
 

 

 نگیلنسریپلتفرم فر یراه انداز دهیا یمعرف

به  (Start) ز نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان شروعاستارتاپ همانطور که ا پائول گراهام از دیدگاه

های اخیر وکارهایی هستند که دارای رشد بسیار سریع هستند. در سالها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) سمت اوج

مورد از برترین  ۰۵عه مقاالت با در این مجمو .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب نیز مشاهده کردیم که

ی دیدی ایم و تنها هدفمان ارائههای جهانی انتخاب کردهها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال ایده

جی خار های بسیاری با مخاطبانها برای مخاطبانی که تفاوتهای جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهنسبت به برترین ایده

 کوموتیوا رسانه با فریلنسرینگ پلتفرم اندازی راه ایده معرفی با مقاالت مجموعه این دهم قسمت در دارند، کاری از پیش نخواهد برد.

 .باشید همراه

 پلتفرم فریلنسرینگ 

 Freelancer  :ی خارجینمونه

 ای که نیاز به حضور در یک محل خاصگونهکنند بهای کار میرود که به صورت آزاد و پروژهاصطالح فریلنسر برای کسانی به کار می

آمد د مسلط هستند درتوانند در اتاقی از منزلشان فعالیت نمایند. فریلنسر هایی که به خوبی به مهارت خورا ندارند برای مثال می

 .گیرندای و یا روزانه دستمزد میمناسبی دارند و به صورت ساعتی، پروژه

راری سایت شرایطی را برای برقکند. این وبدر جهان فعالیت می دورکاری سایت در زمینهترین وبسایت فریلنسر به عنوان بزرگوب

توانید به عنوان یک جوینده کند. شما میبه عنوان یک واسطه فعالیت میآورد که خود ارتباط بین کارفرما و متقاضی به وجود می

 .نام کنیدسایت ثبتطور کارفرما در وبکار یا فریلنسر و همین

گیرد و با گرفتن درصدی از قیمت پروژه قرار می یک ضامن بین انجام دهنده کار و کارفرما به عنوان Freelancer سایتوب

کند. همچنین این سایت امکان ارتباط بین متقاضیان و کارفرمایان را در سایت فراهم نموده است آمد میبین این اشخاص، کسب در

 .توانند با یکدیگر در مورد پروژه گفتگو نمایند و به توافق برسندها میو آن

دهنده  شود. برای کارفرما و انجاماده میها اطالع دها، پیشنهاداتی از سوی دیگران داشته باشند با اعالناتی به آناگر افراد در مناقصه

 .ها را انتخاب کنندتوانند یکی از آنکار انواع مختلف پلنهای پیشنهادی وجود دارد که هر کدام براساس نیاز خود می

سی داشته المللی معتبر دسترکنید برای دریافت دستمزد خود نیاز است تا به یک حساب بیناگر به عنوان یک فریلنسر فعالیت می

 .باشدها فراهم نمیباشید که دستیابی به این حساب برای ایرانیان به دلیل مشکالت و تحریم

ست. ایده وجود داشتن فضایی که کارفرما و کارمند بتوانند به در استرالیا توسط مت بری تأسیس شده ا ۸۵۵2این شرکت در سال 

درصد  ۰۵راحتی به یکدیگر دسترسی داشته باشند، بری را به راه اندازی این سایت ترغیب کرد. به ازای هر کار انجام شده، سایت 

دالر، از مبلغ کارمزد  ۰مبلغ حداقل  توان با عضویت ماهانه بهگیرد. این سایت این امکان را فراهم کرده است که میقیمت را می

 .سایت کم کرد

کشور دارد که بیشتر کاربران از کشورهای هند، آمریکا، فیلیپین،  ۸42میلیون کاربر از  ۸۵در حال حاضر سایت فریلنسر، بیش از 

 .باشدطراحی و تولید محتوا میهای آی تی و نرم افزار، پاکستان و انگلیس هستند. بیشترین بازار کار نیز به ترتیب مربوط به حوزه

https://www.freelancer.com/


 

 

 پونیشا  :نمونه ایرانی

ی داخلی برای ارتباط بین فریلنسر ها و کارفرمایان در ایران است. نیما نورمحمدی فاندر سایت در ابتدا قصد ترین نمونهپونیشا بزرگ

پونیشا  ینویس باعث شد ایدهوجوی امالک را داشت و به همین منظور نیاز به یک برنامهجستراه اندازی یک پایگاه اینترنتی برای 

ه نویس داشتند بتوانند به راحتی به چنین فردی دسترسی داشتبه این شکل در ذهن او شکل بگیرد که اگر دیگران نیز نیاز به برنامه

 .باشند و کار را به او واگذار کنند

این سایت شروع  ۰92۵نویسی در سال ماه برنامه 2های خارجی موجود، بعد از حدود ی پونیشا و بررسی نمونهگیری ایدهپس از شکل

 .به کار کرد

کند و افراد فریلنسر که قادر به انجام ای دارد آن را در سایت ثبت میی کار این سایت به این صورت است که شخصی که پروژهنحوه

 ها و همچنینی آناند با توجه به رزومههند. شخص کارفرما از بین فریلنسر هایی که پیشنهاد دادهدآن هستند به او پیشنهاد می

 دهد. فریلنسر بعد ازکند و مبلغ دستمزد را نزد سایت پونیشا به امانت قرار میقیمت پیشنهادی شخص مورد نظر را انتخاب می

 .دهدضایت کارفرما سایت پونیشا پول را به فریلنسر تحویل میدهد و در صورت رتکمیل کار آن را به کارفرما تحویل می
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