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 ی راهکارکلیدی برای افزایش درآمد برای فریلنسرهای معمار3

 

 

 

و به    دیکن ی خودتان کار م یاز معماران است. شما برا یاریبس یجذاب برای انتخاب به عنوان یک شغل  لنسریفر کیشدن به  لیتبد

 است یشما را از س  نیهمچن  لنسریفر  کی. کار به عنوان  دیکن  نیی خود را تع  یها  یدهد مرزها ، اهداف و بلندپرواز  ی شما اجازه م

 . دیاز پروژه ها کار کن یتر عیوس فیدهد در ط یو به شما امکان م   دهد یم  یی بزرگ رها یموجود در اکثر شرکت ها

است که  سپاری به عنوان یک حرفه ، انتخاب بسیار جذاب و محبوبی  تبدیل شدن به یک فریلنسر و انجام کارهای دورکاری و برون

های اجباری  و شرایط دورکاری  البته با شیوع ویروس کرونا و قرنطینهکنند .  ای زیادی آن را انتخاب میاخیرا معماران خالق و حرفه

در این مقاله قراراست راهکارهای کاربردی و کلیدی برای افزایش درآمد  ، تمایل به فریلنسر بودن رشد چشمگیری داشته است .  

 هم بررسی کنیم . فریلنسری را با
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 فریلنسربودن برخالف تصور مردم ، چالش های فراوانی دارد . 

 

 

درآمد ثابت و    نقطه ضعف فریلنسر بودنترین  مهم    د.ری شغل ها نقطه ضعف های خود را نیز دافریلنسربودن مثل همه   متاسفانه  

توان از آن چشم پوشی کرد و باید توجه کرد که به عتوان یک فریلنسر برای حل  ی که به سادگی نمی. مسئله    مشخص ماهانه است  

 مشکالت و چالش های مالی نیاز است که برنامه ریزی دقیق و درستی برای مدیریت خرج و پس انداز داشته باشید .  

 

ممکن است الزم شود ساعات بیشتری کار کنید . همچنین باید به  ول  ی دیگراین است که برای شروع و به ویژه در سال های انکته

پیش   انجام کارهای متنوع تری عادت کنید . مرتب کردن محیط کار ، نظافت ، پیگیری هزینه ها ،تعمیر کامپیوتر و حل چالش های

 .بینی نشده ای که اکنون فقط شما مسئول انجام و حل و فصل آن هستید 

. پس در کنار  شودمیآسیب های جدی به وضعیت جسمانی شما  زدن  ساعات کاری نامشخص و نامنظم در صورت عدم توجه باعث  

 ها ورزش و تمرین روزانه را فراموش نکنید .  ی این فعالیتهمه

 

راهکار    3مقاله قرار است به    نی معمار مستقل وجود دارد. در ا  کی   یبرا  یادیبالقوه ز  یچالش ها ، پاداش ها  نیاما به محض غلبه بر ا

 و باعث افزایش در آمد شما شود .   تواند به شما در شروع کار آزاد خود کمک کندکلیدی اشاره کنیم که 
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 پورتفولیو و روزمه خود را بسازید .  -1

 

امر در مورد شرکت    ن یانجام دهد. ا  تخصصی  به صورت خود را با مهارت و  تواند کار  ی نشان دهد که م  یبتواند به مشتر  د یهر معمار با

نمونه کارها را به روش    دیتوان  ی صادق است.  شما م   هم   کنند   یاستخدام م  لنسریفر  کیکه صدها نفر را به اندازه شما به عنوان    یی ها

اگرچه امروزه بسیار از معماران از    است.  تیوب سا  جادیآنها ا  نیو ساده تر  نیاز ارزان تر  یکی، اما    دیبگذار  شیبه نما  مختلف  یها

 سایت را ندارد.  یت وباین صفحات رسمپروفایل اینستاگرام خود برای تبلیغ و انجام پروژه استفاده می کنند اما همچنان 

  که می. دیکن د ی، اما بر نوع کار مورد نظر خود تأک  دیخود گنجان پورتفولیواز پروژه ها را در   یعیوس فیتا آنجا که ممکن است ط

برجسته   یباشد. از نمونه کارها برا رهی، مشاغل بزرگ ، مشاغل کوچکتر و غ  یتجار ی، پروژه ها یمسکون  یپروژه هاشامل  تواند 

تاکید که علیرغم داشتن توانایی برای انجام طیف زیادی از پروژه   . دیخود استفاده کن تیخالقو  یفن   یها  ییکردن مهارت ها و توانا

بقیه کارها   ها حرفه و تخصص شما به طور مشخص در چه زمینه است . به طور مثال اگر توانایی گرفتن رندرهای باکیفیت در کنار 

 هایتان مشخص ترکنید .  دارید این توانایی را نسبت به بقیه فعالیت
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 ی مشتریان خود را بسازید . شبکه -2

 

 

  دیتوان ی . به عنوان مثال، مدیاستفاده کن  یمختلف یاز روش ها د یتوان یهدف م نیبه ا دنیرس یاست و برا یمشتر افتنی یبعد گام

یا وب سایت های فریلنسری داخلی تخصصی معماری freelancer.comفریلنسری خارجی  مثل    یها  تیدر وب سا  ایدر گوگل  

 .  مثل آرکیز و یا کارلنسرثبت نام کنید 

 

شروع    یراه برا  نیبهتر  ی، روابط شخصفریلنسر  اکثر معماران  یداشته باشند، اما برا  یشما جا  ی ابیدر برنامه بازار  دی با  های استراتژ  نیا

  ی همکار یتواند به معنا  ی م  نیباشد. همچن  گر ید  یمعمار  ی با معماران و شرکت ها  ی همکار  یتواند به معنا  ی م نیشغل است. ا  کی

ممکن است ستاره هر    کردیرو  ن یباشد. با ا  ، مشاورین امالک و یا فروشندگان مصالح   سازندگان   ، ساز    ومتخصصان ساخت    ر یبا سا

 . دیکن جادیشغل خود ا یرا در جستجو یشبکه گسترده تر  دیتوان یاما م  د،ی نباش  دیده یکه انجام م  یپروژه ا
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 هرگز بدون قرارداد شفاف و دقیق کار را شروع نکنید ! -3

 

  یساختمان  یها. اکثر پروژهدیحقوق محافظت کن  افتیاز شغل خود تا زمان در  که بتوانید  دیدار  ییقراردادها   دیحاصل کن  نانیاطم

از داشتن  نانیکار را با اطم نیا  دیتوان ی . شما مدیکن  افتیزمان خود پول در یمهم است که برا نیبنابرا کشند، یماه طول م نیچند

قابل استفاده از کار خود را به    یتالیجید   ینسخه ها د،ینکرده ا  افتیدر یکه پول  یو تا زمان   د یده  انجام  انتانیخود و مشتر  یقراردادها

که   دیهستند تا مطمئن شو یتالیجید یامضا یکه دارا  دیخود را ارائه ده ی هالیفا   یفقط خواندن یها. در عوض، نسخهدینده یکس

ها یک پیش نمایش کم کیفیت پیش  شود میتوانید تنهمچینن در شرایطی که قوانین کپی رایت رعایت نمی.شودیاز شما محافظت م

از خود در چند روز اول    تیحما  یبرا  یمال  ییکه توانا  دیمطمئن شو  ت،ینها   دراز دریافت دستمزد خود برای کارفرما ارسال کنید .

که پرداخت ها    یتا زمان  نیماه طول بکشد، بنابرا  نیحقوق ممکن است چند  افتی . در صنعت ساخت و ساز، دردیپروژه را دار  کی

 . د یدار ازیشروع شود، به پول ن

نسبت به بقیه موارد سریعتر و قابل اعتمادتر است ،   ی فریلنسریبرای شروع حرفه  که هایی  همانطور که درمقاله خواندیم یکی از راه

آنالین خود را بسازید تا بتوانید    شما می توانید با ثبت نام در سایت آرکیز ، رزومه و پورتفولیو  .استفاده از سایت های فریلنسری است

 های بیشتری را انجام داده و درآمد خود را افزایش دهید .  پروژه
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