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کارچٍ فعالیت َای بزای کًدکان 
بٍ حساب ومی آید 



 َمزاَی اختیاری کًدک با يالدیه
يوشدیکان مًرد اعتماد، در فعالیت َایی 

کٍ بزایش جذاب، آمًسودٌ يسزگزم 
کىىدٌ است ي اختیار رَا کزدن آن را بٍ 

.ارادٌ خًد ،در َز شزایطی را دارد



 ًحق :ٌر وُع فعبلیت اختیبری ک
بقبء ، رشد، امىیت َ مشبرکت اَ 

.ىدازدویرا بً خطر 



تقاضا بزای ویزيی کار کًدکان  -1مدل شمارٌ  
الدامبت ياحدَبی سبسمبن  

ملل َمزاٌ ثب تديیه ي  
تصًیت لًاویه حداللی  

ثب   ثدين پطتًاوٍ اجزایی
ایجبد حك دیدثبوی ثزای  

مجبمغ ثیه المللی 

افطبگزی ي آگبٌ گزی

الدامبت مزثًط ثٍ جىجص 
حمًق )َبی حمًق ثطزی 

(  حمًق وًدوبن–سوبن 
 جىجص َبی وبرگزی 

تمبضب ثزای  -
ویزيی وبر وًدوبن 
ثٍ اضىبل گًوبگًن 

مىبست ثب ویبس 
:ثبسار سزمبیٍ

ريستبیی–ضُزی 
غیزمُبجز–مُبجز 
 غیزرسمی–رسمی 
–لبوًوی

غیزلبوًوی
–وظبمی 

غیزوظبمی
پسز -دختز 

ویبس سزمبیٍ در ثبسار رلبثتی ثٍ  -
ویزيی وبر ارسان، مغیغ ي لبثل وىتزل

جبثٍ جبیی سزمبیٍ ثٍ لحبػ مىبوی  -
اس یه وطًر ثٍ وطًر دیگز 

جب ثٍ جبیی سزمبیٍ ثٍ لحبػ   -
یب خدمبت ثب تًجٍ  ػزضٍ تًلید وبال

ثٍ تمبضبی ثبسار ي وزخ سًد 
جُبن ثیىی وئًلیجزالیسم ثز   سلغٍ -

پبیٍ اوؼغبف پذیزی ي ممزرات سدایی 
اس راثغٍ صبحجبن سزمبیٍ ي ویزيی 

وبر 
  -سًء استفبدَب اس ویزيی وبر وًدوبن

پدید آمدن ػزصٍ َبی تبسٌ ای اس وبر  
وًدوبن ثٍ ػىًان وبرگز جىسی،  

صىؼت پًرن ي وًدن سزثبس در وىبر  
سبیز اضىبل سىتی  

افشایص 
تمبضب 
ثزای 

ویزيی 
وبر 

وًدوبن 

فطبر   
در 

جُت 
وبَص 
تمبضب 
ثزای 

ویزيی 
وبر 

وًدوبن



عزضٍ ویزيی کار کًدکان درسطح ملی -2مدل شمارٌ 
سبسی ي اعالع  مستىد 

رسبوی فؼبلیت َبی  
تطىلُبی  وبرگزی ثز پبیٍ  

میثبق َبی ثیه المللی در  
جُت حفبظت اس ثبسار وبر 

ثشرگسبالن

:  افطبگزی ي آگبٌ گزی
الدامبت مزثًط ثٍ ضجىٍ 

َبی ديستدار وًدن ،  
ياحدَبی ملی سبسمبن ملل،  

... یًویسف، 

ػزضٍ ویزيی وبر 
:وًدوبن
ريستبیی–ضُزی 
غیزمُبجز–مُبجز 
 غیزرسمی–رسمی 
–لبوًوی

غیزلبوًوی
–وظبمی 

غیزوظبمی
پسز -دختز 

سمت  راودٌ ضدن اوثزیت سبوىبن ريستب ثٍ - 
مىبعك ضُزی ثدين دستزسی ثٍ اثشارَبی تًلیدی ي 

خدمبتی

حضًر وبرگزان مُبجز يپىبَجً  خبرجی  افشایص -
ثٍ ػلت جىگ َبی مىغمٍ ای 

ایجبد  ویبس ثٍ جذة سزمبیٍ خبرجی ثب استدالل -
اضتغبل ي وبَص وزخ ثیىبری 

اس ثبسار ػزضٍ ویزيی وبر، ثزای  ممزرات سدایی -
فزاَم آيردن ویزيی وبر مغیغ ي وم تًلغ 

-
تديیه لًاویه لبثل تفسیز ي فبلد ثًدجٍ اجزایی ي _ 

وظبرت در ػزصٍ وبر وًدوبن

پذیزش مطزيط پیمبن وبمٍ حمًق وًدن ثدين  -
وؼزیف سبسي وبر اجزایی يدیدثبوی آن

  

ایه ثبير وُه وٍ يالدیه ثٍ ػىًان صبحت ي  تجلیغ -
مبله وًدوبن مسئًلیت تأمیه سودگی، آمًسش ي رفبٌ 

-.آوبن را ثز ػُدٌ دارود

وىتزل 
صًری 
ػزضٍ 
ویزيی 

وبر 
وًدوبن 

تالش   
در 

جُت 
محديد 
وزدن 

ػزضٍ 
ویزيی 

وبر 
وًدوبن



عزضٍ ي وقاضای ویزيی کار کًدکان ، سطح محلی -3مدل شمارٌ  
الدامبت ادارات متًلی  

اجزای عزح َبی جمغ آيری  -
وًدوبن وبرگزی وٍ در خیبثبن َب وبر  

ثٍ  می وىىد ي تمسیم ثىدی آوبن
وًدوبن ثب يالدیه ایزاوی ي مُبجز، 

لبوًوی ي غیزلبوًوی
الدامبت اوجمه ديستداران وًدن    

وزمبن  در دٌ سبل اخیز
ثزگشاری والسُبی آمًسضی ي   -

مُبرت آمًسی
آمًسش وًدوبن ثزای ثلىد وزدن   -

َمزاٌ ثب اعالع رسبوی  صدایطبن،
تًسظ خًد آوبن در مًرد مسبئل ي  

مطىالت ضبن 
َبی تًاومىدسبسی وًدوبن  پزيصٌ -

ثب ريیىزد آمًسش ي پضيَص  
مطبروتی

ایجبد حلمٍ َبی حمبیتی اس افزاد  -
دايعلت در اعزاف وًدوبن وبر گز 

ثبسار ػزضٍ ي 
تمبضبی ویزيی 

:وبر وًدوبن
ريستبیی–ضُزی 
غیزمُبجز–مُبجز 
 غیزرسمی–رسمی 
–لبوًوی

غیزلبوًوی
–وظبمی 

غیزوظبمی
پسز -دختز 

وبر  دالیل يالدیه ثزای ػزضٍ ویزيی 
وًدوبن ضبن در ثبسار

فمز  -
ثی وبری ي اس وبرافتبدگی افزاد  -

ثشرگسبل 
وجًد حمبیت َبی تأمیه اجتمبػی اس ثی  -

...وبران، ثیمبران ي 
وجًد امىبن يريد وًدوبن ثٍ محیظ َبی  -

آمًسضی یب پبییه ثًدن ویفیت آمًسش ثٍ 
يیضٌ ویفیت آمًسش  ثزای وًدوبن مُبجز

يجًد ثبيرَبی وُه در در تزویت ثب  -
لًاویه مًجًد يالدیه ثٍ ػىًان صبحت ي 

مبله وًدوبن، صبحت اختیبر ویزيی وبر 
اي َستىد ي وًدوبن ثبید ثٍ ضیًٌ َبی 

گًوبگًن فزيش ویزيی وبر خًد در ثبسار 
دیه خًد را ثٍ يالدیه ادا وىىد ي ثٍ وبر 

.اججبری يادار می ضًود



 امرَزي برطبق آخریه آمبر
:سبزمبن ملل

 168  ،میلیُن کُدک درجٍبن
بً کبر کردن َادار می شُد َ 
پیبمد ٌبی آن را در ٌمً عمر 

.بر دَش می کشىد



پبیبن
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