
 

 توافقنامه سطح خدمت 

 "  و مربیان و ارشد نوجوان -کودک  اعضای -نشیآفر یتجسم یمهرواره هنرها یبرگزار "
 

های  آفرینشمدیریت ؛ ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 یبرا "  کودک و نوجوان نشیآفر یتجسم یمهرواره هنرها یبرگزار "خدمت  لیتحو ، کیفیتادبی هنری

 .ردیمورد توافق قرار گ "کلیه کودکان و نوجوانان مستعد در شاخه هنری اعالم شده"گیرندگان خدمت

را در صورت لزوم  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا

  کند.یم مشخص

 :مسئولیت

 "کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانانهنری  و های ادبی آفرینشمدیریت "به را که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا

شود همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستندرا ارائه کند،  توافقنامه سطح خدمتدهد خدمت ارائه شده در یاجازه م

  که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. 

 

 یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا یدارا "کودکان ونوجوانان یکانون پرورش فکر یو هنر یادب یها نشیآفر تیریمد"

 مستندات آن به شرح ذیل است: است که هنرمندان حوزه کودک ونوجوان  یبراکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران در ، اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان که 8در ماده شماره 

 ه است وظایف کلی سازمان توضیح داده شده است .تصویب نمود 59.2.31جلسه مورخ 

 سندگان،ینو قیتشو قیکودکان و نوجوانان از طر اتیادب جیعه و تروکمک به توس ،«ث»در بند  

 ن؛را جزء وظایف این سازمان برشمرده است.با آنا یهنرمندان و ناشران و همکار طراحان،

 گیرنده :تعهدات خدمت

 دستگاه که مدارک خود را به صورت الکترونیکی در درگاه پرتال سازمانی مجوز مکلف است  نیا افتیدر یمتقاض

 ثبت نماید.

  ها اعالم شده است  مقررات و شرایط عمومی که در فرم شرکت در مهروارهخدمت گیرندگان موظف هستند از

 پیروی کنند و عدم رعایت موارد ذکر شده باعث حذف اثر از مرحله داوری آن مهرواره خواهد شد. 



 

  و در بسته بندی مناسب به دفتر دبیرخانه خدمت گیرنده موظف است اثر خود را به نحو مطلوب و رعایت ایمنی

 ارسال نمایند .

  ج به  وستیدر پ "دستگاه رسانی اطالع گاهیپا یجهت ارائه رو رخدمتیاطالعات خدمت/ز"موارد مربوط به فرم

 های و زمان ینحوه دسترس ،یمتقاض یدر رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضور قیصورت دق

 شده است. ذکردستگاه  یخدمت بصورت متعهدانه از سو اتیجزئ هیبه خدمت و کل یدسترس

 : ییتعهدات دستگاه اجرا

 یهنر تیخالق ییو شکوفا ییشناسا یبرا یا نهیآوردن زم فراهمبا هدف  ؛یو ادب یهنر یها نشیآفر مدیریت 

 کند: ،زیر مهرواره های هنری خود را برگزار میکودکان و نوجوانان 

 این مرکز: یفرع اهداف 

 مراکز کانون یاعضا نیرقابت سالم ب یفضا جادیا 

 یهنر یها تیمستعد در فعال یاعضا قیو تشو ییشناسا 

 کل استان معذور است. ریو نامه مد ستیآثار بدون ل رفتنیجشنواره از پذ رخانهیدب 

 :هاها و پرداختهزینه

 پایگاه روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطالعات" ها در فرمهزینهها مطبق با جدول ها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 در پیوست ج مشخص شده است. "دستگاه رسانیاطالع

 :دوره عملکرد

  ، اعتبار دارد.های ادبی و هنری آفرینش یتی مدیرامضا تحت و (1/1/1401) تاریخ از نامه سطح خدمتتوافق نیا

به متعهدین با موافقت دو جانبه  ایشده  نیگزیکه اصالح، جا یزمان یعنی( 28/12/1401حداکثر تا ) توافقنامه سطح خدمت نیا

 .، اعتبار داردامضاء برسد

 

 امضای مقام مسئول:

 انسیه موسویان

 های ادبی و هنری مدیر آفرینش

 



 
 


