مركز بين المللي
رشد و خالقيت كودكان
ستاره سپهر كيش
فرم و شرايط دريافت نمايندگي

خدمات مركز به نماينده
خدمات مركز به نمايندگان بطور عمده در بخش هاي زير قرار دارد:

 -1استفاده از عنوان مركز بين المللي رشد و خالقيت كودكان:
اين عنوان كه يك برند( )Brandمعتبر آموزشي و پژوهشي در كشور در سطح بين الملل مطلرا اسلت طوسلد ملردس و منل وليني
شناخته شده است و به كارگيري آن منلم ًا ارزش افزوده اي ايجلاد ملي نمايلد و يلك مزيلت رقلابتي بلراي نماينلدگان مركلز در
شهرستانها محنوب مي گردد.
مركز رشد و خالقيت كودكان نيز طماس طالش خود را مي نمايد كه اين ناس طجاري را رشد داده و در شناسلايي آن بله عملوس آ لاد
مردس و نيز من ولين اجرائي كشور برنامه هاي فراواني دارد.

 -2ارائه منابع آموزشي و دانش تجربيات:
آموزش هاي فراواني در دپارطمانهاي متنوع مركز برنامه ريزي شده است .براي اين مهم منابع آموزشي فراواني وجود دارد هماننلد
 :سيالبس ،طرا درس ،اساليدهاي آموزشي و كمك آموزشي ،نمونه سواالت آزمون ،نمونه طمرين ها و  ...همچنين راهنماهلايي نيلز
جهت نحوه انتخاب و گزينش مربيان ،فرمها و روالهاي كاري و اجرايلي ،نحلوه ارزيلابي از عمل لرد مربيلان ،نحلوه ارزيلابي كي لي
آموزش و ساير موارد مشابه.
بديهي است نماينده مركز رشد و خالقيت براي دستيابي به اين دانش گرانبها باينتي ضمن اخذ شرايد الزس ،طوان خلود را در پيلاده
سازي آنها به مركز ثابت نمايد و نيز امانت دار اين دانش باشد.

 -3برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مديران و پرسنل:
جهت آش نايي كام نماينده و مديران آن با مركز كارگاه هاي آموزشي براي آنها در نظر گرفته مي شلود كله در مركلز اجلرا ملي
شود .در اين كارگاه ها دانش و طجربه مديران مركز بطور كام در اختيار نماينده قرار مي گيرد.
همچنين نماينده مديران و پرسن آن از نزديك و بطور ملموس با نحوه كار مركز ،روالهاي كاري ،آئين نامه ها ،فرمها و بخلش نامله
هاي سازمان آشنا مي شوند و كليه مدارك الزس در اختيار آنها قرار مي گيرد.

 -4ارزيابي از مربيان و برگزاري كالسهاي تربيت مربي:
كليه مربياني كه در نمايندگي فعاليت مي نمايند مي باينت قبالً از نظر كي ي به طائيد دپارطمان مربوطه در مركلز برسلند و حلال يت
علمي آنها مورد بررسي و طائيد قرار گيرد .براي افزايش سطح علمي مربيان كارگاه هاي طربيت مربي نيز مرطبا برگزار مي گردد.

 -5نظارت كامل كيفي و كمي بر عملكرد نمايندگي:
ناظرين و بازرسين مركز بطور مرطب از نمايندگي بازديد بعم خواهد آورد و از نظر كي لي بطلور دقيلع فعاليلت نماينلده را ملورد
ارزيابي قرار خواهند داد و ن ات مثبت و من ي آن طبع روالهاي موجود به نماينده اعالس خواهد داشت طا نماينده با رعايت آنهلا در
جهت رشد ارائه خدمات كي ي به مشتريان گاس بردارد.

 -6بهره گيري از تجارب ساير نمايندگان:
عضويت در مركز ام اني را براي نماينده فراهم مي آورد كه با ساير نمايندگان در سطح كشور و بين المللي نيلز در طملاس و طعامل
باشد .جلنات سه ماهه اي برگزار مي گردد كه در آن كليه نمايندگان با هم به طبادل نظر مي پردازند.

تعهدات نماينده به مركز رشد و خالقيت كودكان

تعهدات نماينده به بطور عمده در بخش هاي زير قرار دارد:
 -1رعايت باورهاي بنيادي مركز و صداقت كاري
 -2ايجاد بستر فيزيكي مناسب و در خور شان
 -3ايجاد محيط كاري شاداب و دانش محور
 -4پياده سازي موفق دوره هاي آموزشي طبق استانداردها
 -5ارائه كليه خدمات و محصوالت نرم افزاري و سخت افزاري مركز
 -6قبول تعهد انجام حداقل كاركرد ماهيانه
 -7حضور كامل در جلسات ،تصميمات و فعاليت هاي گروهي مركز
 -8همكاري كامل با ناظران كيفي مركز

شرايط الزم براي دريافت نمايندگي:

 -1داشتن تجربه كافي و مفيد در زمينه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مرتبط با كودكان
 -2شراكت متوازن و مناسب
 -3داشتن مجوزهاي آموزشي و فعاليت هاي مرتبط
 -4دارا بودن توان مالي مناسب
 -5همسو بودن افكار و عقايد و ايدئولوژي كاري
 -6داشتن شرايط متعارف عرفي و اجتماعي
 -7آشنايي كافي با مركز و فعاليت هاي آن
 -8قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه

شرايط مالي في ما بين
تعامالت مالي بين مركز و نماينده شامل موارد زير مي باشد:
 -1پرداخت حق امتياز اخذ نمايندگي توسط نماينده:
نماينده به منظور عضويت در خانواده مركزبين المللي رشد و خالقيت كودكان و برخورداري از مزاياي آن مبلغلي را بعنلوان لع
امتياز به مركز پرداخت مي نمايد .اين مبلغ در سال  29بين  7طا  51ميليون طومان مي باشد .محاسبه ع امتيلاز بولورت پارامتريلك
مي باشد و بر اساس مول ه هايي نظير جمعيت شهري ،ميزان طوسعه يافتگي و محروميت استان ،و امثال آن براي هر شهرسلتان طوسلد
جداولي كه در برنامه  Excelطهيه شده است محاسبه مي گردد.

مبلغ ع امتياز مي باينت بوورت نقدي در هنگاس عقد قرارداد پرداخت شده باشد و اين مبلغ به هيچ عنوان قاب عودت نمي باشد.
با طوجه به اين ه قرارداد نمايندگي بوورت ي ناله طنظيم مي شود و در پايان و در حورت رضايت طرفين طمديد مي گردد ،پرداخت
مجدد ع امتياز جهت طمديد الزس نخواهد بود.

 -2پرداخت قدرالسهم آموزشي توسط نماينده:
نماينده از مح درآمد شهريه ثبت ناس به ميزان  92درحد بابت قدرالنهم به مركز پرداخت خواهد نمود .ايلن ميلزان در شلش ملاه
اول هم اري شام  1درحد طخ يف مي گردد.

شهريه دوره ها با طوجه به وضعيت هر شهرستان به طاييد هر دو طرف مي رسد و نماينده موظف است همان مبالغ طوافع شده را اعالس
نمايد .قدر النهم نيز با طوجه به اين مبالغ محاسبه خواهد شد.

ضمناً هر گونه طخ يف ،انوراف و عودت شهريه كه مطابع آيين نامه هاي مووب مركز انجلاس شلود در محاسلبه قلدر النلهم رعايلت
خواهد شد .هر گونه قرارداد آموزشي كه نماينده با سازمانها  ،شركت ها و اشخاص ثالث عقد نمايد كه چه در مح نمايندگي و چله
در خارج از آن اجرا شود نيز شام محاسبه قدر النهم خواهد گرديد.

 -3تعهد حداقل كاركرد آموزشي توسط نماينده:
نماينده متعهد مي گردد كه اسناد مالي مربوط به داق كاركرد ماهيانه را به مركز بپردازد.

حداقل كاركرد ماهيانه
مركز طوقع دارد كه نماينده در هر شهرستاني ،بنا به وضعيت آن شهر ،برآوردي از دوره هلاي آموزشلي قابل
اجرا در آن شهر و نيز طعداد دانش پذيران آن دوره ها را طهيه نمايد.
اين برآورد بوورت جدول زير خواهد بود.
رديف

ناس دوره

ميانگين شهريه دوره

طعداد ن رات

جمع شهريه دريافتي

جمع ك

برآورد فوق براي هر سال كاري طهيه مي گردد .اين برآورد در وهله اول نشلان دهنلده شلناخت نماينلده از
مركز و دوره هاي آن و نيز از شهرستان خود مي باشد.

با طوجه به اين ه بديهي است هيچگاه برآوردها در عم به قيقت كام نمي پيوندد ،طرفين ايلن بلرآورد را
بررسي و داقلي را براي آن طوافع مي نمايند كه اين داق كاركرد ميزاني است كه نماينلده قبلول ملي
نمايد كه تماً انجاس شود.

نماينده مبلغ قدر النهم مربوط به داق كاركرد و با طقنيد  59ماهه به مركز مي پردازد.

در حورطي كه كاركرد واقعي در پايان سال بيش از اين داق باشد ،ميلزان قلدر النلهم ملابقي نيلز طوسلد
نماينده پرداخت مي شود .اما اگر كاركرد كمتر از داق شد مركز مبلغي را عودت نخواهد كرد.

بديهي است مركز طماس طالش خود را جهت هم اري با نماينده انجاس خواهد داد طا نه طنهلا لداق كلاركرد
فوق بل ه بيش از برآوردهاي انجاس شده فعاليت آموزشي بدست آيد.

روال كاري دريافت نمايندگي :
*ط مي و ارسال فرس پرسشنامه متقاضي و كليه ضمائم الزس

* انجاس موا به ضوري با متقاضي طوسد مركز

*طهيه جدول برآورد كاركرد طوسد متقاضي ( داق كاركرد ماهيانه)

* معرفي اوليه ساختمانهاي مناسب جهت نمايندگي

* بازديد از مح شهرستانها و فعاليت هاي سابع و جاري متقاضي

* پرداخت ع امتياز طوسد نماينده

* ارائه موافقت احولي كتبي از مركز به متقاضي

* طجهيز كام ساختمان و فضاي آموزشي

* عقد قرار داد نهايي

فرم پرسش نامه
متقاضيان نمايندگي
الف -مقدمه
متقاضي گرامي ،نظر به درخواست جنابعالي در خووص دريافت نمايندگي مركز بين المللي رشد و خالقيلت
كودكان جهت فعاليت در مح مورد درخواست ،خواهشمند است به دقت به موارد منلدرج در ايلن پرسلش
نامه پاسخ دهيد.
موا به و بازديلد از محل

بررسي اوليه درخواست شما با طوجه به اين پرسش نامه انجاس خواهد شد و مرا
در حورت ا راز شرايد الزس ،به عم خواهد آمد.
ب -مشخصات فردي
ناس:

ناس خانوادگي:

سال طولد:

مح طولد:

وضعيت طأه :

وضعيت نظاس وظي ه:

مح اقامت:

مدت اقامت:

آدرس و طل ن:

ج -سوابع طحويلي
ناس دبيرستان/
دانشگاه

شهرستان

طاريخ اخذ
مدرك

رشته طحويلي

نوع مدرك

در حورت همراه داشتن طووير مدارك اخذ شده آنها را پيوست نماييد در غيلر اينولورت در اسلرع وقلت
ننبت به طهيه و ارسال طواوير مدارك اقداس نمائيد.
د -سوابق كاري
در اين قنمت شرا مختوري از سوابع كاري خود را مرقوس فرمائيد.
رديف

ناس موسنه/
شركت

سمت

طاريخ شروع و

شرا مختور

خاطمه

فعاليت

طل ن

در حورت همراه داشتن برگه سابقه كار در مح هاي فوق ،آنها را پيوست نماييد.
هـ) سوابق آموزشي و پژوهش متقاضي
در اين قنمت شرا مختوري از فعاليتهاي مرطبد با آموزش ،طحقيلع و پلژوهش خلود رامرقلوس نمائيلد ،ايلن
فعاليت ها مي طواند شام طدريس ،طأليف ،طرجمه ،مديريت آموزشي و ساير موارد مشابه باشد.
رديف

شرح

ميزان آشنايي با زبانهاي خارجه

انگليني

متوسد

خوب

عالي

ساير

متوسد

خوب

عالي

ميزان آشنايي با وزه روانشناسي و مشاوره متوسد

عالي

خوب

در حورت داشتن هر گونه مدرك بين المللي مرقوس فرمائيد.
درحورت گذراندن هر گونه دوره طخووي مرقوس فرمائيد.

و -امكانات آموزشي موجود متقاضي
در حورطي كه در ال اضر ام انات آموزشي داريد ،جداول زير را ط مي نمائيلد .در غيلر اينولورت اگلر
ام انات فيزي ي در راستاي آموزش در اختيار داريد طوضيح دهيد:
مشخوات كلي
ناس مركز /ناس مؤسنه آموزشي:

دولتي:

ناس و ناس خانوادگي باالطرين مقاس من ول:

ارگان /سازمان حادر كننده مجوز طاسيس:

نوع مجوز طأسيس:

آموزشگاه:

نوع اول:

غير دولتي:

نوع دوس:

شماره مجوز طأسيس:

طاريخ مجوز طأسيس:

نوع مال يت مح :

طل ن و فاكس:

آدرس:

نوع سوس:

مشخوات دوره هاي آموزشي اجرا شده با ذكر ن ر ساعت
-5

-1

-9

-6

-3

-7

-4

-8
وا دهاي اداري

مجموع فضاهاي وا دهاي اداري( به متر مربع):

طعداد كاركنان وا دهاي اداري:
وا دهاي آموزشي

مجموع فضاهاي آموزشي( به مترمربع):

طعداد كاركنان وا دهاي آموزشي:
كالس ها

شماره كالس

زيربنا

طعداد حندلي

كمك آموزشي و ساير ام انات

ساير ام انات آموزشي
كتابخانه /آرشيو كتاب:

سمعي و بوري:

اطاق مربيان:

ز -نيروي انساني ماهر موجود متقاضي:
در اختيار داشتن نيروي انناني ماهر در زمينه پرسن و مربيان ي ي از پارامترهاي مهم موفقيلت ملي باشلد .از
اين رو در حورطي كه به افراد متخوص در اين زمينه دسترسي داريد ،در جدول زير مرقوس فرمائيد.
رديف

ناس و ناس خانوادگي

مدرك و رشته طحويلي

*

نحوه هم اري با شما

خالحه سوابع اجرائي

* اطالعات مندرج در اين ستون مي طواند شام موارد زير باشد :شراكت ،استخداس ،قراردادي ،ساعتي ،لع
التدريس و ...

ح -اطالعات آماري از محل مورد درخواست متقاضي
داشتن اطالعات آماري و برآورد طقريبي بنياري از اطالعات ،كمك فراواني در ارايه طرا طلوجيهي و برنامله
ريزي و زمانبندي فعاليت مي نمايد .در موارد زير مي طوانيد با انجاس طحقيقات و جملع آوري اطالعلات نتلاي
م يدي را بدست آوريد:

جمعيت شهرستان:
جمعيت طقريبي كودكان و نوجوانان( 4طا  59سال):
فاحله و جمعيت شهرستان هاي اطراف :شلهر  .................فاحلله  ................كيللومتر /شلهر  ...............فاحلله
 .......................كيلومتر
طعداد آموزشگاههاي فعال زبان:
طعداد مهدهاي كودك و پيش دبنتاني فعال شهرستان:
طعداد دبنتانهاي دولتي ،نيمه دولتي و غير انت اعي فعال شهرستان:
طعداد مراكز مشاوره خانواده در شهرستان:

ت -سرمايه گذاري و تأمين مالي
ميزان سرمايه گذاري اوليه و سرمايه گذاري طدريجي در سال اول ،همچنين طوانائي كذب اعتبلارات بلان ي،
مي طواند عام مهمي در راه اندازي و پيشرفت يك فعاليت باشد .در اين قنمت پيش بيني هلاي واقلع بينانله
خود را (بدون در نظر گرفتن درآمد احله ار فعاليت) مرقوس فرمائيد.
ميزان سرمايه گذاري نقدي اوليه:
برآورد طقريبي از هزينه هاي طجهيز وا د آموزشي:
برآورد طقريبي از سرمايه گذاري جهت خريد يا اجاره ساختمان مورد نياز:
طوانائي در امر جذب اعتبارات بان ي:
ميزان سرمايه گذاري طدريجي در سال اول:

ك -آشنايي با بازاريابي و تبليغات
 در حورطي كه فعاليتهائي در راستاي امور بازاريابي و طبليغات در لوزه آملوزش انجلاس داده ايلد ،مرقلوسفرمائيد

 مختوري از برنامه هاي طبليغاطي كه جهت راه اندازي و فعاليت نمايندگي پليش بينلي ملي كنيلد ،طوضليحدهيد.

ل -ساير مدارك مورد نياز
خواهشمند است طواوير مدارك زير را در اسرع وقت طهيه و ارسال نماييد  .رسيدگي به درخواست شما منوط
به ط مي شدن مدارك خواهدبود.
 شناسنامه -مدرك نحويلي

 سند مال يت يا اجاره نامه ساختمان -جواز طأسيس آموزشگاه

