
نیما صالح زاده نیک سیرت
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 ؟ آیا دوس دارید  ررینسردر و ترد با یا دی

مند دن اا  داد  . من در اینن تان ی ینا راای ن م  ن می شناام ان   اراه

اینن این تا ی شد ص رت رایگ ن در ادتی ر ا   می ش اد و ان   ش شن 

من  در تهید این تان ی من ه ان  .تا ی و هی را پاداد  نخ ااید تاد

از ان  . تالش تادم و اتی ن آن را رایگ ن در ادتی ر ا   قاار منی دان  

اینن تان ی را شند دوسنت نت ن ارسن  تند دوس  عزیز در د اسن  دارم 

 اایند تیید و ا   ش  ارس   این تا ی شد دوسنت نت ن شند آنهن  ت نا د

  ا  تاد و این ادف اصلی من می ش اد تد شد ا دیگا ت ا تیی  و ش

. پیشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا   تینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی 



تب ته ای کوتاه

ی وداستی ایلیسا احت  ال,میکییدمط لعدرامتنایناالنا  اگا 

و النیط, ایلیسرمدر م  قی راه.دارید ایلیسرماروعشدتص ی 

راها ید,تیدن امیدراا  نب ید  لداینالبتد.ش ادمیسخ 

م راا  اره,آنع لیمزای مولیش ادط النیوسخ  ایلیسرم

.شگذاری قدمراهایندر تدمیکیدتش یق

.  اگا ا   انعط ف پذیرم را دوس دارید•

ر ت رمیست ناگا میخ ااید مستقل ش اید و زیا دس  •

.نکیید 

.اگا میخ ااید تد درآمد ا م ش الترم را تجابد تیید •

.اگا میخ ااید زودتا شد م  قی  شاسید •

.شد قدم ا   را شد م  قی  شاس نی قدما ااه م  ش اید ت  



مفاهیم: فصل یک 

 یاربشااموسطیقروندر تدش دندساب زانی,ا  ایلیساولین

و هاشدمتعلقتدساب زانییعیی. یگیدندمید دانتخ یم رد

دا یه شاامپ داشازامدر ونب دندد صیمیطقدود صارب ی

.زدندمینیزه

:فریلنسرواژهتاریخ
ک تاسوالتا سا ت سطآی انه تا یدر زی دمد ع ت ایلیسا واژه

,ریخت ن یسرم ناسک توالتا سا .اس گا تدقاار استف دهم رد

.اس اسک تلیدم

ز امکا یمدرکاولین.اس  ه نادین میآث ر از یکیایه نل رم ن

.اس ادهی   تا یایندر  ایلیسرم
:میخ انیدزیا پ راگاافدر را  التایناز امگزیده

“I OF OFFERED RICHARD THE SERVICE OF MU FREELANCES , AND HE REFUSED THEM ,I WILL 
LEAD THEM TO HULL , SEIZE ON SHIPPING ,, THANK TO THE BUSTLING TIMES , A MAN OF 
ACTION WILL ALWAYS FIND EMPLOYMENT "

:تا  د این پ راگااف را در صفحد شعدم شخ انید



مفاهیم: فصل یک 

:ترجمه
,دادمارایهرافریلنسریخدماتریچاردبهمن

هدایتآبضدبدنهبهراآنهامن.کردردراآنهااو
لطفبه.کنیدتصرفرانقلوحمل.کردخواهم
مردیک,شودمیگذاشتهکهوقتیوزحمات

.کندمیپیداشغلهمیشهعمل
یزندگدورانتا یدر انگلیسیم لفشااونت م سسا ا چیین

.ش دتادهاستف دهاصطالحایناز ای ملا

مادیا.زیب س واقع ش المادهتا  دمتنم  لدآداین

از س  200ازشیشتا تدسخیی.میکیدپیدااغلا یشدع ل

.اس پ یدار ا چی نولیگذردمیآنقدم 

تی ر را غاا ی ییا ممرز تددادد اای آم زشتا یایندر م 

اگا پس.تییدآم ده ه نیمس شقدیاشاامراد دت نوشگذارید

داپیراد دنظا م رداغلا یشد,ش ایدتالشوع ل ادا  

.میکیید



مفاهیم: فصل یک 

ضا ح قرندر واس ادهتغییااتدستخ ش ایلیساواژهامروزه

ممحدودهوتییدن یدط ی ایلیسا را,داوطلبساب زاندیگا 

مییشییپیشتدط رمشد.اس ادهشزرگاا دیلی ایلیسرم

 دنیاقتص ددر شزرگیرق ا  ایلیسا ,آییدها مس  در ا د

.ش ایددااتد

.اس آزادت رم  رسیزب ندر  ایلیسا مع د واژهتاینرایج

:فریلنسرتعریف
ا مسرویسوددم تتداس اممج  عدی  ادم ایلیسا 

ت ر ام شدمشخصمبلغازامدر ومدتدراز تعهدشدونراد د

.دادمیاراید

.یاندمیگدست زدامپروژهی وروزاندی س عتیمع  ال ایلیساا 

نفاهیات ر وتسبیارا ایلیسرمع  م مختلفمی شعدر 

روایگی ااتایمیت اند ایلیسرمع لدر ولی,اندتادهمعا ی

هپروژشعضیدر ونداردو  دم ض عاینشاامم نعیایچوش اد



مفاهیم: فصل یک 

روژهپتح یلشااممختلفمتخصصچیداز ش یدا ب ر ص رتشدا 

.ن  داستف ده



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم: فصل یک 

:مدت زمان اشتغال
اد گ ا واس مدتشلیدوت ر تسبمدتع  م سیتیااتغ  در 

از پسوش دهت ر شدمشغ  س زم نیادر راد دشت رمدورانتل

ایندر تدااتغ  روشاین.ا دمیش زنشستدمشخصیزم نمدت

ا دارانطگذاتددر تادی انتخ یآنشاامراسیتیااتغ  ن متا ی

در ولی.ا دمیت ستدآنمحب شی از مرور شدواس دااتدزی دم

زم نیمدتوداردپ ی نوآغ ز ا قاارداد ایلیسرمااتغ  

.ا دمیتعایفآنشااممشخصی

.اس ادهتشیدهتص یا شد ایلیسرموسیتیااتغ  زم نمدت



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم: فصل یک 

:حقوق ثابت و متغیر 
م نزدر آدام هدر تداستیدمط ین,دارندسیتیااتغ  تدا اادم

در تاسیونگاانیایچوتییدمیدری   رامعینحق ق,مشخصی

ییدتمیم لیریزمشان مدحق قش نشدنسب وندارندزمییداین

وتییدن یدری   حق قیایچآدام هدر  ایلیساا ولی

.ا دمیزی دوت پروژهحج وتعدادشدنسب حق قش ن

میاتخ ذم ض عاینشاامراتداشیرما یشدم  ق ایلیساا م

.پاداد د اای نیز آنه شدتا یمادامددر تدتیید



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم:  فصل یک

:کارمحل
,ندد ,ت  ددایدتغییا مدامرات را نمحلت انیدمی ایلیساا 

....اهااز د رجحتیوتا شخ ند

یولتییدمیتجابدم ردایندر راع لیود یانعط ف ایلیساا 

عیینتقبلاز ا  ت ر محلوات قوت ر میز ,سیتیااتغ  در شاعکس

  اادتی ر از آنانتخ یونداریدانتخ شیایچتقایب واس اده

!اس د رج



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم:  فصل یک

:اختیارعدمواختیار 
ش ناغلش ماتبطا مگیرمتص ی ت  میدر تقایب  ایلیساا 

,ت رس ع ت.استیدد دا نرییسواقیدر ودارندت ملادتی ر 

ویافتگتعطیالتزم ن,مشترمش مالق تزم ن,ت رمحلدر پ اش

.ت رمام ر ت  میتقایب وس الند

م اردمدر ا  ونداردو  دادتی راتاینسیتیااتغ  در ولی

نآتلیسی س ونظ از ش یدا مالق توت ر محلوپ اشم نید

....شما باید .تییدپیرومس زم ن



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم:  فصل یک

:رقابتیفضایدر تفاوت
.نیس مق یسدق شل ایلیساا رق ش ش اصالت رمیدانشینرق ش 

  صلدنایوش ادمیتا سیگینوشیشتا دیلیآزادت رانشینرق ش 

نایقدر چداا .اس پذیا ت ثیا  ایلیساا درآمدمیزاندر ادتشد

شا زایوادد اادت راییا زایشش عثمرور شدش ادس ل رق ش 

 التا شمب لغش ا ییپروژهقااردادآنطبیشدو ایلیسا عل ی  یگ ه

.ن  دد اادنصیبش نرا

,المسرقابتراهتنها,ا  ایلیسا شقیداز گا تنسبق شاام

.بودخواهدکار کیفیتافزایشوعلمیجایگاهافزایش

وا   قیاکستنواندازهاز شیشا متخفیف کاتییدا  ا ید

روشنایش شت انیدا ید.ا درقیبت ناکس ش عثا ت رمارزان

ش عثنه ی در ولیتییدقااردادا ییپروزهمدتت ت هدر ا 

.ادد ااد ایلیسرممحا داز ا  دداح  ظیوا  اکس 



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم: فصل یک 

رم ایلیسس یته ماز شعضیادیا س  چیددر 
 دایج ایلیساا شیندر ران س ل رق ش این
ایناز  ایلیساا ن رض یتیش عثواندتاده
در میکیی ت صیدادتشدم .اندادهحا د

  ایلیسااشیندر رام لیرق ش تد ض یی
ارزشیشت رت نت نکییدپیداحض ر تییدایج د
عیییا ید ایلیسا میخ اایدا  اگا .نش د

شااممط یی واستیدم اا د صیمحا ددر 
 شش یدا  .ایدتادهداجزی دمپ  مه رتآن

.تییدادارهرات نزندگید د ایلیسرمدرآمد
ییدتشی دراد دت نوتییدانداز پسآییدهشاام

 ینوق ایچتییدرق ش ت رمارزانش ا  اگا .
ی نا چودایدا زایشرات رت نتیفی ت انید
 ت هتمدتاز شعدوتییدپیشا  ت انیدن ی
.تییددداح  ظید دحا داز ش ید



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم: فصل یک 

:پیشرفتسرعت
از تا شیشمااتبشدتالاگا وم  ق ایلیساا مپیشا  ساع 

وتبدرتا یعشاامم  ق ایلیساا م.ش ادمیتالاگا ت رمیدان

 شآنه وندارندد درییست ییدشدنی زمحق قا زایشو  یگ ه

در د دا ک رانشدنسب راپیشا  مسیا اینشیشترمساع 

.ن  دد اایدطیسیتیااتغ  

ش وشگیایدقاار مسیا ایندر ا  تدمیکیی ت اتا یایندر م 

.شاسیداوجشدش الییساع 



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم:  فصل یک

:مزایادر تفاوت
میدت ریا,داردع لیمزای مسیتیااتغ  تدش ورنداینشا ا گ ن

حق ق,تیدمیدری   ت ر پ ی ن,ت رمدورانات  ماز شعد

ت رشمحلشدماب طا متع ونیعض ومیکیددری   ش زنشستگی

.اس 

ش المزای ماز گا تالش ایلیسا یااگا تدچ ن.ااتب ایددر سخ 

یم لریزمشان مدواس د دشتقصیا  قطایننیس میدشهاه

اس زدهدر  مدامواس تادهت رمارزانزی داحت   ,نداردد شی

 عضمح ر د دا م امپل در ی و.اس نکادهپیشا تیایچو

شاندب  دنشدون یکیدت  هی ایلیساا یشآییدهشدتداس اده

.نیس آنه شاامس زم

آییدها  کشد,میکییدمشخصراد دت نت رما متعا دوقتیلطف 

د د لیمزندگیشاامتدنیستیدت ر اینشدق در ا  اگا .ش ایدد د

.دایدادامدد دسیتیااتغ  شدلطف ش ایددااتدشان مد



تفاوت فریلنسری و اشتغال سنتی-مفاهیم: فصل یک 

:راندمانوبازدهی

ریت ش یدم .اس متف وتااخ صت  میراندم نوش زدای

دااتدتع ملزندگی  نوت رممشان مدش مغزی  ناولتاادین

 نراندم ن وششدت لیدمغزم نت شیشترمدوپ مینت ش اید

.تیدپیداا زایش

اونش وششی سی رود دم نریت ش یدتع ملاینشاامم ولی

تبعی ملزووسیتیااتغ  ت رمت ی مت سف ندولیش ای ا  ایگ

ویدمیکمشکلآنه شاامراریزمشان مداین,ت رمت ی اوناز ت رمیدان

.تیدمیپیدات اشراندم ناینن د استد

ش یدراندم نا زایششاامسیتیااتغ  در ا س زم نریئس

ا  کآزادم,ع لآزادمت رمیدانش نشدوشگذارندتی ر راا محدودی 

.دتیپیداا زایشآنه راندم نت شدایدشیشترمانتخ یآزادمو



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

و نطااحاز دیگا شسی رموتجابدش طااح ن, دیدالتحصیالن  رغ

م  قی مسیا ت استیدم ا ااهمسیا ایندر دالقایامیدان

.شپی  ییدتا آس نرا ایلیسرم

کنیم؟شروعکجااز 

ولیدش امیضعیفا  محا دت ر ش زار تد کامیکییدا  ا ید

تش ر یاسک نتگ هتایندورا ت دهدر ا  اگا .نیس اییط ر ااگز 

تعداداسودالقی ش ایدمط ین.ش دنخ اایدش زندهااگز ش اید

می طقدر تد ایلیساا ییشس چد.میزندرااو حافتخصصو

ا مدازییتدچ نش ایدتا ا نسد ش,استیدپ یتخ از تا دور 

ادارهشاامآنه ا مدغدغدواس تا پ یینمااتبشدآنه زندگی

.اس تا پ یینزندگی



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

تیفی ,دمیکیی ع لی  ایلیسرمس ی یادر ا  وقتیمث  شاام

ا  تدنب ادمت  دااگز ا یدوش ادمیمه ت ر ام شااما  ت ر 

ت اتا یایندر مناصلیادف...داریدسک ن اها تدامدر 

را ددت ر ش زار شت انیدت ش ادمیطااحوایامیددوست نشدتادن

.تییدتجابدراش الییدرآمدا مودایدگستاش

....کنیدفکر خوب

تدکییدمی کا ا ید.رسدمینظا شدانگیز ایج نشسی ر  ایلیسرم

 یندست ر ا  شدتسیچ ندیگا واستیدد دت نرمیسا  

تدمیکی ت صیدمن.....داا د اایدراحتیزندگیا  داد

راد دیزندگچ ن,نکییدانتخ یمزای ن عایندلیلشدرا ایلیسرم

.تییدن ش دت انیدمی,س دهدیلیمزای ماینش 



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

اامشت ر ایج دانکیزهونفسشداعت  د,داریدت رمانضب طا  اگا 

ییدمیکاحس ساگا ولی.تییداروعرا ایلیسرم,داریدراد دت ن

ش ,یتیبلونظ ندااتندلیلشدد د علیت رممحیطدر ا  تد

.ب ادنمی سبا  شاامنیز  ایلیسرما یداستیدم ا دمشکل

ا   مت ر ام,ش ایدندااتدنظ  ایلیسرمدنی مدر ا  اگا چ ن

.تادنخ اادقااردادا  ش راامپروژهدوش رهوق ایچدیگا 

دت انین یوتییدت ر ت رمیدممحیطدر ش یدا انس ناز شعضی

استیدددستایناز ا  اگا ,تییدمدیای  ایلیسرمش رازندگیش ن

.تییدمت قفراتا یاینمط لعدلطف 



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

مادیا). کاتیبدآیه نل رم ندر اسک توالتا م  لدشدا یشد

رد  ایاییدناز شعدتدام  لد(.میکیدت رپیداا یشدع ل

از س اشهتا پستادیدانتخ یرا ایلیسرما  .ادشی نت ر ام 

دایدهآزار ت ر ام ا ماز حتی,تییددورمآزاردایدها ممحیط

 یانتخراد دت نت ر ام متدداریدراانتخ یاینا  .تییددورم

.اس ع لیاینوتیید

روژهپوق ایچپستییدپیدااغلدنی   ما ددر میت انیدا  

.نکییدقاارداد,نداردا  شاامراد شیاحس ستدراام

ودایدشت ر ام تح یلپ یینتیفی ش راامپروژهایچنب یدا  

ت ر ام .ش ادن راضیا  ت ر تیفی از ت ر ام تدشدایدا  زهنب ید

را  اآییدهت اندمیت ر ام .ا  س ا مسام یدمه تایناز یکی

وب مثتبلیغ تم اینیاعی انشدراضیت  ام م.تیددگاگ ن

 اادت ردس له ا  شااممیفیتبلیغ تم اینعی انشدن راضی

.دارد الییشت ثیا وش ادمیسییدشدسییدن عاز تدتبلیغ تی.تاد



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

ااننگاین,ش ادشا زم نا یدمطل یدرآمدشدرسیدندر آورمس د

ادامدپشتک ر ش و دمص رتشدراد دراهش یدا  ونیس تییده

.شداید

چ ن,یدش ادااتدع لیریزمشان مدش ید ایلیسرماروعشااما  

,تییدمدیای ,تییدش زاری شیش ید,طااحیشا عالوها  تد

شی دراد دت ن,تییدمدیای راا قاارداد,دایدانج محس شدارم

دیگا کلمشتلیوتییدحفظراد دارتب طقبلیمشتای نش ,تیید

.دایدانج ما  ش یدتد

ودادانج متیه ییشدرات را اینا دت اندمی ادیاراستیآی 

ش اد؟م  ق

ت رمیدشخ اایدام ر اینت  میشااما  اگا .اس میفیپ سخ

م .دش د اادایگف شسی ر آنه ا مازییدمط یی ,تییداستخدام

د اای معا یا  زندگیشهب دشاامراا ییت ر راهتا یادامددر 

.تاد



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:تاجرطراح
 یشدا,ا دم  قشت اند ایلیسا یااییکدشاامتلیص رتشد

سشاعکت مالاینطااحیزمییددر ولیش ادتج رتشدمسلطش ید

آ  یاطااحیات سططااحیتج رتتلیص رتشد.ش ادمی

.تیددداح  ظید دایا از ا دمیمیجا تداس شزرگی

مش ور ا  ایلیس,ت یپیس  ایلیسا ,متا   ایلیسا یاا ید

روحی تولیدادانج مد شیشدراد دمحا دتج رتشت اند

راایایش ناثا تددادن یآنه شدراا  زهاینایامیدانوطااح ن

,س امطاحزمییدایندر تدس الیمه تایناینشی شا .تییدتج رت

؟ نکیی کا تج رتشدوشفروای راایای  ناثا م چط رماییکد



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

یشعضدر زی دمطااح ن,میکییدمط لعدراتا یاینا  تداتی ن

د دا نشدزدنضابدح  در مح ر د د ایلیسرمس یته م

دتعا دادنت اشح  در .میکییدتج رتد دا نایا ش .استید

راروژهپوتییدت ر ام پیشیه دراتعا دتاینپ یینت استیدا 

.تییدقاارداد

تکیفی,ندهدپوششراطراحیهزینهکهایپروژهمطمینا

,کارفرمانارضایتیوداشتخواهدتریپایینخروجیو

خواهدواردفریلنسریطراحیجریانبهمحکمایضربه

.کردخواهدبدبینراکارفرمایانوکرد



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:محدودمسیولیتباشرکتثبت
از  ینتضدنب  حت  ,ش التامب لغش ا قااردادعقدشاامت ر ام ی ن

,طااح نشاامو دپاداد شاامت ر ام ی ن.ش دد اایدا  طاف

,ایات ر د تا یاش یدا  مط یی .تییداعت  دآنه شدش ید

.ش ایددااتدت ر شدمشغ  ت رتی ن

وحق قپاداد ,ت رد تا ا  رهشدماب طا مازییدامروزهولی

ی دشوم لی تا مازییدود ترمساب ر ا مازیید,ت رتی نشدمزای 

تی؟حقی تیچدشدواقع ولی.ادد اادا ملرازی دمدیلیمبلغ

آندرصد20تیه ا ید,تییدقااردادراش المب لغش ا مپروژها  اگا 

.تییدشاداا د دت نشاامشت انیدرامبلغ

ممحدودهدر ت اییدمی قطا  ا چیینچیس ؟حلراه

دمحدودیلیوتییددع تد دت ر د تا شدرات ر ام ی ن,د دت ن

ینا ادامددر . کاتیید ه نیتدمیکیی ت صیدم .ادد ااید

.ن  دد اای شی نا  شاامرامط ینا مروشم تا ی



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:وقتنیمهشروع
تعداد,دتییاروعوق نی درا ایلیسرما  تدمیکیی ت صیدم 

ا  .تییدتا ق مراد دپات   لی ,دایدا زایشراد دمشتای ن

رم ایلیسش تدش ایدمط ینش یدد ددای یاغلتاکاز قبل

.ایدادهدلق ایلیسرمشاامی استیدس زگ ر 

از رااک   ییا م اص ,ا  رهییستدداردو  دایناحت   

ش  ام.ش ادن ش دتییدها  شاامت اندمیاینوتیدسلبا  

رادد استعدادا مت نیدمیا  , ایلیسرموق نی دت ر اروع

.تییدتثبی ا ذاندر راد دشاندوتییدتشفآرامآرام



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:کارمحل
راا د تشدماب طا مازییدا  تدمیکیدت اد نگیآتلیدیا

.نش یداذی آمدور  در س عته ودایدت اش

ادتص صتادنت ر شاامراد نددر  ض ییا  تداس ع لیاین

ا مشان مددر وش ایدنیز ا سادگیم اظبش یدالبتد,داید

.نکیید اام شرادوست نت نش تع مل,د دت ناستااح 

م کن,دایدادتص صت ر شاامراد دد نداز ات قیاش یدا  

تییدی مدیاش یدوش ایددااتدد ن ادهماعض ش رامشکالتیاس 

.تییداستف دهااتااتیت ر  ض ا ماز ت انیدمی,نشدمدیای اگا .



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:آنالینپورتفولیوساخت
ااشدون,ع  مشدشاندت نمعا یوت ر ش زار در حض ر شااما  

.دتییاروعاالنا ین.داریدآنالینا مویتایندر حض ر شدنی ز 

ارد دت نوتییدت ر  ه نیعاصددر میخ اایدا  اگا ااشدون

مزایدهشدراایا وطااحیتدس یته ییدر .نکیید غاا ی محدود

.نفام ییدا ک رمو دایچشدشگذارند

دشامصفحدتداس اده ااا ا  شاامپلس م نددر امک ناین

وا تعا دش ا ااهراد دت را من  ندوش ایددااتدد دت نن م

یاتلش .اس ع لیواقع این.دایدن  یشت ر ام ی نشدا پکیج

...تییداروعوادهس م نداینواردزیا مدت درومشا 

دااتی,ش ایدد دت نایا وحا دمااقبتدمیکی دع تا  از من

ط یی م,ا یدعض طااحیتخصصیس یته مدر تدمیکی ت صید

.گذاریدن یمزایدهشدراایات نارزشا  

برو به سامانه پل

https://poldesigners.com/
https://poldesigners.com/


شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:فریلنسریسایتهایباهمکاری
  اشاامراپلس م ندشدورودلییاودت دقبلیمصفحددر من

ایندر واست پلس م ندشیی نگذار وع ملمدیا من.تادمایج د

درآمدشدراآنه وامتادهت رآ اییی,طااح ناز شسی رمشااممدت

دمت رمزایچ,پلم ایلیسا س ی در م ا چیین.امرس ندهد شی

پلس ی در م .ن یکیی دری   طااح ناز 1400ت شست ناشتدامت را

این. تادیقاارداداستاالی س تنایاانیت ر ام میااز راپروژهاولین

تدمیکییدت ا,پلمج  عددر منا ک ران.ش دع لیم شاام

.تییدتا آس نا  شاامرازندگی

ی ر شساین,میکیی تجابدپلمج  عددر راع لیپیشا  یام 

وتی ت اطااح نت  مشددارمدوس من.اس امیدوارتییده

.دا ا زایشتش رمدر راطااحیوایا ارزش



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

ا  شاامم هاشاز ت تا مدتدر  قطرام ع لکادزیا ن  دار 

 س یانگلیسیزب نشخشاندازمراهش ا چیین.دادمین  یش

هاد ااا ال للیشینت ر ام ا مشاامسف رشثب امک ن,پل

وت ینشی طایقاز ت انیدمیال للیشینت ر ام ا م.اس 

تییدا رژ راد دپیل,ش  پیحس ی



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:همکارانباتعامل
ش راد دا مت ان یی,ش ایددااتدارتب ط ایلیسا طااح نشقیدش 

.تییدت اآنه شدا یشد.دایدانتق  آنه شدص ی ی 

 ا شاامسام یدیامثلد یا ک رانودوست نش ایدمط ین

آنه  پیشا تدش ایدمط ین.نتاسیدآنه پیشا  از .استید

ش ا ا گیتدتیی ت اش یدم .ش ادت اندمید ینیز ا  شاام

اقی ن سیام نیدوپادرآمدشسی ر  ایلیسرمدنی م.تیی پیشا  

زرگشتص ر ق شلغیا اماندازهشد ایلیسرمم رتاییگ.ش ادمی

.تیدت لیدت ر ا متخصصما دشاامت اندمیواس 



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:باشیدروز بههمیشه
  متایتاینت زها یشدوشگیایدی دراا زارا ناما مورژناداین

شددا یشت ر ام ی ن.ششی سیدراد دمحا دشدماتبطاشزار وا 

س اتغییا ح  در ث نیداا دنی .استیدطااح نتاینروز شددنب  

شاامرامشخصیشان مدروزاند.ا دمیت لید دیدماطالع تو

.دایدادتص صد دت نآپدی ومط لعد



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:مالیانداز پس
اروعرا ایلیسرم عالی واستیدوق نی د ایلیسا یاا  اگا 

از اندپسمقدارم ایلیسرماروعاز قبلحت  وحت  ,ایدنکاده

,تیدا درگیراا  م دی ت, ایلیسرماروعدر اگا .ش ایدداادم لی

ا  اشتداییا مم هدر احت  الچ نش دد اادسخ دادنادامد

 رتصشد ایلیسرماروعاز قبلا  .داا نخ اایدزی دمدرآمد

از  وقایچوش ایددااتدد دت ناز ت ملاط یی نش ید,وق ت  م

.نکییداروعرات ر اینعصب نی روم



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:تخصصیتجهیزات
ق مرمت مپی تسیست شدنی ز ق مپروژهیاارامدشااما  مط یی 

در ت  یدق لطف وا  س اصلیسام یدق مسیست ,دارید

.دایدانج مراآنداید

اینتادنعی انا ید. ام ییددایدارمراح صیدلیش یدا  

زاندروا  ا یدولینیس نی ز ,مخ طب ناز شعضینظا شدمطلب

دلیصیشا نشستدون  یشصفحدپش س ع اش از شیشتا 

را  اراندم نوش زدایت اندمیراح صیدلییامط یی .ش اید

.دادا زایش

یشتا شس ع یاروزاندا یدش ایددااتدراحتیصیدلیا  اگا 

 ملارازی دمزم نم ا ندعدداینوتییدت ر ش الراندم نش شت انید

حس ییاش .داردا  درآمددر ش الت ثیرممط یی وا دمی

شا زایوراح صیدلییادایدتدا یدمیمت  دساانگشتی

.داردشااشرمچیدسام یدش زگش ,ا  راندم ن



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

.دش ایدااتدا ا یدگ ایشددستاسیش یدا  ا چیین

شدودش ایآندوس ,تکی ل زمش مب رزه  مشدتدنکیید اام ش

ض ر حا ت  عیا مابکددر ش یدا  .تییداستف دهآناز د دنفی

از مد دمن,نب ایدوق دادندس از نگاان.ش ایددااتدم  ق

.تی مدیای رود دمزم نت ن میومیکی استف دها ین ین

:برند
حا داو مداددر ش یدطااحیامط یی . کاتییدد دشاندشد

مسیا وشاندییگاا ی از تا یایندر م .تیدتثبی شاندا ,د د

.ش ایدم ا ااه.میکیی صحب ا  شاامشاندییگ



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:تبلیغات
شدی یدسیشدسییدتبلیغ ت,تبلیغ تن عتاینم ثا ومه تاین

 هپ داتبلیغ تن عاین,اط یی نش .اس دا نشددا ناصطالح

دایدق شلپ  ش وش ادمیرایگ نتدتبلیغ تی.اس تبلیغ ت

.داردش الییدیلیت راییونیس 

ب طارتدر آنه ش ش ید.نکیید اام شراقبلیت ر ام ی نوق ایچ

 طارتب.ش ادمستقی غیا ومستقی ش یدارتب طاین.ش اید

دیدار خصاآنش مستقی  وش ادتلفییی حض رمیعییمستیقی 

ارس  ی م رتاییگای یلطایقاز ت اندمیمستقی غیا ارتب ط.تیید

یع لنج ا.میگیامت انج ااز ت ر اینانج مشااممن.ش ادپ ش

جواندر تبلیغاتحتماکهمیدمپیشنهادنیز شمابرایواس 

.کنیدشروعرا



شروع زندگی فیلنسری:فصل دوم 

:ریزیبرنامه
5وس الندوم اداش,م ا ند,افتگیاندازا مچش ا یشد

اامشتاسی یشان مدا  اگا .تییدتاسی د دت نشاامراس لد

رادد ع لکادمختلفا مزم ندر ت انیدمیش ایددااتدد دت ن

.شسیجیدم ض عاینشاام



پایان فصل دوم

. تادیح  ی  ایلیسرمزندگیشدوروددر راا   صلایندر م 

.ادی داراید ایلیسرماروعشاامراا   لینگ هیاومفیداطالع ت

.دشاسیم  قی شدزودتا ا  تدمیکیی ت اس م صلدر م 

شاام یتااینتددانیدمیپس,میکییدمط لعدراتا یاینا  اگا 

راتا یاینپس,میکییدریزمشان مدپیشا  شاامواس مفیدا  

.تییدارس  نیز دوست نت نشاام

زرگاا شواس شزرگش ورنکادنیص رتشد ایلیسرمدنی مت ر ش زار 

طااحمزی دتعداد ع لی تدنب ایدایننگااناصال.د اادادنیز 

. ادشدااتدا  م لیگادششا میفیت ثیا , ایلیسرمدنی مدر 

شاامشیشترمت ر ام ی نوا دمینیز ا  ش زار رونقش عثشاعکس

.گذاا د اادپ دنی ایندر د دا مپروژهواگذارم



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

:کلینگاه

وق نی دص رتشدا  تدتادی سعیدوم صلدر م 

ا  روحی تش  ایلیسرماگا تدچ ن,تییداروعرا ایلیسرم

.ندایددس از راد دسیتیودای یت ر ,نب ادس زگ ر 

 ددتص ی در ,وق نی د ایلیسرمت ر م هچیداز شعدا  اگا 

اینپس, ام دیدانتخ یراتادنت ر ن عاینواستیدمص  

ت  مص رتشدرا ایلیسرمسایع وتییدمط لعدراتا یاز  صل

.شکییدت ناصلیاغل  یگزینوق 



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

:تحویلیهایپروژهکیفیت
یاپیروزم.ش ایدمیدانپیروز ,ا پروژهت  میدر ش یدا  

. دات ر ام تح یلتیفی ش پروژهتداس زم نی ایلیسا 

 الشت رت نتیفی اگا .ش ادمیزندها یشدا  پروژهدرو ی

روژهپتیفی اگا .آوردمیمشترمواس تبلیغا  شاامش اد

.تییدپ کا ذاناز راآنت انیدن یا  ,ش ادپ یین

وم لیضرر ت م نمیلی ردا ,ت ر ام شدتیفی شیپروژهارامد

د اادا  شاامامحا دوا ت  عین پذیا  باانا مدس رات

رض یت یدمحفظوش التیفی ش ا ییپروژهاراید.داا 

شدا  شاندشاامراانتظ ر از  ااتا اما زودهارزش,ت ر ام ی ن

د اادرونقپا وپابات روز اا ا  شانددرد .آوردمیارمغ ن

.اد



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

:اجتماعیشبکهطریقاز رسانیاطالع

, ییتات,ایییست گاام.نب ایدغ  لا ت  عیا مابکدقدرتاز 

. ایدشع لیا  شاامت انیدمیت مبلا ,ش ک یس,لییکدین

ییدتثب راد دشاندت انیدمیا ت  عیا مابکدطایقاز ا  

.تییدپیداراا  آس نیشدت ر ام ا تدمیکیدت ااینا چیینو

آنه ,دندارن ع لیتیا ت  عیا مابکددر  ایلیساا از شسی رم

میدس از ا ت  عیا مابکددر رازی دمزم نتدش ورنداینشا 

ا ت  عیا مابکددر راد دم ع لی ش را نیز د دممن.داید

را دمدحس شه مش ر چیدینشاامدوش رهوشاگشت وتادمتعطیل

.میدادمدس از رازی دمزم نواقع چ ن.ش دمتاده ع  غیا 

شدمن,تاداروعرود دش ع لی ,ا ین ینتدوقتیاز ولی

از ت تا در ا یدوتادممدیای رود دزم نانگیز اگف ص رت

دهاز شیشتا شااما ین یندر رود دممحت اا مس ع نی 

.تادممدیای ا ت  عیابکد



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

.تادندپیدام را دیدم  ل را موتادمرادزی دمساع ش 

ودمیشارس  ای یل شدا ابکدا دتحلیل,افتگیا چیین

روبهانوینحت  .شدمپ سخا ت می شد,دااب ردمدر میت ن 

.میکی ت صیدا  شاام



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

:تبلیغاتپادشاه
, در این صفحد پ دا ه تبلیغ ت را شاام ا   معا ی میکی  

.....................تبلیغ ت سیید شد سیید ی  دا ن شد دا ن 

 ن منی من ثاتاین روش تبلیغن تی اسن  تند رایگن, این ن ع تبلیغن ت 

ت ر ام ینن نی تنند از . ش انند ولننی در یننا اننب و روز اتفنن ق ن ننی ا تنند

ر د, تیفی  پروژه ان  و ادنالق حا ند ام ان   رضن ی  داانتد ش انید 

مجنن لس و دور ا ننی انن   انن   را شنند دوسننت ن و ا کنن ران معا ننی 

. نتیجد این تبلیغ ت   ق الع ده می ش اد . د ااید ن  د 

هکحالعیندر تبلیغاتاین
می,باشدپادشاهتواندمی

اگر .باشدکنندهنابودتواند
یناراضشماعملکرداز کارفرما

نماشییکبهتبدیل,باشد
شمابرایکنندهنابود

.شدخواهد
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:اینفلوئنسرها

وا ساگا ,ش ایدشهتایند دت نمحا ددر ا  اگا حتیمط یی 

شدمحک م,ناس نید ه نگ ششدراد دصدامونکییدصدا

.اس ت ثیاگذار معییشدinfluencerمواژه.ادد اایداکس 

وتیداسا ت  عیا مابکدا مسلبایتیواقیدر اییف میساا 

در ا  اگا .استیدگذار ت ثیا شسی ر د دا نمخ طب نشاام

وداریدگفتنشاامحا یواقع تدرسیدیدامنقطدشد ایلیسرم

از ش ید,شاسیداوجشدزودتا تداس رسیدهآنوق اگا 

.شگیایدت اد دت نمحا داییل میساا م

در , تیکسدریارت مااز ایسفنوئسرر کهایهزیسه

,یخش تی مایرن یهکهایارزودهارزشتبایا

رایر یچس ینکههر متطمین.استناچیز یریار 

.نمودخواهی تجربهراسرتایهیازگشت
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:طراحیوهنر اینفوئنسرهایمعرفی
  اشاامراگذار ت ثیا شسی ر ومحدودلیس یاتا یایندر م 

ت اآنه از د دت نمعا یشاامت انیدمیتدمیکیی معا ی

آم ده,اا اییف میساز ت ت هاممص حبد,شهتامعا یشاام.شگیاید

.ای تاده
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artishtbashi
ونق ایدوستدار   ل ر ازار 100ازشیشپیجاین,باشیآرتیست

یمنی مسع دممحدثدد ن ت سطپیجاینمدیای ,داردراایا 
: پاسیدیایش نامحا دزندگیاز ,ت ت هاممص حبددر .ش اد

"
تجابیمراتددشیاست نت م،۷۸م هتیا 21مت لدوامنی مسع دممحدثدمن

اییکد شودارمعالقدتجابیاز شیشتا نق ایشدتدادممت  دادا س  ومیخ ندم
 شتدشدمایا تیک ر میخ است نداات ایا راتددرم ردت  یاطالع تایچ

د دم ناها ت مرونق ایتالسمناونشعدوادمم ا دد ن ادهمخ لف 
روپیج تد۹۷م همها .ادد ینق ای اییکد ز نداات اد یایچوتادماروع
،داات نروپیشا تیا چینیدانتظ ر اصالش دساگامیشاامصا  اولشس دت 

ت متدنب داییدیگدپیجزم ناونچ نادمت ییازار 10منروز 50حدودات م
ایدها مپس  قطرواو م ه10حدودوشذارهپس روز اا وش ادراتداین

ازار 50مرومنوش دتادهایس تقایب پیج روندشعدشد  یداز ،میذاات نق ای
محت ام یکادممت  دتی پیدارومشکل تدش دمایندنب  وقتیوش دمم نده
میکشنینق اتدد ر یی تی شااممثلگا ت تص ی ،ادهتییدهتسلپیج 
وارمدنی ز اییک ر شدومیت ن میگف شه حسییدچ ن،شدمانج مروت ر اینمی 

راهاینت م،ش الاومدمت ت ام ندسایعویه ییومحت ات لیدشدتادماروع
ا م یدش زدش دادهت  ع لیت منتدزم نیمدتیدت م.ش دصب ر ش یددیلی
یدشقمثلن یت ن ومیخ رماکس دارمدیگدمیکادمحسوپ یینش داومده
شدمناییکدت ،ش دمادهامیدن پ کونیست د یرقیب ماندازهشدوش ا د ی
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  تدزرگدشاونقدر دنی ،ش ا د دم،نکی مق یسدشقیدش د دم رسیدمنتیجداین
چش دشدیگدون یکیدتیگمی   مشقیدپیشا  واس ا دپیشا  شاام
امشامیکیدح  ی تدش ا دوستیدادمتا یحونکادمنگ هشقیدشدرقیب

 لبقاز ا م آرزو،تادمش ور د دم تدتادمپیدازم نیم  قیت  رمز من.پیشا  
ا  اادشاام،ت ک شی دتسینشدممیتظا و«ادف»گفت شهش نوآوردمدر آرزو

لیلدمیکی  کا .رسیدمشهش نوگذاات وق ،تادمتالش،تادمریزمشان مد
نی ز  میکیسعیتداییددارندوست ودارنلطفشه دیلیدیلیمخ طب ماییکد

ا ای   ل ر ش دنش الشخ طا د دم عی انایچشدوتی ر یوتی پیداا ا ن 
اامشچیزمیداگددارمدوس تداییج ری واقیدر ،ن یگیامشقیداز ش التا چیزم
منکادیدراهاینت موشگیامی دمخ طب ماز ت زهچیز ت چه ر ،میذارمام زش
قلبص ی از وش ایتع ملدرح  مداممخ طبینش تداییداس تداس سی
ا یشدومخ طب س اینو  دشخ طا دارمااچیتدش ادی دتا یشد

ر یروا ا ننی ز شدم قیشدومیگیرمازا نتدح  یتیش ش ش ایسپ سگذار 
ادهثش عپیج میگنشه تدمیگیامروپی م ییوقت  دیلی.ش ایمفیدوتیی

ومنروز پی م اینو...وشگیرنانرژم،شگیرنی دت زهچیز ید،ادد یح لش ن
یشدا مخ طب نت نش تع ملش تییدسعی،میس زنرومندادنادامدشاامانگیزه
.یدنشدور مخ طب ت ناز وداریدنگدرواند دت نشااروانگیزهوانرژممیبیاین

"
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Sama_paint
وگف ,داردراایا ونق ایدوستدار   ل ر ازار 50ازشیشپیجاین

:ای ی میراپیجاینمدیا امحا داززندگیت ت هگ یی
 یدوادستاسق شلا دشاايايیست گاامامروز مثلكدم قعياون ك ١٠شدرسيدن

ديليتلگااماز استف دها قبلتا چ ن.ش دسختا نب دادهای دتدشگ شهتا
رسيد٥٠شدوكادرادپیج سایعديليشعدشدك ٢٥از.ا اياانيشینش دتا محب ی

ت ليدواستف دهد دمك ريزندگيت تغيیااتدليلشدوليش الاي پاانش اون 
لد  ص ض ايناز تقایب ورسيدحداقلشدس  دومدتشدايیست ت محت ام
ت اددارامدك رباشاايتخصصيود یمحت ايش يدي االنمند دنظا شد.گا ت 
ویعش نساديليرادا ادكدزردمحت ايمت سف ندكادی پیجرادشدك كششد

.استي محب شیتش نا يیط ر 
اينست ايیشدش زگش ووقفدس  دواز شعدكادمكدانتخ شيسختاینميكی  ك
از و كیارامدمخ طب شدام زايحتيوشصريمفيدود یمحت ايشت ن كدش د

ر دو.شگ ش دمروروشدش ا شد دمك ريزميیدتغيیا ايج دشاايكدتجابي تي
نگدنمط ئام ن پ شاندا يواپه است رتمعا يشدروتبليغ تكادمسعينه ي 
از وز راا كیيسعيكدنيس ايس دهك ر ش دنشالگا شگ ميت ن نه ي در .دارم

شديكیمیدشعالقدوشديارامدك ربا شد ذایمحت ايت ليدق لبدر روزندگي 
اس زميیدايندر روز شداطالع تا وزم نني زمیدا واقع د دتكادندنب  

نه ي در  ام.ادهقبلاز شیشتا ديلياالنكدرق شتي ض يدر حض ر روحيدالبتدو
د شي يدشكونديديش نوق ايچكدك ربااييش تع ملواياییيشسي ر ك ر 

.ميكیدروتا دالقذاندااتنشدك كومسيا ايندادنادامدحسميگيري
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:هارویداددر حضور وفعالیت
د دمحا دش ماتبطرویدادا مدر ,شی وریدشیرونانزوااز راد د

ر دراد دا ممه رت.ش ایددااتد ع  حض ر وتییداات 

.دایدقاار ع  مادتی ر 

وانا ک رشقیدش راد داطالع توتییدشاگزار آم زایوشیی را م

در رانآنالیرویدادیاد یتجابدا  .ش ایدسهی دانشج ی ن

امنوتاینمط ین,شهتاین,ایس یی ر.تییدتجابدایس یی ر 

.ش ادمیوشیی ر شاگزارمشاامایااندر گزییدتاین

وشپاسا مابکددر .ا یدما یشدتبدیلد دت نتخصصدر 

وندراین.دایدپ سخا ک رانت نس االتشدوا یدعض پ سخ

.ا دتثبی ا    یگ هتدمیکیدت ا
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:آنالینسفارش
در نآنالیسف رشثب شاامراد دت نپرو  یلدستاسیلییا

ایش یدا  .دایدقاار د دتییدگ ندنب  وت ر ام ی نادتی ر 

ف لی پ رتا  مخ طب نت ش ایددااتدامحا دوق مپرو  یل

وییدتشررسیراا  تعا دا مپکیجوتییدشررسیراا  آنالین

.تییدثب راطااحیسف رش

ی ,ش ایدد ایدر ا  اس طااحدنب  ت ر ام تدزم نیا ید

 ه رواگیامثلامحا دپرو  یلیاولیش ایدمس  اتدر 

راپرو  یلایند دت نا  اگا .میکیدع لا  شاامآنالین

یاچ نا یدمتح لش یدزی دما مازییدتییدمدیای 

تدنیس نی زموداردس عتد24پشتیب نیشدنی ز آنالین رواگ ه

.تییداض  دد دم لیسبدشدا راازییداینا  



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

ا یپشتیب نوا ا  ایگیاینش ایدپلس م ندعض ا  اگا 

ع لمط ینشی دیامثلپلواقیدر ومیشدانج ما  شاام

 نزبدوشدپلا چیین.ش ادمیت ر ام پاداد ض منومیکید

شاامانگلیسیاصلیزب نوایاانیت ر ام ا مشاام  رسی

ایندر عض ی ش ا  ومیکید ع لی مرزمشرونت ر ام ا م

.داا د اایدنیز اصلیزب نپرو  یل,س م ند
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:نشریاتومجالتباهمکاریوفعالیت
فمختلمجالتدر راد دت نا ممق لدوا ن اتدت انیدمیا  

د دت نا مپروژهم رددر ت انیدمیحتی.شاس نیدچ پشد

.تییدتحلیلراآنه وشی سید

این.میکی معا یا  شاامراپلمع  رموایا آنالینمجلدمن

.ش ادمیزادرآمدا  شاامواس ع لیآنالینمجلد

ت ات ند دشاندنیگشدوش ایددباس ز میت نیداییکدشا عالوه

 لغمب,ش زدیدتعا د دو طبقمق لدش زدیدازامشدا  ,تیید

.میکییددری   رامشخصی

قطایاز ا  وش ادمیرایگ نس ی ایندر ن مثب وعض ی 

  ارسشررسیشاامراد دت نا ممق لدت انیدمیت ربرمن حید

.ن  یید



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

:مطمینقرارداد
یدتیسعیوتییدت  دنیز ت ر ام حق قشدقااردادتیظی در 

الموتش تداس شهتا .ش ایددااتدشادشادوطا ددوقاارداد

لپش ا  اگا البتد.تییدت ییدراقااردادوتییدمش رتد د

 ماقااردادونداردو  دشیداینشدنی زمش ایددااتدا ک رم

. اسادهتیظی اات ادتص صیوتالمت سطپلاات 

:کارفرماذهنیت
:تداس ش ور اینشا اسک تلیدمدالق,ش لزاستی ن

بالقکههستمشتریانیطریقاز کار وکسببرایراهبهترین

.دارید

ونفسشداعت  دش ودالقطااح ندنب  شدع  م ت ر ام ی ن

از دالقوامحا دوگ ی تص یرمش یدا  واستیدامحا د

 ند دتاز رات ر ام ذایینص ر تداستیدا  .شس زیدد دت ن

. دشد اایدشاندها  ,ش ادتا ق متص یا اینچداا .میس زید
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:باشیدکارفرمامنتخببایدشماچرا
ه رتمتداممیکید؟انتخ یراا  ت ر ام چااتداید کاتادهاصال

ش اد؟مید صا  ا م

,ا مه رتآنوسیلدشدا  تداستیداشزارما  ا ممه رت

. روایدمیت ر ام ی نشدراد دت نمحص الت

از ونداریدنگدد م شص رتشدراد دمه رته مش یدا  پس

مه رت.شگذاریدن  یششدراا آنوتییدصحب د دمه رته م

.ش ایدروز شدوتییدتق ی راد دا م

:کارفرمااهداف
قیقتحاواات وت ر ام م رددر ,ت ر ام ش  لسدشاگزارماز قبل

ددااترااوپروژهق توضعفنق طاز لیستیش یدا  .تیید

.تییدشاگزار را لسد,  میاطالع تیش وش اید
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ودایدارامدشهب دشاامپیشیه دا یی,د دت نا مصحب در 

شاامارد دپیشیه دوتییدشی نراپروژهضعفنق طاز ن  ندچید

گا ن  یشم اردگ نداینتادنشی ن.ذتاتییدم ارداینتق ی 

یادر راا حلراهت  متدالبتد.ا  س آگ ایوا  دالقی 

اامشت اندمیدالقراهیاتادنشی ن قط.نکییدعی ان لسد

.ش ادانگیز ایج ن,ت ر ام 

وا یدازیدنب  شدمستقی ,ت ر ام ش گ وگف وشحثاولیندر 

و  دام ر اینشاامزی دمزم نش ایدمط ین.نرویدا تعا د

واوتییدانگیز ایج نرات ر ام ش ید لسداولیندر ا  .دارد

.دارداحتی جا  شدتدشداند

ودش اس ز پ  دیلیت ر ام شااما یدتدداریدمه رته ییا  

در .دایدن  یشاوشاامرامه رته این.شخشدشهب درااوپروژه

ش ز قااردادشاامرات ر ام ااته مگ وگف اولیندر ا  واقی

.اس ع لیاین.ایدتاده
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انمکیکدر توانیدمیفقط,فردیکعنوانبهشما
.استطبیعتقانوناین.کنیدپیداحضور 

بامختلفکشورهایدر میخواهیدشمااگر ولی
اووکنیدگووگفتخودتاندلخواهکارفرمای

ابقراردادشیفتهوقراردهیدتاثیر تحترا
دارد؟وجودراهیآیا,باشدشما

انن    قننط یننا صننفحد پرو  یننل دارینند و ش ینند در ایننن 

د ت ر امنن  را متق عنند تیینند تنند انن   شنناام او مفینن, صننفحد 

ع ل تید پ رتف لی  آنالین می ت اند شسی ر ع لی, استید

ا   در گف  و گن م حضن رم شن  ت ر امن  احت ن ال شادنی. 

.تیید مشکالت دااتد ش اید و ا ید نت انید ع لی ع ل
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ر درایگ نص رتشدرااشزارا ت  میا  آنالینپ رت لی در ولی

وس زیدشت ت هویدی یاا  تدمیکی پیشیه دمن.داریدادتی ر 

صحب د دت نا متخصصومه رتود دت ناز ویدی ایندر 

تدداستیمیدعالقدتدشدایدرااط یی ناینمشترمشدوتیید

.تییدقب  رااوپروژه

 ا شاامرایگ نص رتشدراامک ناینپل ایلیسرمس م ند

ت نپرو  یلدر وشس زیدویدی ت انیدمیا  .اس تاده ااا 

.شدایدقاار 

خجالتویا ی ن ا  هدوستراتورداین مااح ماال

تیدستاز رایازار درص هش ادیا ی تطمین.یکشی 

دتوراینوتیکشس خجالتزیادیررینسررهایچون.دهی 

تورقتطمیسمی هی انجام مااگر ولی,دهس نمیانجامرا

.کسی  روعویگذاری کسار راخجالت.  خواهی 
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,یدش ادااتدت ر ام ش محتامیوانرژمپا سخی ن,ویدی در ا  

در   اتدزم نیتص رتیید.ادد اادمعجزها  شاامویدی این

نایواستیدطااحیمشغ  ,استیدمس  اتدر ,استیدد ای

میپخشا  میدعالقدت ر ام ا مشاام ه نسااسا در ویدی 

لیوش اددااتدنی ز زم نروز چیدویدی اینس د ا ید.ا د

.تادد اایدتجابدراسام یدش زگش شااشا چیدین
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:موفقتجربیاتگذاریاشتراک
از ه آناگا ,شگذاریدااتااکشدراقبلیت ر ام ا متجابی تا  

این,ش دندد اح  ا  انتخ یاز ودااتیدرض ی ا  ع لکاد

اوکا تشاز امن اتدی وص تی  یل,ت ر ام ا  زهش .اس ع لی

دتشخ اایدت ر ام از آندر وتییدتهید امیی وتییدمیتشا 

.شی یسدا  ش ا ک رماز راد دتجابی ت

ر د,ایدتادها ک رمادهای دتدشاندا مش ا  اگا ا چیین

شاامرا  ا,شزرگشاندا ماییکد.تییدشی ند دآنالینپروتف لی 

اس ع لی,اندتادهانتخ یا ک رم
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:کارفرماحفظاستراتژی
مه تایناز یکیتبدیلناخا زایشومشترم اار ناخت اش

  اپات   لی ماز تدمشتای نی.ش ادمیتج رتدر م ض ع ت

آی .دمیکییتاکرامج  عد,سف رشثب شدونومیکییدش زدید

تاد؟ر  عآنه شدش یدزم نیچددانیدمیا  

شد یدنبوق ایچت رمپاستیژ حفظشاامتدش ورنداینشا امعده

در سخ تدشدانیدداریدراش ور ایننیز ا  اگا .تادر  عآنه 

ص رتشدا  تدداردو  دگ ن گ نیا مراهامروزه.ااتب اید

ا صفشدرا اار ناخوتییدر  عا آنشدریت رییگون محس س

.شاسدمیزانش التابنشدمشترمتبدیلناخوشاس نید

ای نمشتش ارتب طشااما روششاتایناز یکیم رتاییگای یل

آورم  یراآنه ای یل,ورودما م امدر ا  .ش ادمیقبلی

اامشراد دا مدبان مدومیکییدشاقاار ارتب طآنه ش ومیکیید

.میکییدارس  آنه 
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ومیگذردت ر ام وروداز روزا ییاییکداز شعدت انیدمیا  

اواز امگوص ی یلحییش ای یلیاش اس نکادهثب سف رای

.تییدارس  اوشاامتخفیفیتدی وتییددع ت

رتباطابراینجوامارکتینگایمیلاز مکینمتوصیهشدیدامن

.کنیداستفادهمشتریانبا

و شپارس  ,ر ت رمح رتبلیغ ت,م رتاییگای یلا مسرویس

شلیددر وتیدع لع لیشسی ر ت اندمیقبیلایناز تبلیغ ته یی

ن عایناز شعضی.تییدتجابدراد شی روشا زایش,مدت

مب لغ شا مسرویسدایدوش زاری شیت رای س نشدنی ز تبلیغ ت

یاانعی شدا  شااما یداین,داردتبلیغ تیا ماات از ش ال

 د دش,پلس م ندولی.ش ادا  ت اناز شیشازیید ایلیسا 

ی عض ش ا  وداردادتی ر در تبلیغ تن عاینشاامرازی دما م

   دریراا تبلیغ تن عاین,رایگ نص رتشد,پلدر  ع لی و

.ن  دد ااید
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:اجتماعیهایشبکه
صحب ا ت  عیا مابکدقدرتواا ی از نیز قبل صلدر 

معا یا  شااممحت اوزم نمدیای شاامراا ین ینوتادی 

 ض یی,ا ت  عیا مابکد,روپیشوح ضا داددر .تادی 

درآمدا مت اندمی, ض ایندر ت رای س ندحض ر تداس 

.شی وردارمغ نشدا  شاامراش الییشسی ر 

:نترسیدآرامروزهایاز 
ا  ,تییدتجابدراآرامیروزا ما  س  از م اقعیدر احت  ال

روم دهپی,تییدورزش.تییداستف دهد دنفیشدروزا ایناز ش ید

تق ی راد دا ممه رت,شرویدت ت ها ممس  اتشد,تیید

.تییدشروزرس نیراد دت نپرو  یل,تیید

,یدتیشروزرس نیراد دت نپرو  یل,یکب رم هچیداا ش یدا  

مه رت,تییدشروز راد دا متعا د,تییداض  درا دیدت را م

.تییداض  درا دیدا م
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:کارفرماهای سخت گیر
تید مخت ر اس, اگا ا    ایلیسا استید 

و تد ت ر امن م د دتن ن را انتخن ی تییند

می ت ایید ت ر ام ان م سنخ  گینا را تنال

ینند قبن   نفام یینند و  پننروژه آنهن  را شنند  شق

ن ولنی مط نی.  ایلیساا  ادای  تیید 

گیا سخت, س دآورتاین ت ر ام ا  ,ش اید

. تاین آنه  استید 

یسا ت ر ام ا م سختگیا از شسی ر از  ایل

انن م دیگننا  نناار تنناده اننند و انن   را پینندا 

د منن ت صنید میکنی  تند نقطن, تاده انند

مشنننتاک د دتننن ن را شننن  او پیننندا تییننند و  

. پروژه را قاارداد تیید
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:هاپرداختعدم
یدمیکیق لیشدا پاداد در ,ت ر ام محدودمتعدادمت سف ند

ن یانج مپادادتی,تلط ر شدی ومیدایدانج مت دیا ش و

از را اص اینآنه ,ش ایددااتدای نقااردادیاا  اگا .داید

تق ض مگ ا ت چاا مقااردادشاامولی.میدایددس 

 یدشا  .ا دمیم ا داکس ش ت ر ام از ش نکیا متض ین

تاده دایجراامنشستا اینپلس م ند.ت رتییدامنسیست یادر 

ام ت ر پاداد ض منپلونب ایدپاداد عدمنگاانتداس 

.اس 

:کارفرمایانباآنالینجلسات
شهتا مط یی .تییدشاگزار آنالین لس تد دت ر ام ی نش حت  

ا زایش.ششی سیدراد دت نت ر ام مروحی تا  تداس 

.دادمیا زایشراپروژهتیفی ,ت ر ام ش تع مل
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ا مس م ندطایقاز را لس تاینشاگزارمامک نپلس م ند

 لس تایندر تداس تادهمهی ت ر ام ا وطااح نشاامد ص

.دارندحض ر سداا طااحوپلن  ییدهوت ر ام ,

:مرزوحدبدونهایویرایش
,ویاایشوش زنگرمشا مبییت ر ام درد اس از طااح نشیشتا 

عیطبیحقاینتدتییدت  دولی.استیدعصب نیودستد

زم ن,مکررومرز وحدشدونا مویاایشایناگا وت ر ام س 

ادقاارددر ش یدا  .ا  س تقصیا این,میگیادا  از زی دم

 یدامث  شاام.شفام ییدتعیینرامج ز ا مویاایشتعدادد د

پکیجوا دتعشدشستگیاینالبتد.ش ادطبیعیمج ز ویاایشش ر 3

ازییدمش   تعدادایناز ش التا ا مویاایشتعداد.داردا  

مشخصقبلاز راتعا دایندقیق ش یدا  وادد اادطااحی

در  اویاایشتعدادشااممشخصیت ر وس ز ,پلس م نددر .تیید

.داردآگ ایم ض عاینشدنیز ت ر ام ,اس ادهگا تدنظا 
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:کارفرماباصحیحارتباط
از  ن معق انتظ راتوداید ااگ شت مالت ر ام ا مصحب شد

ش ایدندااتدانتظ ر ونیس طااحیااو.ش ایدندااتدت ر ام 

اومط یی .ش ادآای طااحیروندی وطااحیاصطالح تشدتد

ش یدداریدامایدهاگا ا  ,نداردا  تخصصدر زی دماطالع ت

.تییدآگ هپرورانیدمید دذاندر تدچیزمشدرات ر ام 

:آنالینچت
.ادمیگیا  راوق ادتشدآنالینچ ,ا یدد رجآنالینچ از 

مشتای نشاامراچ در حض ر شاامرامشخصیزم ناس شهتا 

در روز اا تدذتاتییدپرو  یلت ندر مث  شاام.تییداعالمد د

.استیدپ سخگ ییآم دهظها از قبل11-10س ع ت

م ض عاینشاامآنالینپشتیب ن,ت انیدمیا  ا چیین

ماقتص دت  یدا  شاامآنازییداحت  التدتییداستخدام

.ش ادندااتد
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س عتد24ص رتشدمیکیید ع لی پلس م نددر ا  اگا 

.ش دد اادا  مشتای نپ سخگ ییآنالینپشتیب نی

:نظراتوایمیلبهپاسخگویی
دنتاچاوپ سخگ ییشاامرامشخصیزم ناس شهتا ا چیین

چاراد دای یلش ر یاس ع یااا وشدایدادتص صای یل

,داستیس زم نیااز مه دیلیای یلمیتظا ا  اگا .نکیید

.یدتی ع  ای یلاونشاامرواشدار ون تیفیکیشنمیت نید

,ا ت  عیا مابکدما ت می شدپ سخگ ییشااما چیین

  متواردتاتاتدنیس نی زموتییدتعیینمشخصیزم ن

, نزمتاینت ت هدر راحتیشدا ین ینش وا یدا ت نابکد

.تییدارس  رومخ طب نت نپ سخ
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:ریزیبرنامه

ا چیین,ش ایددااتدریزمشان مدروز ط  در ش یدحت  ا  

در یدالیلشدشی دارداحت   .تییدشیدمال ی راد دا مشان مد

مدشان این,دایدتغییا راد دتق ی تدش ایدمجب ر روز ط  

آنه ال ی اس سشا راا شان مدلغ ا  تدمیکیدت اریزم

.تییدتیظی 

:کارفرماباصداقت

 ام ت رش ا  اگا .اس ت ر ام ش صحیحارتب طتلید,صداق 

وتادد ااددرکراارژانسیواحت  لیمشکالت,ش ایدص دق

را ت ر امپروژها  اگا مث  شاام.دادد اادنش ند شیواتیش

ت ملصداق ش واا دایچشدون,تادد اایداروعدیگا روز 3

 ر تمشغ  االنا  شداندت شگذاریدمی ندر اوش رام ض عاین

زم نای مدیشا مستقی یت ثیا ت ر ام ش صداق .استیددیگرم

.داا د اادت ر ام وا  رواشطشهب دو
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:هاپروژهجنس

طبقدو یسش ا ییپروژه,د دت نت رمراندم نا زایششاام

.تییدقااردادرامتف وتیشیدم

راپروژهسدا زم نواستیدگاا یاطااحا  اگا مث  شاام

ب ادنل گ طااحیا پروژهاینسداا اس شهتا ,میکییدمدیای 

ایج ندیگرمشدپروژهیااز گذر در تدمیکییدت ارونداین.

یاگ ل شاامصبحاگا مث  شاام.نش یددستدوش ایددااتد

شعدمهپروژ,ت ت هاستااح از شعداس شهتا ,ایدتادهت اتز شاند

یدتیقاارداد یسا ا مپروژهاگا ش ایدمط ین.نب ادل گ 

پیداا زایشا پروژهتح یلزم نوآیدمیپ یینا  راندم ن

.ا دمیم ا دتیفی ا  ش نیز درو یتیفی ومیکید

 هدستگا  .ا  س تخصصودالقی ت اممحص  طااحی

.ییدنکقب  پروژه,گ ایاز اا اس شهتا ونداریددالقی ت لید

.تیدآم ده دیدقااردادشاامراا  ت اندمیت ت ها مس  ات
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!!!!بازگردانیدکارفرمابرایراطراحیهایهزینه

ههزینبرابر چندینکارفرما,کنیدعملموفقشمااگر 
ع واقاین.کردخواهدتجربهراسرمایهبازگشت,طراحی

شاامرادسام یش زگش تدشاسدش ور اینشدت ر ام اگا .اس ع لی

یلدلشیا متخفیفا  از ش ایدمط ین,آوریدمیارمغ نشداو

مدیای رات ر ام ا مازییدش یدا  ا چیین.د اس نخ ااد

تدنیس اینمعی مشداینالبتد,ش ایدت رس ز ت ر ام شاام,تیید

راا ییحلراهش یدا  .شدایدت اشراد ددست زدا  

می ا مث  شاام.تیدپیدات اشاوا مازییدت ش ایددااتد

از راام ت ر ,محص  یاشیدمشستدا ا یداندطااحیش ت انید

.دایدنج تت غذدایدوچ پاض  یازییدت م نا میلی ن

می,ا ا یداندطااحیش ,استیدمع  رممهیدسا  اگا 

لحداقشدراآییدهس تی نسام یشوگام یشا مازییدت انید

.شاس نید
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طبق تتعداد,پ رتییگا ا یداندطااحیش ت اییدمیا  

 شپالنیاطااحیش ت اییدمیا  .دایدا زایشراس دت  ن

.س ییدشاصفا شدراشیه ده ض ا ممتااژ ,می سبسیات السی ن

:بگیریدیادراگفتننه
وشگ ییدندش ید,داریداقدامدس در زی دما مپروژهتدزم نی

عیینتزم نت ر ام شااممیت انیدا  .نکییدقب  را دیدپروژه

  اا ممه رتوت ان ییشدت ر ام اگا .ش  ندانتظ ر در وتیید

.م ندد اادا  میتظا مط یی ,ش ادآگ ه

ت ر ام ودایدمیا زایشرات رت نارزش,روشاینطایقاز ا  

 قم پروژهیااییکدشااموش ادمیشا زم ناشپروژهتدداندمی

.ش  ندمیتظا ش یدشگیادتح یلش التیفی ش و
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زندگیوکار تعادل
الاصاین.تییدمشخصراد دامحا دواخصیزندگیمی نمرز 

دستاسدر ا یشدوت رتییدابت صبحاز تدنیس د ی

در اس شهتا ,ش ایدد دد ن ادهم اظب.ش ایدمشتای نت ن

را ددزم ن,د ن ادهت ی در وش ایدت ر ام پ سخگ مت رمت ی 

.شگذرانیدد ن ادهش 
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:باشیدمرتب
داریددنگماتبا یشدراد ددیجیت لیوت ر یزیکیمیز ش یدا  

,ای یلا مپ ادتادنماتب.تییدشیدمطبقدرامه اسی دو

قیدشوا قاارداد,ا دستاسیوا تلفنا  ره,ش یگ نیسیست 

ا مای یلمیت اییدا  مث  شاام.اس ضرورمامرممدارک

.ش ادا  دستاسدر زودتا ت تییددار ست رهراضرورم

سیست شا عالوهراد ددیجیت لیمدارکاس شهتا ا چیین

.تییدذدیاهنیز   نبیا ردیادر ,اخصی

رورمضا ماشزار وداریدنگدت یز ا یشدراد دسیست دسکا ی

شد م راضرورمغیا ا من تیفیکیشن.دایدقاار دستاسدر را

.تییدتیظی راح ل ایناظطاارمم اردشاام قطوتیید

. داتا اس نا  شاامت رتادنت تییداستف دها ت تا رتاز 

نایشاام, ام ییدمیاستف دها زارا نامدر د صیاشزارا ماز اگا 

.تییدتعایفا رتکد,اشزارا 
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:هاپروژهمدیریت
مج زمپروژهمدیا یاشدنی ز مط یی ,ش الس ا  ت ر حج اگا 

, اپاداد ,ا شروزرس نیزم نمیت اندپروژهمدیای این.دارید

  اشاامرات را شقیدوا پروژهتح یلسررسید,مه ا متق ی 

را(Slack)–(Asana)–(Terloo)م نیداشزارا م.تیدمدیای 

.میکی معا یا  شااممیظ ر اینشد

 نرایگوپ یدنسخداشزارا اینما دواس آس ناشزارا اینش ت ر 

راپروژه15الی10ت انیدمیا  پ یدنسخدطایقاز تددارند

.تییدمدیای 

ایش تدداری نیز زمییدایندر م  قیایاانیا من  ندالبتد

دری   راآنه دم مت انیدمیاییتان در س ده  مو س 

.تییداروعوتیید
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:هامهارتتقویت
 ند دتا ممه رت,ش یدپس,استیدد دت نرمیسا  اتی ن

  اا ممه رتوا دزی دا  ساع ت ,داریدنگدشاندهوتیز را

شدت ر ام ی نواسطدشدراد دا ممه رتش یدا  .ا دشروز 

.تییدتبدیلپ  

 س یشدت انیدمی,مه رته یش نت سعدشاامگاا یاطااح ن

gereeh.comشدمیدانعالقدس ی ویایندر .تییدماا عد

ا شعالوهت انیدمیل گ طااحیت ملپروسدووتا ر طااحیح زه

گ نگ ن ا مق لبوش التی عش ش ز الیدا م  یلشددستاسی

 ر وتاطااحیآم زایا مدورهشد,ا ت  عیا مابکدمتی سب

و گ لاص لیطااحیپروسدوایلستایت ر ا زار نام,ادتص صی

تدپیشا ومبتدممختلفسط حدر ح زهاینتک یلیا مدوره

.ش ایددااتددستاسی
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:نرختعیینومالیمدیریت
چیس ؟گذارمناخشاامروششهتاین

برای,کارفرماسمتاز تخفیفتقاضایوهنر معامله
.نیستخوشایندطراحانوهنرمندان
ش تیه اول ی , ایلیسرما مس ی از شادیدر مت سف ند

واندگذااتدمزایدهشدراطااحیم ض ع.اس ت ر ام ی ن

.استیدشاندهقی  ارزانپیشیه دا ممع  ال
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 ش,اندگا تدقاار ت ر وس ز ایندر ا ب رمص رتشدتدطااح نی

شااموتییدت مینراد دزندگیت انیدن یامروزما مازیید

ی تیف,شعدمپروژهشدگذر وپروژهتح یلشدشخشیدنساع 

ینپ یتیفی ش امپروژهت ر ام وقتی.ا دمیت تا ت را ن

حیطااشاام ایلیسرمس ی آندر دپ رت  نیومیگیادتح یل

 ت ر امدس ع الوتیدشررسیراطااحیشت اندتدنداردو  د

ن امید ایلیسرمس دت ر تلار ت ر ام ساانج م.نیس شید  یی

میفیتبلیغ تا چیینون یکیدر  عدوش رهااگز وا دمی

س  چیدایندر ,مح رد دا مس ی ن عاین.دادمیانج م

تدس له یی.تادندوارد ایلیسرمشدزی دمضررا مادیا 

 ییان رض یتیش ایااندر ,رسدمید داوجشددنی در  ایلیسرم

.اس ادها ااه



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

سرم ایلیس یته مدر  قطو قطتدمیکی پیشیه دادیدا

ستا شیاچ ن.تیید ع لی پلس م ندم نیدطااحیتخصصی

د دواس تادهمهی ت ر ام وطااحیعییطافدواا شاامامن

صدمی قم نیدت را ییوس ز شاگزارم.نیس مح ر ت ر ام ی مح ر 

وایا ارزشتداس طااحی  معدشاامشزرگیآ  ,مزایدهی 

ناخنتعییچگ نگی,اصلیس الیالبتد.میکیدن ش دراطااحی

اصلیس ا اینا یشدتدش ادمیسف را تشاامگذارم

الاصایامیدانوطااح نشاام,س عتیت ر سیست .اس طااح ن

, یدارزاشسی ر ایرماثا یادالقی شس چد,ش ادن یمی سب

ذارمگتعا دق شلاصالوش ادلحظدیازاییدها یدونتیجد

و  دتا ,ت یپم نیدددم تیشاامشیشتا سیست این.نیس 

ایامیدیات ر ارزش.ش ادمیمی سبقبیلایناز ا مپروژه

تعیینمط یی .ش ادمیس عتیدست زدتعییناز شیشتا دیلی

.ش اداوپ سخگ مت اندن یس عتیدست زد
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سرم ایلیر ت رمالگ مش س عتیناختعییناس س ا چیین

شدلت  یتداستیدا اادممع  ال ایلیساا تدچاااس مخ لف

.ا ندتیتر ت ر ام طافاز تدندارنددوس ودارندآزادت رم

:بگیریدنظر در رازیر مواردگذاریتعرفهبرایبایدشما

ت رد تا شدماب طازیید•

تفایحیا مسفا ا مازیید•

ا زارمناموا زارمسخ ا مازیید•

دستگ هنگهدارموت رتایج,ت غذدایدم نیدا ییازیید•

چ پ

,دولتیقب ض,سام یش,گام یش,اییتان ا مازیید•

پزاکیوس لی ندشی دا مازیید•

ضرورما مس م نددر عض ی وم لی تیا مازیید•

اخصیزندگیا مازیید•

س الندگذارمسام ید•
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سا  ایلیشاامص رتحس یاکلتایناس سی,قدی ا مزم ناز 

انج مراپروژه,تییدمشخصرارق .اس ش دهث ش ناخ,ا 

.دتییدری   راد دحق ق,امنپاداد سیست یادر وشداید

یاخالقنظر از وباشدثابتمشتریانتمامیبرایبایدهاتعرفه
نتعییکارفرماحسابموجودیاساسبر راخودتعرفهمااینکه
خوبیاحساسکارفرماهاواستاخالقیمسایلخالفکنیم

 ا مشکلاینحلشاام.شدخواهندبدبینوداشتنخواهند

خصمشد دا متعا دشااممختلفیا مشیدمسطحت انیدمی

سطحدچیدر ت انیدمیاستیدگاا یس اگا ا  مث  شاام.تیید

یدداقاار آنه ادتی ر در گ ن گ نا متعا دش راددم اینشیدم

ش رادپیشا تسطح,است نداردسطح,ات ن میسطحمث  شاام.

ش یدممشتر.دارد رقآنه ویاایشتعدادا ید.شی یسید زیی ت

یدازیش یدچااواس سط حاینم شینتف وتیچددقیق شداند

.تیدپاداد شیشترم
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:هاهزینهکنترل
 ماازییدپ اششاامراامش د دا  تدمیکی پیشیه دمن

رومترمشیشتیتر ت تییدواریز د دروزاندپ  تیفشدد دروزاند

ا مازییدم ا ندوافتگیص رتشد.ش ایددااتدداجوددل

.نش یدد رجادهشیییپیشمسیا از ت تییدتیتر راد د

ت ر تادنزندگیشااما  .ش ایددااتدنظا زیا رات رما چیین

ددرص,ت ت ایمدتدر شگیایدن دیدهرات رما  اگا .میکیید

.تادد اادن ش دراا  س د,ت رم

:انگیزهیجانهایتخفیف
,مختلفا ممی سب .نکیید اام شراایج نیا متخفیف

در ا  اگا .ش ادمیتخفیفاع   شااما زم نشهتایناعی د

رایفتخفشخ اایدا آناز میکیید ع لی پلم نیدا ییس م ند

.تییدرس نیاطالعراآنوتییداع   ا  پرو  یلدر 
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:اعتبار,نشر,چاپحق
آای ییشااممه  رممح ددتاا ش اممص حبدمیظ ر اینشد

.ای دااتدایامیدانوطااح نحق قیمف ای ش شیشتا 

.ای تایدهآم دها  شاامت ت ه  ایوس ا چیدق لبدر ,رامفیدمش ورهاین

آثار قبالدر کارفرمایانوهنرمندانمعنویومادیحقوق:یکسوال

است؟چگونههنری

در تداس حق قیایرمآث ر شدماب طحق قتلیص رتشد

شد.می گاددایج دپدیدآورندهت سطایرماثا یاایج دنتیجد م

ایرمطاح ا می ل گ یاطااحیشداقدامطااحوقتیمث  عی ان

بم  شدایرماثا ایناز تدمی گیادن مایرماثا یاد لقمی تید

.معی محق قوم دمحق قمی گادد؛ایج دحقدوق ن ن

مهاجریمحمددکتر 
دادگسترییکپایهوکیل•
شهیددانشگاهحقوقدکترای•

بهشتی
سیاز بیشمولفودانشگاهاستاد•

حقوقیکتاب
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

مدتت می ا ندتهیدسف رشطایقاز تدآث رمم دمحق ق

ا اگمث  عی انشد.ش دد اایدسف رش دایدهادتی ر در س  (30)

ردم ازیید مومی دادرال گ یاتهید مسف رشطااحشدت ر ام 

اثا اینم دمحق قاز س  (30)مدتشدمی پادازد،رات ا ق

ت ا ققااردادم  بشدطا ینتدص رتیدر .می ا دشهاه مید

یدهسف رش داشدت ترممدتشااممی ت اندم دمحق قاینتیید

مدرمت تمدتایرماثا طااحتدص رتیدر شی شااینشگیاد؛تعلق

ارم ض عاینحق قیمکا یقااردادطایقاز ش یستیداردنظا 

رمایآث ر ایج دتییدگ نی طااح نحق ق.شدادقاار تصایحم رد

حق قح  ی ق ن ندر ایااناسالمی  ه رمحق قینظ مدر 

اصالح تش 11/10/134۸مص یایامیدانومصیف نومؤلف ن
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

ح زه مدر م در واصلیق ن نحقیق در تداس آمدهشعدم

در ق ن ناین(13)م ده.اس طااحیوایرمآث ر شدماب ط

مقرر سف رش دایدهشاامایج دادهم دمحق قدص ص

دپدیسف رشنتیجددر تداثاا ییم دمحق ق-13م ده»:می دارد

ایدهسف رش دشدمتعلقاثا آمدنپدیدت ریخاز س  سیت می آید

دهات ا قمحدودترمتاتیبی ت تا مدتشاام آنکدمگا اس 

.ش اد

ویعل مس شق تدر تدامتی زاتیونقدم  یزهوپ داش- تبصاه

نق ن اینح  ی م ردآث ر شدمس شقدااایططبقادشیوایرم

د اادپدیدآورندهشدمتعلقمی گیادتعلقاین م دهم ض ع

«.ش د
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

ایج داثا ص حبشاامایرماثا ایج دراست مدر تددیگرمحق

شدایرماثا معی محق.اس ایرماثا طااحمعی محقمی گادد،

ومتعلقطااح نطاح ا مم نیدایرماثا اینتداس معی این

حقسف رش دایدهاخصواس ایامیداینت سطایج داده

ا اثم دمحق قاز استف دهعلی رغ راد یششدایرماثا انتس ی

اثا  ممعیحق قن ی ت اننیز پ  پاداد ش حتیشی شااینندارد؛

ودارداا رهم ض عاینشدح  ی ق ن ن(4)م ده.ن  دمیتقلرا

زم نشدمحدودپدیدآورندهمعی محق ق-4م ده»:می داردمقرر 

ثا اص حبمعی محق ق«.اس انتق  غیاق شلونیس مک نو

. نیسغیا شدانتق  ق شلونیس د صیمک نوزم نشدمحدود
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

نینهمچ؟کرداستفادهخاصیعالیماز بایداثر تعریفبرایآیا:دوسوال

است؟طرفینبینجامعقراردادتهیهبهنیاز آیا

حق قدان ننظا از طااحمعی موم دمحق قحفظدص صدر -

 قیحقادتال  تاز پیشگیرم ه در ت ر ام وطااحتداس الزم

دشون  ییدتیظی یکدیگا ش رات ا قیم ردومکا یقاارداد

اه ا مراز یکیمی ت اندنیز عالم از استف ده.شاسدطا ینامض م

عالم  ا ماز اس الزمتدش ادطااح نایرمآث ر حفظ

 تاثبق شلادتالفزم ندر ت گادداستف دهطااح نادتص صی

اس م کنالبتداس ،طااحاینشدمتعلقایرماثا اینتدش اد

وعالم درجش طااح نطاحوایرماثا از استف ده ه شدطااح ن

 تمشخصون ممی ت انص رتایندر تدنب ایدم ا قنش ند ا 
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

زم ندر ت ن  ددرجقااردادپی س  ا می قاارداددر رااثا 

از استف ده.ش اددااتدحق قیپیگیرمق شلی احت  لیادتال  ت

.نداردتف وتیطااححق قحفظم ض عدر ن ات ر وعالم 

چیست؟طراحیوهنر هایپروژهدر اثر مالکحقوق:سهسوال

،گادیدشی نقبلیسؤاالتپ سخدر تدا  ن گ ندم لاحق ق

شهاه شادارمم دمحق قاز میظ ر تداس م دمحق قصا ا  

اخصیآنکدم نیداس ؛ادهایج دایرماثا از م لیوتج رم

تدر ا  ن ط .می تیدتا ییاتألیفوتا ییانگ رششداقدام

س ااخصاینشدمتعلقعل یی ادشیاثا ایناددادهت ضیح

ز الیکنندارد؛رامعی محق ق ه از انتق  ق شلی ایچ گ هو

-----ن ااش قااردادمانعق دشداقدامنگ رندهمعی محق ق ه 
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

رااثا می ت اندن اا .می تیدمیتقلاوشدرام دمحق قومی تید

.تیدم لیشهاه شادارمطا ینت ا قطبقآناز ون  یدمیتشا 

شدرااثا اینن ی ت اندادشیی عل یاثا ن یسیدهمث  اینطبق

رااثا ایناز شهاه شادارموم دمحق قن اا وتیدمیتقلدیگرم

 ید داخصین مشدرااثا ن ی ت اندنیز ن اا ح  عیندر ودارد

در شدادانج مت رمچییناگا تدن  یدمیتشا دیگرمن مشد

چدچی نوادد اادتلقین یسیدهمعی محق قنقضحقیق 

میتقلدیگرمشدم دمحق ق ه تاز راد داثا نیز ن یسیده

م ض عدر .پذیا  د اادتحققن اا م دمحق قنقضن  ید

واس ص دقعییا  م ض عا یننیز ایرمآث ر ت لیدوطااحی

-عی انشدواس محف ظسف رش دایدهی ت ر ام م دمحق ق
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

شدکدآنمگا شفرواد؛نیز دیگرمشدرااثا اینن ی ت اندطااحمث  

شی شااینن  یید؛ت ا قم ض عاینشا طا ینقااردادم  ب

.ش دد اادم دمحق قا ینشدمحدودم لاحق ق

قانونیمسیر مالکتوسطاثر اصلتغییر صورتدر :چهارمسوال

چیست؟

قس شاثا مش شدتدنح مشداثا در شادندس واصالحگ نداا 

رمایوادشیآث ر ساق ن عیشدنش د،تلقی دیداثا وش اد

اثا اصالحشااماس مشخصتدا  ن ط ر .گادیدد اادتلقی

ا اثاینون  یدماا عداولیدطااحشدت ر ام ش یستینیز ایرم

طااحی ا میعییایرماثا ص حبرض ی ص رتدر وگادداصالح

.داد اادایج ددیگا طااحت سطاصالحامک نطبعا  انج م اده
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

نمی مکا یت ا قو  دعدمی م ض عاینرع ی عدمص رتدر 

ماا یدر «ایرمآث ر ساق »عی انتح طا ین،م ض ع

ُمف داز از تدص رتیدر وداا د اادپیگیرمق شلی دادگسترم

ر دم ض عاس م کنشش د،تخطیطا ینت ا ق تی قاارداد

 ر آثساق م ض عاگا ولیش اد،پیگیرمق شلحق قیمح ت 

 ااددپیگیرمق شلی تیفرمماا یدر م ض عش اد،مطاحایرم

.داا 

است؟چگونههنریآثار مادیومعنویحقوقزمانمدت:پنجمسوال

طااحواس زم نمدتشدونآنمعی محق قوایرمآث ر اعتب ر 

شدنیز   تاز پسوش دد اادآنص حبایج دزم ناز ایرماثا 

--ق ن نیوراثشد(50)مدتشدح  ی ،ق ن ن(12)م دهم  ب
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

ص رتیدر م دمحق قدص صدر .گادیدد اادمیتقلایش ن

تمدشدمطلقص رتشدش اد،دااتدو  دسف رش دایده امتد

حفظسف رش دایدهوت ر ام شاامم دمحق قاینس  (30)

دتش اددااتدو  ددیگرمت ا قتدص رتیدر .گادیدد ااد

اضیتاوت ا قش اد،دادهقاار شیشتا ی ت تا راشهاه شادارممدت

.ش دد اادح ت طا ین

باقراردادعقدوالمللبینعرصهدر فعالیتبرای:ششسوال

نسازماکدامقوانیناز استبهتر هافریلنسر ,مرزیبیرونکارفرماهای

کنند؟پیروی

مقرراتوق اعدم  بشد ه نی،سف رشپذیاشص رتدر 

الحی صوااایطشدشستدم ض عشددص صیشین ال للحق ق
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

ثث لاخصتش ر دادگ هی م تش ر دادگ هدر اس م کندادگ ه

 مپیچیدگی اوااایطپروندهاا وم رداا در تدشش درسیدگی

تدشین ال للیس زم ندص صدر ام داا ،د اادراد دد ص

 ه نیس زم نش اد،دااتد ع لی  کرمم لکی ح زه مدر 

معتبا  ه نیس زم ن ا ماز یکیمی ت اند(WIPO) کرمم لکی 

اتمقرروق انین ه نی،عاصددر  ع لی شااممی ت انتدش اد

نیز عالم از استف دهدص صدر .دادقاار مبی وسال حدراآن

ااح نطصالحدیدشدشستدش یستیدادلعاصددر  ع لی م نید

 ذاشی عالم از استف دهتدنح مشدگادداستف دهعالم از 

اا در .ندادت اشسف رش دایدهشاامراایرماثا از استف ده

گاددمیدرجقاارداددر اقدامین عاا ش یستیحق قینظا از ح  
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مهاجریمحمددکتر باگووگفتادامه

.ش دشدرجقاارداددر طا ینمی نت ا ق تتلیدتداس آنشهتا و

قااردادذیلدر الزمت ا ق تانج محق قی ه تاز ت ر شهتاین

اینانج مش تداس ن  دهاثب تحق قدان نووتالتجابدواس 

.تادد اادپیدات اششعدمحق قیمشکالتاقدام ت
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:هنرمقابلدر تجارت
 شلقنکادشد,اییدممیراطااحرادی اولیداپیزودا موقتیمن

:ش دتادهاا رهت ملی

جر تابهتبدیلباید,باشیموفقکار بازار در میخواهیشمااگر 
از بایدشودموفقیتاجر بهتبدیلهنرمندیکاگر اماباشیموفقی

در حض ر شااما  ؟چیس حلراه.کندخداحافظیخودهنر 

ای مدی,م رتاییگدیجیت  ,مشتای نش ارتب ط,ش یدت ر ش زار 

  سشدت ر ام ت دایدانج مش یدتدم ض عتلیو,ت رمیدان

مانج م  قص رتشدراادهذتا م اردا  اگا .ا دساازیا ا  

ت اتز ا  .داا نخ اایدراطااحیزم نووق دیگا ,داید

ا ینشددقیق ودادد اایددس از راایا وطااحیشاامت  ی

اینا دت اییدمیا  .تییددداح  ظید دایا از ش یددلیل

طااحیتخصصیمش شدم اردوpoldesigners.comشدرات را 

.تییدواگذار ایا و



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

!فریلنسریهایسایتهایکارمزد
ویدمیکگذارمسام یدا  شاندییگروم,پل ایلیسرمس ی 

ا مپاداد وت ر ام ش قااردادتیدمیتبلیغ ترایگ نا  شاام

و ملتاط یی نش ,امنشستا یادر ا  ومیکیدپیگیرمراا  

.میکییداروعراطااحی,آزادتفکا 

 دالقی کا شد قطوادنخ اایدا پاداد نگاانا  دیگا 

 ض تقنیز د دت ناخصیت ر ام ا ماز .اس ع لیاین.ش اید

راشسف روتییدمش ادهپلس م نددر راا    یلپروتدتیید

پلشاامت رمزددرصد15ش یدا  ع دمح ل در .تییدثب 

از ا  چ ناس ت یشسی ر مقدار اینمط یی ,تییدپاداد 

یدازیایچومیکیید  ییصا دد دت نا مازییددرصدپیج ه

.دایدپ اشنیس الزمرادیگرمام



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

نیز پل روشدر ا ک رمسیست ق لبدر میت نیدا  ا چیین

نای.دایدت اشدرصدپیج قطراد دت رمزدوتیید ع لی 

تلید,ت راینشاامش یدا  .دنی س در ت رمزدت تاین

ایقطاز تیه وتییددع تپلاز سف رشثب شدراد دت ر ام ا م

ا مکدابتلیددر ا چیین.تیید ع لی  ایلیسرمس ی این

ع لی  اصیااین.تییدثب راپلپرو  یلت نلییا,ا ت  عی

.اس شادشادش زمشاام

هامهارتآموزش
.داریدنگدشاندهوتیز راد دت نا ممه رتش یدا یشدا  

قدمه آنتق ی شااما چیینوتییدای س ییراد دضعفنق ط

.شادارید

اینوشیی را موا ویدی از وا یدایس یی ر عض میت نیدا  

نا چییوایرموطااحیتخصصیمه رته متق ی شاامس ی 

تییداستف ده ادمت سعدمه رته م



در جلسهیکحداقلهفتههر شماکهمیکنمتوصیهشدیدا

.دکنیبرندهوتیز راخودمهارتهایوکنیدشرکتوبینارها

دت انیمیداریدمه رتید صیتخصصیادر ا  اگا ا چیین

میکید اتودارهع لیپشتیب نی.تییدشاگزار وشیی ر ,ایس یی ردر 

روی را ت نوشیاشتدا.تییداروعونتاسیداصال.تییدرادا  تد

ار قامیدانعالقدادتی ر در راد دت ندانشوتییدشاگزار رایگ ن

یا مس,ا ک رانت نودوست نرادشدت اش ایدمط ین.داید

.میکیدا  ار نیز ا  ر پیشا  

افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 



افزایش سرعت موفقیت:فصل سوم 

آلایدهکار محیط
ا ممحیطدر ا شعضی.تییدآ ایدهتادنت ر شاامرامحیط

از   اا ید.آراممحیطدر دیگا شعضیوتییدمیت ر شهتا ال غ

د دتز ت ام سیقیش وشبایدلذتت رتادنحینآرامم سیقییا

اامشرات ر محیطوششی سیدراد دت نش یدا  .دایدا زایشرا

,دداریاستاساگا وتییددورماستاساز .تییدآ ایدهد دت ن

.تییددرم نوششی سیدراآنمیش 

آلایدهخواب
.اس دالقی اصلیق تل,د ایت ب د

دتاندتادهع دت,طااح نوایامیداناز تثیرمتعدادمت سف ند

ییدهتن ش دا  دالقی شاامت اندمیاین.ش  نیدشیدار ابه 

از دنم نشیدار شاامابه ودایدت اشنیز رات  ئینمقدار .ش اد

ا دحدر صحیحیریزمشان مدا  اگا .نکییداستف دهت  ئین

.ش  نیدشیدار ابه نیس نی زم,ش ایددااتدد دت رم
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:چیستفریلنسر یکسرمایه
؟چیس ا  سام یدتایناصلیا  نظا شد

ت ر ام ا ؟م ی شلش نارزومد؟؟ت مپی ترمسیست آی 

س نیاننیروم,س زم نیاسام یدتایناصلی.اس میفیپ سخ

, یدسامتایناصلی,نفاهتاس زم نیاعی انشدا ا  .اس 

ت نسالمتیود دت نمااقبادتشدش یدپس.استیدد دت ن

.یدتیمااقب د د س وروحاز ش ید,م  قی شااما  .ش اید

دشان مدر راشخشلذتت رام.تییدمتع د راتفایحوت ر میزان

شخشلذتا  شاامت رمچداییکد.تییدددیلد دت نروزاند

,گ هش ا,ش ربیکی ,ت ه,رست ران.دانیدمید دت ن قط,اس 

ت ر اا وتل یزی نت  ا می رم نمط لعد,دوست نش گادمت  د

.تیددشی دراا  تددیگرم
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:کارساعاتمابیناستراحت
 پشس عته ا  اگا .تییداستااح حت  ت رمس ع تم شین

هتا ش,ش ریاس ع اا حداقل,استیدن  یشصفحدوسیست 

راپ ا یت نوا یددور ن  یشصفحداز قه ه یج نیاش اس 

.تییددراز 

:غذاییهایوعدهتایم
ا موعدهشاام.نکییدصافعجلدش راد دغذاییا موعده

. ادنبد ردنغذاصاف قط.تییدتیظی ویژهشان مدیاغذایی

یز انگد محیطیادر ن ا ر صاف,س عتدیا  صلدیاا ید

.تیدا رژ ت رتادنشاامس ع چیدراا  شت اند
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:امیدینااز فاصله
یاعی انشدا  .شاداریددس اطاا ی نود دتادنن امیداز 

اینش التشدراد دم   دوضیدر وتییدتالشش ید, ایلیسا

ا  داییکپس,ندارد غاا ی ییمرز  ایلیسرم.شاس نیدسطح

 نیدوستاز .نب ادگذار ت ثیا زی دا یددایدقاار تش ر تدامدر 

راد دارتب طوشگیاید  صلدمیکییدتزریقا  در ران امیدمتد

.تییدقطی

:نکنیدکار ارزان
.دارددلیلدو,داریدزی دما مپروژها  اگا 

  قمشاامزی دمت ر ام ی نوش الس ا  ت ر تیفی :او دلیل

ینادر ا  اگا .اس ع لیاین.میبیدقااردادا  ش ,طااحیادن

شاامونکییدقب  رازی دمت را ماس شهتا ,استیدماحلد

.نش داع س دامت رت نتیفی .تییدتعیینوق ,مشتای نت ن
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  اسااغشدزی دمت ر ام ا مومیکییدت ر ارزانا  :دومدلیل

.دایدا زایشراد دا متعا داس شهتا ح ل ایندر .آییدمی

رات رت نتیفی تدادد اایدمجب ر ح ل ایندر ا  تدچ ن

ی دتدات ر ام ا شاامت ر ارزانیاعی انشد قطوشی وریدپ یین

ت ر ام ا و.ادنخ اادشاندا  ن موق ایچ.ادد ااید

در ا  چ ن.تادنخ اایدقااردادا  ش راحس سا مپروژه

.داا نخ ااید  لبیرزومدمج  ع

وزندگیواستراحتهایهزینهبتوانیدبایدشما

وداریدپروژهشمااگر .دهیدپوششراخودآینده

نهایتدر ولیهستیدطراحیمشغولهمیشه

.میکنیدکار ارزانپس.استخالیجیبتان



برندینگ:فصل چهارم 

بسازروخودتبرند
شاامگشاندیی.تییدشاندشدتبدیلراد دت نتخصصش یدا  

 رمچهاپیزودتدمیکی پیشیه دحت  .دارد ااوانیارزشطااح ن

نشی رام اردم صلایندر نیز م البتد.ششی یدراطااحرادی 

.شگیایدقاار شاندنیگمسیا در ا  چگ ندتدمیکیی 

رسانیاطالع
ادار دبد دت ر  دیدتغییااتاز راد دقبلیت ر ام ی نودوست ن

.داریدرس نیاطالعاینشااممتف وتیا مراها  ,تیید

د دت نا مپروژهاز ا مه  نیومج لسدر ت انیدمیا  

.دایدمیانج مت رمچدا  شدانیدا دت تییدصحب 

تدالبتد,نکیید اام شعی انایچشدراا ت  عیا مرس ند

ا ت  عیا مابکد,ا ین ین,نب ایدزم نر تنادر نگاان

.تادد اادمدیای راا  زم نوا  
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 ماسرویس,نکیید اام شراراپ شارس  وم رتاییگای یل

.اس ایااندر ا  ع لی اینشاامگزییدشهتایننج ا

,ن س  اروعاز قبلمث  شاام,نکیید اام شنیز را یزیکیپی م

.تیید د اح رات ر ام ,ن س  تق ی م نیدتبلیغ تیادای مش 

 ند دتتادنمعا یاز ,ش ایددااتدا ااهویزی ت رتا یشد

 ند دتروزاندمخ طب نشدراد دت نشاند.ش ایدندااتدتاس

پیدا ر حضت رت نوتسبش ماتبطا مپ دسک در .تییدمعا ی

ز اآنه ,داریدا پ دتس مخ طب نشااممط لبیا  اگا ,تیید

ص رتشدنیز طااحرادی .ادد اایدد اح  ا  حض ر 

نا چیی.تیدمیح  ی ا  از ومیکیدمص حبدا  ش رایگ ن

.تییداار شاقارتب طآنه ش وتییددنب  ا راپ دتس شقیدنیز ا  

ه آن,ای دااتدطااحرادی پ دسک مدیاانش تدصحبتیدر م 

ارتب طشااما  ودارندطااحیوایا م  معداز ح  ی شدت  یل

radiotarrah@yahoo.com.تییداستف دهای یلایناز آنه ش 
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عالقدشاام  ایوس ا ی مش وره لسدیام هاا تقایب 

نتایامنوشهتاینایس یی ر .تییدشاگزار د دت نحا دمیدان

پ ستا ا چیین.ش ادمیت ندوشیی را شاگزارمشاامایااندر گزیید

شاامم رتاییگای یلوا ت  عیا مابکدطایقاز رووشیی ر 

این.دش ایدااتدآنالینپ رتف لی .تییدارس  مخ طب نت ن

ت انیدن یروز اب ندس ع 24ا  تدچ ن,اس مه دیلی

ارد دت را من  ند,ش ایدپ سخگ مخ طب نوت ر ام ا شاام

چیدیکدایاز شعدا ید.تییدمتق عدراآنه تییدسعیوتییدارس  

ویدنکامض راقاارداددلیلاا شد,میکییدمذاتاهت ر ام یاش روز 

اا در ت انیدمیآنه ولی.نیس م ارداینپ سخگ ما  زم ن

وتییدماا عدپلس ی در ا  پرو  یلشدشخ اایدتدس ع 

. اسع لیواقع این.تییدشررسیراا  ا متعا دوت ر ن  ند

در را نرایگپشتیب نیش دامینیاا  واقیدر .اس ع لیشسی ر 

.س زیدمید دت نشااماییتان 
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هوشمندانهرفتار 

از ,یدش ادااتدنظا زیا راد دت ر ام ی ن,تییدر ت ر ا ا یداند

پیدااا  رتج از وادندآای ا  ش طایقیچداز تدشپاسیدآنه 

.دادنش نا  شاامراراهت اندمیواس ع لیاین.اندتاده

ورودم,ت ن  تداماز تدمیکییدمش ادهطایقایناز ا  

.میکییدت اتز آنرومشبشتا وداریدشیشترم

:نظرسنجی
ایطااحی.نکیید اام شرانظاسیجی,پروژهات  موارایداز شعد

نش نا  راق توضعفنق طت اندمید یسیجینظا  ام

تدتیدت ات اندمیت ر ام ی ننظا ا متحلیلونت یج.داد

ت ند دوتییدگذارمسام یدش یدم ض ع تتدامدر شدانیدا  

راد دق تنق طتدمیکیدت اا چی ن.تییدتق ی را

.داریددنگشاندهوتیز وتییدشروزرس نیا یشدراآنه وششی سید
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:لوگو
,ادفاینشاامگاا یاطااحیااز حت  .تییدطااحیراد دل گ 

اخصیامض می ل گ د دآث ر در ش یدا  .شگیایدت ا

یدت انمی,استیدمع  ر ا  اگا مث  شاام.شدینقاار راد دت ن

دم نیمختلفعی صا رومراد دل گ ,دادلیدت راسی نرندر در 

.شدایدقاار  اشی آیید

:هانوشتهومقالهانتشار 
تمق ال,تییدن مثب ,پلمع  رموایا مجلددر ا  میت یید

ا  تمق التدتییددع تدوست ت ناز وتییدمیتشا رود دت ن

دش زدیتعدادازامشد,پلاییکدد یدبا .تییددنب  پلدر را

پاداد ا  شاامروانگیز ایج نشسی ر مب لغی,ا  مق الت

.میکید
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:هاکنفرانسوهاهمایشدر شرکت
,ا گ لرم,ماتبطا ما  یشوا تیفاانسدر ا  حض ر 

ایناز ا  .ش ادمه یگ مت اندمی,ایرممه رویدادا م

اا ا  مخ طب نش ناومیکیید ذیشیشترممخ طب نطایق

.ا دمیتا شزرگروز 

یز ننزدیاا مح زهمتخصص نش د شیراشطداس شهتا حتی

اس تا شه,استیدگاا یاطااحا  اگا مث  شاام.ش ایددااتد

شقیدومع  ران,محص  طااح ن,ن یسیدگ ن,عک س نش 

.ش ایددااتدنزدیکیارتب طنیز ایامیدان

:معماریمسابقات
وییدتاات د دت نتخصصش ماتبطمس شق تدر اس شهتا 

ا مدمس شقدر شاتا ا مرتبدتسب.ش ایددااتد ع لیحض ر 

 دااد اادا  شاندییگدر شسی رمت ثیا ,د ر یودادلیمه 

.ا دمیشیشتا گذارمسام یدشاامنیز ت ر ام ی ناعت  د.



:پایانیسخن
دادهپ سخا  نی زا مشد,تا یایندر شت ان تداست امیدوار 

را ایلیسرمزندگیشااممی سبودستاسدر اشزارا موش ا 

,گاامیایامیدا  از پ ی ندر .ش ا تادهمعا یا  شاام

شدمیدعالقددوست نشاامراتا یاینتداست د ااش ید

,تا یاینانتش ر از م اصلیادف.ن  ییدارس  ایا وطااحی

رم ایلیس  یگ هشهب دوایامیدانوطااح نا گ نیم  قی 

.ش ادمیتش رم ندر 


