
 

 

 توافقنامه سطح خدمت

 نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون اعضاء به کتاب امانت

 

 مقدمه:

 فرهنگی خدمات ارائه»های  یکی از زیر خدمت ؛نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون اعضاء به کتاب امانت 

 .شود محسوب می« کانون هنری و فرهنگی مراکز در نوجوانان و کودکان به هنری و

سیر مطالعاتی هدفمند و گسترش دایره اطالعات و واژگان کودک و  ،منظور باال بردن سطح سرانه مطالعهبه 

 دهد. نوجوان، کانون پرورش فکری کودک ونوجوان این خدمت را به مخاطبین خود ارائه می

 

ضویت مراکز فرهنگی هنری دارای کتابخانه تخصصی ویژه کودک و نوجوان هستند کودک و نوجوان پس از ع

های خوانده شده هر عضو،  توانند هر هفته سه بار و هر بار دوکتاب امانت بگیرد.خروجی گزارش کتاب در مرکز می

 استخراج کرد.افزار کتابداری  توان از نرم های زمانی مختلف را می در بازه

بازبینی در این «نوجوانان  و کودکان فکری پرورش کانون اعضاء به کتاب امانت»توافقنامه سطح خدمت 

گیری واحد معاونت فرهنگی کانون  دید و تصمیم  آوری شده مخاطبین و صالح نامه براساس نظرات جمع توافق

 پرورش فکری کودکان ونوجوانان خواهد بود.

 

 هدف:

توسط کانون ارائه شده  خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 و کودکان فکری پرورش کانون اعضاء به کتاب امانت»  لیتحو کودکان ونوجوانان، کیفیتپرورش فکری 

 .ردیمورد توافق قرار گ کودکان ونوجوانان یبرا «نوجوانان

 



 

 

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

 کند. یم مشخصصورت لزوم 

 بیبه ترت اعضاء به کتاب امانتکند که خدمت  یموافقت م ون پرورش فکری کودکان ونوجوانانکانسازمان 

 :شودارائه  ریز

 امکان امانت کتاب به اعضا در تمام مدت سال -

 ها  تجهیز کتابخانه -

 های سنی مختلف های مناسب و استاندارد ویژه گروه تهیه کتاب -

 های جدید به مخزن کتابخانه  تقویت و تزریق کتاب -

 

تصویب کرده 13/2/3131ی این سازمان که شورای انقالب اسالمی در جلسه مورخ  نامه مطابق با اساس

 به کتاب ی درحوزه امانتها استیس یو اجرا جادیمجوز ا یدارا کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ؛است

به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی  ،نوجوانان و کودکان فکری پرورش اعضاء کانون

 مستندات آن به شرح ذیل است: که است 

 در بخش وظایف کلی سازمان آمده است؛ 

های فرهنگی و هنری مخصوص کودکان و نوجوانان  بند )الف( :تاسیس مراکز عرضه کتاب و آموزش: 8ماده  

 در نقاط مختلف کشور

 

 :مسئولیت

مرکز فرهنگی  به متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق حضوری -

 ارائه نماید. هنری کانون پررش فکری کودکان و نوجوانان که در آن عضو شده

 

 فرهنگی مراکز در نوجوانان و کودکان به هنری و فرهنگی خدمات ارائه»خدمت اطالعات" موارد مربوط به فرم   

 روی ارائه جهت« نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون اعضاء به کتاب امانت» زیرخدمت/«کانون هنری و



 

 

زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری به صورت دقیق در رابطه با  kpf.ir رسانی اطالع پایگاه

های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی  متقاضی، نحوه دسترسی و زمان

 شود.  میذکر  کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان دستگاه

 

اعتبار معاونت فرهنگی  مقام مسئولی امضا تحت و 21/32/3111 تا تاریخ نامه سطح خدمتتوافق نیا

  دارد.

 

 .ابدیادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا  جادیا دیجد توافقنامه سطح خدمت کی سال یک انیدر پا

 

 

 

 


