
 

 "ییقصه گو یالملل نیجشنواره ب يبرگزار "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه

جشـنواره را بـا  نیـا زیر نظر معاونت فرهنگی این سازمان کودکان و نوجوانان يکانون پرورش فکر يهنر يهانشیمرکز آفر
 انیگوقصـه انیو مؤثر م دیمف اتیو تبادل تجرب يدانش نظر يارتقا يبرا نهیزم جادیا ،ییگوفرهنگ قصه جیهدف توسعه و ترو

بـا حضـور اقشـار مختلـف مـردم و  ییوگسـنت قصـه يایـاح ،ییگوحوزه قصـه و قصـه دیکارشناسان و اسات ،یو خارج یرانیا
فرهنگ  جیو مشارکت مردم و ترو ییگوقصه يدر اجرا نینو يهاروش جیو ترو نییتب يبرا يزیردر جشنواره، برنامه انیگوقصه
 .کندیساز در جامعه برگزار مو فرهنگ یابزار ارتباط کیعنوان به ییگوقصه

 ملـیهر ساله در بخش اسـتانی و  درحوزه کودك و نوجوان برگزاري نمایشگاه و جشنوارهیی با قصه گو یالملل نیجشنواره ب
 شود.زیر نظر معاونت فرهنگی برگزار می

 ودومین دوره خود را برگزار کردبیست  1398گویی در سال المللی قصهجشنواره بین
 
 
 

 هدف

 کند.این بخش، دالیل اجراي توافقنامه سطح خدمت را بیان می
کـانون پـرورش فکـري  ارائـه شـده توسـط خـدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

ین دگویی؛ والـعموم عالقمندان بـه فـن قصـه يبرایی قصه گو یالملل نیجشنواره ب يبرگزار لیتحو کیفیت کودکان ونوجوانان
 .ردیمورد توافق قرار گ ،اولیاي تربیتی، فعاالن حوزه کودك ونوجوان و کودکان ونوجوانان

را در صـورت لـزوم  یسـازمان يهاتینظـارت و مسـئول يهـا، روشدر خصوص ایـن خـدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا
 کند.یم مشخص

 
 

 مسئولیت
توافقنامـه دهد خدمت ارائه شـده در یاجازه م کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانانبه را که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا

شود که دستگاه چه مسـئولیت قـانونی در قبـال همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستندرا ارائه کند،  سطح خدمت
 شهروند متقاضی خدمت دارد. 

 
 تیشخصـ يریـدر شکل گ ییو نقش قصه گو یرانیا نهیریسنت د جیبه منظور توسعه و ترو ییقصه گو یالملل نیه بجشنوار

 کند.یم ییجشنواره قصه گو يهر ساله اقدام به برگزار يکودکان و نوجوانان، کانون پرورش فکر
را بـه  ییقصـه گـو یالمللـ نیجشنواره بـ يبرگزار کند که خدمتیموافقت مکودکان ونوجوانان  يکانون پرورش فکر سازمان

 :شودارائه  ریز بیترت



 ها، گروه آزاد و نوجوانن، پدربزرگ ها و مادربزرگمربیا هايگویان در بخشفراهم کردن امکان شرکت قصه -

 ایرانی در بخش بین المللی جشنوارهگویان غیرایجاد امکان شرکت قصه -
  خالق(با استفاده از ابزار) یا(بدون استفاده از ابزار) هايگو در یکی از بخشامکان شرکت قصه -
 با انتخاب موضوعات پیشنهادي در فراخوان جشنوارهي اهیثان 90 يهاقصه بخششرکت در   -

 با موضوعات پیشنهادي معاونت فرهنگی یسیمقاله نو -

 هاي جشنواره به صورت آنالینفراهم کردن امکان پخش هم زمان برنامه -

 
کرده اسـت؛کانون پـرورش  بیتصو31/2/1359در جلسه مورخ  یانقالب اسالم يسازمان که شورا نیا ينامهاساسمطابق با 

و نوجوانـان و کمـک بـه  کودکـانی و ذوقـ يامکانات الزم جهت رشـد و پـرورش فکـر جادیابا هدف نوجوانان  کودکان و يفکر
 شـانیا ياستعدادها ییو نوجوانان و کمک به شکوفا یاسالم تیترب و میبر اساس ارزشها و نظام تعل شانیاياستعدادها ییشکوفا

 نیجشـنواره بـ يدرحـوزه برگـزار يهااستیس يو اجرا جادیمجوز ا يدارا است و یاسالمتیو ترب میتعل نظامبر اساس ارزشها و
 است:  لیاست که مستندات آن به شرح ذ یفرهنگ و آموزش عال زارتوابسته به و ی، به صورت شرکت دولتییقصه گو یالملل

 سازمان آمده است؛  یکل فیبخش وظا در
طراحـان، هنرمنـدان و  کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسـندگان، :)ثبند ( ،8ماده  

 ناشران و همکاري با آنان
 نوجوانان هاي هنري مخصوص کودکان ومایشگاهها و نتولید تئاتر و برگزاري جشنواره: )جبند ( ،8ماده 

 

 ها:مسئولیت

 به این دستگاه ارائه نماید.سازمان  مکلف است مدارك خود را تنها از طریق سامانه شرکت در بخش قصه گوییمتقاضی 
 نیبـ جشـنواره يبرگـزار زیرخـدمت/و جشنواره حوزه کودك و نوجوان شگاهینما يبرگزار خدمت اطالعات موارد مربوط به فرم

در پیوست ج بـه صـورت دقیـق در kanoonfest.ir.و kpf.ir   دستگاه رسانیاطالع پایگاه روي ارائه جهتیی قصه گو یالملل
هـاي دسترسـی بـه خـدمت و کلیـه  رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی، نحوه دسترسی و زمان

 شود.  ي دستگاه ذکر میجزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سو
 

 دوره عملکرد

 
 يپـرورش فکـر کـانونفرهنگـی مقـام مسـئول؛ معاونـت  ي) و تحت امضا29/12/1399( خیتوافقنامه سطح خدمت تا تار نیا

 کودکان ونوجوانان اعتبار دارد. 
بـا موافقـت دو جانبـه هـر دو  ایـشـده  نیگزیکه اصالح، جا یزمان یعنی)29/12/1399توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا ( نیا

 )G2Gخدمات  يسازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برا
 د.ابیو امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه  جادیا دیتوافقنامه سطح خدمت جد کی سالهکیبازه  انیپا در

 


