
آرمان کهریزيفردا چه کاره ای؟

مهارت كسب و كار
دوران متوسطة دوم شروع تازه ای برای تمام هنرستانی هاست. 

برخی از اوليا تمايل دارند فرزندشان فقط برای کنکور وقت 
بگذارد و در دانشگاه قبول شود، اما بايد توجه داشت، 

هنرجويان بايد برای ورود به بازار کار آماده شوند و بيشتر از 
پرداختن به کنکور، الزم است با مهارت های علمی مربوط به 

رشتة خود آشنا شوند. خيلی از هنرجويان هم تمايل دارند در 
دوران تحصيل درآمد كسب كنند. اين تمايل می تواند به خاطر 

سن آن ها باشد. موضوع مهم اين است که همة مشاغل برای 
هنرجويان مناسب نيستند. آنان بايد در مشاغلی فعاليت كنند 

که عالوه بر آسيب نزدن به تحصيلشان، پيشرفت آن ها در 
رشتة تحصيلی شان را نيز در پي داشته باشد. هنرجويان بايد 
دقت كنند که در ابتدا نبايد به تنهايی وارد کسب و کار شوند. 

الزم است از افراد خبره و مورد اعتماد راهنمايی بگيرند.

جست وجو و راه اندازی کسب و کار
کســب و کارها به دو دستة سنتی و الکترونيک تقسيم می شوند. در 
هر دســته می توان کسب و کار کوچکی راه انداخت. بايد توجه كرد، 
در کســب و کار سنتی، بيشتر به هنر و اســتعداد ذاتی افراد دقت 
می شــود، اما در کســب و کار الکترونيکی، انعطاف پذيری کار مورد 
توجه است. هنرجويان می توانند از ترکيب سنتی و الکترونيکی براي 
راه اندازی کسب و کار استفاده کنند يا حتی به شکل گروهی کسب 
و کارشــان را شروع کنند. برای راه اندازی کســب و کار بايد به اين 

موارد دقت كرد:
1. ساعت کاری منعطف، برای اينکه به تحصيل آسيبی وارد نشود؛

2. پيشبرد کار به صورت غيرحضوری؛
3. رسيدن به رزومه ای پربار و مناسب برای پيشرفت در آينده.

رشوع به کار
تعدادی از کسب و کارهای سنىت مناسب برای هرنجویان

 - دوبله: يکی از هنرها و اســتعدادهای ذاتی افراد، داشــتن صدای 
مناسب برای دوبله است که برای شروع به کار هيچ هزينه ای در اين 

زمينه الزم نيست.
- بازيگری: يکی از اســتعدادهای درونی است که با رشد آن می توان 

وارد اين حوزة کاری شد.
- بازاريابی: می توان با ســازمان ها صحبت کرد و محصوالت آن ها را 

به ديگران فروخت.
- نويسندگی: اگر هنرجو اين اســتعداد را داشته باشد، می تواند در 

زمينه ای که عالقه دارد، وارد اين حوزه شود.
- آمــوزش: اين کار برای هنرجويانی مفيد اســت که در درس خود 

ممتازند. آموزش، برای مرور درس ها هم بسيار مفيد است.
- مترجمي: تســلط کافی به زبانی غير از زبان مادری می تواند برای 

کسب درآمد بسيار مفيد باشد.

بعىض مشاغل دیجیتال
همان طور کــه می دانيم، رايانــه و تلفن همراه هوشــمند بخش 
جدايی ناپذير زندگی انسان ها شــده اند. بنابراين، می توان با استفادة 
صحيح از آن ها، درآمد کســب كرد. يکی از کســب و کارهای بسيار 
درآمدزا بــرای دانش آموزان، ديجيتال مارکتينگ اســت. ديجيتال 

مارکتينگ شاخه های متعددی دارد که عبارت اند از:
- تدويــن فيلم: بــه عمل ويرايش فيلم برای بهتر ديده شــدن آن 

گفته می شود.
- طراحی گرافيک: به انتقال پيام از طريق عناصر بصری می گويند.

 مزایای راه اندازی کسب و کار هرنجويى
- با محيط کار بيشتر آشنا می شوند؛

- اعتماد به نفس و ايمانشان به توانايی خود تقويت می شود؛
- شــخصيت هنرجــو در گــذار از دورة نوجوانی بــه جوانی بهتر و 

محكم تر شكل مي گيرد؛
- حس مسئوليت پذيری هنرجو تقويت می شود؛
- مسير شغلی خود را روشن تر انتخاب مي کند؛

- مي تواند در آينده کارآفرين موفقی شود؛
- نظم پذيري و روحية مديريت در او تقويت مي شود؛

- از تلفن همراه هوشمند و رايانه بهتر و صحيح تر استفاده مي كند.

جذب مشرتی
يکی از موارد مهم برای کسانی که می خواهند کسب و کار راه اندازی 
كنند، جذب مشــتری است. فکرکردن به اين موضوع و ترس از آن، 
ممكن است انگيزه را در فرد بسيار کم کند. بازاری که می توان کسب 
و کار را در ابتدا در آنجا راه اندازی کرد، می تواند به  اين صورت باشد:

- دانش آموزان هم کالسی و هم مدرسه ای؛
- دوستان خارج از محيط مدرسه يا دوستان هم کالسی ها؛

- خانواده هاي دانش آموزان؛
- اقوام، دوستان و آشنايان.
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- توليــد محتوا: خلــق و طراحی محتوا اعم از متنــی، گرافيکی، 
ويدئويی، صوتی و تصويری را توليد محتوا می گويند. اين شــغل در 

سال های اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
- طراحی سايت: برای طراحی ســايت به دانش برنامه نويسی نياز  
نيســت و در ابتدا می توان از سيســتم های مديريــت محتوا مانند 
وردپرس و ســايت هايی که خدمات ساخت ســايت ارائه می دهند، 

استفاده كرد.
فروشگاه اينترنتی: می توان با طراحی سايت، فروشگاهي اينترنتی 

طراحی كرد و به فروش يا بازاريابی محصوالت پرداخت.
- بهينه ســازی موتور جست وجو )ســئو(: شامل اقداماتی است که 

برای افزايش رتبة سايت در موتور جست وجو انجام می شوند.
- مديريت شــبکه های اجتماعی: فرايند مديريت تعامالت آنالين 
و محتوای منتشرشــده در شــبکه های مجازی را گويند. مسئوليت 
اين مدير، جســت وجوی فرصت های جديد بــرای افزايش فروش و 

همکاری است.
- بازاريابی محتوا: شــامل توليد و انتشــار محتوا با هدف افزايش 

مشتری  و مخاطب است.
- تبليغات در شــبکه های اجتماعی: باتوجه به اينکه شــبکه های 
اجتماعی جايگاه بااليی را در اينترنت از آن خود کرده اند و در ردة پر 
بيننده ترين فضاهای مجازی قرار گرفته اند، کســب و کارهای بزرگ 
و کوچک هم بــرای برندينگ و افزايش فروش خود به فکر تبليغات 
در شبکه های اجتماعی افتاده اند. بنابراين، می توان با تبليغ آن ها در 

فضای مجازی درآمد كسب كرد.

- بازاريابي تبليغي: بازارياب تبليغي، فردی حقيقی يا حقوقی است 
که کســب و کار به چشــم مشــتری به او نگاه نمی کند، بلکه از او 
می خواهــد در مورد برنــد يا محصولش محتوا توليــد کند يا آن را 
به طورمستقيم به مخاطبان خود توصيه کند. در مقابل، به نوعی اين 
تأثيرگذاری را مثاًل به صورت دريافت هزينه ای مشخص يا کميسيون، 

جبران می کند.
- ايميل مارکتينگ: در ايميل مارکتينگ تالش می شــود از طريق 
ارســال ايميل، مخاطبان را بيشتر با كســب و كار درگير كرد و در 

نهايت فروش را افزايش داد.
- بازاريابــی پيامکی: در اين کســب  و کار، مقــدار معينی اعتبار 
پيامکــی به قيمــت پايين خريداری می شــود و در حجم کمتر و با 
قيمت باالتر، به کاربران نهايی واگذار می شود. عالوه بر اين، می توان 
از طريــق فروش پنل، خطوط اختصاصی و حتی ارائة نمايندگی هم 

درآمد داشت.
- همــکاری در فروش: يعنی بازاريابی بر پاية ميزان عملکرد که در 
آن صاحب کسب و کار، پورسانتی را به بازاريابان و همکاران خود در 
فروش به ازای هر بار خريد بازديدکنندگان از وب سايت يا فروشگاه 

آنالين خود پرداخت می کند.
هنرجويان می توانند موارد بســيار ديگری را نيز بيابند که با کسب 
مهارت در آن ها، در دوران تحصيل درآمد داشــته باشــند. در پايان 
ذکر اين نکته ضروری اســت كه اگر هنرجو نتوانست هيچ کسب و 
کاری را شــروع کند، می تواند به عنوان کارآموز در رشتة تحصيلی 

خود مشغول به کار شود.
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