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داســتان کایــاک، داســتان �پــر فــراز 
ــت  ــت اس ــار از خالقی ــیب سرش و نش
ــه و  ــک  خالقان ــای کوچ ــک روی ــه از ی ک
نــوآوری جدیــد آغــاز شــد؛ رویاییــی بــرای 
کــودکان ســرزمیپن عزیپزمــان ایپــران. 
ــد و  ــیپر رش ــروز در مس ــه ام ــه ای ک قص

ــی دارد. ــدم برم ــت ق موفقی

داستان کایاک



تــالش هســتند  و تالشــگری کــه در  گــروه دغدغه منــد 
کــودکان و نوجوانــان اســتعداد خــود را شــناخته و در مســیپر 
آن گام بردارنــد. ایپــن گــروه شــامل افــراد متخصــص در زمینه 
هــای روانشناســی، جامعــه شناســی و ...  اســت کــه در 
راســتای هــدف کایــاک تحقییــق و �پژوهــش مــی کننــد. تیمــی 
ــودکان  ــت ک ــوآوری و خالقی ــد ن ــران رش ــه نگ ــد ک دغدغه من

مــان می باشــد.

داستان کایاک



چالش ها و مشکالت 

ــد در  ــن تهدی ــر، مهم تریپ ــر حاض در عص
ــون و  ــوب،  قان ــه چارچ ــن هم ــان ایپ می
ــن  مســیپرهای مشــخص از �یــش تعییپ
ــن  ــن رفت ــودکان، از بیپ ــرای ک ــده ب ش

ــت. ــوآوری آن هاس ــت و ن خالقی



ــان  ــف جه ــدارس مختل ــه م ــتیم ک ــاهد آن هس ــروزه ش ام
ــد و  ــت برمی دارن ــذف خالقی ــوی ح ــه س ــدم ب ــفانه ق متاس
مســیپر �یشــرفت و رشــد را محــدود بــه هدف هــای مشــخص 
شــده می کننــد کــه البته عــدم تحقــق آن هــا باعث افســردگی 
ــاخت  ــر س ــن زیپ ــود. همچنیپ ــان می ش ــی نوجوان ــزوا طلبی و ان
ــت  ــودکان و تربی ــتعداد ک ــرورش اس ــرای �پ ــبیی ب ــا ی مناس ه

شــغلی آ نهــا متاســفانه در کشــور مــا وجــود نــدارد.

چالش ها و مشکالت 



 ایپــن در حالــی اســت کــه رشــد خالقیــت و نــوآوری کــودکان 
ــه و  ــه جامع ــرای ورود ب ــا ب ــازی آن ه ــاده س ــان و آم و نوجوان
ــرای  ــا ب ــت آن ه ــن تربی ــرایط و همچنیپ ــا ش ــود ب ــق خ تطبیی
داشــتن عمل هــا و عکس المعل هــای درســت در شــرایط 

ــت. ــن دوران اس ــا  در ایپ ــن کاره ــف از مهم تریپ مختل
ــغل های  ــا ش ــا ب ــدگان م ــغل آین ــم ش ــوب می دانی ــروزه خ ام
از قبــل تعریــف شــده دوران گذشــته متفــاوت خواهــد بپــود و 
هــر ســاله مشــاغل جدیــدی نیــاز جوامــع مختلــف می شــود. 
بــه شــکلی کــه ۶۵ درصــد مشــاغل آینــده کســب و کارهــای 
جدیــد هســتند. همچنیپــن نبایــد از یــاد ببریــم کــه مشــاغل 
قدیمــی نیپــز امــروزه دچــار تغییپــرات بســیار زیــادی شــده اند.

چالش ها و مشکالت 



بــا  قــدری  بــه  موضــوع  ایپــن   
اهمیــت اســت کــه بــرای اطمینان 
از آینــده کودکانمــان در راســتای 
ــد گام  ــا بای ــت آن ه ــد و خالقی رش

ــم.  برداری
امــا چگونــه و روش درســت در ایپن 

ــیپر چیست؟ مس

چالش ها و مشکالت 



راه حل کایاک
ــم  ــی کنی ــالش م ــاک  ت ــم کای ــا در تی م
تــا کــودکان و نوجوانــان بتوانند مســیپر 
رشــد و خالقیــت را کشــف کننــد و خود 
ــدرن  ــان م ــرییع جه ــرات س ــا تغییپ را ب
تطبییــق دهنــد و بــا درک درســتی از 
آینــده خالقیــت و نــوآوری خــود را ارتقــا 
و رشــد دهنــد تــا جایــگاه شــغلی و 

ــد. ــدا کنن ــود را �ی ــادی خ اقتص



ــه   ــر اینک ــالوه ب ــد ع ــاک میتوان ــان در کای ــودکان و نوجوان ک
تجربــه کوتاهــی از مشــاغل مختلــف را کســب کننــد، آموزش 
ــن  ــب در ایپ ــنجی مناس ــد و استعدادس ــی را بگذرانن کارآفرین

بســتر را تجربــه کننــد.
همچنیپــن امــکان تعامــل بــا همســاالن خــود و تیــم ســازی 

را داشــته باشــند.
در ایپــن راســتا هــم گــروه کایــاک وظیفــه �شــتیبانی و جهــت 

دهــی بــه ایپــن عزیپــزان را بــر عهــده دارد.
ــدان  ــادی فرزن ــوش اقتص ــا ه ــت ت ــالش اس ــم در ت ــن تی ایپ
ایپــران زمیپــن و خالقیــت آنهــا بــرای کارافرینــی را رشــد و ارتقــا 

ــد. ده

راه حل کایاک



ــار  ــی سرش ــای آموزش ــو ه ــا ویدیی ــات ب ــن موضوع ــام ایپ  تم
ازهیجــان و همچنیپــن بــازی هاییــی هدفمنــد و چالــش هاییــی 

ــود. ــی ش ــوزش داده م ــاوت آم متف
ــبیه  ــای ش ــازی ه ــق ب ــوآوری ازطریی ــوزش و ن ــا آم ــاک ب کای
سازکســب و کار هــای مختلــف در قالب گیمیفیکشــن در نظر 
دارد کــودکان و نوجوانــان بیپــن ۵ تــا ۱۴ ســاله را بــرای انتخــاب 
هــای مهــم و واقعــی آینــده آمــاده کنــد. و امــکان ســنجش 
اســتعدادها و عالقمندی هــای فرزنــدان را بــا دسترســی بــاال 

ــم آورد. ــا فراه ــبت گروه ه ــه نس ــر ب ــه ای کمت و هزین
مــا در تــالش هســتیم بــا اســتفاده از طراحــی بــازی در 
حــوزه کســب کار و بــا در نظــر گرفتــن ۳۴ مبحــث خالقیــت 
و اســتعداد کــودکان و نوجوانــان را بســنجیم تــا مســیپر 

موفقیــت و خالقیــت آنهــا مشــخص تر باشــد.

راه حل کایاک



طراحی و تولید بازی های کسب و کار برای کودک و نوجوان

ما کایاکی ها در سه حوزه 

مشغول به فعالیت هستیم:
طراح و مجری �پروژه های حوزه کارافرینی کودکان در سطح شهری و ملی

تربیت معلمان و مربیان حوزه کارافرینی برای کودکان

راه حل کایاک



ره آورد کایاک
- �ک بازی تولید 

- بازی استاپ موشن 
- بازی فوتبال

- برگزاری کارگاه ها



کایاک از ابتدای تولد  در تالش بپوده است تا بتواند در حوزه کودک ونوجوان 
به دستاورد های بزرگ و چشمگیپر دست �یدا کند، به همیپن جهت 

اقدامات شایانی برای کودکان و نوجوانان ایپن سرزمیپن انجام داده است.
از جمله ایپن اقدامات میتوان به :

              - �ک بازی تولید

              - بازی استاپ موشن

              - بازی فوتبال 

راه حل کایاک



)رونماییی 1 اسفند 1400(

بازی تولید



تمریین کسب و کارهای تولیدی 

ابزار ساخت      .1
10 ویدئو آموزشی برای والدیین و کودک و نوجوان )سبک زندگی(      .2

6 کارت برای هدفگذاری و برنامه رییزی و خواسته و نیاز     .3
آموزش بازاریاببی و فروش       .4

کسب درآمد  .5



بازی استاپ موشن

)اپلیکیشن کایاک(



بازی استاپ موشن

اســتاپ موشــن یکــی از تکنیک هــای 
ــه در آن  ــت ک ــازی اس ــن  س انیمیش
شــیء را فریــم بــه فریــم حرکــت داده 
و تصویپــر آن را توســط دوربیپــن ضبــط 
تصاویپــر  ایپــن  توالــی  از  می کننــد. 
بــه نظــر می رســد کــه شــیء بــه 
خــودی خــود در حــال حرکــت اســت. 
ــرک  ــل متح ــا مفاص ــک هاییی ب عروس
شــده  ســاخته  عروســک های  یــا 
ــک  ــن تکنی ــو در ایپ ــا لگ ــر و ی ــا خمیپ ب

ــد.  ــادی دارن ــرد زی کارب



ــایل  ــان، وس ــک از انس ــای عروس ــه ج ــوارد ب ــیاری از م در بس
ــود. ــتفاده می ش ــم اس ــان و… ه ــه، گیاه خان

ــن،  ــازی انالیپ ــن ب ــوان اولیپ ــه عن ــازی ب ــن ب ــاب ایپ ــت انتخ عل
جدیــد و جــذاب بپــودن و در دســترس نبپــودن بــرای مخاطبیپــن 
ــتاپ  ــازی اس ــن در ب ــت. همچنیپ ــال( اس ــن سن)7-14س ایپ
موشــن اســتعداد حافظــه طراحــی، اســتعداد تجســم فضاییی 
حــل  خالقیــت،  نویســی(،  ســنارییو  نویســی)  داســتان  و 
ــارت  ــارغ از مه ــود. ف ــی ش ــر م ــزی درگیپ ــه ریپ ــئله و برنام مس
هــا و بررســی اســتعداد هــا در ایپــن بــازی بــه تشــخیص نقــش 

هــای تیمــی هــر فــرد دقــت و توجــه شــده اســت.



معرفی و آموزش استاپ موشن در ۳ سطح  
تست رفتارشناسی شغلی  

بررسی۳هوش کاربردی در استاپ موشن   
اجرای �پروژه و کسب درآمد   

۱۵ ویدئو آموزشی برای والدیپن و کودک و نوجوان  
تاالر گفتگو برای تعامل کودک و نوجوان و رشد در بازی  •
آموزش بازاریابیی و فروش و چالش هایش )مرحله ۱ و 2(  •

�شتیبانی فنی و علمی  •
کالس های تخصصی استاپ موشن   •

بازارچه فروش �پروژه های برتر  •



بازی فوتبال
)اپلیکیشن کایاک(



ایپن بازی  سعی در استعداد سنجی در حوزه مشاغل مربپوط به 
فوتبال را دارد  و شامل آموزش و استعداد سنجی و آشناییی با 

مشاغل حوزه فوتبال میشود.



برگزاری کارگاه ها 



گروه کایاک عالوه بر تهیه و تولید بازی کارگاه های مختلف 
از جمله تربیت کودک با بازی ، مبانی کار آفرینی ، شخصیت 

شناسی و... را برای تمام سنیپن و  والدیپن برگزار میکند.



مزیت رقابتی 



آموزش کارآفرینی به 

روش گیمیفیکیشن 

باشگاه والدیپن کایاک
)بستری برای رشد همزمان والدیپن (

استعداد سنجی 
نقطه ای 

اولیپن شبکه اجتماعی 
کارآقرینی 

)برای کودکان و نوجوانان(

ارزان 

در درسترس 



مسییر کایاک



شروع وب اپلیکشیین کایاک
با همکاری علی خباز )استارت آپ هوما(

۱ اسفند ۱۴00

7

رونماییی از محصول تجاری بازی تولید

۶

27 فروردیپن ۱۴0۱

پذییرش در نیتک پارک
۵

۱ بیهمن ۱۴00

گسترش تیم 

آبان ۱۴00

جذب سرمایه 100 استارت آپ 
واگذاری 10% سهام 

۳

 22 آذر۱۴00

برگزیده لیگ ملی نوآوری 
دانشگاه فردوسی 

برگزیده رویداد ملی ادتک

2

اردیبیهشت و خرداد ۱۴00

mvp شروع و رونماییی از
۱

اسفند ۱۳99

۴



پلن آینده



ورود به بازارهای جهانی

چاپ کتاب 

کارخانه نوآوری کودک و نوجوان 

شتابدهنده کودک 



اعضای تیم 





 @kayak.bazi kayakbazi.com

kayak.bazi@gmail.com

09944173022

�ییج اینستاگرام آدرس سایت

آدرس �ست الکترونیکی

شماره واتساپ


