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ه فریلنسر بودن یعنی چه و چ
مزایا و معایبی دارد؟



فریلنسری چیست و فریلنسر کیست؟

انواع 
اشتغال

کارمندی 
حضوری

کارمندی 
دورکاری

کارآفرینی خوداشتغالی

فریلنسری

فردی که بدون قرارداد طوالنی 
مدت با یک کارفرما، برای 

.کارفرماهای مختلف کار می کند



جایگاه فریلنسری در جهان

.فریلنسرند•

درصد از نیروی کار آمریکا۳۵

.از روی عالقه و به دلخواه این نوع کار را انتخاب کردند•

درصد از فریلنسرها در آمریکا۶۱

وریحضکارامکانخانوادگیمحدودیت هاییاجسمانیناتوانیدالیلبهکه•
.کنندکارتوانسته اندفریلنسریکمکبهنداشته اند،را

درصد از نیروی کار آمریکا۴۶

.ساعت می توانند کار پیدا کنند و پروژه بگیرند۲۴ظرف مدت •

درصد فریلنسرها۲۵



جایگاه فریلنسری در جهان

.دزن و مرد معمواُل به یک اندازه درآمد دریافت می کنن•

در فریلنسری

.قصد بازگشت به کارمندی را ندارند•

درصد فریلنسرها۵0بیش از 

در اروپا•

درصد افزایش فریلنسرها۴۵



فریلنسری داخلی و بین المللی

فریلنسری داخلی

فریلنسری بین المللی



دسته های پروژه ای فریلنسینگ



دسته های پروژه ای فریلنسینگ



مزایای زندگی به سبک 
فریلنسری



ساعات کاری انعطاف پذیر

دمی توانیاستراحت ترشمابرایوداریدحوصلهوحالکهزمانیهر•
(شبنصفشب،ظهر،صبح،)کنیدکار

.استخودتاندستفراغتاوقاتزمانتعیین•



محل کار انعطاف پذیر

بیرون از شهر

منزل
پ

کافی شا دفاتر
کار

اشتراک
ی



آزادی عمل در انتخاب پروژه های مورد عالقه

در انتخاب پروژه ها دست تان تا حدودی باز است و می توانید پروژه
.هایی که دوست دارید را انتخاب کنید

.می توانید پروژه های متنوعی را انتخاب کنید



احساس قدرت و استقالل

وراکاریچهکهبگیردتصمیمشماجایبهکهنیستدیگریفرد•
.دهیدانجامبایدچگونه



داشتن منابع درآمدی مختلف

امکان همکاری با چند کارفرمای مختلف به طور همزمان و داشتن درآمد از پروژه های متفاوت



نگرانی نداشتن درباره امنیت شغلی

انحاللیاگرفتنقرارتعدیلموردیاشدناخراجازترسنداشتن•
.کنیدمیکارآندرکهشرکتی



چالش های زندگی به سبک 
فریلنسری



نامشخص بودن مرز بین زمان کار و زندگی

جبوریدمبرسانیدموقعبهراپروژهبتوانیداینکهبرایهاوقتبعضی•
.کنیدکارهمساعت۲۴

باتوانندمیروزازساعتهردرکهکنندفکرمشتریاناستممکن•
.بگیرندتماسشما



تنهایی و انزوا

متداول در محیط کار را Face to faceدر فریلنسری روابط اجتماعی 
.دیگر نخواهید داشت



همه کارهایتان را خودتان باید انجام دهید

پروژهانجام / پول دریافت پیگیری / پروژه بازاریابی و گرفتن 

البته شما همکار هم می توانید داشته باشید



عدم احساس امنیت مالی

خبریآیدمیحسابتانبهمشخصمبلغیکماهآخرکهاینوثابتحقوقاز•
.نیست

بودندثروتمناحساسهفتهیکدراستممکننیستبینیپیشقابلدرآمدتان•
.باشیدخودماشینبنزینپولنگرانحتیبعدهفتهولیکنید

.خوردمیتورتانبههمدهندنمیپولراحتیبهکهبدحسابیمشتریان•



نداشتن مزایای مشاغل کارمندی

بازنشستگیبیمه•

درمانیبیمه•

تعطیالتایامحقوق•

سنوات•



شیوه های فریلنسینگ

وان فریلنسینگ به عن
کار جانبی

صبح کارمند
بعدازظهر فریلنسر

وان فریلنسینگ به عن
کار اصلی

فریلنسر تمام وقت

وان فریلنسینگ به عن
(دوره گذار)کار موقت 

فریلنسری موقت در 
دوران دانشجویی



مزایا و معایب فریلنسینگ به عنوان کار جانبی

.آنسمتبهکاملسوئیچازپیشفریلنسینگآزمونبرایعالیروشیک•
.نیدککارفریلنسریدارید،نیازکهایاندازههرتااصلیکارازبعدتوانیدمی•
.داریدثابتحقوقزیراکنیدانتخابترآزادانهراهاپروژهتوانیدمی•

مزایا

باقیممستطوربهکهکاریانجامازاستممکنشما،استخدامیقراردادبهبسته•
.باشیدشدهمنعمیکند،رقابتشماکارفرمایتوسطشدهارائهخدمات

اینو،بگیرندتماسشماباکاریساعاتدرتادارندتمایلمشتریانازبسیاری•
.استشلوغسرتانشدیداکهافتدمیاتفاقهاییزماندراصوالموضوع

.دهیدمیدستازراخودهفتگیآخروعصرگاهیاستراحتمهماوقاتتمامی•

معایب



یک فریلنسر موفق باید چه مهارت هایی داشته باشد؟

سختهایمهارت•

نرمهایمهارت•

مشتریانبهخدماتارائهوبازاریابی،مالی،مسائل•

هککارهاییووظایفتمامیداشتنکنترلتحتوزمانمدیریت•
.دهیدانجامباید

آتیوفعلیمشتریانباموثرارتباطبرقراریوتعاملایجاد•


