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 فردی ترنس به استقالل مالی برسیم؟ عنوانبه چگونه 

 نویسنده: سعید.ش

اساسی جامعه ترنس ایران است. بر کسی پوشیده  های دغدغهاستقالل مالی یکی از 
اری را به روی افراد رشد و پیشرفت بسی های دروازه تواند مینیست که استقالل مالی 

ارزانی  ها آنو آزادی عمل بیشتری در انتخاب مسیر و سرنوشت خود به  ترنس بگشاید
افراد سیسجندر  امتیازهای اجتماعیدارد. اما با توجه به اینکه افراد ترنس در جامعه از 

موانعی برای رسیدن به استقالل مالی پیش روی  طبیعتا  غیرترنس( برخوردار نیستند، )
 خود دارند.

افراد ترنس را به استقالل  تواند میهایی را که  در این مطلب قصد داریم بهترین روش
 های محدودیتمالی برساند، توضیح دهیم. پس اگر قصد جدی دارید که با وجود تمامی 

 عی به استقالل مالی برسید، با ما همراه باشید.و اجتما خانوادگی
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 چرا استقالل مالی برای افراد ترنس مهم است؟

 
. ایم نکردهاست، اغراق  تر واجبشب  اگر بگوییم استقالل مالی برای افراد ترنس از نان  

مزایای  چنان آناستقالل مالی استقالل مالی یعنی رهایی و آزادی در عمل، فکر و اندیشه. 
که ارزش واقعی آن قابل توصیف نیست.  آورد میبرای افراد ترنس به ارمغان  نظیری بی

استقالل مالی برای افراد ترنس را نام ببریم،  العاده فوقاگر بخواهیم تعدادی از مزایای 
 به موارد زیر اشاره کنیم: توانیم می

استقالل مالی استقالل فکر و اندیشه را به دنبال دارد. اگر از نظر مالی به خانواده یا افراد 
 د.یرا زندگی کن تان واقعیخود  توانید می آسانی بهدیگری وابسته نباشید، 

بسزایی دارد. اگر دستتان  تأثیر تان خانوادهجلب حمایت استقالل مالی در آشکارسازی و 
مستقل زندگی کنید، احتمال اینکه خانواده به ارزش وجودی شما در جیب خودتان باشد و 

 خود واقعی و موفقتان بپذیرند، بسیار بیشتر است. عنوان بهپی ببرند و شما را 
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. زمانی که از لحاظ مالی کند می تر سادهرا برایتان بسیار  پروسه ترنزیشناستقالل مالی 
 را خریداری کنید، تان عالقهمورد  های لباس توانید می آسانی بهمستقل زندگی کنید، 

، بینید میرا که مناسب  هایی جراحبهترین و  پروسه اخذ مجوز را بپردازید های هزینه
و نیازهای  ها خواستهانتخاب کنید. پس از رسیدن به استقالل مالی، دیگر الزم نیست 

 را قربانی شرایط کنید. تان اساسی

 که استقالل مالی دارید، در جامعهمانی . زبرد میرا باال  تان اجتماعیاستقالل مالی جایگاه 
و از ارزش و مقام باالتری برخوردار  کنید میفردی موفق و خودساخته جلوه  عنوان به
 عمل کنید. تر موفق توانید مینیز  تان زندگیحتی در انتخاب شریک  گونه این. شوید می

لی دیگر الزم . پس از رسیدن به استقالل مابخشد میاستقالل مالی حس امنیت به شما 
 باشید. چنینی این، عقب افتادن اجاره خانه یا مشکالت مالی پولی بینیست نگران 

. با استقالل مالی آورد میروی خودتان را به وجود  گذاری سرمایهاستقالل مالی امکان 
 تان فردیبرای رشد فردی خودتان هزینه کنید و روز به روز از پیشرفت شغلی و  توانید می

 لذت ببرید.

 دیگر. نظیر بیمزیت  ها دهو 
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 ی مواجه هستند؟های محدودیتافراد ترنس برای اشتغال با چه 

 
بسیار خوب، حاال که درباره مزایای عالی استقالل مالی صحبت کردیم، وقت آن است که 

مواجه هستند نیز صحبت کنیم. آگاهی از  ها آنی که افراد ترنس با های محدودیتدرباره 
بر را بسیار بهتر بسنجید و  تان کنونیتا شرایط  دهد میبه شما اجازه  ها محدودیتاین 

 انتخاب کنید. شغل مناسب خود راآن بتوانید بهترین  اساس

 کارت معافیت اعصاب و روان

نس برای اشتغال افراد تر های نگرانی ترین بزرگکارت معافیت اعصاب و روان یکی از 
برای اخذ معافیت اقدام کنند،  توانند میاست. افراد ترنس با در دست داشتن مجوز خود 

اعصاب و روان سازمان  های بیماریاما مسئله اصلی قرار گرفتن هویت ترنس در لیست 
 نظام وظیفه ایران است.
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زنان ترنسی که هنوز  طور همینو  اند شده جامعهمردان ترنسی که با هویت مردانه وارد 
 ها اداره، ناچارند برای استخدام در اند ندادهیک زن تغییر  عنوان بهمدارک شناسایی خود را 

با توجه به  و مراکز مختلف کارت معافیت خود را ارائه کنند. معافیت با بند اعصاب و روان
شغلی محروم  های فرصتافراد ترنس را از بعضی از  تواند می مراکز ایران، ای سلیقهبرخورد 

 فردی ترنس برای کارفرمایان آشکار سازد. عنوان بهرا  ها آنکند یا حتی هویت 

بند ترنس )نظیر  جز بهبا بندهایی  اند شدهکه موفق  اند بودهالبته در این میان افراد ترنسی 
یلی، غدد و ...( معاف شوند. اما تعداد این افراد بسیار اندک بند کفالت، معافیت تحص

ت معافیت اعصاب و روان، موفق که با داشتن کار اند بودهت. همچنین افراد ترنسی هم اس
 در ادارات خصوصی استخدام شوند یا شغل قبل از ترنزیشن خود را ادامه دهند.اند  شده

در هر صورت، آگاهی از این مسائل برای انتخاب بهترین روش استقالل مالی ضروری 
 است.

 شناسایی عدم تطابق ظاهر با مدارک

ظاهری  تدریج به، کنند می تراپی هورمون مثال  ، کنند میافراد ترنسی که اقدام به ترنزیشن 
. اگر این افراد مایل یا قادر نباشند که کنند میمتفاوت با مدارک شناسایی خود پیدا 

مدارک شناسایی خود را تغییر دهند و بنابراین در جامعه با  توانند میجراحی کنند، ن
افراد ترنس را از بسیاری از  تواند می هویتی بی. شوند می گریبان به دست هویتی بیمعضل 
 شغلی و استخدام، محروم کند. های فرصت
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 مالل جنسیتیهای ناشی از فشار

 
خود واقعی خویش در خانواده و جامعه زندگی کنند،  عنوان بهافراد ترنسی که قادر نیستند 

شوند. تصور کنید هر روز و  گریبان به دست مالل جنسیتیممکن است با فشارهای ناشی از 
داشتن  برای ها آن وحقوق حقهر روز جنسیت اشتباهی به افراد ترنس نسبت داده شود و 

 تواند میپایمال شود. این فشارهای روانی  شان واقعیپوشش و هویت مطابق با خود 
 رشد و پیشرفت شغلی و تحصیلی محروم کند. های فرصتافراد ترنس را از 

 اخذ مجوز، جراحی و تغییر مدارک بر زمانپروسه 

از شروع پروسه ترنزیشن قانونی و پزشکی تا پایان آن، بسته به اینکه در کدام شهر زندگی 
، انتظار کشیدن برای درمانی روانجلسات کنید، ممکن است بین دو تا سه سال زمان ببرد. 

نوبت جراحی و  شک خوب، انتظار کشیدن براینوبت دادگاه و روانشناس، انتخاب پز
مدارک شناسایی و اسنادی که به نام سابق شماست و ...  تک به تک، تغییر انبیمارست
 هستند که پیش رویتان قرار دارند.بری  و البته هزینه بر زمان های پروسههمگی 
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و مسائل لف جات مخت ها و اداره اندازی سازمان پروسه اگر با مخالفت والدین، سنگاین 
 شرفتیرشد و پ های فرصتبسیاری از از افراد ترنس را  تواند میاجتماعی هم همراه شود، 

 محروم کند. یلیو تحص یشغل

 اجتماعی های اضطراب

، ممکن است هنگام اند گذاشتهقدم در پروسه ترنزیشن  تازگی بهبسیاری از افراد ترنسی که 
وند. احساس عقب ش گریبان به دستاجتماعی  های اضطرابو  ها ترسحضور در جامعه با 
و قوانین نانوشته اجتماعی مربوط به جنسیت  ها مهارتناآگاهی از  افتادن از زندگی،

 های اذیتواقعی خود و ترس از آشکار شدن هویت ترنس و مواجه شدن با آزار و 
 های فرصتو افراد ترنس را از بسیاری از  زند میاجتماعی، همگی به این مسائل دامن 

 .کند میشغلی محروم 

بررسی کردیم، دیگر وقت آن  باهمبسیار خوب، حاال که موانع استقالل مالی افراد ترنس را 
 و راهکارهای عملی بپردازیم. با ما همراه باشید. ها روشاست که به 
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 درآمدزایی افراد ترنس وجود دارد؟ اشتغال و یی برایها روشچه 

 
ی مختلف برای اشتغال و ها روشروی زمین،  های انسانواقعیت این است که به تعداد 

آمریکایی،  –موفق ژاپنی  گذار سرمایهدرآمدزایی وجود دارد! رابرت کیوساکی، تاجر و 
، فرمایی خویشکرده است: کارمندی،  بندی تقسیمدسته  ۴ی درآمدزایی را به ها روش

 روش بیشتر توضیح بدهیم ۴این درمورد ادامه قصد داریم . در گذاری سرمایهکارآفرینی و 
، بهترین گزینه را برای رسیدن به تان کنونی های توانمندیشرایط و  بر اساستا بتوانید 

 استقالل مالی انتخاب کنید.

 کارمندی

 آید درمیکه به استخدام رسمی کارفرما، شرکت یا سازمانی  شود میکارمند به کسی گفته 
کارمند در حقیقت وقت . انجام دهد ای شده مشخصی را در ساعات کاری تعیینظایف تا و

. کارمندان در ازای انجام وظایف کند میو در ازای آن درآمد کسب  فروشد میخود را 
 ها آنست که درآمد معنایش این ا. کنند میدریافت  ای ماهیانهمشخص، حقوق ثابت 

از مزایای  توانند میکارمندان . روند مینفراتر  معینیحدوده سقف مشخصی دارد و از م
 برخوردار شوند.نیز شغلی نظیر پاداش، بیمه، وام، عیدی و ... 
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از: کارمند شرکت مخابرات، منشی پزشکان، استخدام  اند عبارتاز کارمندی  هایی نمونه
 و ... ها آموزشگاهمدرس در  عنوان به

 فرمایی خویش

خودش رئیس خودش است!  اصطالحا  که  شود میبه کسی گفته  فرما خویش
، درآمد کسب گذارند میو وقتی که  کنند ارائه مییان بسته به مهارتی که فرما خویش

چون درآمد حقوق باالتری نسبت به کارمندان دارند،  معموال  . این دسته از افراد کنند می
 مزایای استخدامحقوق و و  از ثبات مالی کارمندان در عوض اماندارد.  سقف معینی ها آن

 برخوردار نیستند.

و پیشنهادها  ها پروژهیان ساعات کاری منعطفی داشته و در قبول یا رد کردن فرما خویش
دغدغه کمبود وقت دارند و اگر زمانی به علت  معموال  یان فرما خویش. اختیارند صاحب

و ناچارند از  رسد میمسافرت، پیری، بیماری و ... نتوانند کار کنند، درآمدشان به صفر 
 خود استفاده کنند. انداز پس

پیج  اندازی راه، داری مغازهاز: مشاغل فریلنسری،  اند عبارت فرمایی خویشاز  هایی نمونه
 و ... دروس دانشگاهی خصوصی تدریساینستاگرام فروش محصوالت، 

 کارآفرینی

کارمندان، اهداف  یر یکارگ بهسازی و  که با سیستم شود میکارآفرین به فردی گفته 
مهارت سیستم خود را  درواقع وکار کسب. کارآفرینان و صاحبان کند میمشخصی را برآورده 

سازی صحیحی را در  کارآفرینانی که سیستم .کنند میو در ازای آن درآمد کسب  فروشند می
د . این افراشوند میمجموعه خود پیاده کرده باشند، با مشکل کمبود وقت و درآمد مواجه ن

 یک مجموعه کارآمد هستند. کننده تیهدامدیر  درواقع
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 گذاری سرمایه

 
که سرمایه اولیه داشته باشد و این سرمایه را در جهت  شود میبه فردی گفته  گذار سرمایه

های ارزشمند وکار کسبان در حقیقت پول خود را در گذار سرمایهکسب درآمد به کار گیرد. 
ان دغدغه گذار سرمایه .کنند میو از این طریق پول بیشتری کسب  کنند می گذاری سرمایه

های وکار کسبدر  گذاری سرمایه های ریسککمبود وقت و درآمد ندارند، اما الزم است از 
 مختلف آگاه باشند.

مسیر استقالل مالی خود را با در  توانند میخود  های تواناییافراد ترنس بسته به شرایط و 
 و معایب هر روش انتخاب کنند.نظر داشتن مزایا 

افراد ترنسی که از شناسنامه مطابق با هویت خود برخوردار هستند، دستشان برای 
در دانشگاه ادامه تحصیل بدهند،  توانند میانتخاب مسیر شغلی بازتر است. این افراد 

استخدام شوند، مسیر کارمندی را تجربه کنند و حتی  ها شرکتکارآموز در  عنوان به
البته این افراد الزم است مسئله  کنند. امتحانرا نیز  فرمایی خویش، وقت پاره صورت به

اجتماعی یا حتی زیستن در شهرهای کوچک  های اضطرابکارت معافیت اعصاب و روان، 
 را در نظر داشته باشند.
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اما افراد ترنسی که از شناسنامه مطابق با هویت خود برخوردار نیستند، با شرایط 
. این افراد در صورتی که هنوز قدم در مسیر ترنزیشن نگذاشته باشند، اند مواجه تری سخت
مطابقت  شان شناساییمسیر کارمندی را تجربه کنند. اما اگر ظاهرشان با مدارک  توانند می

 .شوند میشغلی و بیمه با مشکالتی مواجه  های استخدامنداشته باشد، برای 

به  توانند میمطابقت ندارد،  شان شناساییرشان با مدارک افراد ترنسی که ظاه از همین رو
 و کارآفرینی بیندیشند. فرمایی خویش های گزینه

یا  «خوب» خود خودی به کدام هیچهر یک از مسیرهای شغلی فوق مزایا و معایبی دارند و 
شرایط کنونی شما و  بر اساسنیستند. خوب یا بد بودن یک مسیر شغلی  «بد»

از تجربیات دیگران  توانید می. ضمن اینکه شود میتعیین  تان شخصیتی های ویژگی
ی مختلف را تست کنید تا در نهایت بتوانید بهترین مسیر شغلی ها روشاستفاده کنید، 

 مناسب خودتان را بیابید.

را  ییها مالکچه  انتخاب مسیر شغلی و استقالل مالیبدانید که برای  اید شدهاگر کنجکاو 
 قرار دهید، با ما همراه باشید. باید مدنظر
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 برای انتخاب شغل هستند؟ مهم های مالکتنها آیا عالقه و استعداد 

 
شاید بارها شنیده باشید که هر کسی باید به دنبال عالقه و استعدادش برود تا پول به 

، اما کند میصدق  ها توانمندیدنبالش بیاید! این جمله برای بعضی از افراد با بعضی از 
 عنوان بهتا بتوانید  کند میصادق نیست. آنچه به شما کمک  ها انسانبرای همه  ضرورتا  

تان است که های توانمندیاز شرایط و  ای مجموعهفردی ترنس به استقالل مالی برسید، 
 توجه داشته باشید. ها آنباید به 

مسیر  توانید می ها آنکه با در نظر داشتن  کنیم میدر ادامه چند راهکار مهم را بیان 
 پیش بروید. تر راحتاستقالل مالی را 
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 را بشناسید هایتان ضعفو  ها توانمندییک. 

را بهبود ببخشید، الزم است  تان زندگیبرای اینکه بتوانید هر چه زودتر به درآمد برسید و 
داشته باشید. برای این منظور کافی است  ای ویژهدقت  هایتان ضعفو  ها توانمندیبه 

 پاسخ دهید: ها آناز خودتان بپرسید و به  چنینی این سؤاالت

 ؟گرا درونآیا فردی اجتماعی و برونگرا هستید یا منزوی و 

 یا گروهی؟ برید میاز کارهای فردی لذت 

 ؟پردازی ایدهبه تجزیه و تحلیل هستید یا شهود و  مند عالقه

 ؟پسندید میروتین مشخص داشته باشد یا انعطاف و تغییر را  تان یزندگمایل هستید 

 ؟پسندید میبه کارهای حضوری هستید یا دورکاری و کار از خانه را  مند عالقهبیشتر 

 و ...

رایگان انجام  صورت بهرا نیز  MBTIتست  توانید میبرای شناخت بهتر شخصیت خود 
شخصیتی دارید و برای چه  های ویژگیکه چه  شوید میدهید. با انجام این تست متوجه 

 هستید. تر مناسب های شغل
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 را درک کنید تان کنونیدو. شرایط 

 
شما را  تان خانوادهیا در شهرها و روستاهای کوچک؟  کنید میآیا در شهرهای بزرگ زندگی 

یا محیط آرام و  برید میآیا از خشونت خانگی رنج  یا خیر؟ اند پذیرفتهترنس  عنوان به
در چه سطحی است؟ چه  تان خانوادهوضعیت مالی  در خانه دارید؟ ای دوستانه
با  تان شناسایییا خیر؟ آیا مدارک  اید کردهیی دارید؟ آیا ترنزیشن ها مهارتو  ها تخصص

دارید که روی انتخاب  هایی معلولیتمطابقت دارد یا خیر؟ آیا  تان واقعیظاهر و هویت 
 دانشجو هستید یا خیر؟ باشد؟ تأثیرگذارشغلتان 

مثال، افراد ترنسی که  عنوان بهبسزایی دارند.  تأثیرتمامی این موارد روی انتخاب شغلتان 
دارند،  یا فلجی پاها شنوایینظیر نا هایی معلولیتو  کنند میدر شهرهای کوچک زندگی 

مناسب نباشند. از طرفی  ها یا کار حضوری در شرکت ممکن است برای مسیر کارمندی
خانگی  های خشونتو در خانه با  کنند میدیگر، افراد ترنسی که در شهرهای بزرگ زندگی 

حضوری مشغول به کار  صورت بهمواجه هستند، ممکن است ترجیح دهند در شرکتی 
 انه بگذرانند.شوند تا ساعات کمتری را در خ
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نیز  فرمایی خویشدر کنار درس و دانشگاه خود، یک شغل  توانند میدانشجویان نیز 
بستگی به  چیز همهداشته باشند، اما شاید کارمندی انتخاب مناسبی برایشان نباشد. 

شغل مورد  توانید میرا بسنجید، بهتر  شرایطتاندارد و هر چه بهتر  تان زندگیشرایط 
 نظرتان را انتخاب کنید.

 داشته باشید تان آیندهسال  ۵شفافی برای  انداز چشمسه. 

سال آینده در چه جایگاهی قرار داشته  ۵ خواهید مییک روز با خودتان بیندیشید که 
چطور است؟ وضعیت  تان سالمتیسال دیگر همین موقع، وضعیت  ۵باشید؟ ببینید 

 ها داراییروند ترنزیشنتان در چه حالی است؟ از لحاظ مالی و شغلی و ارتباطاتتان چطور؟ 
 ؟اید اندوختهدر چه جایگاهی هستید؟ و چه تجربیاتی 

 تان زندگیبرای  توانید میداشته باشید، بهتر  تان آیندهبرای  تری شفاف انداز چشمهر چه 
 ۵ انداز چشمکنید. یادتان باشد، همواره شغلی را انتخاب کنید که در راستای  ریزی برنامه
 باشد. تان آیندهسال 

 چهار. به نسخه بهتری از خودتان تبدیل شوید

هم : رشد و پیشرفت! اگر بهترین خانه و زندگی را شود میخوشبختی در یک جمله خالصه 
داشته باشید اما درجا بزنید، خوشبخت نیستید. اما اگر در شرایط سختی باشید و 

 تک تکاهدافتان رشد کنید، طعم شیرین رضایت و خوشبختی را با  سوی به قدم به قدم
 .کنید میاحساس  هایتان سلول

 ای شغلیبرای رضایت از زندگی، همواره شغلی را انتخاب کنید که شما را رشد بدهد. مسیر 
 را در پیش گیرید که شما را به نسخه بهتری از خودتان تبدیل کند.
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را نیز در نظر  تان کنونی های توانمندیدرست است که برای انتخاب مسیر شغلی الزم است 
آورید نیز  به دست خواهید میی که های تواناییبه  نگاهی نیمالزم است شته باشید، اما دا

های شما ایستا و ثابت نیست و به  یادتان باشد که شخصیت و توانمندی داشته باشید.
 تواند بهتر و بهتر شود. مرور زمان می

شغل، شغلی است که در آن درجا نزنید. شغلی است که شما را به  ترین بخش رضایت
چالش بکشد و رشدتان دهد. پس در انتخاب شغل و مسیر استقالل مالی، به این نکته 

 جه داشته باشید.مهم نیز تو

 پنج. اخالق و قانون را رعایت کنید

 
آخرین نکته این بخش، در انتخاب شغل همواره اخالق و قانون را رعایت کنید.  عنوان بهو 

رشد کنید، به دنبال  واقعا  داشته باشید و  ای شایستهزندگی سالم و  خواهید میاگر 
 .کنند میی باشید که به زندگی خودتان و دیگران ارزشی واقعی اضافه های شغلو  ها مهارت

 

 

https://helptranscenter.org/


21 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

هستید و اصول اخالقی و  قانون کشوری که در آنجا ساکن انتخاب شغل،بنابراین در 
، بسیار گذارد میکه شغلتان روی زندگی دیگران  تأثیرینسبت به  انسانی را رعایت کنید.

کارهایی را که به قیمت آسیب به زندگی یا جان و مال دیگران انجام حساس باشید و 
شخصیتی  هم از لحاظ از لحاظ مالی و هم گونه این ، در شأن خودتان ندانید.شود میتمام 
 .زنید میبرای خودتان رقم نیز و آینده زیبایی را  کنید میرشد 

بررسی کردیم، قصد داریم چندین  باهمانتخاب شغل را  های مالکبسیار خوب، حاال که 
بررسی  باهمافراد ترنس را به استقالل مالی برسانند،  توانند میرا که  سازی پولمهارت 
 با ما همراه باشید.پس کنیم. 
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 به استقالل مالی برسند؟ توانند میی های شغلافراد ترنس با چه 

 
را که بیشتر افراد ترنس  سازی پولدار و  آینده های شغلدر این بخش از مطلب قصد داریم 

شما را به استقالل  توانند می ها شغلانجام دهند، معرفی کنیم. این مهارت و  توانند می
 صورت بههم  توانید میرا  ها شغلکنند. این  تضمینرا  تان آیندهمالی برسانند و حال و 

و از خانه  فرمایی خویش صورت بهانجام دهید و هم  ها شرکتکارمندی و با استخدام در 
 خودتان مشغول به کار شوید.

کارفرمایان خارج از ایران نیز  از توانید می ها زمینهبا کسب تخصص در هر یک از این 
روی  سازی انجام دهید، تیم توانید میهمچنین  الری کسب کنید.و درآمد د بگیریدپروژه 

 ها پروژهانجام  در مسیرپروژه بگیرید و تیم خود را  ،تمرکز کنید مشخصیک بازار هدف 
 توانند میداری که  و آینده ساز پولی ها مهارتپس این شما و این هم  مدیریت کنید.

 را محقق کنند: تان مالیاستقالل  رؤیای
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 فیکاطراحی گر

 
شما را به استقالل  تواند میاست که  سازی پولجذاب و  های شغلطراحی گرافیک یکی از 

 :کنیم میاشاره  ها آنمختلفی دارد که در ادامه به  های شاخهمالی برساند. طراحی گرافیک 

کار طراح هویت بصری، طراحی جلوه بیرونی برندهاست! یک : طراحی هویت بصری
، ها نامه را از سربرگ گرفته تا پاکت ها شرکتاوراق اداری  تواند میطراح هویت بصری 

 خودکارها و فرم رسمی کارکنان را طراحی کند!

ابتدا  ای حرفهتخصصی است! یک طراح لوگوی  کامال  طراحی لوگو یک کار : طراحی لوگو
تحقیقات بازار و اتودهای اولیه،  انجام و پس از شود مینیازهای کارفرما را جویا اهداف و 

 .کند می فرد منحصربهاقدام به طراحی یک لوگوی 

طراحی رابط و تجربه کاربری وبسایت و اپلیکیشن نیز یکی از : طراحی رابط/تجربه کاربری
و تخصصی است. این دست از طراحان اقدام به طراحی ظاهر سایت  ساز پولی ها مهارت
 تا بازدیدکنندگان بهترین تجربه را از حضور در سایت داشته باشند. کنند میتالش کرده و 
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 طراحی گرافیک مناسب چه افرادی است؟

 یهنر  دیاست که د ای سلیقه خوشمناسب افراد خالق و  شتریب کیگراف یشغل طراح
هستند و اگر  یاکتساب یهمگ ها مهارت نیدارند. البته الزم به ذکر است که ا یخوب
و تکرار  نیرا با تمر های الزم مهارت توانید می ،شویدموفق  کیطراح گراف کی خواهید می

 .دیدر خودتان رشد ده

 دارد؟ نیازیی ها مهارتطراحی گرافیک به چه 

ایالستریتور و فتوشاپ ضروری است.  افزارهای نرمبرای طراحی هویت بصری، تسلط به 
شوید. برای طراحی  ای حرفهایندیزاین  افزار نرمکتاب نیز الزم است در  آرایی صفحهبرای 

حساب کنید. البته  XDفیگما یا ادوبی  افزار نرمروی  توانید میرابط و تجربه کاربری نیز 
د! کافی است یک تسلط داشته باشی ها شاخهدقت کنید که الزم نیست به تمامی این 

 شاخه را انتخاب کنید و پیش بروید.

! سازد نمیاز شما یک طراح گرافیک  خود خودی بهمختلف  افزارهای نرم، یادگیری ضمنا  
، طراحی شناسی رنگی ها مهارتبرای اینکه بتوانید یک طراح موفق شوید، الزم است روی 
 دستی، شناخت ترندهای روز و ... نیز تسلط داشته باشید.

 درآمد طراحان گرافیک چقدر است؟

و سطح تخصص و  دهند مییی که انجام ها پروژهدرآمد طراحان گرافیک بسته به نوع 
را دارید، کافی است به  ها شرکتمتفاوت است. اگر قصد استخدام در  ها آنمهارت 
سری بزنید تا از محدوده حقوق طراحان گرافیک  سایت ایران سلرییا  کاریابی های سایت

درباره  توانید میدورکاری پروژه بگیرید و کار کنید،  صورت بهآگاه شوید. اگر هم قصد دارید 
 با چند طراح گرافیک فریلنسر صحبت کنید. ها پروژهمحدوده قیمت 

https://helptranscenter.org/
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دالر در سال و میانگین  ۵۳۳۸۰ میانگین درآمد طراحان گرافیک و لوگو در آمریکا حدود 
 دالر در سال است. ۰۰۰۰۰ درآمد طراحان رابط و تجربه کاربری نیز حدود 

 طراح گرافیک شروع به کار کنیم؟ عنوان بهچگونه 

پس از شش ماه یادگیری و  توانید میرا دارید،  ها شرکتاگر قصد استخدام حضوری در 
کارآموز  عنوان بهی الزم، در شرکتی که قصد استخدام در آنجا را دارید ها مهارتتمرین 

ها نیز نیازی به آموزش قبلی  البته برای کارآموزی در برخی شرکتمشغول به کار شوید. 
رین و یادگیری و درست اگر قصد فعالیت دورکاری را دارید نیز پس از شش ماه تمندارید. 

یابی کنید و پروژه  شروع به مشتری توانید میدتان، کارهای مختلف برای خو کردن نمونه
 بگیرید.

تاپی  توجه: برای اشتغال در این زمینه نیازی به سرمایه اولیه ندارید، اما الزم است لپ
 افزارهای مربوطه پشتیبانی کند. داشته باشید که از نرم
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 موشن گرافیکتدوینگری و 

 
ویژه و رنگ و لعاب دادن به  های جلوهکار تدوینگران، ویرایش ویدیوها، افزودن صدا و 

 یوهایدیبه و مردمآوردن  یو رو یمجاز  یخوشبختانه با گسترش فضاویدیوهاست. 
تدوینگری یکی از  شده است. لیجامعه تبد ازیاز مشاغل مورد ن یکیبه  ینگر یجذاب، تدو

دورکاری و از  صورت بهاستخدامی و هم  صورت بهمشاغل پردرآمد و آینده دار است که هم 
 آن را انجام دهید. توانید میخانه خودتان 

. موشن شود میعناصر گرافیکی گفته  سازی متحرکموشن گرافیک نیز به زبان ساده، به 
اهمیت است. البته دقت داشته باشید  گرافیک در صنعت تبلیغات بسیار پرکاربرد و حائز

که نباید موشن گرافیک را با انیمیشن به اشتباه بگیرید. موشن گرافیک نیز یکی از 
دورکاری و از  صورت بهاستخدامی و هم  صورت بهاست که هم  ای العاده فوقی ها مهارت

 آن را انجام دهید. توانید میخانه خودتان 
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 مناسب چه افرادی است؟تدوینگری و موشن گرافیک 

عناصر گرافیکی هستید و حاضرید  سازی متحرکبه کار با ویدیوها و  مند عالقهاگر 
روی این شغل حساب باز  توانید میبا عشق و عالقه برای آن وقت بگذارید،  ها ساعت
برای موفقیت در این مشاغل الزم است قوه خالقیت را در خودتان پرورش دهید، به  کنید.
 هایتان را افزایش دهید. های جذاب باشید و همواره سطح مهارت یدهدنبال ا

 دارد؟ نیازیی ها مهارتبه چه  کیو موشن گراف ینگر یتدو

ادوبی آشنایی داشته باشید. برای شغل  افزارهای نرمبرای هر دو شغل، الزم است با 
ادوبی پریمیر مسلط باشید و برای شغل موشن گرافیک  افزار نرمتدوینگری الزم است به 

 یادوب افزارهای نرمافکت را از بر باشید. آشنایی با دیگر ادوبی افتر افزار نرمز الزم است نی
 ایالستریتور و فتوشاپ نیز برای پیشرفت در کارتان ضروری است. رینظ

ادوبی است! کار با  یافزارها نرمالبته تدوینگری و موشن گرافیک فراتر از یادگیری 
شدن در این  ای حرفهماه بتوانید یاد بگیرید، اما برای  ۴یا  ۳ها را شاید در عرض افزار نرم

 زمان بگذارید و تمرین کنید. الزم است حداقل یک یا دو سال مشاغل

 چقدر است؟ کارها و موشن هانگریتدودرآمد 

کاریابی، سایت ایران  های سایتبه  توانید میدر ایران برای آگاهی از محدوده درآمدها 
 فریلنسری سری بزنید یا با چند متخصص دورکار صحبت کنید. های سایتسلری یا 

درآمد طراحان  نیانگیدالر در سال و م ۵۳۴۹۰ حدود  کایدر آمر تدوینگرهادرآمد  نیانگیم
 دالر در سال است. ۶۵۶۰۱حدود  زین موشن گرافیک
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 کار شروع به کار کنیم؟ یک تدوینگر یا موشن عنوان بهچگونه 

پس از شش ماه یادگیری و  توانید میرا دارید،  ها شرکتاگر قصد استخدام حضوری در 
کارآموز  عنوان بهی الزم، در شرکتی که قصد استخدام در آنجا را دارید ها مهارتتمرین 

 یبه آموزش قبل یاز ین زیها ن شرکت یدر برخ یکارآموز  یالبته برامشغول به کار شوید. 
رین و یادگیری و درست اگر قصد فعالیت دورکاری را دارید نیز پس از شش ماه تم. دیندار

یابی کنید و پروژه  شروع به مشتری توانید میکارهای مختلف برای خودتان،  کردن نمونه
 بگیرید.

 یتاپ اما الزم است لپ د،یندار هیاول هیبه سرما یاز ین نهیزم نیاشتغال در ا یتوجه: برا
 کند. یبانیمربوطه پشت یافزارها که از نرم دیداشته باش
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 و طراحی سایت نویسی برنامه

 
و طراحی سایت و اپلیکیشن نیز یکی از مشاغل پردرآمد و رو به رشد  نویسی برنامه

 های زیرمجموعهبعضی از  است. ای گستردهمهارت  نویسی برنامه. شود میمحسوب 
 :از اند عبارتآن  ساز پولپرطرفدار و 

شخصی، شرکتی و فروشگاهی با  های سایتطراحی انواع : طراحی سایت وردپرسی
 وردپرس

 های زبانسایت با استفاده از  اند بکیا  اند فرانت نویسی برنامه: سایت نویسی برنامه
 نویسی برنامه

برای استارتاپ ها و  ها اپلیکیشن و وب ها اپلیکیشن توسعه: اپلیکیشن نویسی برنامه
 ها شرکت

 تلگرامی های رباتکامپیوتری و  افزارهای نرم توسعه: و ربات افزار نرم نویسی برنامه

ی مهم، آشنایی با ها اپلیکیشنو  ها سایتحفظ امنیت وب: امنیت شبکه، هک و کرک
 ها آنامنیتی و حذف  های حفرهی هک و کرک، کشف ها روش
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 است؟ یمناسب چه افراد نویسی برنامه

صبر عاشق مطالعه و یادگیری پیوسته هستید، به تجزیه و تحلیل هستید،  مند عالقهاگر 
مختلف را دارید،  های چالشباالیی دارید و اشتیاق دسته و پنجه نرم کردن با 

 گزینه مناسبی برای شماست. نویسی برنامه

 دارد؟ نیاز ییها مهارتچه  به نویسی برنامه

مربوطه  نویسی برنامه های زبانسایت و اپلیکیشن الزم است  نویسی برنامهادگیری برای ی
. اما برد میبین یک تا دو سال زمان  نویسی برنامه های زبانرا بلد باشید. یادگیری 

در عرض شش ماه تا  توانید میین کار در این میان، طراحی سایت وردپرسی است. تر ساده
یک سال، طراحی سایت با استفاده از وردپرس را بیاموزید و سریع وارد بازار کار شوید. 

نیز ندارد و  نویسی برنامه های زبانوردپرسی نیاز به یادگیری عمیق  های سایتطراحی 
 شغل پرتقاضایی در ایران و جهان است.

 چقدر است؟ ها نویس برنامهدرآمد 

 رانیا تیسا ،یابیکار های سایتبه  توانید می در ایران محدوده درآمدهااز  یآگاه یبرا
 .دیبا چند متخصص دورکار صحبت کن ای دیبزن یسر  یلنسر یفر های سایت ای یسلر 

، میانگین درآمد دالر در سال ۹۵۳۱۰حدود  کایدر آمر اند فرانت نویس برنامهدرآمد  نیانگیم
اپلیکیشن  دهنده توسعهدالر در سال، میانگین درآمد  ۰۶۳۳۴حدود  اند بک نویس برنامه
دالر  ۴۰۶۰۶حدود  زین سایت وردپرسی درآمد طراح نیانگیو م دالر در سال ۱۰۲۶۲۰حدود 

 در سال است.
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 شروع به کار کنیم؟ نویس برنامهطراح سایت یا  عنوان بهچگونه 

پس از شش تا نه ماه  توانید میرا دارید،  ها شرکتاگر قصد استخدام حضوری در 
 عنوان بهی الزم، در شرکتی که قصد استخدام در آنجا را دارید ها مهارتیادگیری و تمرین 

به آموزش  یاز ین زیها ن شرکت یدر برخ یکارآموز  یالبته براکارآموز مشغول به کار شوید. 
اگر قصد فعالیت دورکاری را دارید نیز پس از شش تا نه ماه تمرین و . دیندار یقبل

شروع به  توانید میکارهای مختلف برای خودتان،  ست کردن نمونهیادگیری و در
 یابی کنید و پروژه بگیرید. مشتری

با کارفرما  یک سایت شخصی برای خودتان ایجاد کنید. یا اینکه توانید میکار،  برای نمونه
بخشی از هزینه پروژه را در اواسط انجام پروژه و بخشی دیگر را در پایان  توافق کنید و

کارهای  و زیان آسوده شود. بعد که نمونه پروژه دریافت کنید تا خیال کارفرما از بابت ضرر
و نیمی  ی انجام کارهمان ابتدا در از هزینه پروژه رانیمی  توانید میواقعی پیدا کردید، 

 دیگر را در پایان کار دریافت کنید.

تاپ  اما الزم است لپ د،یندار هیاول هیبه سرما یاز ین نهیزم نیاشتغال در ا یتوجه: برا
 .دیداشته باش
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 بازارهای مالی

 
! همان ارزهایی اید شنیدهدرباره بورس و ارزهای دیجیتال  چیزهای زیادی تا به حال حتما  
و در سود و زیان  کنند میخرید و فروش  المللی بین ایرانی و های صرافیرا در  ها آنکه 

به استقالل مالی برسید،  خواهید می. اگر شوند میشریک  ها آنروی  گذاری سرمایه
 حساب کنید. ساز پولجذاب و  های گزینه یکی از عنوان بهبازارهای مالی نیز  روی توانید می

 است؟ یمناسب چه افراد فعالیت در بازارهای مالی

ی همراه است. های ریسک، فعالیت در بازارهای مالی با دانید می احتماال  که  طور همان
از قدرت استدالل و تجزیه و  اوال  بنابراین فعالیت در این بازارها مناسب افرادی است که 

را شدن  پولدار شبه یک رؤیایو صبور باشند و  پذیر ریسک ثانیا  تحلیل عالی برخورد باشند، 
 در سر نپرورانند.

سازی کنید، از اخبار  های مختلفی را پیاده برای موفقیت در این بازارها الزم است استراتژی
زا نیز بهترین  انید در شرایط استرسجهان و تاثیر آن روی اقتصاد مطلع باشید و بتو

 ترین زمان بگیرید. تصمیمات ممکن را در کوتاه
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 دارد؟ نیاز ییها مهارتبه چه  یمال یدر بازارها تیفعال

آموزشی مربوطه را زیر نظر اساتید  های دورهبرای فعالیت در بازارهای مالی الزم است 
در  توانید میمجرب این حوزه بگذرانید و با دانش و آگاهی کافی وارد این بازار شوید. 

فعالیت خود را  کم کماز بازارهای مالی ایران شروع کنید و بعد  با سرمایه اندک ابتدای کار
 به سمت بازارهای مالی جهانی گسترش دهید.

 چقدر است؟ یمال یدر بازارها تیدرآمد فعال

بازارهای مالی بسیار متغیر بوده و به خودتان، مهارتتان و میزان  فعالیت در درآمد
باشید و زود  پذیر ریسکبستگی دارد! برای کسب درآمد در این حوزه باید  تان سرمایه

ناامید نشوید. از طرفی نباید بدون علم و دانش کافی وارد این بازارها شوید، چون ممکن 
 نیز از دست بدهید! اید کردهرا که وارد بازار  همان سرمایه اندکیاست 

 شروع به کار کنیم؟ بازارهای مالی گذار سرمایهیا  گر معامله عنوان بهچگونه 

یابی و  ر کنید، بنابراین نیازی به مشتریبرای خودتان کا انیدتو میشما در این بازارها 
کافی  اندازه بهکار ندارید. اگر قصد دارید با سرمایه دیگران کار کنید، الزم است  نمونه
نشان خود را به مشتریانتان  گذاری سرمایهی یا گر  معاملهکار  شده باشید و نمونه ای حرفه
 دهید.

اندکی دارید و با گوشی موبایلتان  هیاول هیبه سرما ازین نهیزم نیاشتغال در ا یتوجه: برا
 توانید شروع به فعالیت کنید. هم می
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 دیجیتال مارکتینگ

 
ی ها مهارتدیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی، یکی از پرتقاضاترین و درآمدزاترین 

بدون شغل  وقت هیچاگر بگوییم فردی که دیجیتال مارکتینگ بلد است عصر حاضر است. 
بسیار مختلفی دارد که در ادامه  های شاخهدیجیتال مارکتینگ ! ایم نکرده، اغراق ماند نمی

 :کنیم میاشاره  ها آنبه تعدادی از 

 اجتماعی نظیر اینستاگرام های رسانهبازاریابی و تبلیغات از طریق : سوشال مدیا مارکتینگ

 ویدیوهای جذاب و موشن گرافیک تدوین طریقبازاریابی و تبلیغات از : ویدیو مارکتینگ

 های ایمیلبازاریابی و تبلیغات از طریق ارسال و پیگیری : ایمیل مارکتینگ
 شده یساز  یشخص

یا  کاال دیجی)نظیر  ها پلیس همکاری در فروش محصوالت مارکت: کنیمارکت تیلیاف
 ها آن آمازون( و دریافت پورسانت از فروش محصوالت

 تلفنی با بازارهای هدف مشخص های تماس اریابی و تبلیغات از طریقباز: تلفنیبازاریابی 

 حضوری صورت بهبازاریابی و تبلیغات : بازاریابی حضوری
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 برای موتورهای جستجو ها اپلیکیشنها و  سازی وبسایت بهینه: سئو

 بازاریابی و تبلیغات از طریق تبلیغات گوگل: گوگل ادز

 است؟ یمناسب چه افراد دیجیتال مارکتینگ

ی بازاریابی و فروش برای تمامی افرادی که محصول یا خدماتی برای ها مهارتیادگیری 
ا طراح گرافیک باشید، برای ی نویس برنامهضروری است. حتی اگر  کامال  ارائه کردن دارند، 

از این موارد،  نظر صرفاما  ی بازاریابی و فروش نیازمندید.ها مهارتیابی به  مشتری
 جیتال مارکتینگ نیز فعالیت کنید.ی دیها زمینهتخصصی در یکی از  صورت به توانید می

برای موفقیت در عرصه دیجیتال مارکتینگ الزم است عاشق مطالعه، عمل و یادگیری 
های  روزرسانی کنید. صبور باشید، استراتژی پیوسته باشید و دانش خود را همواره به

 ها را بسنجید و قدم به قدم رشد کنید. ه کنید، فیدبکمختلف را پیاد

 دارد؟ نیاز ییها مهارتبه چه  نگیمارکت تالیجید

 نهیدر همان زم توانید می ،کنید میرا انتخاب  حوزه دیجیتال مارکتینگکدام  نکهیبسته به ا
 .دیمشغول شو مشتریانتانمحصوالت  ایو فروش خدمات  یابیو به بازار دینیآموزش بب

 و به دیباش یالزم است شنونده خوب ،یو حضور  یتلفن یابیبازار رینظ ییها مهارت یبرا
بنابراین اگر اضطراب اجتماعی دارید یا فردی . دیباشمند  عالقه زیارتباط با مردم ن برقراری

هایی  با روحیه حساس و زودرنج هستید، شاید بهتر باشد برای شروع سراغ چنین مهارت
 نروید.
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با  هبه ارتباط گسترد یاز یسئو و ... ن نگ،یمارکت ایسوشال مد رینظ ییها مهارت یاما برا
 صورت بهاگر  . البتهتوانید روی انجام صحیح کار تمرکز کنید و می دیمردم ندار
در  نکهیامگر  د،یتالش کن دیبا یکردن مشتر  دایپ یبرا ،کنید میفعالیت  فرمایی خویش
 .دیرا به آن شرکت بسپار یابی یو کار مشتر  دیاستخدام شو کارمند عنوان بهی شرکت

 چقدر است؟ نگیمارکت تالیجیدرآمد د

 
 رانیا تیسا ،یابیکار های سایتبه  توانید می رانیاز محدوده درآمدها در ا یآگاه یبرا

 .دیبا چند متخصص دورکار صحبت کن ای دیبزن یسر  یلنسر یفر های سایت ای یسلر 
 دالر در سال است. ۵۹۶۱۵ حدود نیز میانگین درآمد یک دیجیتال مارکتر در آمریکا 
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 دیجیتال مارکتر شروع به کار کنیم؟ عنوان بهچگونه 

یک ماه  حدود پس از توانید میرا دارید،  ها شرکتاگر قصد استخدام حضوری در 
 عنوان بهی الزم، در شرکتی که قصد استخدام در آنجا را دارید ها مهارتیادگیری و تمرین 

به آموزش  یاز ین زیها ن شرکت یدر برخ یکارآموز  یالبته براکارآموز مشغول به کار شوید. 
رین و اگر قصد فعالیت دورکاری را دارید نیز پس از حدود سه ماه تم. دیندار یقبل

شروع به  توانید میکارهای مختلف برای خودتان،  یادگیری و درست کردن نمونه
 یابی کنید و پروژه بگیرید. مشتری

بر در ابتدای کار دستمزدتان را  توانید میکار مشکل دارید،  ی درست کردن نمونهاگر برا
خود را افزایش  درصد فروش دریافت کنید. هر موقع توانستید فروش مشتریان اساس

یک مبلغ  صورت بهدستمزد خود را  توانید می آنگاهکار واقعی پیدا کنید،  دهید و نمونه
 ثابت + درصد فروش دریافت کنید.

هایی نظیر  برای مهارت .دیندار هیاول هیبه سرما یاز ین نهیزم نیاشتغال در ا یتوجه: برا
های اجتماعی نیازی به  بازاریابی تلفنی و حضوری، سوشال مدیا مارکتینگ و ادمین شبکه

توانید مشغول به کار شوید. اما برای سئو،  تاپ ندارید و با گوشی موبایل خودتان می لپ
 تاپ بسیار بهتر است. شتن لپایمیل مارکتینگ، افیلیت مارکتینگ، گوگل ادز و ... دا
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 و ترجمه ی متنیتولید محتوا

 
برای رسیدن به  توانید میکارهایی است که  ترین جذابتولید محتوای متنی نیز یکی 

ی دیگری که معرفی کردیم، ها مهارتاستقالل مالی انجام دهید. تولید محتوا نیز مانند 
 :کنیم میاشاره  ها آنمختلفی دارد که در ادامه به تعدادی از  های زیرمجموعه

به معنای تدوین استراتژی و تقویم تولید محتوا )کانتنت مارکتینگ(:  بازاریابی محتوایی
 دارد. توایی ارتباط تنگاتنگی با سئواست. بازاریابی مح

جذب  با هدفتبلیغاتی  برانگیز وسوسه های متننوشتن : نویسی )کپی رایتینگ( تبلیغ
 و اعتمادسازیمشتری 

 معموال  از زبانی به زبان دیگر.  ها نامه پایانترجمه مقاالت و : ها نامه پایانترجمه مقاالت و 
 .گیرد میاز زبان انگلیسی به فارسی صورت  ها ترجمهبیشتر 

تولید محتوای متنی و سئو شده با رعایت اصول نگارشی برای : ی متنیتولید محتوا
 اجتماعی های شبکهو  ها سایتوب
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 است؟ یمناسب چه افراد تولید محتوا و ترجمه

به نوشتن و نویسندگی هستید، عاشق تحقیق و مطالعه هستید و  مند عالقهاگر 
روی شغل تولید محتوای متنی و ترجمه  توانید میبا قلمتان ارزشی بیافرینید،  خواهید می

 حساب کنید.

 دارد؟ نیاز ییها مهارتبه چه  تولید محتوا و ترجمه

سئوی  های تکنیکبرای موفقیت در این شغل الزم است اصول نگارشی را بدانید، روی 
 را نیز تقویت کنید. تان انگلیسینویسی مسلط باشید و تا جای ممکن زبان  محتوا و تبلیغ

 چقدر است؟ تولید محتوا و ترجمهدرآمد 

درآمد تولید محتوا و ترجمه بستگی به نوع فعالیتتان دارد. اگر بخواهید در زمینه تولید 
 صورت به معموال  محتوای متنی سئو شده و ترجمه مقاالت فعالیت داشته باشید، درآمدتان 

ه باشید. اما اگر در انتظار درآمدهای عالی داشت توانید میو ن شود میمحاسبه  ای کلمه
فعال باشید، چون ارزش باالیی را برای مشتریانتان به  یسی و بازاریابی محتوانو زمینه تبلیغ

 داشته باشید.را نیز انتظار درآمدهای عالی  توانید می، آورید میارمغان 

 دالر در سال است. ۶۰۰۲۹ نویس( در آمریکا حدود  انگین درآمد یک کپی رایتر )تبلیغمی

 کنیم؟نویس شروع به کار  تبلیغ عنوان بهچگونه 

پس از دو تا سه ماه یادگیری  توانید میرا دارید،  ها شرکتاگر قصد استخدام حضوری در 
ی الزم، در شرکتی که قصد استخدام در آنجا را دارید مشغول به کار ها مهارتو تمرین 

شوید. اگر قصد فعالیت دورکاری را دارید نیز پس از دو تا سه ماه تمرین و یادگیری و 
یابی کنید و  شروع به مشتری توانید میکارهای مختلف برای خودتان،  نهدرست کردن نمو
 پروژه بگیرید.
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نویسی و تولید  . تبلیغدیندار هیاول هیبه سرما یاز ین نهیزم نیاشتغال در ا یتوجه: برا
اما  توانید با گوشی موبایلتان نیز انجام دهید. های اجتماعی را می محتوای متنی شبکه

طور ترجمه مقاالت و تولید  یی و همیننقشه محتوا و محتوا یاستراتژ  نیتدوبرای 
 .یدتاپ داشته باش الزم است لپمحتوای متنی 

باید دانشگاه  حتماً ی فوق ها مهارتآیا برای یادگیری و تسلط بر 
 برویم؟

 
را  ساز پولی ها مهارتاین  توانیم میپیش آمده باشد که چطور  سؤالشاید برایتان این 

باید به دانشگاه برویم و مدرک دریافت کنیم؟ خوشبختانه پاسخ  حتما  م و آیا ییاد بگیر
نیازی به  گونه هیچی فوق، ها مهارتشدن در هر یک از  ای حرفهمنفی است. شما برای 

به حضور در کالس و  یی فوق حتی نیاز ها مهارتمدرک دانشگاهی ندارید! برای یادگیری 
 هزینه هم ندارید! ناموت ها میلیونصرف 
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کارهای شما حرف اول را  ی فوق این است که نمونهها مهارت های مزیتیکی از بهترین 
 آسانی بهکارهای عالی داشته باشید،  شوید و نمونه ای حرفهان ت! اگر در تخصصزنند می
ی فوق ها مهارتخودتان کنید.  مشتری جذب کنید و درآمدهای عالی را از آن   توانید می

مشغول به  توانید میحتی محدودیت سنی و مکانی هم ندارند و از خانه خودتان 
درآمد کسب یادگیری و کار شوید و از ایران یا هر جای دیگری از دنیا پروژه بگیرید و 

 .کنید

را از یوتوب یا  ساز پولی ها مهارتیادگیری  توانید میخوب است،  تان انگلیسیاگر زبان 
ی ها مهارتشروع کنید. در یوتوب انواع ویدیوهای جامع و آموزنده وجود دارد که  یودمی

. سایت یودمی نیز دهند میمورد نیازتان را از سطح مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش 
ی مورد نیازتان ها مهارتآموزشی است که برای یادگیری  های سایتیکی از بهترین 

 روی آن حساب کنید. توانید می

" را udemy free couponsرایگان یودمی کافی است عبارت " های دورهبرای شرکت در 
متعددی در این زمینه هدایت شوید. این  های سایتدر گوگل جستجو کنید تا به 

درصدی به مدت محدود رایگان  ۱۰۰تخفیف  های کوپنیودمی را که با  های دوره ها سایت
 های دورهرا بررسی کنید و هر موقع  ها سایتروزانه این  توانید می. دهند می، قرار اند شده

 ثبت نام کنید. ها آندر صورت کامال  رایگان  به سریعا  مدنظرتان را مشاهده کردید، 

از  توانید میتخصصی را به زبان فارسی دریافت کنید،  های آموزشاگر مایل هستید 
 ها دورهانی استفاده کنید. بدین منظور الزم است توضیحات آموزشی اساتید ایر های دوره

هترین دوره صحبت کنید و در نهایت ب ها دورهمقایسه کنید، با پشتیبان  باهمرا بخوانید، 
 خریداری کنید. را برای خودتان
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، ها مهارتپس از یادگیری مقدماتی  توانید میاگر شناسنامه مطابق با هویتتان دارید نیز 
 ای حرفهی مطرح مشغول به کار شوید و تجربه بیندوزید تا ها شرکتکارآموز در  عنوان به

دانید چگونه به عنوان فردی ترنس در  اگر نگران مصاحبه شغلی هستید و نمی شوید.
 را بخوانید. اینجامصاحبه شغلی موفق شوید، کافی است 

 یی را باید یاد بگیریم؟ها مهارتچه  برای موفقیت در شغل خود

 
ی دیگری را ها مهارتی شغلی، ها مهارتبرای رسیدن به استقالل مالی الزم است عالوه بر 

را متقاعد  ها مشتریبتوانید  تر راحتتا  کنند میبه شما کمک  ها مهارتنیز یاد بگیرید. این 
 .پردازیم می ها مهارتکنید و به درآمدهای عالی برسید. در ادامه به این 
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 جذب مشتری

یا کارآفرینی مشغول به کار شوید، الزم است  فرمایی خویش صورت بهاگر قصد دارید 
که چطور با  گیرید میجذب مشتری یاد  مهارتجذب مشتری را یاد بگیرید. با  مهارت
جلب کنید و چطور خدماتتان را  را ها مشتریصحبت کنید، چطور اعتماد  ها مشتری

در  حتما  احتمالی آسوده کنید. بنابراین  های زیانگارانتی کنید و خیال مشتری را از بابت 
 .دیریفراگ، مهارت جذب مشتری را نیز ساز پولی ها مهارتکنار یادگیری 

 ی نرمها مهارت

در نیز ی نرم را ها مهارتاگر قصد جدی دارید که به استقالل مالی برسید، الزم است 
، کارآفرینی یا فرمایی خویشخودتان پرورش دهید. چه قصد کارمندی داشته باشید، چه 

 ی نرم نیاز دارید.ها مهارت، در هر صورت به گذاری سرمایه

بسزایی  تأثیرکه  شود میشخصیتی شما گفته  های ویژگیو  ها توانمندیی نرم به ها مهارت
، همدلی، یشیاند سنجشگرانه. مهارت سازگاری، حل مسئله، گذارند میدر نتیجه کارتان 
و  رویی خوش، خالقیت، وجدان کاری، رعایت ادب و احترام، شناسی و وقت مدیریت زمان
 .شوند میمحسوب  تان شغلیی نرم ضروری برای رشد و پیشرفت ها مهارت... از جمله 

از سطح رشد  گاه هیچبه گفته جیم ران، کارآفرین بزرگ آمریکایی، سطح درآمد شما 
به درآمد عالی و استقالل مالی برسید، از  خواهید می. بنابراین اگر رود نمیفراتر  تان فردی

 .نشویدغافل  تان فردیروی رشد و توسعه  گذاری سرمایه
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 شخصی برندسازی

 
یک متخصص برتر در حوزه کاری خود شناخته شوید، الزم است  عنوان به خواهید میاگر 

هر چقدر هم کاربلد باشد،  ای حرفه نویس برنامهروی برندسازی شخصی خود کار کنید. یک 
دستمزد عالی برای  تواند میدر حوزه کاری خودش شناخته نشده باشد، ن یخوب بهاگر 

توانایی  ها آنیی را که در انجام ها پروژهتی بسیاری از یش دریافت کند و شاید حها پروژه
ی ها پروژه تواند می آسانی به، شده شناخته نویس برنامهدارد نیز از دست بدهد. اما یک 

 چشمگیر برسد. های موفقیتعالی با دستمزد عالی جذب کند و در مسیر شغلی خود به 

 سازی شبکه

برای موفقیت شغلی است.  نظیر بیی ها روشآفالین و آنالین نیز یکی از  سازی شبکه
را با افرادی که تخصصی مشابه یا نزدیک به شما  تان کاریهمواره تالش کنید ارتباطات 
از طریق  توانید میی عالی و پیشنهادهای شغلی را ها پروژهدارند، حفظ کنید. بسیاری از 

 و دوستان خود دریافت کنید. ها سازی شبکههمین 
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، تان واقعیفکر کنید که بدون داشتن مدارک شناسایی مطابق با هویت  شاید با خودتان
ی خوب بگیرید و موفق شوید؟ در ادامه به این دغدغه مهم نیز ها پروژه توانید میچطور 
 . با ما همراه باشید.پردازیم می

 مان واقعیچگونه بدون داشتن مدارک شناسایی مطابق با هویت 
 ؟موفق شویم

 
دارید با  احتماال  زندگی بدون مدارک شناسایی مطابق با هویت واقعی دشوار است. 

را  ای پروژهبدون هویت پروژه بگیرید، دستمزد  توانید میکه چطور  کنید میخودتان فکر 
کنید یا روی برندسازی شخصی خود کار کنید.  سازی شبکهدریافت کنید،  اید دادهکه انجام 

 ها آنی را به شما معرفی کنیم که به کمک های تکنیکد داریم در این بخش از مطلب قص
 نیز نباشید. تان شناساییبتوانید پروژه بگیرید و نگران مدارک 
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 یابی هر مهارت شغلی دقت کنید به نحوه مشتری

یابی آن  ن را انتخاب کنید، به نحوه مشتریپیش از اینکه بخواهید مهارت شغلی مدنظرتا
خوان نیست، هم تان یواقعبا هویت  تان شناساییمهارت شغلی دقت کنید. اگر مدارک 

نداشته  در محل کار یی را انتخاب کنید که نیازی به حضور فیزیکی شماها مهارت توانید می
یی که در این مطلب معرفی کردیم، از خانه خودتان ها مهارتباشند. خوشبختانه تمامی 

انجام هستند و یک فرصت عالی برای افراد ترنسی که مشکل مدارک قابل یادگیری و 
 .شوند میشناسایی دارند، محسوب 

 از تکنیک خواهر/برادر استفاده کنید

برای دور زدن مشکل مدارک شناسایی  ها تکنیک ترین جالبتکنیک خواهر/برادر یکی از 
هویت  توانید میاست! اگر مرد ترنسی هستید که مدارک شناسایی زنانه دارید، 

خواهرتان معرفی کنید. اگر زن ترنسی هستید که مدارک  عنوان بهرا  تان ای شناسنامه
برادرتان معرفی  عنوان بهرا  تان ای شناسنامههویت  توانید میشناسایی مردانه دارید نیز 

 کنید.

 انت واقعیپروژه بگیرید، با اسمی مطابق با هویت  خواهید میبه این صورت هنگامی که 
به کارفرما  خواهید دستمزدتان را دریافت کنید نیز می. زمانی که دهید می این کار را انجام 

حساب خودتان است( واریز  درواقعکه مبلغ را به حساب خواهر/برادرتان )که  گویید می
 کند.

پروژه بگیرید و زمانی که  تان واقعیبا اسمی مطابق با هویت  توانید می آسانی به گونه این
با این را  تان واقعیوبت به دریافت دستمزدتان رسید، مشکل عدم تطابق هویت با خود ن

 دور بزنید.تکنیک جالب 
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 غافل نشوید آنالین پرداخت های درگاهاز 

 
پرداخت  های درگاهاز  توانید می، دهید مییی که انجام ها پروژهبرای دریافت دستمزد 

یا هر درگاه معتبر دیگری استفاده کنید. کافی است حساب کاربری  پال زرینآنالین نظیر 
فعال کنید و برای دریافت وجه، درگاه پرداختی با نامی  تان شناساییخود را با مدارک 
 ایجاد کنید. تان حقیقیمطابق با هویت 

یتان را بپردازند، فقط همان نامی را ها پروژهدستمزد  خواهند میکارفرمایانی که  گونه این
ای شما  و دیگر به هویت شناسنامه بودید که خودتان در درگاه پرداخت نوشته بینند می

 استفاده از درگاه پرداخت معتبر برای دریافت دستمزد پروژه، ضمنا  . دسترسی ندارند
. بنابراین با یک تیر، دو نشان دهد میاعتماد کارفرمایان را نیز نسبت به شما افزایش 

 !زنید می
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 ی آنالین پروژه بگیریدها شرکتفریلنسری یا  های سایتاز طریق 

برای کارفرمایان، از  تان شناساییبدون آشکار شدن مدارک  توانید میآخرین راه،  عنوان به
 ها سایت. برای فعالیت در این خارجی پروژه بگیرید فریلنسری ایرانی یا های سایتطریق 

را فعال کنید. سپس با  تان کاربریرا ارائه دهید و حساب  تان شناساییکافی است مدارک 
 هر نامی که دوست دارید، پروژه بگیرید.

به مدارک شناسایی یا شماره حساب بانکی شما  ها سایتکارفرمایان در این اینگونه 
انجام  ها سایتخود این  سیستم از طریق ها پرداختدسترسی نخواهند داشت و تمامی 

خواهد پذیرفت. بنابراین بدون نگرانی از عدم تطابق مدارک شناسایی با هویت 
 پروژه بگیرید و درآمد کسب کنید.ها  از طریق این سایت توانید می، تان واقعی
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 کالم آخر

 
استقالل مالی حق همه افراد ترنس است. استقالل مالی برایتان استقالل فکری، جایگاه 

. امیدواریم با کند می تر آسانرا تا حد زیادی  تان زندگیو  آورد میاجتماعی و رفاه 
استقالل مالی خود دست  رؤیاییی که در این مطلب عنوان کردیم، بتوانید به ها روش

شروع کنید، از همین امروز برای خودتان رقم بزنید. کافی است درخشان  ای آیندهیابید و 
و بابت همه  اندازید مینگاهی  تان گذشتهیک روز به امیدوار بمانید و تالش کنید. 

 . موفق باشید.کنید میکه کردید، به خودتان افتخار  هایی تالش
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