
 

 

 

 "ییقصه گو یالملل نیجشنواره ب یبرگزار "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه

 ش نواره را ب ا  ج نی  ا زیر نظر معاونت فرهنگی این سازمان کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر یهنر یهانشیمرکز آفر

 انی  گوقصه انیم و مؤثر دیمف اتیو تبادل تجرب یدانش نظر یارتقا یبرا نهیزم جادیا ،ییگوفرهنگ قصه جیهدف توسعه و ترو

ف م رد  و  ب ا حو ور اقش ار م  ل      ییوگ  س نت قص ه   یای  اح ،ییگ و حوزه قصه و قصه دیکارشناسان و اسات ،یو خارج یرانیا

 فرهنگ جیو مشارکت مرد  و ترو ییگوقصه یدر اجرا نینو یهاروش جیو ترو نییتب یبرا یزیردر جشنواره، برنامه انیگوقصه

 .کندیساز در جامعه برگزار مو فرهنگ یابزار ارتباط کیعنوان به ییگوقصه

 مل ی س  انی و  ساله در ب ش ایی با برگزاری نمایشگاه و جشنواره درحوزه کودک و نوجوان هر قصه گو یالملل نیجشنواره ب

 شود.زیر نظر معاونت فرهنگی برگزار می

 .بیست ودومین دوره خود را برگزار کرد 1398گویی در سال المللی قصهجشنواره بین

 

 

 

 هدف

 کند.این ب ش، دالیل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می

فک ری   ک انون پ رورش   ارائ ه ش ده توس      خ دمت  با کیفیت به منظور ارائهاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

گ ویی  وال دین   عمو  عالقمندان به ف ن قص ه   یبرایی قصه گو یالملل نیجشنواره ب یبرگزار لیتحو کودکان ونوجوانان کیفیت

 .ردیمورد توافق قرار گ ،اولیای تربی ی، فعاالن حوزه کودک ونوجوان و کودکان ونوجوانان

و  را در ص ورت ل ز   یس ازمان  یه ا تینظ ارت و مس لول   یه ا ، روشدر خصوص این خ دمت فق دو جانبه سطح توا بیانیه، نیا

 کند.یم مش ص

 

 

 مسئولیت

توافقنام ه  ه در دهد خدمت ارائه ش د یاجازه مبه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان را که مقرراتی و  نیقوان ،ب ش نیا

شود که دس گاه چه مس لولیت ق انونی در قب ال    همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مس ندرا ارائه کند،  سطح خدمت

 شهروند م قاضی خدمت دارد. 

 



 

 

 تی ص  ش یری  در شکل گ ییو نقش قصه گو یرانیا نهیریسنت د جیبه منظور توسعه و ترو ییقصه گو یالملل نیجشنواره ب

 کند.یم ییجشنواره قصه گو یهر ساله اقدا  به برگزار یکودکان و نوجوانان، کانون پرورش فکر

را ب ه   ییقص ه گ و   یالملل   نیجشنواره ب   یبرگزار کند که خدمتیکودکان ونوجوانان موافقت م یکانون پرورش فکر سازمان

 :شودارائه  ریز بیترت

 گوییفراهم کردن امکان حوور عمو  مردمو عالقمندان به قصه و قصه -

 ایرانی در ب ش بین المللی جشنوارهگویان غیرصهایجاد امکان شرکت ق -

های کالس یک، م درن و   های صحنه ای به شیوههای ملی، بین الملل با اجرای قصهان شرکت و رقابت در ب شامک -

 نوآورانه، آیینی و سن ی

 ب ا ان   ام موض وعات پیش نهادی در فراخ وان      ،قصه گوی برتر و پادکس ت یاهیثان 9۰ یهاقصه شرکت در ب ش  -

 جشنواره

 نامهشیوه ها و ... براساسب ش علمی که شامل مقاله نویسی، تالیفات، پایان نامه -

 های جشنواره به صورت آنالینفراهم کردن امکان پ ش هم زمان برنامه -

 

 کانون پ رورش  کرده اس ت  بیتصو31/2/1359در جلسه مورخ  یانقالم اسالم یسازمان که شورا نیا ینامهمطابق با اساس

م ک ب ه   کو نوجوان ان و   کودک ان ی و ذوق   یامکانات الز  جهت رش د و پ رورش فک ر    جادیابا هدف نوجوانان  کودکان و یفکر

 انش  یا یدها عدااس ییو نوجوانان و کمک به شکوفا یاسالم تیترب و میبر اساس ارزشها و نظا  تعل شانیایاس عدادها ییشکوفا

 نیجش نواره ب    یدرح وزه برگ زار   یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا یدارا است و یاسالمتیو ترب میتعل نظا بر اساس ارزشها و

 است:  لیاست که مس ندات آن به شرح ذ یفرهنگ و آموزش عال زارتوابس ه به و ی، به صورت شرکت دول ییقصه گو یالملل

 سازمان آمده است   یکل فیب ش وظا در

هنرمن دان و   طراح ان،  کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویس ندگان،  :بند )ث( ،8ماده  

 ناشران و همکاری با آنان

 جواناننو های هنری م صوص کودکان وها و نمایشگاهتولید تلاتر و برگزاری جشنواره: (جبند ) ،8ماده 

 

 ها:مسئولیت

 ه نماید.م قاضی شرکت در ب ش قصه گویی مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه سازمان به این دس گاه ارائ

 نیب   جش نواره  یبرگ زار  زیرخ دمت و جشنواره حوزه کودک و نوجوان/ شگاهینما یبرگزار خدمت اطالعات موارد مربوط به فر 

در پیوست ج ب ه ص ورت دقی ق در    kanoonfest.ir.و kpf.ir   دس گاه رسانیاطالع اهپایگ روی ارائه یی جهتقصه گو یالملل



 

 

ه ای دس رس ی ب ه خ دمت و کلی ه       رابطه با زمان انجا  خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حووری م قاضی، نحوه دس رسی و زمان

 شود.   جزئیات خدمت بصورت م عهدانه از سوی دس گاه ذکر می

 

 دوره عملکرد

 

 یرپ رورش فک    ک انون فرهنگ ی  مق ا  مس لول  معاون ت     ی( و تحت اموا29/12/1399) خیتوافقنامه سطح خدمت تا تار نیا

 کودکان ونوجوانان اع بار دارد. 

 د.ابیو اموا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه  جادیا دیتوافقنامه سطح خدمت جد کی سالهکیبازه  انیپا در

 

 


