
 

 

 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 "کودکان و نوجوانان یو انتشار کتاب برا دیتول"توافقنامه سطح خدمت 

 

کدانون   ارائه شدد  توسد    خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 یبدرا "کودکدان و نوجواندان   یو انتشدار کتداب بدرا    دید تول" لید تحو پرورش فکری کودکان ونوجوانان، کیفیدت 

 .ردیمورد توافق قرار گ اثر چاپ شد  داشته باشند حداقل یک کهمتقاضیان چاپ اثر مناسب کودک ونوجوان 

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

 کند.یم مشخصصورت لزوم 

 

 مسئولیت

دهد خدمت ارائده شدد    یکودکان ونوجوانان اجاز  م یرا که کانون پرورش فکرمقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا

شود که دسدتاا  چده   همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستندرا ارائه کند،  توافقنامه سطح خدمتدر 

  مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. 

 

 :شودارائه  ریز بیرا به ترت چاپ کتابکند که خدمت یکودکان ونوجوانان موافقت م یکانون پرورش فکر

 یو انتشار کتاب بدرا  دیتول"یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا یکودکان ونوجوانان دارا یکانون پرورش فکر

 باشد: مستندات آن به شرح ذیل میاست که  بخش دولت یبرا "کودکان و نوجوانان

شدورای انقد ب جمهدوری اسد می     ، اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان که 8در ماد  شمار  

 داد  شد  است .  است وظایف کلی سازمان توضیح تصویب نمود 59.2.31ایران در جلسه مورخ 



 

 

یراحدان،   کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکدان و نوجواندان از یریدق تشدویق نویسدندگان،      -ث در بند 

 را جزء وظایف این سازمان برشمرد  است. هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان

 

ی کتاب، اثدر مدورد   بعد از تحویل اثر به انتشارات و کارشناسی در شوراهای تخصصی، انتشارات و شورای عال

 تائید وارد روند تولید می شود و با صاحب اثرقرارداد قطعی یا درصدی منعقد می گردد.

 گیرند  و دستاا  اجرایی تعهدات متقابل خدمت - 3

 انجام کلیه موارد تالیف کتاب به نحو مطلوب و مورد انتظار کانون. -1

 غیر نخواهد داشت.خدمت گیرند  حق واگذاری موضوع قرارداد را به  -2

از آثار نویسندگان دیار سود جسته باشند، می بایسدت وفدق   جنانچه خدمت گیرند  در ناارش اثر خود  -3

 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان این موضوع را مطابق عرف معمول بر اثر خود اع م نماید.

وسسه دیادری قدراردادی مشدابه نداشدته     خدمت گیرند  پیش از این بابت انتشار کتاب با هیچ ناشر یا م -4

  باشد.

 

     ایمیددل پددذیرش اثددر  یریددق در صددورت تائیددد اثددر خدددمت گیرنددد  مدددارک خددود را تنهددا از    

aziresh.asar@kpf.irPحضوری به این دستاا  ارائه نماید. و یا به صورت 

و  دیتول "زیرخدمتو  "کودکان و نوجوانان یو انتشار کتاب برا دیتول"، خدمت ای عات موارد مربوط به فرم

در پیوسدت   بده صدورت     "دستاا  رسانیای ع پایاا  روی ارائه جهت "کودکان و نوجوانان یانتشار کتاب برا

هدای  دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبده مراجعده حضدوری متقاضدی، نحدو  دسترسدی و زمدان       

 شود.مت بصورت متعهدانه از سوی دستاا  ذکر میدسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خد

  

 هاها و پرداختهزینه

کودکدان و   یو انتشار کتاب برا دیتول"خدمت توافقات مربوط به ای عاتشود و  این خدمت رایاان ارائه می 

 آمد  است. kpf.irدر بخش راهنمای خدمت سامانه  نوجوانان



 

 

 دوره عملکرد

ی مدیرکل امدور سدینمایی و تئداتر اعتبدار     امضا تحت و 01/01/1399 تاریخاز  نامه سطح خدمتتوافق نیا

  دارد.

با موافقت  ایشد   نیازیکه اص ح، جا یزمان یعنی30/12/1399حداکثر تا  توافقنامه سطح خدمت نیا  

  .، اعتبار داردبه امضاء برسد یرف قرار داددو جانبه هر دو

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

 

 


