
 

  

 



 

 

 

ها همیشه به دنبال این هستند که شغلی داشته باشند که بیشترین درآمد را نسبت به دیگران  معموالً انسان 
ها به ارمغان بیاورد، در عین حال که ساده هم باشد. این تفکر همراه با تالش، قابل تحسین است، زیرا  برای آن 

دارای   1400هایی که در سال نسبت به شغلآید. اینکه شما با آگاهی کامل هیچ موفقیتی ساده به دست نمی
تان را  رسید و سرمایه تان را خرج کنید، مطمئناً به موفقیت میی مالی و فیزیکی بازار مالی خوبی هستند، سرمایه 

 به باد نخواهید داد.  

 

شود  ی در حال حاضر کشور ما ایران، وضعیت اقتصادی دارای ثباتی ندارد و با یک حقوق سه چهار میلیونی، نم 
افتند و یا سعی  ها به فکر شغلی دیگر که پردرآمدتر باشد، می رفاه را برای اعضای خانواده فراهم کرد، پس خیلی 

 .کنند که شغل خود را به شکلی که درآمدش افزایش یابد، ارتقا بدهند می

 

 

 

حال تغییر هستند و در هر  های پولساز یکسان باشند، بلکه مدام در  ها شغل ی زمان این طور نیست که در همه 
گیرند. به این نکته باید توجه  ها در آن سال یا در آن دهه قرار می ی پردرآمدترین شغل دوره، چند شغل، در رتبه 

کنید، بستگی دارد و حتماً باید  ها به منطقه و شهری که در آن زندگی می داشته باشید که درآمد بعضی از شغل
 !و محصوالتش در شهر شما پرفروش و پر درخواست هست یا نه ؟ بررسی کنید که آن شغل، خدمات 

 

 

ی این شرایط، باید بدانید که در هر کاری می توان موفق شد؛ فقط با دانش و کوشش مناسب آن  جدا از همه 
آورید  تان باشد، حتماً مهارت الزم در آن را به دست می کار. اگر شغلی را انتخاب کنید که مناسب سالیق و عالیق 

 .و به موفقیت خواهید رسید
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 مشاغل اینترنتی و مربوط به فناوری و تکنولوژی

درصد در آینده با رشد چشمگیری روبرو خواهد بود )همانطور که از همین االن هم هست(،    ۱۰۰اولین شغلی که  
(    ۱۹های اینترنتی و مربوط به حوزه فناوری است. امروزه و با توجه به شرایط پیش آمده ) بیماری کووید  شغل 

روند، در آینده بیشتر و بیشتر    دهیم و اینما بسیاری از کارهایمان را با استفاده از فناوری و اینترنت انجام می 
ی فناوری و اینترنت دارید، حتماً آن را پرورش داده و در مدت کمتر از  هم خواهد شد. اگر استعدادی در حوزه 

ی خرید  ای که برای این کار احتیاج دارید، فقط به اندازه ی اولیه یک سال در آن به کسب درآمد برسید. سرمایه 
دوره  در  شرکت  و  رایانه  سرمایه یک  یعنی  است؛  آموزشی  سرمایه های  از  کمتر  مغازه  ای  یک  اندازی  راه  ی 

 !ساندویچی 
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 تولید محتوا 

توانند در این زمینه فعالیت کنند، باید  کنند که می استعداد دارند و یا فکر می محتوا  تولید یکسانی که در زمینه 
دیک دارای پیشرفت بسیار درخشانی خواهد  ای نزاین موضوع را کامالً جدی بگیرند، چون این شغل در آینده

توانید محتوای مختص به خودتان که به نوعی برای دیگران جالب و قابل اشتراک باشد را تولید  بود. شما می 
روز  بههایی که طالب این نوع محتوا هستند، قرار دهید تا ببینید که چطور روز ها یا سایت کرده و در اختیار شرکت 

 .کند نوشتن محتوا افزایش پیدا می ها برای درخواست 

 سایت  طراحی

 

ها از این طریق به درآمد خوبی هم  شود که که صاحبان آن روزانه تعداد زیادی سایت در ایران راه اندازی می 
انید سایت مخصوص کسب و کارتان را طراحی کرده و  تورسند. شما با داشتن دانش مربوط به این کار، می می

  ۳۰۰  بین   ایسرمایه   به  که   باشد  … تواند فرهنگی، تفریحی، خبری، آموزشی وشروع به کار کنید؛ این سایت می
 .هزار تومان احتیاج دارد و بسیار به صرفه است  ۵۰۰تا 

 

سایت شما کمک خواهد کرد؛ اگر سرمایه جمع  ای و دلسوز، بسیار به افزایش روند رشد  داشتن یک تیم حرفه 
توانید افراد تازه کار، اما متعهد را به صورت رایگان و به عنوان  ای با دستمزد باال را ندارید، می آوری افراد حرفه 

های  ها تسویه حساب کنید. بسیاری از سایت کارآموز استخدام کرده و بعد از اینکه به کسب درآمد رسیدید، با آن 
 .دادند  انجام  را کار  همین نیز …مثل دیجی کاال، زومیت وبزرگ 

 

 برنامه نویسی 

از شغل  از طرف شرکت یکی  با استقبال خوبی  در آینده  های بزرگ روبرو  ها و پروژه ها، کارخانه هایی که حتماً 
آید و نیاز به  می ی کارهای سخت به حساب  خواهد شد، برنامه نویسی است. درست است که این کار، در زمره 

تواند درآمد شما را متوقف کند مگر  تمرین و کسب مهارت دارد، اما اگر در آن به مهارت برسید، دیگر کسی نمی 
 !خودتان

های سفارش داده  پردازند و تمام وقت ،مشغول ساخت اپ ها می ها و بازی برنامه نویسان به طراحی اپلیکیشن 
 .د شده از بازارهای داخلی و خارجی هستن
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 طراحی اپلیکیشن 

توانید با استفاده از این امکان،  اند. شما هم می ها با استقبال زیادی از سمت مردم روبرو شده امروزه اپلیکیشن 
کسب و کارتان را در قالب یک اپلیکیشن به مردم ارائه بدهید و از دیگران عقب نمانید؛ مثالً اپلیکیشن اسنپ،  

هزاران اپلیکیشن دیگر با استفاده از این امکان، توانستند به درآمد بسیار باالیی در کشور  تپسی، لرنیت، کتابراه و  
 .ی سنتیِ فروش پیش بروند، االن در این جایگاه نبودند خواستند با همان شیوه برسند؛ در حالی که اگر می 

 

 فروشگاه اینترنتی 

، اما کم کم تبدیل به اجباری برای مردم شد و بعد  خرید آنالین شاید تا پارسال برای مردم غریبه و نا آشنا بود 
تر از راه اندازی یک فروشگاه  بسیار به صرفه  اینترنتی  فروشگاه  از آن نیز به یک عادت مبدل گردید. راه اندازی یک

باشد. شما برای یک فروشگاه اینترنتی، ملزم به پرداخت اجاره  ر میی پیشرفت آن نیز وسیع واقعی است و زمینه 
های اجتماعی پرمخاطب مثل اینستاگرام، تلگرام  مکان یا استخدام کارمند نیستید؛ بلکه فقط با استفاده از شبکه 

 .ید محصول خود را معرفی کرده و کسب درآمد کنیدتوانمی  …و 

 

 تدریس آنالین

بیند که آن را به دیگران هم آموزش دهید،  ای استعداد و تخصص دارید و این مهارت را در خود می اگر در حوزه 
  پس حتما آن را به صورت آنالین به دیگران یاد داده و از این راه کسب درآمد کنید. اهمیت ندارد که در چه 

  آن   چطور   باشید   بلد   باید  فقط   ، …ای مهارت دارید؛ نقاشی، موسیقی، پرورش گیاهان، خیاطی، آشپزی و  زمینه 
 .بکشاند شما سمت به  را مخاطب  و  باشد هم جذاب آموزش،  عین  در  که  گذاشته میان  در  دیگران  با را

 

محتوای رایگان تولید کرده و در  تان ممکن است کسی شما را نشناسد، برای همین الزم است  در ابتدای فعالیت 
کم دیگران به مهارت شما پی ببرند و برای آموزش دیدن به شما مراجعه کنند.  اختیار دیگران بگذارید تا کم 

توانید ویدیوی آموزشی تهیه کرده و به صورت یک پک برای دیگران بفرستید و یا تدریس را به صورت وبینار  می
توانید از سایت های اسکای روم و ایسمینار استفاده  هید. برای برگزاری وبینار می در اختیار دانشجوهایتان قرار د

 .کنید

 

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://5darsadiha.com/online-shop/


 

 

 

 

 

 1400سایر مشاغل پر درآمد در سال 

 بورس 

ی خود را وارد این  بازار بورس این روزها و پس از افزایش قیمت دالر، بسیار داغ است و افراد زیادی سرمایه 
گذاری در بورس فقط در صورتی سود آور خواهد بود که دانش الزم را کسب کرده باشید،  اند. سرمایه  بازار کرده 

 .تان را از دست خواهید داددر غیر این صورت با شکست مواجه خواهید شد و سرمایه 

 

 صنعت گردشگری 

های  ترین شغل ی بسیاری از مردم دنیا دارد، همواره جزو پر درآمدگردشگری که ارتباط مستقیمی با سلیقه و ذائقه 
های گردشگری بسیار عالی و تنوع آب و هوایی  آمده است. کشور ما ایران نیز دارای جاذبهجهان به حساب می 

 .باشدای است که مستعد جذب توریست می العاده فوق 
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 لیدر تورهای گردشگری 

ارتباط برقرار کنید، پس این شغل پر  توانید به راحتی با دیگران  اگر شما به یک زبان خارجی تسلط دارید و می 
ها جویی در هزینه برند، معموالً برای صرفه هیجان و سراسر تجربه را از دست ندهید. افرادی که از سفر لذت می 

کنند. این تورها حداقل به یک لیدر که به زبان انگلیسی مسلط باشد و دارای  از تورهای گردشگری استفاده می
یز باشد، احتیاج دارند. این شغل فرصت خوبی برای کسب درآمد همگام با نوسان دالر  رابطه اجتماعی مناسب ن

 .یابداست، هر چقدر که قیمت دالر باال برود، حقوق شما نیز افزایش می 

 

دهید و کیفیت سفری که  اگر با تورهای گردشگران داخلی نیز کار کنید، بستگی به میزان رضایتی که مشتری می 
 .توانید تورهای بیشتر و بیشتری را پشتیبانی کرده و به درآمد خوبی برسیدخواهید داد، می ها ارائه به آن 

 

 های گردشگریمکان

های استراحت روستایی، کوهی، جنگلی  های طبیعی، گردشگران از دیدن مکان به غیر از بناهای تاریخی و زیبایی
  گردشگران   به  آنجا  در  و  اندکرده   تهیه  اولیه  امکانات  از  استفاده   با  هاآدم   خود  که  هاییمکان .  برندمی   لذت  نیز  …و  

ای که در  توانند جذاب باشند. شما با توجه به منطقه دهند، می ارائه می  تفریح  امکان  و غذا  خوابیدن، برای  جایی 
های  توانید محیط گردشگری جذابی را بسازید و با آژانس کنید و با توجه به خالقیت خودتان، می آن زندگی می 

از سادگی و بکر    کنید، زیاد گردشگری قرارداد ببندید. سعی کنید در عین اینکه امکانات را برای مهمانان فراهم می 
 .ی جدیدی از زندگی، بدور از مدرنیته آشنا کنید تا لذت ببرندها را با شیوه بودن محیط فاصله نگرفته و آن

 

 خدمات زیبایی 

ی مستقیمی با سالمت و زیبایی دارند، از درآمد باالیی در سطح جامعه  به طور معمول، کسب و کارهایی که رابطه
دهد که  آیند. آمارهای به دست آمده نشان می پولسازترین مشاغل به حساب می   برخوردار خواهند بود و جزو

ها از هر  های مراقبت پوستی، روز به روز با افزایش مشتری روبرو هستند که البته مشتری ها و سالن آرایشگاه 
ز کسب و کار  خواهید وارد این حوزه اها هستند، پس اگر می سالنی هم راضی نبوده و همیشه به دنبال بهترین 

 .های مربوط به آن را به طور تخصصی کسب کرده و مدارک مورد نیاز را نیز دریافت کنیدشوید، حتما مهارت 

 

 

 

توانید به عنوان دستیار در آرایشگاهی کار کرده و پس از کسب تجربه، سالن خود را راه اندازی  برای شروع ،می 
 .کنید

 

 پرستاری 
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توانید با اخذ مدارک مربوط به این  افزایش تقاضا دارد، پرستاری است. شما می  هایی که روز به روزیکی از شغل
شغل و با آگاهی و دانش الزم، به پرستاری از کودکان یا افراد کهنسال بپردازید؛ البته این را هم در نظر داشته  

 .ن بربیاییدی آی کافی دارد تا بتوانید به خوبی از عهده باشید که این شغل نیاز به وقت و حوصله 

 

 وکالت 

افراد زیادی وجود دارند که به دلیل مشکالت مالی و خانوادگی، به یک وکیل آگاه و کاردرست احتیاج دارند تا  
های زیادی با  های اخیر در ایران، خانواده ها را از طریق قانونی و منصفانه حل کند. متاسفانه در سال مشکل آن 

دهند که کارشان را به یک وکیل  ها نیز ترجیح می درگیر هستند و اکثر آنمشکالت حقوقی، به خصوص طالق  
توان تعیین کرد، معموالً درآمد حاصل از این شغل بستگی به تعداد  بسپارند. درآمد مشخصی برای وکال نمی 

 .ها دارد تان در آن کنید و موفقیت هایی که قبول می پرونده 

 

 غذاهای محلی ایرانی 

های خوشمزه، همیشه مهمترین بخش زندگی افراد را تشکیل  این نکته را فراموش نکنید که غذاها و خوردنی 
دهیم و برای همین هم صنعت غذا در ایران  مان خیلی اهمیت می ها به خورد و خوراک اند. ما ایرانی می داده 

  به   برخوردارند،   باالیی  غذای   کیفیت  از  هک  …ها و  ها، کافه به سرعت رشد کرده است. غذاهای بیرون بر، رستوران 
 .پردازندمی  پول  رغبت  با  خوب، طعم  برای هاانسان  زیرا هستند؛ برخوردار نیز هم  باالیی درآمد  از تبع

 

آورده  روی  خوردن  غذا  بیرون  به  بیشتر  افراد  که  دالیلی  از  شدن  یکی  آپارتمانی  و  والدین  بودن  شاغل  اند، 
خالقیت و کشف غذاهای جدید و خوشمزه همراه با رعایت بهداشت و اخالق مناسب،  هاست، البته کمی  خانه
 .تواند افراد را مشتری ثابت غذاخوری شما کند می

 

 

 

 کشاورزی و دامپروری با شیوه نوین 

کشیدند،  در گذشته به علت نبودن تکنولوژی و زحمت زیادی که کشاورزان برای کاشت و برداشت محصول می 
ارزید، اما امروزه  کشیدند نمی گرفت، زیرا به زحمت زیادی که کشاورزان می مورد استقبال قرار نمی   این شغل زیاد

با پیشرفت تکنولوژی و ماشین آالت مربوط به کشاورزی، از سختی این شغل کاسته شده است. اگر شما در این  
 .جدید، به سود زیادی برسید توانید با سرمایه گذاری و استفاده از علوم  زمینه تخصص داشته باشید، می
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هایی است که روز به روز بر ارزش آن  ها نیز از شغلدامداری و پرورش مرغ و گوشت مورد نیاز مصرفی انسان 
 .شود؛ زیرا هرچه تولید شود، حتما به فروش خواهد رفت افزوده می 

 

انید که تمام این پیشرفت بستگی به  شود پیشرفت کرد، حتی چوپانی! اما باید این نکته را بددر هر شغلی می 
هوش و ذکاوت خود شما دارد. اینکه شما بدانید امسال بازار به چه چیزی احتیاج دارد و چه چیزهایی در آینده  

آید. سختی و شکست در هر کاری وجود دارد و  نیز مورد نیاز مردم خواهد شد، نقطه قوت شما به حساب می
خواهد برسد. یک پزشک سخت  تواند به آن هدفی که می داشته باشد، می فقط کسی که تحمل و صبر الزم را  

رسد، یک کشاورز یک سال صبر می  کند تا به درآمد باالیی می خواند و بعد از آن هم سخت کار می درس می 
کند تا محصوالتش را برداشت کند. قرار نیست همه در یک شغل پیشرفت کنیم، مثالً همه مهندس شویم یا  

پا در عرصه کسب و کار می نده؛ بلکه هر کسی بر اساس توانایی و عالقه همه فروش  با آموختن  اش  گذارد و 
 .گردد های مربوطه موفق می مهارت 
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