ﺳـﺎﯾﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﯿـﺪم ﻫﺮﮔـﺰ اﻧﺠـﺎم
ﻧﻤﯿﺪم!!!
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻫﻤﻪ را ﺳﺮﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘـﻪ اﺳـﺖ! !!ﮐـﺎر آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺒﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم!!

ﺳــﺎﯾﺖ

اﻧﺠــﺎم

ــﺰ
ــﺪم ﻫﺮﮔـ
ﻣﯿـ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪه! !
ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺻﺮﻓﺎ

ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ

ﻣﯿﮑﻨﺪ.و ﻫﺪف آن اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم اﺳﺖ؛ و در
ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﻃﺮف اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺂﯾﺪ آن را در ﻫﻤﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ

درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺎرت آپ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﮐﭙﯽ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﮐﻠﻮن ﺿﺎﯾﻊ از  fiverrاﺳﺖ .در ﺣﺪ ﺻﻔﺮرر ! ﻋﺠﺒﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﮑﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺨﺮج ﺑﺪه ﯾﮏ اﯾﺪه ﺧﻮب ﺑﻬﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری ﻓﻠﻪ ای اﯾﺪه اون ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﻈﻢ رو ﮐﻠﻮن ﮐﺮده .ﺷﮏ ﻧﺪارم ﺗﺎ
ﯾﮑﯽ دوﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ دوﻣﯿﻨﺶ ﺑﺮای ﻓﺮوش آزاده !

ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﺮای

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﻈﺮات

ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﺎرﺑﺮان

از

ﻟﯿﻨﮏ

زﯾﺮ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان :ﯾﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ از  fiverr.comﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻼ ً  fiverrﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﻧﻈﺮات از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ 1ﭘﺰﺷﮏ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  fiverrﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ درﺳﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد  Fiverrﯾﮏ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﻣﺰدی دورﮐﺎری
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺗﻞ آوﯾﻮ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای اﻓﺮاد دورﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽداد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ

ﺳـــﺎﯾﺖ fiverr
ﺻﻔﺤﻪ اول /ﺳﺎﯾﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﺧﻮد
را ﺷــﺒﯿﻪ اﯾــﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺻﻔﺤﻪ اول اﻧﺠﺎم
ﻣﯿــﺪم ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ
ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﺮ دو ﺳﺎﯾﺖ!

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ:
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﺎرﻫﺎ دارد.و
ﺣﺪود %80ﮐﺎرﻫﺎ ی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮏ ﮐﺎره زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪاری ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻗﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﺑﻪ ﮐﺎردون ﺑﺴﭙﺎرد:
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی از

ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه:

ﺳــﺎﯾﺖ اﻧﺠــﺎم
ﻣﯿــﺪم ؛ﻓــﺮوش
اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ!!

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎ
ی
ﺧﻮاﻧــــــﺎ
ﭘﺰﺷﮏ!!!

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم:
ﺑﺮای ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم اراﺋﻪ دﻫﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻦ در ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرت دارم ﺳﺌﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻻی %96اﺳﺖ.ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﺛﺒﺖ ﮐﺮدم.

ارﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﻦ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
رﺳﺎﻧــﺪن ﺳــﻮی
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻی %95
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم دادن ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻫﻔﺖ ﺧﻮان
رﺳﺘﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ!!!
و ﻣﺮا ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎر ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺘﺸﺎن ﺑﺎ

ﻣﺮﺗﺐ اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

/ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻧﮏ اﻟﮑﺴﺎ–
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ از ﺧﯿﺮ آن ﮔﺰﺷﺘﻢ!
ﺣﺎﻻ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺌﻮی
ﺑﺎﻻی%95ﺳﺎﯾﺖ؟!ﮐﻪ ﻣﻮرد اول ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ.ﻣﻮرد دوم ﻧﻪ؟؟
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