وبالگ دایان افیلیت
بهترین شغل های  ۱۰سال آینده ایران
به نظر شما برترین شغل های  10سال آینده ایران ،چه مشاغلی هستند؟ آیا مشاغل سنتی را می توان در
زمره شغل های سال های آینده ایران قرارداد؟ آیا کسب و کار اینترنتی جز برترین شغل های اینده دار
ایران محسوب می شود؟ اگر به دنبال دریافت پاسخ این سؤال ها و آشنایی با «برترین شغل های آینده دار
ایران» هستید ،تا انتهای مقاله پیش رو همراه با دایان افیلیت باشید.
مقدمه ای بر شغل های سال های آینده ایران
اگر بخواهیم در خصوص «شغل های  10سال آینده ایران» صحبت کنیم ،طبیعتا ً باید توجهمان را از
مشاغل سنتی دور کرده و به کس ب و کارهای اینترنتی معطوف کنیم .در گذشته خانواده ها همواره تأکید
زیادی به درس خواندن داشتند زیرا ثروتمند شدن و موفقیت را در گرفتن مدارک دانشگاهی و مدارج باالی
علمی می دیدند .اما امروزه شرایط زندگی در مقایسه با سال های قبل بسیار تغییر کرده است.
در گذشته اگر کسی عکاسی یاد می گرفت ،باید یا با استفاده از سرمایه شخصی آتلیه باز می کرد و یا در
یک آتلیه دیگر با حقوق ناچیز مشغول به کار می شد .اما امروزه همان شخص می تواند با استفاده از
دوربین شخصی خود ،در شبکه های اجتماعی عکس هایش را به اشتراک بگذارد و از این طریق مشتری
جذب کند و به درآمدهای باال برسد.
تغییرات مشاغل در ایران از گذشته تاکنون

شاید مهم ترین تغییر مشاغل نسبت به گذشته ،مهیا بودن شرایط برای افزایش درآمدزایی آن ها بوده است.
در گذشته اگر از کسی پرسش معروف« چگونه پولدار شویم »را می پرسیدند ،مطمئنا ً جواب وی درس
خواندن و دریافت مدارک دکتری یا مهندسی بود .در حقیقت در گذشته این مشاغل به اندازه االن اشباع
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نبود و اگر کسی موفق به دریافت مدرک می شد ،می توانست به درآمدهای قابل توجهی برسد .اما امروزه
به دلیل افزایش تعداد دانشجوها و متقاضی ها ،مهندس و دکتر زیادی در جامعه وجود دارد .البته باز هم
مهندس ها و دکترهای متعددی هستند که به دلیل مهارت و علم باال ،درآمدزایی خیلی خوبی دارند.
امروزه گسترش اینترنت موجب شده تا بستر بسیاری از مشاغل از حالت سنتی ،به فضای مجازی و اینترنت
تغییر کند .در گذشته اگر کسی می خواست یک فروشگاه اکسسوری و بدلیجات داشته باشد ،حتما ً باید یک
مغازه در نقطه مناسبی از شهر اجاره می کرد .اما امروزه آن شخص می تواند بدون دغدغه یک پیج در
اینستاگرام و یا یک سایت در بستر وب راه اندازی کند و محصوالت خود را در آنجا به فروش برساند.
به طور کلی وجود اینترنت موجب تغییرات گسترده ای در زندگی مردم شده و امروزه مشاغل زیادی بر
پایه اینترنت و فضای مجازی استوار هستند که درآمدهای قابل توجهی هم دارند .هرکس می تواند با استفاده
از مهارت های شخصی و بستر اینترنت ،کسب و کار کوچک پرسود خود را راه بیا ندارد و به موفقیت
های قابل توجهی برسد.
ویژگی های شغل های سال های آینده ایران
برخی از مهم ترین مشخصه های برترین شغل های آینده دار ایران عبارتاند از:
•
•
•
•

عدم محدودیت در درآمدزایی
عدم محدودیت در زمان کاری (برای برخی از مشاغل)
راحتی و آسانی
عدم نیاز به رده سنی مشخص (برخی از شغل ها)

برترین شغل های  10سال آینده ایران
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پس از بیان تغییرات مشاغل در زمان فعلی نسبت به گذشته ،نوبت آن رسیده به معرفی و توضیح بهترین
شغل های  10سال آینده ایران بپردازیم .توجه داشته باشید که تمام این مشاغل ،می توانند یک کسب و کار
کوچک اما درآمدزا باشند و هرکس را به پول و موفقیت های بی نظیری برسانند.
.1افیلیت مارکتینگ
افیلیت مارکتینگ ) (Affiliate marketingیا همکاری در فروش یکی از جدیدترین روش های
درآمدزایی آنالین است که در جهان محبوبیت زیادی دارد و در سالیان اخیر هم در ایران به شدت مورد
توجه قرار گرفته است .در سیستم همکاری در فروش ،هر شخص با هر نوع تخصص یا مدرکی ،می تواند
اقدام به معرفی کاال یا خدمت یک شرکت یا فروشگاه کند و به ازای فروش هر محصوالت ،پورسانت یا
کمیسیون دریافت نماید .افیلیت مارکتینگ مزایای متعددی دارد که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:
•
•
•
•

امکان دریافت پورسانت های بسیار باال
عدم محدودیت ساعت کاری
عدم محدودیت رده سنی (حتی نوجوانان نیز می توانند از این روش درآمدزایی داشته باشند)
امکان معرفی کاالها و خدمات مختلف

در حال حاضر افراد مشهور مثل سلبریتی ها با استفاده از افیلیت مارکتینگ و معرفی محصوالت شرکت
های مختلف ،پول زیادی دریافت می کنند .معرفی محصوالت می تواند از طریق بسترهای مختلفی مثل
شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام و یا سایت و وبالگ صورت بگیرد .در حال حاضر شرکت
های مختلفی در ایران افیلیت مارکتینگ را عرضه می کنند که سیستم دایان افیلیت جزو برترین ها محسوب
می شود .دایان افیلیت شرایط راحتی برای ثبت نام دارد و مقدار پورسانت قابل توجهی را نیز برای فروش
هر کاال اختصاص می دهد.
.2ترید کردن
احتماالً این روزها اصطالح ترید ) (Tradeرا زیاد شنیده اید .ترید به معنای تجارت و بازرگانی است و
منظور از تریدر ،شخصی می باشد که از طریق داد و ستد و تجارت برای خود درآمدزایی دارد .امروزه
گسترش دنیای ارز دیجیتال و بورس ،باعث شده تا افراد متعددی از این طریق برای خود سودهای بسیار
زیادی به دست آورند .تریدر بودن نیازمند گذارندن آموزش های مختلفی است اما بدون شک می توان از
آن به عنوان یکی از پرسودترین شغل های سال های آینده ایران نام برد.
این مطلب را از دست ندهید :محاسبه درامد ماینر
.3راه اندازی صرافی آنالین
با توجه به همه گیر شدن خرید و فروش ارز دیجیتال در میان مردم ،راه اندازی صرافی آنالین می تواند
یک کسب و کار دالری جذاب باشد .در حال حاضر تعداد صرافی های آنالین کشورمان رو به افزایش
است و پیش بینی می شود که این روند صعودی در ادامه با شیب بیشتری همراه باشد.
.4طراحی سایت
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طراحی سایت یکی از جذاب ترین شغل های آینده دار است که با توجه به عالقه ویژه مردم به راه اندازی
سایت در بستر وب ،می تواند بسیار درآمدزا باشد .طراحی سایت جنبه های مختلفی دارد که باید آن ها را
به خوبی فرا گرفت .هر طراح سایت می تواند به صورت فریلنسری و پروژه ای کار کند و یا استخدام
شرکت های معتبر شود.
.5طراحی و ساخت اپلیکیشن
در سالیان اخیر ،افراد بسیاری در کشورمان توانسته اند به ایده های خالقانه و راه اندازی اپلیکیشن های
کاربردی ،راه صد ساله را یک شبه طی کنند و به سودهای میلیاردی برسند .اپلیکیشن هایی نظیر اسنپ،
تپ سی ،دیوار ،نشان ،تلوبیون و بازار نمونه هایی از برنامه های موفق در ایران هستند که می توانید به
کسب درآمد از طریق نصب اپلیکیشن هایی که نام بردیم فکر کنید .شما هم می توانید با داشتن یک ایده
جذاب و برنامه ریزی صحیح ،یک اپلیکیشن کاربردی بسازید و از طریق آن درآمدزایی کنید.
.6ساخت بازی موبایل
بازی های آنالین و دیجیتال مخصوص به رده سنی خاصی نیستند و همین موضوع باعث شده تا طراحی
بازی یکی از خوش آتیه ترین شغل های  10سال آینده ایران باشد .برای طراحی یک بازی جذاب برای
ایرانی ها ،الزم نیست حتما ً به سراغ ایده های جهانی بروید؛ بلکه های می توانید بازی های سنتی و قدیمی
ایرانی را به صورت آنالین دربیاورید.
.7تولید محتوا
تولید محتوا یکی از خالقانه ترین شغل ها در بستر اینترنت است که اگر فعالیت در آن درست و بادقت
صورت بگیرد ،می تواند بسیار درآمدزا و مؤثر باشد .کسانی که در حوزه نویسندگی مهارت دارند ،می
توانند به راحتی با نوشتن محتواهای جذاب و قرار دادن آن ها در اینترنت ،خودشان را معروف کنند .تولید
محتوا می تواند به صورت متنی ،صوتی و یا تصویری باشد .این روزها تولید محتوای صوتی که غالبا ً از
آن با عنوان پادکست نیز یاد می شود ،طرفداران زیادی در بین مردم پیدا کرده است.
.8سئو سایت
سئو یا ) SEO (Search engine optimizationمجموعه فعالیت هایی است که موجب ارتقای رتبه
سایت در موتور جستجو گوگل می گردد .سئو قوانین مختلفی دارد که روز به روز براساس الگوریتم های
گوگل تغییر می کنند .زمانی که یک کسب و کار اینترنتی در بستر وب راه اندازی می شود ،ارتقای سئو
در آن اهمیت بسیار باالیی دارد زیرا می تواند به درآمدزایی بیشتر کمک کند .متخصص سئو یکی از
جذاب ترین شغل ها برای آینده است زیرا با توجه به گسترش فضای اینترنت ،قطعا ً فضا برای مانور
متخصصین سئو بسیار مناسب خواهد بود.
.9بالگری و اینفلوئنسری
این روزها بالگری و اینفلوئنسری یکی از پردرآمدترین شغل ها محسوب می شود و افراد متعددی نیز به
ویژه در اینستاگرام به آن مشغول هستند .بالگرها و اینفلئوسرها عموما ً به واسطه خالقیت و مهارتشان در
@dayanaffiliate_com
www.dayanaffiliate.com

وبالگ دایان افیلیت
یک حوزه خاص شناخته می شوند .بسیاری از آن ها با گرفتن تبلیغات و روش هایی همچون افیلیت
مارکتینگ ،کسب درآمد به تومان و یا حتی دالر دارند .اگر قصد ورود به حوزه بالگری یا اینفلوئنسری
را دارید ،باید به خوبی با اصول آن آشنا باشید تا به موفقیت برسید.
.10وبینار و آموزش مجازی
اگر به معلمی و آموزش عالقه مند هستید ،می توانید توانایی های خود را در بستر اینترنت به صورت
آنالین به افراد مختلف ارائه دهید .به طور مثال اگر به نرم افزار خاصی مسلط هستید ،می توانید چند جلسه
کالس آ موزشی برای آن ضبط کنید و در قالب پکیج های آموزشی به مخاطبین بفروشید .همچنین می توانید
کالس های آموزشی خود را به صورت وبینار آنالین نیز برگزار کنید تا بتوانید همزمان با مخاطبین خود
ارتباط نیز داشته باشید.
نیازهای شغل های  10سال آینده ایران
همان طور که پیش تر بیان شد ،برترین شغل های سال های آینده ایران تماما ً با اینترنت در ارتباط هستند.
پس اگر کسی قصد انتخاب هریک از این شغل ها را داشته باشد ،باید به خوبی با فضای اینترنت و جزئیات
آن آشنا گردد .در حال حاضر کسب و کارهای اینترنتی متعددی در جهان و کشورمان ایران فعال هستند و
بسیاری از آن ها توانسته اند به درآمدهای قابل توجهی برسند.
داشتن فعالیت مناسب در اینترنت ،نیازمند شناخت برخی از اصول است که در ادامه به بیان آن ها می
پردازیم.
آشنایی با هدف شغل
هر شغلی ،هدف و برنامه ریزی مشخصی دارد که باید به خوبی به آن توجه کرد .به طور مثال در سیستم
همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ ،شما باید ابتدا هدف مالی تان را تعیین کنید .به طور مثال اگر
هدفتان رسیدن به درآمد باالی ده میلیون تومان در ماه است ،باید از همان ابتدا برایش تالش کنید .پس از
تعیین هدف ،انتخاب نوع کاال و خدمات قابل معرفی نیز براساس آن مشخص می گردد.
سیستم همکاری در فروش برای افراد خالق و کسانی که به خوبی بتوانند دیگران را به خرید محصوالت
ترغیب کنند ،می تواند بسیار سودآور باشد.
ایده پردازی مناسب
یکی از تفاوت های اصلی انسان های موفق با افراد عادی ،قدرت باالی خالقیت و ایده پردازی است .در
مشاغل جدید نیز خالقیت و تکیه بر قدرت فکر ،به طور ویژه ای اهمیت دارد .به طور مثال تریدرهای
موفق همیشه استراتژی مشخصی برای ترید کردن دارند .آن ها استراتژی را با استفاده از خالقیت خودشان
و البته تجربه و کار به دست می آورند .وجود استراتژی مشخص برای تریدرها ،موجب می شود تا آن ها
در هر زمان و هر شرایطی بتوانند سود خود را کسب کنند.
اهمیت تالش در شغل های  10سال آینده ایران
@dayanaffiliate_com
www.dayanaffiliate.com

وبالگ دایان افیلیت
فعالیت در هر حوزه ای نیازمند ممارست و پشت کار است .شغل های آینده داری مثل افیلیت مارکتینگ،
ترید ،طراحی سایت ،متخصص سئو و ...نیز از این قاعده مستثنی نیستند .برای موفقیت در این شغل ها،
باید تالش کنید و از طرفی خود را به روز نگه دارید .به روز بودن اطالعات برای مشاغلی مثل متخصص
سئو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
فعاالن حوزه همکاری در فروش نیز باید همواره نسبت به کاالهای فروشگاه خود توجه ویژه ای داشته
باشند و با تالش جهت پیدا کردن روش های جدید معرفی محصوالت ،شرایط را برای دریافت کمیسیون و
پورسانت های بیشتر فراهم سازند.
آشنایی با فضای اینترنت
این روزها کمتر کسی است که نسبت به اینترنت و کارایی های مختلف آن آشنایی نداشته باشد .قاعدتا ً این
آشنایی برای نسل جوان در مقایسه با افراد میانسال و پیر ،بیشتر است .با توجه به اهمیت اینترنت در
مشاغل جدید ،داشتن شناخت مناسب نسبت به فضا و جزئیات آن ضروری به نظر می رسد.
جمع بندی
در این مقاله عالوه بر معرفی بهترین شغل های  10سال آینده ایران ،ویژگی و تغییرات «شغل های سال
های آینده ایران» در مقایسه با گذشته نیز بیان گردید .به یاد داشته باشید که موارد زیادی از برترین شغل
های آینده دار ایران به طور مستقیم با اینترنت در ارتباط هستند و این فضا می تواند به شما در کسب
درآمدهای بسیار باال کمک کند.
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