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 !مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها با درآمد عالی

بسیارند اما خیلی از افراد شاید با آن ها آشنایی نداشته باشند؛ بنابراین    مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها 
در این مقاله سعی کرده ایم چند »کسب و کار خانگی برای خانمها« که درآمد چشمگیری دارند معرفی  

 .کنیم تا بتوانید شغل پردرآمد خانگی مناسب خود را پیدا کنید و شروع به کسب درآمد از آن کنید 

نگی اغلب زودبازده هستند و نیاز به سرمایه یا ندارند یا مبلغ آن چشمگیر نیست. این مشاغل در  مشاغل خا 
جهت خود اشتغالی به جود آمده اند. »شغل پردرآمد خانگی برای خانمها« مزایا بسیاری دارد که در ادامه  

ایده کسب   نیم تا با چند را ببی  شغل پردرآمد خانگی برای خانمها  10بررسی خواهیم کرد. بریم با هم لیست  
 .خوب آشنا شویم و کار 

 بهره گیری از اینترنت برای مشاغل خانگی پردرآمد برای زنان

 

مشاغل خانگی بعد از پاندمی کرونا بیشتر از قبل طرفدار پیدا کرده اند. همه ما خوب می دانیم که داریم  
ب  توجه  با  کنیم.  آداپته  آن  با  ناخواسته  یا  باید خود را خواسته  بریم. پس  به سر می  اینترنت  ه  در عصر 

وضعیت اقتصادی خانم ها نیز هم پای آقایان کار می کنند. از طرفی خانم ها درگیری های دیگری از جمله  
 .رسیدگی به امورات منزل و نگهداری از فرزندان خود را دارند 

در چنین شرایطی اگر شغل مناسبی به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد که حقوق خوبی نیز داشته  
اول هر خانمی برای کسب درآمد خواهد بود. خانم ها با بهره گیری از اینترنت می توانند    باشد قطعاً انتخاب 

 .به درآمدهای باالیی دست یابند و استقالل خود را حفظ کنند و از طرفی به کارهای منزل برسند 

لب  این می شود یک تیر و دو نشان! »مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها« بسیار اند، اما در این مط
کسب و کار    10که اینترنتی باشد معرفی کنیم. بریم باهم    شغل پردرآمد خانگی برای خانمها   قصد داریم 

 .خانگی برای خانمها را بررسی کنیم
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 کسب و کار خانگی برای خانمها  10

 

را تهیه کرده ایم و در ادامه    مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها  تا از   10ین بخش برای شما لیست  در ا
خوبی    آمده است که به شما ایده های ایده های کارآفرینی   کسب و کار خانگی برای خانمها و   38جدولی از  

 .برای کسب درآمد می دهد 

 همکاری در فروش .1

توانید   می  که  دانستید  می  هیچ  کنیم.  معرفی  شما  به  را  متفاوت  کاری  که  است  رسیده  آن  وقت  اکنون 
و کنید  تبلیغ  دارید  دوستشان  که  خدماتی  یا  هستید  مشتریشان  که  تبلیغات    محصوالتی  با  دربیارید؟  پول 

پورسانتی می توانید به کمک توانایی خود در بازاریابی، در فروش محصوالت برند مورد عالقه خود نقش  
داشته باشید. در این نوع از بازاریابی، شما می توانید در ازا هر خریدی که توسط کلیک بر روی لینک  

 .آمد دلخواه خودتان برسید شما انجام می شود، کمیسیون دریافت کنید و به در

نام در سیستم همکاری در فروش دایان افیلیت می توانید بر    برای کسب اطالعات بیشتر درمورد نحوه ثبت 
 :روی لینک زیر کلیک کنید 

 ایجاد سایت افیلیت 

 حتوا تولید م.2

یکی از مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها تولید محتوا است. کار کارشناس تولید محتوا این است که با  
کند.   محتوا  تولید  آن  برای  و  بپردازد  پیرامون موضوعی خاص  تحقیق  به  تواند  می  موبایل  یا  تاپ  لپ 

 .کارشناسان محتوا اگر پر کار باشند می توانند مبالغ باالیی دریافت کنند 
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، تولید محتوا است. درآمد کارشناسان محتوا از  کسب درآمد به تومان  یکی از راه های نسبتابی دردسر
به زبان  لایر در ازا هر کلمه نیز می رسد. اگر    200لایر به ازا هر کلمه شروع شده و تا    40حداقل  

برای سایت های   تولید محتوا  به  فریلنسری  های  از طریق سایت  توانید  باشید می  داشته  تسلط  انگلیسی 
 .دالر دریافت کنید که مبلغ قابل توجهی است  1خارجی بپردازید و به ازا هر کلمه تولید محتوا،  

 مدرس آنالین .3

  گی برای خانمها که یکی از راه های کسب اگر تجربه تدریس دارید، باید بدانید که یک شغل پردرآمد خان
محسوب می شود، تدریس آنالین است. می توانید در زمینه های زیر کالس   درآمد اینترنتی بدون سرمایه

 :یس آنالین بپردازید های غیرحضوری داشته باشید و به تدر

 معلم دروس پایه به صورت آنالین  •
 معلم دروس کنکوری  •
 مربی ورزش آنالین  •
 مدرس موسیقی  •
 معلم زبان )انگلیسی، آلمانی، روسی، فرانسوی، چینی و ...(  •
 معلم کارهای هنری )مانند مربی شمع سازی، نقاشی و ...(  •
 ... و •

 برنامه نویس و طراح وب.4

اگر به طراحی وب و یا حتی برنامه نویسی و کدنویسی عالقه دارید یا در این زمینه ها مهارت کافی دارید،  
می توانید به صورت فریلنسری برای سایت های ایرانی و یا حتی خارجی کار کنید و حتی به درآمدهای  

راز موفقیت یک برنامه    پردرآمد برنامه نویسی است و کارهای فریلنسری  میلیون دالری برسید. یکی از
تا     نویس خوب، کسب مهارت است. پس باید دانش خود را در این زمینه به صورت مداوم افزایش بدهید 

 .بتوانید جز بهترین ها باشید 

 طراح گرافیک .5

افراد خالق و ایده پردازی هستند. با گذراندن دوره های طراحی گرافیک و بعد از آن    طراحان گرافیک
پیاده سازی ایده های خود می توانید درآمد باالیی کسب کنید. طراحان گرافیکی که برای خود سبک کاری  

ازه بدهید  خاصی دارند موفق ترین هستند، پس سعی کنید قبل از طراحی ذهن خود را آزاد کنید تا به آن اج
 .خالقانه عمل کند 

طراحی گرافیک نیز از جمله مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها هست که روز به روز دارد به محبوبیتش  
بخصوص در بین خانم های جوان افزوده می شود. از جمله مشاغل دیگر که با طراحی سر و کار دارد،  

آنالین می توانید در صورت داشتن مهارت و ذوق  طراحی داخلی منزل است. با استفاده از نرم افزارهای 
 .انجام این کار، به طراحی داخلی خانه مشغول شوید و پروژه بگیرید 

 متخصص سئو .6
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اگر با اصول سئو آشنایی دارید و در این زمینه تجربه کسب کرده اید، می توانید از مهارت خود جهت  
. کار شما به عنوان متخصص سئو کمک به بهبود  بهبود رتبه سایت ها و کسب درآمد عالی استفاده کنید 

رتبه سایت مشتری است. اگر بتوانید ترافیک سایت را به مقدار توافق شده برسانید درآمد بسیار خوبی  
و الگوریتم   گوگل   ، باید با موتور جستجودرآمد در خانه  کسب   خواهید داشت. برای موفقیت در این نوع از

   .هایش آشنایی داشته باشید و مدام اطالعات خود را آپدیت کنید تا بتوانید به درآمد باالیی دست پیدا کنید 

 پادکست سازی.7

درآمد ساخت پادکست در منزل حساب باز کنید. حتی اگر از  اگر صدای دلنشینی دارید می توانید روی  
نظر شما صدایتان مناسب تولید پادکست نیست، می توانید در کالس های گویندگی شرکت کنید و با مهارت  

 .های صداسازی آشنا شوید و بعد از کسب دانش کافی در این زمینه اقدام به تولید محتوا پادکستی کنید 

د با توجه به مشغله زیادی که این روزها اکثر افراد جامعه دارند، تعداد مخاطبان  همان طور که می دانی
پادکست روز به روز دارد بیشتر می شود. شما می توانید با کمترین هزینه ممکن، شروع به ساخت پادکست  

 .در منزل کنید، آنچه الزم دارید یک عدد میکروفون و وسیله ای برای ضبط صداست 

ت به تمیزی کار دقت کنید. چراکه تمام ارزش یک پادکست به تمیزی صدا و باکیفیت بودن  در تولید پادکس
آن است. می توانید با روی غلتک افتادن کار، تجهیزات خود را به مرور ارتقا دهید تا بتوانید کیفیت محتوا  

ا در نظر داشته  پادکستی خود را افزایش دهید و حرفه ای تر عمل کنید. به عنوان نکته آخر این مورد ر
باشید که در شروع کسب درآمد از طریق پادکست، اطالعات خوبی به مخاطب بدهید و متفاوت از بقیه  

 .ارائه دهید تا مخاطبان جذب محتوا شما شوند 

 مترجمی آنالین .8

مزایا   از  یکی  بود.  برای شما خواهد  کارها  ترین  آسان  از  یکی  مترجمی  دارید،  اگر سطح زبان خوبی 
و اگر شما بتوانید در این عرصه     این است که افراد کمی در زمینه ترجمه قوی عمل می کنند مترجمی  

حرفی برای گفتن داشته باشید، می توانید مبالغ هنگفتی دریافت کنید. همه به دنبال ترجمه تمیز و بی عیب  
د به طور قطع کار شما  و نقص اند؛ بنابراین اگر شما بتوانید یک کار تمیز و حرفه ای به مخاطب ارائه دهی

 .می گیرد و مشتری ها به سمت کسب و کارتان سرازیر می شوند 

می توانید از طریق اینستاگرام مشتری جذب کنید. فراموش نکنید که سوابق، نمونه کارها و دلیل برتری  
عتماد کند و  خود را نسبت به سایرین در هایالیتی به نمایش بگذارید تا مخاطب بداند برای چه باید به شما ا 

 .بدانند که اگر هزینه بیشتری نسبت به سایرین می گیرید دلیلش صداقت در کار و کیفیت باالی آن است 

 ویراستاری .9

اگر به نویسندگی عالقه دارید ولی فرصت نویسندگی و تولید محتوا را ندارید و از طرفی می خواهید از  
ده های خوب کسب درآمد ویراستاری است. می توانید  دانش خود در زمینه نگارش استفاده کنید، یکی از ای

به راحتی در خانه فقط با داشتن یک لپ تاپ به ویراستاری بپردازید. از مزایا ویراستاری این است که می  
 .توانید تعداد زیادی مشتری جذب کنید زیرا نیاز به ویراستار در کشور بسیار زیاد شده است 
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 مشاور آنالین .10

 :اخه های زیادی دارد که چند نمونه پرطرفدار آن شامل موارد زیر می شود مشاور آنالین ش

 مشاور آنالین کسب و کار  •
 مشاور سئو  •
 مشاور مالی  •
 مشاور مهاجرتی آنالین  •
 مشاور کنکور آنالین  •
 مشاور تغذیه آنالین  •
 روانشناس آنالین  •
 ریز رویدادهای مهم برنامه  •

مردم در جنبه های مختلف زندگی خود نیاز به راهنما و مشاور دارند و در موقعیت های حساس زندگی  
خود حاضرند مبالغ باالیی برای مشاوره پرداخت کنند. اگر در هر یک از موارد گفته شده در باال تخصص  

ید که این خدمات بسیار  دارید، می توانید خدمات مشاوره ای ارائه دهید. فقط به این نکته دقت داشته باش 
حساس هستند و صداقت شرط اول کار در حوزه های مشاوره ای است؛ بنابراین اگر دانش کافی را ندارید  

 .وارد این حوزه نشوید 

در برنامه ریزی برای رویدادهای مهم، برای مراسم مختلف می توانید برنامه ریزی کنید مانند جشن تولد،  
یزها نیز حقوق بسیار باالیی دارند اما باید دقت کنند که مدیریت برنامه ها  عروسی، عزا و ... . برنامه ر

 .مسئولیت اصلی آن ها است و به همین علت باید مطالعه زیادی در زمینه مدیریت داشته باشند 

 مزایا مشاغل خانگی پرسود پر درآمد 
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 :د ازمشاغل خانگی مزایا بسیاری دارند که چند نمونه از مزایا مهم آن عبارت ان

 کسب درآمد و رسیدگی به کارهای منزل در کنار هم  •
 عدم نیاز به رفت و آمد و اتالف وقت در ترافیک  •
 ساعات کاری منعطف  •
 آزادی عمل  •
 ریسک پایین  •
 صرفه جویی در زمان  •
 استرس کمتر  •
 رضایت کاری بیشتر  •
 کار کردن با لباس راحتی خانه  •
 مرخصی با دردسر خیلی کمتر  •
 عالقه کاری بیشتر  •

 پردرآمد خانگی برای خانمها شغل  38

شغل پردرآمد خانگی برای خانمها معرفی شده است که می توانید گزینه مناسب خود را    38در جدول زیر  
 .پیدا کنید و به درآمد میلیونی برسید 

 رزومه نویس  دستیار مجازی  همکاری در فروش  تبلیغات 

 مشاور آنالین  تولید محتوا  مدرس آنالین  مدیرت پورسانتی 

 ویراستاری  بالگری  ادمین  وبالگ نویس 

 مترجمی  اینفلوئنسری  تدریس خصوصی آنالین  خدمات پشتیبانی آنالین 

 پادکست سازی  یوتیوبری  نمونه خوانی آنالین  سازنده ویدئو تبلیغاتی 

 دارنده فروشگاه آنالین  سازنده دوره های آنالین  ادیتوری  های الکترونیک ی کتاب نویسنده 

 طراحی وب  برنامه نویسی  پشتیبانی مجازی  حسابداری آنالین 

 طراحی گرافیک  فروشنده دامنه  تریدری  سرویس جذب مشتری 

 سخن آخر 

کسب و کار خانگی برای خانمها در این مطلب معرفی شد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد.   38
 .از بین مشاغل پردرآمد خانگی برای خانمها، موردی برای شما مناسب تر است که به شرایط شما بخورد 
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ت که ویژگی های  اگر با خواندن مزایا یک شغل پردرآمد خانگی برای خانمها ترغیب شده اید، کافی اس
خود را لیست کنید و توانایی ها و عالیق خود را ارزیابی کنید. پس از آن می توانید شغل مناسب خود را  

 .پیدا کنید و مشغول به کار شوید 
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