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 بهترین سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی 

سایت    چه مزایا و معایبی دارند؟ بهترین  سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی  به نظر شما هریک از
عتبر فریلنسری ایرانی« باید به چه نکاتی توجه  کدام اند؟ در انتخاب »سایت م  های معتبر فریلنسری ایرانی

داشت؟ در این مقاله قصد داریم عالوه بر پاسخ دهی به پرسش های مطرح شده، تعدادی از بهترین سایت  
کار فریلنسری خارجی و ایرانی را معرفی کنیم. با ما تا انتهای این مطلب از سایت دایان افیلیت که از  

 .است همراه باشید  همکاری در فروش  برترین سایت ها در زمینه

 فریلنسر کیست؟ آشنایی با ویژگی های سایت کار فریلنسری 

، الزم  سایت کار فریلنسری  و انواع  معرفی سایت های معتبر فریلنسری ایرانی  پیش از بیان ویژگی ها و
شخصی است که   (Freelancer) ل فریلنسری ارائه گردد. فریلنسراست تا توضیحاتی در خصوص شغ

با قوانین خود، کار می کند. مهم ترین عناصر این قوانین، شامل ساعت کاری و محل کار است. فریلنسر  
می تواند در هر تایمی از روز یا شب و در هر مکانی کسب و کار اینترنتی خود را داشته باشد و درآمدزایی  

، نوعی شغل اینترنتی محسوب می شود که می تواند در حوزه های مختلفی از جمله تولید  فریلنسری. کند 
 .محتوا، گرافیک، طراحی، عکاسی و طراحی سایت باشد 

نا در جهان، توجه به فریلنسری به طور فزاینده ای گسترش یافته است و  با توجه به گسترش ویروس کرو 
امروزه افراد زیادی از این روش برای درآمدزایی خود استفاده می کنند. فریلنسرها عموماً به دو حالت  
کار می کنند. در حالت اول آن ها در استخدام یک شرکت مشخص داخلی هستند و پروژه هایی را در طول  

افت می کنند که باید آن ها را در بازه های زمانی مشخص تحویل دهند. با این حال، ساعت کاری  ماه دری 
 .و محل کار، دست خودشان است و می تواند متغیر باشد 

در حالت دوم، افرادی که در حوزه های مشخصی مثل تولید محتوا، تایپ، طراحی سایت، گرافیک و...  
ت های مخصوص، پروژه های مناسب را پیدا می کنند و آن ها را در  سای مهارت دارند، با مراجعه به وب 

  سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی   موعد تعیین شده، به کارفرماها تحویل می دهند. در حال حاضر 
 .زیادی وجود دارند که می توان از آن ها پروژه های جذاب و مناسبی را دریافت کرد 

 مزایا و معایب فریلنسری 

Freelancer   یک شغل با درآمد متغیر محسوب می شود که غالباً مزایایی همچون بیمه، سنوات و یا
عیدی را ندارد. با این حال، شرایط کاری در آن معموالً بسیار راحت است. میزان و نوع درآمدزایی برای  

 استراتژی کسب و کار  به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها،   Freelancerافراد 
است. اگر شما تمایل به دریافت پروژه های قوی و چالشی داشته باشید، طبیعتاً درآمد باالیی خواهید داشت.  

ه دهنده نیز تأثیر به سزایی  به غیر از استراتژی، میزان مهارت و همچنین جزئیات قرارداد با سایت ارائ
 .دارند  Freelancer در بهبود درآمدزایی

 مشخصات سایت کار فریلنسری

فعال   Freelance همان طور که پیش تر ذکر شد، تعداد سایت های خارجی و داخلی زیادی در حوزه 
 :هستند و اکثر آن ها ویژگی ها و مشخصات یکسانی دارند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از
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 وجود تعداد بسیار زیاد پروژه •
تنوع باال در نوع و حوزه پروژه ها )طراحی، گرافیک، طراحی سایت، سئو، تولید محتوا، ترجمه   •

 و...( 
 دریافت پورسانت منطقی  •
 ایجاد شرایط رقابتی برای پروژه ها  •
 امتیازبندی کیفی فریلنسرها براساس رضایت مشتری  •
 داشتن شرایط مشخص برای هر پروژه  •
 تعیین دقیق ددالین و زمان نهایی تحویل پروژه  •

 بهترین سایت کار فریلنسری خارجی 

 

ی« ابتدا الزم است تا بهترین گزینه های خارجی را  در معرفی »سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایران 
را انتخاب می    Freelance، فعالیت های کسب درآمد دالری  معرفی کنیم زیرا بسیاری از افراد با هدف

خارجی مسدود و فیلتر   Freelance کنند. به این موضوع توجه داشته باشید که بسیاری از سایت های 
هستند و حتی تعدادی از آن ها به ایرانی ها خدمات نمی دهند؛ لذا اگر قصد فعالیت در این سایت ها را  

 .دارید، باید حتماً از فیلترشکن های قوی استفاده کنید 

 Fiverr سایت کار فریلنسری 

ی در جهان به حساب آورد. این سایت در  را جزو بهترین مراجع فریلنسر Fiverr  به جرات می توان 
حوزه های مختلفی از جمله طراحی های سه بعدی، دو بعدی، گرافیک های کارتونی، صفحه آرایی کتاب  
و... فعالیت می کند. هرکس می تواند صفحه خود را در این سایت بسازد و نمونه کارهایش را در آن قرار  

ین موضوع باعث شده تا پروژه های آن همواره در باالترین  حالت رقابتی دارد و هم Fiverr دهد. فضای 
 .کیفیت قرار داشته باشد 
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یا سرور ایرانی وارد آن   IP استفاده کنند و نباید با  VPN ایرانی ها برای فعالیت در فایور باید حتماً از 
 .شوند 

 Freelancer  سایت

به عنوان یکی از مطرح ترین سایت های فریلنسری خارجی یاد می شود که   Freelancer از سایت 
در آن به شکل مناسبی مهیا است. فریلنسر های بین المللی به خوبی با این    امکان کسب درآمد اینترنتی

ز آن دارند. آمارها نشان داده  سایت آشنا هستند و با دریافت پروژه های مختلف، درآمدزایی بسیار مناسبی ا
میلیون فریلنسر در این سایت ها کار می کنند و تعداد پروژه های انجام شده آن نیز بیشتر    51که بیش از  

 .میلیون می باشد  20از 

 Upwork  شبکه

Upwork  جزو بزرگ ترین شبکه های Freelance   در جهان به شمار می رود که یکی از جذاب ترین
سایت های فریلنسری خارجی برای ایرانیان است و کارفرماهای پرشماری از آن استفاده می کنند. عمده  
فعالیت های این سایت در زمینه هایی مثل طراحی سایت، مارکتینگ، شبکه های اجتماعی، تولید محتوا  

 گرافیکی و حتی توسعه و ارتقای برنامه های موبایل می باشد. تعداد افراد   بصری و متنی، طراحی های
Freelancer   میلیون نفر تخمین زده شده است. برای همکاری    16که با آپ ورک کار می کنند، در حدود

 .با این وب سایت، آشنایی مناسب با زبان انگلیسی امری ضروری به شمار می رود 

 Flexjobs  شبکه

فلکس جابز یک سایت جامع در حوزه کسب و کار است که فریلنسینگ، تنها یکی از حوزه های آن محسوب  
تلفی مثل برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروهای متخصص  می شود. این سایت در حوزه های مخ 

برای شرکت های معتبر فعالیت دارد. برای آغاز همکاری با فلکس جابز، باید حتماً اشتراک تهیه کنید.  
داشته باشید که آن هم جزئیات خاص خود را دارد.   PayPal برای تهیه اشتراک، الزم است که حساب 

خارجی در همکاری با این سایت برای ایرانی ها ضروری   IP مناسب با  VPN داشتن توجه داشته باشید که  
 .است 

 Toptal  سایت

تاپتل سایت مخصوص فریلنسرهای حرفه ای است که ارتباط زیادی با شرکت ها و برندهای معتبر جهانی  
اپتل، کار دشواری محسوب می شود زیرا این سایت صرفاً افراد بسیار مستعد  دارد. ثبت نام و همکاری با ت

یا مدیریت مالی   Financial management را در حوزه هایی نظیر برنامه نویسی، مدیریت پروژه و
 .استخدام می نماید 

 Design 99 شبکه

اگر در بین سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی به دنبال مرجع مناسبی برای طراحی و کارهای  
  انتخاب بسیار مناسبی است. توجه داشته باشید که پروژه های این سایت  Design 99گرافیکی هستید،  
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غالباً برای طراحان بسیار حرفه ای و کاربلد تعریف می شود؛ لذا بهتر است بعد از کسب مهارت کافی در  
  .آن فعالیت کنید 

 Aquent شبکه

ین سایت  در مقایسه با رقیبان، کیفیت بسیار باال پروژه های تحویلی است. در ا  Aquent ویژگی اصلی
 .می تواند درآمد حاصل از هر پروژه را طبق مهارت خود حساب کند  Freelancer هر

  Solid Gigsتسای

دالر است. شبکه سالید گیگ این    2عضویت در سالیدگیگ نیازمند پرداخت حق عضویت به مبلغ حدود  
ت  سرعت  که  دارد  را  برای  ادعا  سالیدگیگ  های  مزیت  از  یکی  است.  باال  بسیار  آن  در  پروژه  حویل 

فریلنسرها، کوتاه بودن زمان پیدا شدن پروژه مناسب می باشد. به عبارتی دیگر در هر زمانی می توان از  
 .طریق این شبکه، کارهای جدیدی را دریافت نمود 

 بهترین سایت کار فریلنسری ایرانی 

 

  سایت کار فریلنسری  اگر به دالیل مختلفی همچون نداشتن تخصص باال و یا مشکل در زبان نمی توانید با
ال در این حوزه بروید. در حال حاضر تعداد  خارجی کار کنید، بهتر است به سراغ شبکه های ایرانی فع

شبکه های فریلنسری در ایران رو به افزایش است و برخی از آن ها خدمات ارزنده ای به کاربران خود  
 .عرضه می کنند که در ادامه معرفی خواهند شد 

 پونیشا سایت کار فریلنسری 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://aquent.co.uk/
https://solidgigs.com/
https://ponisha.ir/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

هزار نفر در آن کار می    200در ایران است که در حدود   Freelancing وف ترین شبکه پونیشا معر
کنند. پروژه های این وب سایت در خصوص موضوع های مختلفی همچون برنامه نویسی، تولید محتوا،  
به   دارید  اگر قصد  بازاریابی، حسابداری، طراحی های بصری و... است.  یا  تایپ، ترجمه، مارکتینگ 

داشته باشید، پونیشا گزینه بسیار مناسبی است زیرا   کسب درآمد به تومان   ک فریلنسر برای خود عنوان ی
 .پروژه ابتدایی از آن هم رایگان است  5حق عضویت ندارد و از طرفی دریافت 

 کارلنسر  شبکه

اند که ترکیب دو کلمه کار و   انتخاب کرده  نام کارلنسر را برای خود  این شبکه،  طراحان و سازندگان 
فریلنسر است. در کارلنسر، کارفرماهای متعددی حضور دارند زیرا ثبت پروژه در آن، رایگان است و از  

. با توجه به این مزیت  درصد از مبلغ پرداختی نیز به عنوان امتیاز به حساب کارفرما برمی گردد   2طرفی  
امتیازبندی مشخصی   دارای  آن ها  کنند که همگی  با کارلنسر همکاری می  نیز  ها، فریلنسرهای زیادی 

در زمینه   Karlancer های  هستند. این امتیازها براساس رضایت کارفرما تعیین می شود. عمده پروژه 
دیجیتال مارکتینگ، طراحی و س تولید  هایی همچون خلق محتوا، ترجمه،  اخت سایت، گویندگی و حتی 

 .انیمیشن است 

 انجام میدم  شبکه

انجام میدم« از جمله سایت های کسب و کار معروف ایرانی است که در زمینه هایی همچون برنامه  »
یا دستیار مجازی، ساخت انیمیشن، ساخت موسیقی، طراحی های گرافیکی   VAکتینگ، تایپ،  نویسی، مار

انجام میدم برای تبلیغات فعالیت دارد. شبکه  انتخاب بسیار   Freelancer و  خوش قول و پر سرعت، 
  8تا    5مناسبی است زیرا کیفیت و زمان مناسب تحویل پروژه، موجب کاهش میزان کمیسیون در حدود  

می گردد. اما یکی از مشکالت مهم این شبکه، کمیسیون بسیار باالی آن است، به طوری که به    درصد 
 .درصد از مبلغ آن را دریافت می کند  20ازای هر پروژه، 

  (Karishe)کاریشه  شبکه

، برنامه نویسی رایانه و  UX و  UI وا، طراحی زمینه کاری کاریشه، در موضوعاتی همچون تولید محت
موبایل و طراحی های لوگو است. با وجود اینکه مدت زمان زیادی از عمر کاریشه نمی گذرد، اما این  

حدود   در  توانسته  کارفرما    50شبکه  به رضایت  توجه  با  دستمزد  کاریشه،  در  کند.  کاربر جذب  هزار 
رما و اجرا کننده به وجود آید، سیستم حل اختالف وارد عمل  پرداخت می گردد و اگر اختالفی میان کارف

 .شده و مشکل را رفع می کند 

 تایپیران  سایت

تایپیست ها و نویسنده ها باید به خوبی با تایپیران آشنا باشند. تایپیران عالوه بر نویسندگی و تایپ، در زمینه  
، داده پردازی با اکسل،  SPSS ری همچون طراحی پاورپوینت، تحلیل های آماری با نرم افزارهای دیگ

نگارش تحقیقات و... نیز پروژه ارائه می دهد. عضویت در تایپیران شرایط خاص خود را دارد و بعد از  
 .گذراندن آزمون های سنجش اعتبار، امکان پذیر است 

 پارسکدرز   شبکه
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هزار نفر در آن کار    200سال می گذرد و امروزه نزدیک به    11از عمر شبکه پارسکدرز، در حدود  
می کنند. پارسکدرز برای فریلنسرها مزایای زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن، تضمین امنیت شغلی  

لید محتوا با پارسکدرز همکاری دارند. به عقیده  است. معموالً متخصصین وب، گرافیک، سئو، ترجمه و تو
خدمات  های  شبکه  بهترین  از  یکی  پارسکدرز  رابط   Freelancing کارفرماها،  و  شود  می  محسوب 

کاربری آن بسیار آسان است. با این حال یکی از مشکالت پارسکدرز، لزوم پرداخت پول برای ارتقای  
 .اکانت و دریافت پروژه های مناسب تر می باشد 

  (Poldesigners)پل دیزاینرز  سایت

پل دیزاینرز از جمله شبکه های فعال ایرانی در حوزه هایی مثل طراحی گرافیکی، انیمیشن، معماری،  
ی متعددی دارد  دکوراسیون و حتی طراحی لباس است. پل دیزاینرز هم برای کارفرما و هم فریلنسر مزایا 
 .و تعرفه قیمت های آن هم مشخص است. با این حال، گستره کاری آن چندان وسیع نیست 

 نحوه کار با سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی

 

همکاری با »سایت کار فریلنسری« که مبدأ آن در خارج از کشور واقع است، چالش های مختلفی دارد که  
یکی از مهم ترین آن ها، احراز هویت است. در حال حاضر برخی از سایت ها، خدمات احراز هویت در  

ها استفاده کنید. همچنین برای دریافت  شبکه های خارجی مختلف را ارائه می دهند که می توانید از آن  
 و  Visa card  ،Master Card پول و دستمزد خود نیز باید از کارت ها و حساب های بین المللی مثل

PayPal  استفاده نمایید. 

خارجی، استفاده از ارزهای   Freelance یکی از روش های مناسب برای دریافت دستمزد در شبکه های
شما می توانید حقوق و دستمزد خود را در قالب ارزهایی مثل تتر، بیت کوین،  دیجیتال است. در حقیقت  

اتریوم، دش و... دریافت کنید و آن را به کیف پول شخصی خود انتقال دهید. توجه داشته باشید که داشتن  
در این روش ضروری می باشد.   Metamask یا Trust Wallet کیف پول الکترونیکی مناسب نظیر 
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ا انتقال تتر از کیف پول شخصی به کیف پول صرافی ایرانی، می توانید آن را به تومان تبدیل  در انتها ب
 .کنید 

باید از Freelancing اگر می خواهید با شبکه های  غیرایرانی استفاده   IP خارجی کار کنید، ترجیحاً 
ه برخی از سایت  قدرتمند ضروری است. توجه داشته باشید ک VPN کنید. بدین منظور تهیه فیلترشکن و 

 .غیرایرانی ندارند اما بهتر است که ریسک نکنید  IP ها نیاز به

داخلی بسیار ساده تر از موارد خارجی است و تنها باید رزومه   Freelancing همکاری با شبکه های
تا    10کامل و مناسبی را برای آن ها ارسال کنید. کمیسیون بیشتر شبکه های ایرانی در هر پروژه، بین  

پروژه ابتدایی کارمزد دریافت نمی   5درصد تغییر می کند و برخی از سایت ها مثل پونیشا نیز برای  20
 .کنند 

برای دریافت پروژه های قوی در شبکه های ایرانی، باید حساب کاربری را ارتقا داد. این ارتقا می تواند   
ا در هر صورت می تواند به شما  با پرداخت هزینه و یا کسب امتیاز از پروژه های کوچک حاصل شود ام

ایده کسب و    در درآمدزایی بیشتر کمک کند. توجه داشته باشید که برخی از پروژه های بزرگ می توانند 
 .و زندگی تان را به کل دچار تغییر کنند   جدید در ذهن شما شکل دهند  کار

 جمع بندی 

در این مقاله لیستی از سایت های معتبر فریلنسر خارجی و ایرانی به همراه مزایا و معایب و ویژگی های  
آن ها معرفی گردید. همچنین نحوه همکاری با سایت کار فریلنسری داخلی و خارجی نیز شرح داده شد.  

همکاری کنید    سایت معتبر فریلنسری ایرانی   ، ابتدا با چند Freelancing وزهبهتر است برای ورود به ح 
 .و بعد از تقویت زبان و کسب تجربه به سراغ موارد خارجی بروید 
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