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 پاسخ پرسش

سعه کارآفر یآموزمهارت ،یسازفرهنگ کردیبا رو انیکودک را یطرح مل ست؟چی «طرح ملی کودک رایان» کودکان  یبرا ینیو تو

با بهره نان  ناور یریگو نوجوا باطات برا یاز بستتتفر ف توستتتک دکفر  بارنینخستتتف یاطالعات و ارت

طرح که مطابق با  نیمخفلف ا یفازها یمطرح شتتدد در اجرا 1385محمدحستتن محمدپور در ستتا  

سالم رانیا 1404 دازهانسند چشم سند تحو  بن یا ست،  اففهیآموزش و پرورش توسعه  نیادیو  ا

ش یهاها و کارگاهدوره یعالوه بر برگزار  ییهاها و دورهنوآموزان، کارگاه یژهیو یو مهارت یآموز

 یجامعه را به سو یدر نظر گرففه شده است تا فرهنگ عموم نیو والد انیفرهنگ ان،یمرب یبرا زین

 دیتول یهدفمند یآموزشتتت یهابستتتفه ،یطرح مل نید در ادینما تیهدا ینیو کارآفر یآموزرتمها

در سطح  ییزاآن، سبب اشفغا  یشده یدههدفمند و سازمان یکه در کنار ساخفار آموزش شودیم

شور م ش مید مفاهگرددیک سفعدادها ییمنطبق با توانا انیکودک را یدر طرح مل یآموز  یسن یو ا

جهان توستتک کارشتتناستتان  یآموزشتت یدستتفاوردها نیو با در نظر گرففن آخر باشتتدیم ننوآموزا

شور تدو سر ک سرا ستد ا نیمنفخب از  شگاه طرح که عالوه بر اجرا نیشده ا ها و مراکز در آموز

را به  یمراکز آموزشتت تواندیقابل اجرا استتت، م زیفوق برنامه در مدارس ن صتتورتبه  ،یآموزشتت

دورهای آموزشتتتی مهارتی طرح ملی  کندد لیتبد یو مهارت یپرورشتتت ،یوزشتتتآم ،یعلم یهاکانون

 سا  استد  18تا  6کودک رایان برای سنین 

کردن، شتتتود و رایان به معنای اندیشتتتیدن، هدایتستتتا  اطالق می 18ی کودک به افراد زیر واژه ؟به چه معنا است« کودک رایان»

سش شمند و پر ستد کودک رایان را ما به عنوان کودکِ اندی شاوره دادن ا گر پردازش نمودن و م

 ایمد تصور کرده

های آموزشتتی خاصتتی استتتد این بستتفهرای کفاب و های آموزشتتی ویژه که هرید داارائه دوره ؟دهداین طرح چه خدماتی را ارائه می

 شود:های آموزشی در شش دسفه از خدمات آموزشی ارایه میدوره

 های فردیمهارت 

 های اجفماعیمهارت 

 ورزیهای دستمهارت 

 های مهندسی و خالقیتمهارت 

 ایهای فناوری اطالعات و سواد رسانهمهارت 

 های تلفیقیمهارت 

های آموزشی برای بسفهها و ها، کفابدوره

 چه گروه سنی مناسب است؟

 سا  18تا  6برای سنین 

یب شتتترکت در دوره های آموزشتتتی ترت

 توسک نوآموزان چگونه است؟

ی ها از محدودهآغاز کنندد فراگیرانی که ستتن آن 1ها را از ستتطح ی دورهتوانند کلیهنوآموزان می

کنند و مربی در جلستتات آغازین نام میا ثبتهای باالتر رستتنی تعریف شتتده بزرگفر استتت، ستتطح

 های مورد نیاز خواهد داشتد دانسفهمروری بر پیش
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چه دوره مات آموزشتتتی  خد های در هر 

 تدوین شده است؟

 ها به صورت زیر است:های مهندسی و خالقیت ترتیب دورهی مهارتدر دوره

 رازهای مغناطیس 

 رازهای الکفریسیفه 

 رازهای الکفرونید 

 رازهای مکانید 

 رازهای رباتید 

های های دیگر است و با کفابهای مرتبک با آشنایی با علم پرواز به طور مسفقل از دورهتذکر: دوره

 یابدد ادامه می 7تا سطح  1رازهای پرواز سطح 

 ت:ها به صورت زیر اسای ترتیب دورههای فناوری اطالعات و سواد رسانهی مهارتدر دوره

  8تا سطح  1فناوری اطالعات کودک سطح 

 ساخت بازی و پویانمایی با اسکرچ 

 تولید محفوای الکفرونید 

 طراحی سایت بدون کدنویسی 

 ها به صورت زیر است:ورزی ترتیب دورههای دستی مهارتدر دوره

  8تا  1های خالقانه سطح سازهدست –کاغذ قیچی 

 آشنایی با ابزارها 

 تولید صنایع دسفی 

 ها به صورت زیر است:های فردی ترتیب دورهی مهارتدر دوره 

 8تا سطح  1پردازی سطح رازهای ایده 

 های درخت دانشمجموعه فیلم 

 ها به صورت زیر است:های اجفماعی ترتیب دورهی مهارتر دورهد

 ی همیشه سبزخانه 

 مدرسه مهربانی 

 ساکنین شهر اخالق 

 حقوق شهروندی 

 ها به صورت زیر است:ترتیب دوره های تلفیقیی مهارتدر دوره

  8تا  1جغرافیای سرزمین من سطح 

 های سوغاتیدنیای خوشمزه 

 ی جابربن حیانآشنایی با جشنواره 

 آشنایی با جشنواره خوارزمی 
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سفانشعبه ها و های  مخفلف طرح در چه ا

 شهرهایی وجود دارد؟

 پذیرددکودک رایان در سراسر کشور نمایندگی فعا  می

های زیر های به عمل آمده نمایندگیدرخواستتتت نمایندگی، پس از بررستتتی 50مجموع بیش از از 

 فعا  هسفند:

 اسفان هرمزگان )نمایندگی بندرعباس، نمایندگی میناب، نمایندگی رویدر(

 اسفان مازندران )نمایندگی آمل(

 اسفان یزد )نمایندگی میبد(

نده کنند؟ها چگونه فعالیت مینماینده مای یت میهن عال یان ف ندگی، طبق قوانین کودک را مای خذ ن به برگزاری ا پس از ا قدام  ند و ا کن

 نماینددهای آموزشی میها و بسفهها و فروش کفابکالس

مراجعه کنید  و از بخش  kidscom.irبرای گرففن نمایندگی به وبستتتایت کودک رایان به نشتتتانی  شرایک گرففن نمایندگی چگونه است؟

های کودک رایان پس از بررسی اولیه ثبت نام نمایندگی درخواست خود را ارسا  نماییدد کارشناس

ی ی ضتتمانت و انجام خرید اولیهها، ارایه چد یا ستتففهگیرندد پس از تکمیل فرمبا شتتما تماس می

توانند چنین مفقاضیان مید همشودمحصوالت، گواهی نمایندگی صادر و به آدرس مفقاضی ارسا  می

به شتتتماره  با تماس  مایندگان را مطالعه کنند و  نام، راهنمای ن از  07633662380قبل از ثبت 

 مند شوندد مشاوره مدیران طرح ملی کودک رایان بهره

یا می یت آ عال ندگی ف مای خذ ن بدون ا توان 

 آموزشی نمود؟

کنند که به ستتتادگی مخفلفی را برگزار می هایبله، بستتتیاری از مدارس و مراکز آموزشتتتی دوره

های آموزشتتتی جهت دهندد اخذ های کودک رایان، به این دورهها و بستتتفهتوانند با خرید کفابمی

مند ی آموزشی طرح ملی کودک رایان بهرهشود که از مجموعه خدمات گسفردهنمایندگی سبب می

 شوندد 

کودک رایتتان  ینتتدگی  نمتتا مزایتتای اختتذ 

 چیست؟

 زایی و کارآفرینیاشفغا 

 هاها و بسفهها و فروش کفابکسب درآمد از برگزاری دوره

 نام شده در نمایندگیارایه خدمات آموزشی ویژه به نوآموزان ثبت

 ی کودک رایان برای نوآموزان و مربیانهای دوزبانهنامهامکان اخذ گواهی

 پژوهیشناسی و آیندهروان ی برای هر نوآموز به همراه تحلیلارایه وبگاهی ویژه

 درج اطالعات نوآموزان در باند اطالعات کودک و نوجوان

 ها و آموزش مربی و سرمربیهای آموزشی به منظور اجرای صحیح دورهها و فیلمارسا  پرونده

های یان یا شتتترکت در دورهی فیلم آموزش مربها، پس از مشتتتاهدهمربی با مراجعه به نمایندگی کند؟مربی چگونه با طرح همکاری می

 شودد های آموزشی آماده میحضوری برای تدریس دوره

شتتترایک مربی شتتتتدن در کودک رایتتان 

 چیست؟

های توانند پس از شرکت در دورههای آموزشی میی فرهنگیان، مربیان و عالقمندان به فعالیتکلیه

 های کودک رایان آماده شوندد آموزشی، برای تدریس در دوره

 تواند با نمایندگی فعالیت کند:مربی به دو صورت می درصد سود مربیان چقدر است؟

 : قرارداد کار معین با دریافت حقوق قانون کار و بیمه 1
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 ی برگزار شدهدالفدریس دورهالفدریس با دریافت مبلغ حق: قرارداد حق2

سه و مدیران در نظر  سودی برای مدر آیا 

 گرففه شده است؟

 های آموزشی منففع شوند:توانند در برگزاری دورهاکز آموزشی به دو صورت میمدیران مر

 مندی از حق نمایندگیاخذ نمایندگی کودک رایان و بهره 

 مندی از حق مدیریت انعقاد قرارداد با نمایندگان و بهره 

یار  60بیش از  ها چقدر است؟سود نمایندگانی تا عالوه بر پرداخت درصتتتد از مبلغ دریاففی نوآموزان در اخف ندگان استتتت  مای ن

 ها، بفوانند تبلیغات الزم را انجام دهنددالفدیس مربیان و برگزاری دورهحق

توانیم دوره آیا هر زمان که خواستتتیفم می

 برگزار کنیم؟

های کودک رایان دارید، با کارشتتناستتان یا نمایندگان بله شتتما هر زمانی که قصتتد برگزاری دوره

های آموزشتتتی خود را آغاز ها را تهیه نمایید و دورههنگ کنید،  کفاب ها و بستتتفهکودک رایان هما

 ها هیچ محدودیفی وجود ندارددکنیدد برای برگزاری دوره

ها چقدر کنندگان در دورهتعداد شتتترکت

 است؟

شروع کالس ثبتشرکت 10حداقل  صورت گرففه محقق کننده باید برای  نام کنند تا برآورد مالی 

 شودد

آیا امکان پرداخت قستتتطی خریدها وجود 

 دارد؟

 در حا  حاضر با توجه به نوسانات بازار چاپ کفاب، امکان پرداخت قسطی وجود نداردد

کیفیت کفاب ها به بهفرین نحوه چاپ موجود در بازار استت و ستعی کودک رایان در این نوستانات  ها به چه صورت است؟کیفیت کفاب

های جدید با حفظ قیمت )و نه حفظ کیفیت کار بوده استتتد هرچند به درخواستتت مفقاضتتیان کفاب

 افزایش آن( ارایه شده استد 

تاالکلیه مجوزها و تقدیرنامه آیا شما مجوز رسمی دارید؟ یان در دستتتفرس و قابل ها در بخش  ر اففخارات ستتتایت کودک را

 مشاهده استد 

آیا شتتتما تایید شتتتده از طرش آموزش و 

 پروزش هسفید؟

بله کودک رایان از طرش وزارت آموزش و پروزش تایید شتتده و دارای مجوز رستتمی از آموزش و 

 پرورش استد

های کودک رایان قرار بگیرند تا توانند تحت آموزش دورهستتالگی می 18ستتالگی تا  6کودکان از  روند آموزشی نوآموزان چگونه است؟

 ی کودک رایان را تجربه نمایندد گانههای ششهای کارآفرینی و مهارتهای زندگی، مهارتمهارت

به شتتترکت کنندگان مدرک نیز اعطا آیا 

 شود؟می

ملی کودک رایان مدرکی دو زبانه با هولوگرام  های آموزشتتتی طرحکنندگان در دورهبله، شتتترکت

های آموزشتتتی، دارای وبگاهی نام در دورهکنند و نوآموزان به محض ثبتکودک رایان دریافت می

 در باند اطالعات کودک و نوجوان خواهند شدد 

نام در دوره بت  نه ث های آموزشتتتی هزی

 چقدر است؟

سا نام در هر دورهی ثبتهزینه ست که در  200000مبلغ  1399-1398 ی آموزشی در  تومان ا

 گیردد ی آموزشی در اخفیار نوآموزان قرار میطی دوره کفاب و بسفه
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