
 

 

 فرهنگی  امداد خدمت  سطح  توافقنامه

 برخوردار کم و  دیدهآسیب  مناطق  به  کانون سیار مربیان کاروان اعزام

 

 زیر از  یکی(  برخوردار کم و  دیدهآسییییب  مناطق  به  کانون سییییار  مربیان کاروان اعزام)  فرهنگی امداد

 «کیانون  هنر  و فرهنگی مراکز در نوجوانیان و کودکیان بیه هنر  و فرهنگی خیدمیا  ارائیه» هیا خیدمیت

 .شودمی محسوب

 بهبود  یا  نوجوانان و  کودکان  فرهنگی  توانمندسیاز   منظور  به  نوجوانان و  کودکان  فکر  پرورش  کانون

 جهاد   مربیان از  کاروانی  غیرمترقبه  حوادث و  سیییوانح از  دیده آسییییب  مناطق  ها خانواده  روحی  شیییرای 

 فرهنگی  متنوع  ها برنامه اجرا   و  محل در  کانون  تخصییصییی  خدما   ارائه  جهت  امید پیک  قالب  در را  کانون

 .کندمی اعزام مناطق این به

 در  که اسییییت  کانون  جهیاد  مربییان  از کاروانی  نام  نوجوانان و  کودکان  فکر  پرورش  کانون امیید  پییک

 درخواسیت  به و  کانون ارشید  مدیران  تشیخی  با  مترقبه  غیر  حوادث و طبیعی  سیوانح  مثل  بحران  ایجاد  زمان

 کودکان  به  شده  ایجاد  شرای   با  مناسب  را  کانون  تخصصی  خدما  و  اعزام  حادثه  محل  به  استانی  مسئوالن

 .کندمی عرضه ونوجوانان

 :هدف

 تصویب31/2/1359  مورخ  جلسه در  اسالمی  انقالب شورا   که  سازمان این   نامهاساس با  مطابق

 ارائه  درحوزه  ها سیییاسییت اجرا   و  ایجاد  مجوز دارا   ونوجوانان کودکان  فکر   پرورش  ؛کانون.  اسییت کرده

 صیییور   به(  برخوردار کم و  دیدهآسییییب  مناطق  به  کانون  سییییار مربیان کاروان  اعزام)  فرهنگی  امداد  خدمت

 . است عالی آموزش و فرهنگ وزار  به وابسته دولتی شرکت

 کانون  توسییی   خدمت کیفیت با  ارائه  منظور  به  که اسیییت  این  خدمت  سیییطح  توافقنامه  این از  هدف

 مناطق  به  کانون سییییار  مربیان کاروان اعزام)  فرهنگیامداد  تحویل؛ کیفیت  ونوجوانان،  کودکان  فکر  پرورش

 .گیرد قرار وافقت مورد ونوجوانان کودکان برا ( برخوردار کم و دیدهآسیب

 هیا مسییییئولییت و نظیار  هیا روش  خیدمیت، این  خصییییو  در  جیانبیه دو  توافق سییییطح  بییانییه، این

 .کندمی مشخ  لزوم صور  در را سازمانی

 کیاروان اعزام)  فرهنگی امیداد کیه کنیدمی موافقیت  ونوجوانیان کودکیان فکر  پرورش کیانون سییییازمیان

 :کند ارائه روز، شرای  طبق زیر ترتیب رابه( برخوردار کم و دیدهآسیب مناطق به کانون سیار مربیان

 :امید پیک کاروان اعزام

 در و  موجود  امکانا  و شییییده  ایجاد  بحران  شییییرای   به  توجه با  جهاد   مربیان  توسیییی   خدمت  ارائه -

 مخاطبین به ارائه قابل دسترس

 

 :مسئولیت



 

 

گروه پیک کان ونوجوانان مناطق بحران زده هسیتند و از تمام امکاناتی که  متقاضییان این خدمت کود

دهنید پس از اسییییتقرار در محیل بیه مخیاطبین خود ارائیه میامیید کیانون پرورش فکر  کودکیان ونوجوانیان 

 شوند.مند ههرب توانندمی

 کودکان  به شیده  ایجاد  شیرای   با  مناسیب را  کانون  تخصیصیی   خدما پیک امید گروه امداد فرهنگی  

 .کندمی عرضهمناطق این   ونوجوانان

 مناطق  به  کانون سییییییار  مربییان کاروان اعزام)  فرهنگی  امداد  خدمت؛ سییییطح  توافقنیامه در  بازبینی

 گیر تصییمیم و  دید  صییال  و  مخاطبین  شییده  آور جمع  نظرا   براسییاس  نوجوانان(برخوردار کم و  دیدهآسیییب

 .بود خواهد ونوجوانان کودکان فکر  پرورش کانون فرهنگی معاونت واحد

 

معاونت فرهنگی   ؛مسییئو  مقام  امضییا   تحت و 29/12/1399  تاریخ تا  خدمت  سییطح  توافقنامه  این

  .دارد اعتبار فکر  کودکان ونوجوانان کانون پرورش

 

 .یابد ادامه خدما  ارائه تا شد خواهد امضا و ایجاد جدید خدمت سطح توافقنامه یک سا یک پایان در

 


