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وقتی عالقه مند به انجام شغل پاره وقت هستید، این فکر به ذهن شما خطور می کند: »من  

 ؟ چقدر از مشاغل پاره وقت درآمد خواهم داشت

 .خوب، بله، شما می توانید از مشاغل پاره وقت نیز درآمد خوبی کسب کنید

ای ارائه شده  برای جویندگان کار که قصد دارند خدمات پاره وقت را پیدا کنند، موقعیت ه

 .در زیر به خوبی پرداخت می کنند و ثبات و رشد شغلی را در ادامه راه فراهم می کنند

نقش برتر شغلی پاره وقت ذکر شده است که می تواند به شما در   20بنابراین، در زیر  

 .انتخاب عاقالنه کمک کند

 :شغل پاره وقت که می توانید به دنبال آنها باشید 20

 وب تولید محتوای  •

امروزه شرکت های زیادی وجود دارند که به دنبال استخدام تولید کننده محتوای مستقل برای  

 .چشم انداز وظایف کاری خود در دنیای پهناور وب هستند

چه بخواهید محتوای صفحه فرود وب سایت تولید کنید، یا برای شرکت ها وبالگ بنویسید یا 

به عنوان یک کار پاره وقت، دستمزد خوبی  چیزی مشابه، می توانید در حین انجام آن 

 .دریافت کنید

 طراح گرافیک  •

فرض کنید به طراحی و تصویرسازی عالقه دارید. در این صورت، این کار پاره وقت  

 برای شما عالی خواهد بود زیرا طراحان گرافیک کسانی هستند که در برنامه هایی مانند 

Adobe Illustrator یا Adobe Photoshop تولید گرافیک برای اهداف مختلف   برای

 .کار می کنند

 .مقیاس پرداخت: یکی از آن مشاغلی است که خالقیت شما درآمد شما را تعیین می کند
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 پیشخدمت رستوران  •

افراد عالقه مند به غذاخوری و خدمات می توانند این کار را به صورت پاره وقت انجام  

 .دهند و در ازای آن حقوق خوبی دریافت کنند

 .پیشخدمت رستوران مسئول دریافت سفارشات و سرو غذا و نوشیدنی به مهمانان هستند

نقش مهمی در تایید مهمان دارند. آنها همچنین مسئول بررسی مشتریان هستند تا تأیید کنند  

 .که از وعده های غذایی خود لذت می برند و تمام مشکالت را برطرف می کنند

 اطالعات( تایپیست یا دیتا اینتری )ورود  •

 .اگر به تایپ عالقه دارید و سرعت تایپ شما خوب است، این گزینه شغلی بهترین است

 .این نوع کار را می توان در محل یا آنالین انجام داد

برای برخی از مشاغل، به مهارت های خاصی مانند دانش اصطالحات پزشکی یا حقوقی  

 .نیاز دارید

 راننده تحویل غذا )پیک( •

اگر عالقه مند به سرو غذا در مکان های مختلف هستید، این شغل پاره وقت بهترین گزینه  

 .است

زنجیره غذایی تحویل    توانید با سرویس های آنالین تحویل غذا یا هربرای این نوع شغل، می

نام کنید و غذاهای گذرانید، ثبتکاالی دیگری که بخش مهمی از روز خود را در خیابان می

 .خوشمزه را به مشتریان تحویل دهید

 شغل مترجم •

امروزه می توانید انواع مختلفی از زبان ها را مشاهده کنید و مردم مشتاقانه منتظر یادگیری  

 .هستند
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که زبان دومی مانند )آلمانی، فرانسوی، چینی، انگلیسی( را بلد هستید،  اگر شما کسی هستید  

 .پس این شغل پردرآمد است

شما روز خود را صرف ترجمه یک زبان به زبان دیگر، چه به صورت شفاهی یا نوشتاری  

 .خواهید کرد

 .مقیاس پرداخت: زبان کلید میزان پولی است که فرد می تواند به دست آورد

 برنامه  توسعه دهنده •

 .اگر به خوبی فناوری ها و دانش توسعه یک اپلیکیشن را می شناسید

 .سپس این شغل می تواند به عنوان یک شغل پاره وقت مناسب باشد

بسیاری از شرکت ها مشتاق به استخدام توسعه دهندگان برنامه های پاره وقت برای ایجاد،  

 .نگهداری و به روز رسانی برنامه ها هستند

داخت: درآمد شما به مهارت، تجربه و تسلط شما به زبان برنامه نویسی بستگی  مقیاس پر

دارد. بسیاری از مردم مشاغل تمام وقت خود را ترک می کنند تا به توسعه دهندگان برنامه  

 .پاره وقت تبدیل شوند

آنها نه تنها درآمد خود را چند برابر می کنند، بلکه تعادل بین کار و زندگی خود را نیز به  

 .شدت بهبود می بخشند

 ویرایشگر ویدیو  •

این یک کار جالب برای نامزدهایی است که دوست دارند فیلم های فیلمبرداری یا هر چیز  

 .دیگری را ویرایش کنند 
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یک ویدیو می تواند مسئولیت های زیادی مانند   این کار کمی معمولی است زیرا ویرایش

تنظیم سطح صدا، ویرایش ضبط های طوالنی و رفع مشکالت دیگر برای ایجاد یک  

 .ویدیوی خوب را به عهده بگیرد

با این حال، قبل از انتخاب این شغل، باید به ابزارها و مهارت های مورد نیاز برای انجام  

 .فالین نیز شناخته شودچنین مشاغلی به صورت آنالین یا آ

مقیاس پرداخت: با رونق بازار تولید محتوای ویدیویی، ویرایشگرهای ویدئویی پاره وقت  

 .درآمد خوبی کسب می کنند

 خدمات مشتری  •

اگر در حل این مشکل متخصص هستید، این شغل پاره وقت می تواند درآمد خوبی به شما 

 .بدهد

نها را به دست آورد، و بسیاری از مشاغل خدمات  توان آهای متنوعی وجود دارد که مینقش

 مشتری درگیر کار آنالین هستند، 

توانید از خانه کار کنید. این طرح انعطاف پذیر است، بنابراین ممکن است بنابراین می

 .بتوانید به راحتی در ساعات کاری روزانه خود کار کنید

 بازاریابی وابسته  •

شوید، بازاریابی وابسته بهترین گزینه برای  اگر می خواهید با سخت کوشی ثروتمند 

 .شماست

 .وب سایت های متعددی در اینترنت برنامه های وابسته را ارائه می دهند

 .می توانید برنامه های وابسته گزینه خود را پیوند دهید و محصوالت آنها را تبلیغ کنید 

 .کسب کنید  درآمد %50شما می توانید با تبلیغات محصوالت تبلیغ کنندگان تا 
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و شما نیازی به نگرانی در مورد نگهداری حمل و نقل، محصوالت، رسیدگی به مشتری و  

 .غیره ندارید

 .مقیاس پرداخت: مهارت، دنبال کردن، تخصص و دسترسی در این زمینه کلیدی است

 باشد.  می مناسبی  گزینه  کاال(  دیجی افیلیت ) افیلیو  درآمد کسب سیستم

 عکاسی پاره وقت  •

اگر مشتاق هستید و دوست دارید از زوایای مختلف عکس بگیرید، این نقش شغلی بهترین  

 .گزینه برای شماست

 .این روزها عکاسی در حال چرخش به سمت یک شغل سودآور است

شما همچنین می توانید عکس های خود را به صورت آنالین بفروشید یا در وب سایت خود  

 .را قرار دهید

های اشتراک های خود را در سایتتوانید عکسهای شما برجسته هستند، میگر عکسا

 .عکس ارائه دهید و به سرعت درآمد کسب کنید

 .مقیاس پرداخت: کار و تجربه شما درآمد خوبی برای شما به همراه خواهد داشت

 شغل تماس گیرنده نظرسنجی •

سالیق و عالیق مشتریان احتمالی خود   وکارها مهم هستند تاها معموالً برای کسبنظرسنجی

 .را تشخیص دهند

به عنوان تماس گیرنده نظرسنجی، باید نظر خود را در مورد تعدادی از محصوالت و  

 .خدمات ارائه دهید

 .این بهترین کار آنالین است که می توان به صورت پاره وقت انجام داد
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 .بل احترام و پردرآمد هستندمقیاس پرداخت: معموال مشاغل تماس گیرنده نظرسنجی قا

 دستیار اداری به عبارتی کارپرداز امور اداری  •

اگر در نزدیکی یک منطقه تجاری زندگی می کنید، کار به عنوان دستیار اداری پاره وقت 

 .محتمل است

وظایف شما شامل جمع آوری چک و سپرده گذاری در بانک ها، جمع آوری اوراق،  

 .از تحویل های کوچک در منطقه دفتر شما استکارهای پستی و به ندرت برخی 

 .کندمقیاس پرداخت: مقیاس دستمزد و درآمد بر اساس تجربه کاری تغییر می

 مربی تناسب اندام •

 .اگر اهل تناسب اندام هستید، این شغل پاره وقت گزینه خوبی برای شما خواهد بود

تبدیل شدن به یک مربی تناسب اندام روشی برای دریافت دستمزد در ازای انجام روتین  

 .ورزش روزمره خود است

بسته به مجموعه مهارت های خود، می توانید آموزش های فردی را به عنوان مربی  

 .س های گروهی تدریس کنیدشخصی یا کال

این امکان وجود دارد تا این شغل را به صورت آنالین هم انجام داد. و از راه دور بدون  

 .هزینه های جانبی درآمد خوبی را کسب کرد

 مدرس آنالین •

همانطور که می دانید دانش عبارت است از درک یا آگاهی از چیزی مانند حقایق، مهارت  

 .ها یا اشیاء
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رای شما مناسب است. به عنوان یک معلم آنالین، مسئولیت اصلی شما این خواهد این شغل ب 

بود که از دانش آموزان در مورد موضوعات مختلف یا زمینه های موضوعی برای تعیین  

 .اهداف توسعه سوال کنید

عالوه بر این، برای جستجوی شغل معلم آنالین، می توانید از وب سایت های تدریس  

 .یت های مختلف دیگر دیدن کنیدخصوصی و وب سا

همچنین می توانید در صورت تمایل در وب سایتهای برگزار کننده وبینار ثبت نام کنید و  

 .جلسه آنالین خود را تشکیل بدهید و به راحتی به یک درآمد همیشگی و خوب برسید

 نگهدارنده حیوانات خانگی •

ها،  توانید با مراقبت از گربهارید، میتان فضایی برای بازدیدکننده داگر در باغ و یا خانه

 .شان آنجا نیستند، درآمد کسب کنیدها و سایر حیوانات خانگی در حالی که صاحبسگ

مسئولیت های اساسی به عنوان نگهدارنده حیوانات خانگی تهیه غذا و آب، تمیز کردن جعبه  

 .ستهای زباله، دادن دارو )در صورت امکان( و بسیاری از وظایف دیگر ا

در صورت باهوش بودن و داشتن برنامه ریزی برای این کار بدون شک در شهر خود به  

 .زودی معروف خواهید شد و تعداد بیشماری مشتری به شما مراجعه خواهند کرد

برای برنامه ریزی بلند مدت بهتر است با یک کلینیک دامپزشکی قراردادی تنظیم کنید تا در  

 .بهره ببریدصورت نیاز از امکانات آنها 

هوش، پشتکار و خالقیت داشته باشید تا به زودی به یک مرکز بزرگ نگهداری حیوانات  

 .خانگی تبدیل شوید

 متصدی کافی شاپ  •

 .اگر مهارت های ارتباطی شما خوب است، این شغل می تواند مناسب تر باشد
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کار میز پیشخوان کافی شاپ شامل خوشامدگویی به مشتریان، دریافت و ثبت سفارش و  

 .پاسخگویی به تماس های تلفنی است

توانید فروش محصول را بررسی و کنترل کنید و به مشتریان جدید یا بالقوه  همچنین می

 .پیشنهادات جدید بدهید

خیلی سریع با افراد مختلف ارتباط   برای این شغل باید روحیه شاد و اکتیوی داشته باشید و 

 بگیرید. )شاد و باهوش( 

 مشاور امالک  •

اگر نگران فروش خانه و اجاره خانه خود هستید، این شغل پاره وقت می تواند درآمد خوبی  

 .به شما بدهد

مسئولیت های کاری شما این خواهد بود که با مشتریان به امالک سفر کنید تا خانه ها را 

آنها کمک کنید تا امالک دیگر را بر اساس نیازها و سایر وظایف خود   نشان دهید و به

 .مقایسه کنند

می توانید با مشاوران امالک اطراف خود ارتباط بگیرید و متقاضیان را برای بازدید ملک  

 .همراهی کنید ) با موتور یا ماشین(

ان خوبی دارید این  اگر آدمی هستید که به خوبی طرف مقابل خود را توجیح می کنید و فن بی 

 .کار برای شما ساخته شده است

مقیاس پرداخت: به صورت حقوق ثابت و یا پورسانتی فعالیت می کنید و به نسبت فعالیت و  

 .زمانی که می گذارید درآمد کسب می کنید
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 مدیر رستوران یا کافی شاپ  •

بری کنید، این  اگر بتوانید تیمی را با پیروی از هنجارهای مناسب و پروتکل های ثابت ره

 .کار نیمه وقت بهترین است

یک مدیر رستوران مسئول توصیه غذاهای تخصصی، آموزش پیشخدمت، رسیدگی به  

 .سؤاالت یا شکایات مشتری و حفظ و نظارت بر تأیید مشتری است

داخلی، فن بیان، تیپ و   مدیریت داری، مهارت الزم برای رستوران آشنایی با ماهیت شغل

 .ز شاخصه های اصلی این شغل می باشدظاهری آراسته ا

 نتیجه 

افرادی که عالقه مند به مشاغل با درآمد خوب به عنوان پاره وقت هستند، می توانند این  

کارها را انجام دهند و با توجه به عالقه و مهارت های مورد نیاز خود عاقالنه تصمیم  

 .بگیرند 

 .از همراهی سبزتان سپاسگزاریم. نظرات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید

 


