معرفی شغل خانگی ویژه پیشکسوت ها
خدمات طراحی و آماده سازی
تایپ  ،نشر کتاب  ،تولید محتوا  ،بروشور های تبلیغاتی
هنر طراحی ،صفحه آرایی و آماده سازی متون برای چاپ از دیر باز در ایران وجود داشته است و در زمره هنرهای تجسمی
است .در قدیم االیام این فعالیت منحصر به کتاب آرایی  ،نگارش و آرایش کتاب و متون خطی بود و امروزه این گونه
طراحی ها دامنه گسترده تری پیدا نموده و عالوه برحوزه کتاب آرایی  ،عرصه های تازه تری را نیز دربر می گیرد؛ از جمله
تبلیغات فرهنگی و تجاری  ،شامل اعالنات دیواری ( پوستر )  ،راهنماها ( کاتالوگ )  ،صفحه آرایی مطبوعاتی و تولید محتوا
در فضای اینترنت و...
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش روز افزون استفاده از رایانه  ،در زمینه هنر طراحی نیز پیشرفت های چشمگیری
صورت گرفته است  ،و از آنجا که کسب و کارهای خانگی از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشورهای
پیشرفته محسوب می شود  ،انجام خدمات طراحی و آماده سازی نشر کتاب ،تولید محتوا و غیره با توجه به امکانات و
تجهیزات مورد نیاز در منزل امکان پذیر بوده و برای تمام اعضای خانواده به ویژه پیشکسوت ها  ،نقطه شروع مناسبی برای
راه اندازی کسب و کار مشخصی است.

مشخصات تولیدات و خدمات
* تایپ مطالب و صفحه آرایی * ویرایش ویراستاری کتاب *انجام پروژه ها و پایان نامه ها * تصویر سازی برای کتاب
*طراحی پوستر در زمینه های اطالع رسانی *تولید محتوا در فضای اینترنت

خصوصیات افراد متقاضی این شغل
* دارا بودن روحیه ای هنری و عاطفی * عالقمندی به کامپیوتر * داشتن پشتکار و صبر و حوصله چون این کار نیازمند
تالش مداوم  ،مطالعه و استفاده از تجربیات دیگران است.

نوآوری این کسب و کار
دامنه این کار با توجه به نوع کار و فعالیت مورد نیاز متفاوت است ،در این حرفه نوآوری در شیوه ارائه خدمات است و ارائه
جدیدترین و به روزترین طرح های گرافیگی و استفاده از جدیدترین نرم افزارها و برنامه های طراحی می شود.

امکانات و تجهیزات مورد نیاز
برای راه اندازی این کسب و کار خانگی به امکانات زیادی نیاز ندارید 6 :متر فضا اتاق * کامپیوتر خانگی * فلش *نرم
افزارهای مورد نیاز * پرنیتر لیرزی *تلفن *اینترنت پر سرعت *اسکنر *میز تحریر و صندلی

نیروی انسانی مورد نیاز
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در این حرفه با توجه به ابعاد کار و حیطه فعالیت کار متغیر است  ،ولی می توان در ابتدا با
*یک تایپیست ماهر *یک طراح و صفحه آرا ماهر *و یک بازاریاب آشنا به کار آغاز نمود.

تخصص و مهارت های مورد نیاز
*مهارت های عمومی (* )ICDLمهارت های تخصصی شامل ( نرم افزار ورد( -)WORDنرم افزارهای طراحی
*تحصیالت  :حداقل دیپلم و داشتن دوره های آموزشی و کسب مهارت های مرتبط

وضعیت بازار
در خصوص بررسی بازار این شغل باید گفت  ،خوشبختانه در زمینه کار طراحی کتاب و تایپ و تولید محتوا و ...عرصه کار
بسیار گسترده است .و رمز موفقیت در این حرفه در بین رقبا بیش از هر چیز کیفیت و نوآوری در کار است.

نکاتی در رابطه با شناخت بازار
*چه کسانی به خدمات طراحی و آماده سازی نشر کتاب  ،تایپ  ،تولید محتوا و غیره نیاز دارند؟*این افراد چه ویژگی
های دارند؟*چه نوع خدمات و با چه مشخصاتی نیاز دارند؟ * رقبا این حرفه چه کسانی هستند ؟ * نقاط قوت و ضعف
رقبا کدام است ؟برای پاسخ به این سواالت فعالیت هایی را باید انجام دهید که اصطالحا تحقیقات بازار گفته می شود

فرصت های بازار
*جمعیت طبقه تحصیلکرده که بازار اصلی این نوع خدمات می باشد * بدلیل افزایش جمعیت تحصیلکرده و نیاز آنها
توجه به این موضوع افزایش یافته است *با توجه به برگزاری نمایشگاه ها و استفاده از بروشور برای اطالع رسانی و جلب
مشتری *فضای اینترنت زمینه بسیار مستعدی برای تولید محتوا

توصیه های ایمنی برای این شغل
*در طول روز برنامه پیاده روی  ،دویدن یا ورزش های دیگر را داشته باشید *در اوقات فراغت خود در طول روز ورزش
های مخصوص کمر  ،پشت  ،گردن را انجام دهید * استفاده از صندلی ارگونومیک با قابلیت تنظیم را فراموش نکنید
*مانیتور مناسب و در مرکز میز و درست در مقابل چشم قرار دهید

توصیه هایی برای بهبود و توسعه شغل
* پیش از آغاز پروژه تمام مواردی که تصور می کنید با پروژه شما مرتبط و ضروری است و باید آنها را انجام دهید را
یادداشت و فهرست کنید *سفارش دهنده را در جریان پیشرفت مراحل کار قرار دهید *سرعت عمل در تمامی کارها
مورد تایید است اما بازنگری چند بار هر کاری می تواند در کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت آن موثر باشد *هرگز
در بر شمردن معایب احتمالی کاری که انجام داده اید پیش قدم نشوید *به هنگام ارائه فاکتور هزینه ها به سفارش دهنده
 ،از تخفیف های غیر معقول خودداری کنید * با هر مشتری به ربان خودش گفتگو کنید * سفارش دهندگان خوب خود
را به مشتریان همیشگی تبدیل کنید

