزه بسیار گسترده اس 

توان به ساخت  های این حوزه می کنید. از فعالیت   کسب درآمد  توانید کسب و کار خود را راه بیندازید و می
 .ها از نظر سئو و... اشاره کرد و طراحی وب سایت و اپلیکیشن، بهبود وب سایت 

که می  است  بستری  اینترنت  و  کار کوچک پرسود فضای مجازی  و  آن    توانید کسب  اساس  بر  را  خود 
ای کسب درآمد حرفه   ها و نحوه اندازی کنید. کافی است که عالوه بر تخصص، شناخت کافی از فرصت راه

تواند به شما دید خوبی  های کسب و کارهای اجرا نشده در ایران، میداشته باشید. آگاهی از ایده  از اینترنت 
 .های موجود بدهد از فرصت 

 سمربی بدن سازی و فیتن .6

اند ولی قبل  های بدن سازی به حالت تعطیل درآمدهای باشگاهبه دلیل کرونا در حال حاضر به صورت دوره 
توانید با  گیری این ویروس، مربیان بدنسازی و فیتنس از درآمد باالیی برخوردار بودند. شما می از همه 

 .کسب تخصص و مدارک مربوطه در این حوزه فعالیت کنید 

 کالس کنکور کمک آموزشی و .7

فعالیت در حوزه کالس خانواده پیشرفت تحصیلی فرزندان خود، خرج خواهند کرد.  های کمک  ها برای 
آموزشی و کنکور از آن دسته کسب و کارهای است که درآمد خوبی به همراه خواهد داشت. شما با کسب  

 .اندازی کنید خود را راه   توانید کسب و کار کوچک پرسود تخصص در این زمینه و داشتن امکاناتی کم، می 
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 آموزش زبان.8

های زبان خارجه در سرتاسر ایران هستیم. اکثر افراد به دالیل شخصی  در حال حاضر شاهد پیشرفت کالس 
یا تحصیلی نیازمند یادگیری یک زبان خارجی به خصوص انگلیسی هستند. کافی است که یک زبان خارجی  

به  زبان را  گرفتن  با  باشید.  کرده  کسب  را  آن  آموزشی  خاص  مدارک  و  بشناسید  می آخوبی  توانید  موز 
 .درآمدزایی کنید 

 مترجمی .9

در خانه   توانید  کنید؛ چراکه می  روی گزینه ترجمه فکر  به زبان های خارجی، حتماً  تسلط  درصورت 
درآمدزایی کنید و کسب و کار خود را بدون حضور فیزیکی در جامعه گسترش دهید. برای شروع یک  

مخاطب داشته باشید. حتماً نمونه کارهای خود را هایالیت  پیج بیزینسی در اینستاگرام بزنید و سعی در جذب  
 .کنید و راه های ارتباطی خود را به مخاطبان معرفی کنید 

 کیترینگ خانگی .10

یکی از هنرهایی که می توانید جهت درآمدزایی از آن بهره ببرید، پخت و پز در خانه است. با کسب این  
ید پول در بیاورید. در ابتدای کار نیازی نیست که با امکانات  مهارت در خانه و با حداقل امکانات می توان

کم  زیادی شروع به کار کنید. می توانید در ابتدا با هرآنچه در خانه دارید بیزینس خود را شروع کنید و کم 
 .با رونق کسب و کارتان، امکانات خود را افزایش دهید تا بتوانید حرفه ای تر کار کنید 

ید که خیلی مهم است که به اندازه ای سفارش بگیرید که توانایی مدیریت آن را داشته  به این نکته دقت کن
باشید. پس نباید در شروع کار سفارش هایی که از پس آن ها بر نمی آیید را قبول کنید. بهترین گزینه برای  

د منتشر کنید  جذب مشتری در حال حاضر اینستاگرام است؛ بنابراین نمونه کار خود را در پیج پابلیک خو
 .تان را تا جایی که امکانش را دارید به اشتراک بگذارید و این بخش از زندگی 

 دستیار مجازی .11

طور که می دانید تمامی  ارائه خدمات دستیار مجازی از جمله بهترین ایده های کسب و کار است. همان 
آنجایی که از  دارند.  نیاز  کارهایشان  مدیریت روزانه  به  کارها  و  مهارت های    کسب  که  فردی  به  نیاز 

سازمانی قوی داشته باشد روز به روز دارد بیشتر می شود، می توانید با افزایش دانش خود در این زمینه  
عنوان دستیار مجازی، مرتب سازی کار ها و برنامه ریزی  بار را از دوش مشاغل بردارید. کار شما به 

این قبیل است که در از آن حقوق خوبی دریافت خواهید  برای جلسات و پاسخ به ایمیل ها و کارهایی از  
 .کرد 

 پشتیبانی وردپرس  .12

بسیاری از کسب و کارهای آنالین، وبساتیتشان در وردپرس میزبانی می شود و تمامی آن ها به پشتیبان  
و بطور کلی مسائلی که در طول   css وردپرس نیاز دارند که به وردپرس تسلط داشته باشد و مشکالت 

ر با وردپرس پیش می آید را حل کند. پشتیبانی وردپرس جز مشاغل پردرآمد کوچک است که می توانید  کا
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به کمک آن درآمد خوبی داشته باشید. این را هم بدانید که روز به روز تعداد متقاضیان این شغل دارد بیشتر  
 .و سریعاً دست به کار شوید   را از دست ندید   می شود؛ بنابراین اگر به این حرفه تسلط کافی دارید وقت 

 عکاسی  .13

حتی اگر دوربین حرفه ای ندارید نگران نباشید. با یک موبایل هوشمند می توانید کار خود را شروع کنید.  
آنچه الزم دارید آشنایی با اصول عکاسی و تدوین است. با گرفتن عکس حرفه ای از محصوالت شرکت  

رآمد خوبی برسید و حتی بعدها برای خود شرکت بزنید و حرفه  های مختلف می توانید بدون سرمایه به د 
ای تر عمل کنید. همچنین می توانید برای خود سایت بزنید و نمونه همکاری های خود را در وبساییتان  

 .بیاورید و از طریق آن سفارش بپذیرید 

 چاپ .14 

د. شاید شما هم از کسانی باشید  همانطور که می دانید محصوالت چاپی این روز ها بسیار پرطرفدار شده ان
که به چاپ عکس موردنظر خود روی تیشرت، ماگ، گلدان، شیشه و.... عالقه داشته باشید. اگر جز این  
دسته از افراد هستید، طرح های اختصاصی برای خود یا مشتریانتان بر روی محصوالت موردنظر چاپ  

 .کنید و از این طریق کسب درآمد کنید 

 ضه محصوالت غذایی وگانتولید و عر .15

خواری، تقاضا برای غذاهای گیاهی زیاد شده است. اگر به آشپزی در  با رواج رژیم غذایی وگان یا گیاه 
خانه عالقه دارید، می توانید آموزش های الزم جهت پخت و عرضه غذاهای وگان را ببینید و شروع به  

ها همکاری کنید و محصوالت  ان ها و هایپرمارکت کار کنید. حتی با گسترش بیزینستان می توانید با رستور
 .خود را در ویترین آن ها به نمایش بگذارید و از آن طریق نیز مشتری جذب کنید 

 ویراستاری ادبی یا علمی  .16

ویراستاری پیر و جوان و زن و مرد نمی شناسد. اگر ابزار یا سرمایه کافی برای کسب درآمد ندارید، با  
 .توانید همین امروز مشغول به کار شوید و به درآمد دلخواه خود برسید علم به این حرفه می

 پرورش گیاهان زینتی  .17

چنانچه به گل و گیاه عالقه دارید و انواع گیاهان و نحوه مراقبت از آن ها را خوبی شناسید، این نوع از  
ید خانه ای با شرایط  کسب و کار را به شما توصیه می کنیم. آنچه برای این نوع کسب و کار الزم دار

 .مناسب جهت پرورش گیاهان است 

 نقاشی .18

نقاشی کسب و کار کوچک پرسودی است که در هر سنی که باشید می توانید آن را انجام دهید. بخصوص  
اگر صاحب سبک هستید بدانید که هر زمان که شروع کنید دیر نیست و مطمئن باشید که به راحتی می  
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اجتماعی پرطرفداری مانند اینستاگرام آثار خود را به فروش برسانید. بعد از    توانید از طریق شبکه های 
 .فروش اولین آثار خود، می توانید آثار خود را در گالری به نمایش بگذارید و فروش حضوری داشته باشید 

 نویسندگی در منزل  .19

این را بدانید که اگر خوب وقت  اگر به نویسندگی عالقه دارید و ذهن خالقی دارید، همین حاال شروع کنید.  
بگذارید می توانید رمان، داستان کوتاه و حتی کتاب های آموزشی خوبی بنویسید و از فروش آن به درآمد  

 .میلیونی برسید 

 صنایع دستی  .20

با تولید صنایع دستی می توانید با حداقل سرمایه حداکثر درآمد را داشته باشید. کارهای چوبی، سفالی، بافت  
.. همگی طرفداران خود را دارند و شک نکنید که اگر آثار خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش  و .

 .بگذارید به درآمد خیلی خوبی خواهید رسید 

 ناخن کار .21

ساز می توان به کاشت ناخن، مانیکور و پدیکور اشاره کرد که بسیار پول ساز اند.  ازجمله مشاغل پول 
دوره کاشت ناخن و عالقه به این کار است. ناخن کاری در رده پردرآمدترین    آنچه الزم دارید گذراندن 

 .مشاغل سال های اخیر قرار گرفته و هرروزه به تعداد متقاضیان آن افزوده می شود 

 تولید زیورآالت و اکسسوری  .22

با هنر دستتان می توانید انواع زیورآالنت مردانه و زنانه رو درست کنید و بفروشید. با زدن پیج اینستاگرام  
کار خود را تبلیغ کنید و سفارش های خود را از همین طریق بگیرید. به مرور می توانید به زدن سایت و  

 .حتی فروشگاه حضوری فکر کنید و برند خود را به نمایش بگذارید 

 کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن : ما بخوانید حت

 جمع بندی 

افزایش هزینه  دلیل  اندازیبه  افراد محسوب  کسب و کار کوچک پرسو  ها، راه  انتخاب مناسبی برای  د، 
و کارها، به دلیل کوچک و محدود بودن به هزینه اولیه زیادی نیاز ندارند  اندازی اینگونه کسب  شود. راه می

  .تواند برای او پرسود باشد ها فعالیت کند، می و اگر فرد به صورت اصولی و با شناخت کافی در آن 

ها جزو نکات اصلی  هایی با پتانسیل باال و آگاهی از شیوه درست فعالیت در آن   بررسی و آگاهی از حرفه 
و شبکه های    در اینترنت  میان فضای مجازی،  این  در  است.  کار جدید و پرسود  و  انتخاب یک کسب 

با راه   داده است.  افراد قرار  تنوع، فرصت های شغلی زیادی در اختیار  دلیل گستردگی و  به  اجتماعی 
 .توانید درآمد خوبی کسب کنید اندازی کسب وکار اینترنتی می 
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لیت هایی هستند که در زندگی امروز از خانگی بودن خارج شده اند و  کسب و کارهای کوچک پر سود فعا
شکل صنعتی گرفته اند بعضی افراد با دارا بودن یک شغل در زمان های آزاد خود به فعالیت در این زمینه  

 ها می پردازند 

مرتبط   :مقاالت 
 پادکست کسب و کار 
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