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 هدف

 کند.این بخش، دالیل اجراي توافقنامه سطح خدمت را بیان می
کـانون پـرورش فکـري  ارائـه شـده توسـط خـدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 .ردیمورد توافق قرار گ خدمت لیتحو کیفیت کودکان ونوجوانان
را در صـورت لـزوم  یسـازمان يهاتینظـارت و مسـئول يهـا، روشدر خصوص ایـن خـدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا

 کند.یم مشخص
 

 
 مسئولیت

توافقنامـه دهد خدمت ارائه شـده در یاجازه م کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانانبه را که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا
شود که دستگاه چه مسـئولیت قـانونی در قبـال همچنین به صورت شفاف بیان می کند.یم مستندرا ارائه کند،  سطح خدمت

 شهروند متقاضی خدمت دارد. 
 

کرده اسـت؛کانون پـرورش  بیتصو31/2/1359در جلسه مورخ  یانقالب اسالم يسازمان که شورا نیا ينامهاساسمطابق با 
و نوجوانـان و کمـک بـه  کودکـانی و ذوقـ يامکانات الزم جهت رشـد و پـرورش فکـر جادیابا هدف نوجوانان  کودکان و يفکر

 شـانیا ياستعدادها ییو نوجوانان و کمک به شکوفا یاسالم تیترب و میبر اساس ارزشها و نظام تعل شانیاياستعدادها ییشکوفا
 نیجشـنواره بـ يدرحـوزه برگـزار يهااستیس يو اجرا جادیمجوز ا يدارا است و یاسالمتیو ترب میتعل نظامبر اساس ارزشها و

 است:  لیاست که مستندات آن به شرح ذ یفرهنگ و آموزش عال زارتوابسته به و ی، به صورت شرکت دولتییقصه گو یالملل
 سازمان آمده است؛  یکل فیبخش وظا در
طراحـان، هنرمنـدان و  کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسـندگان، :)ثبند ( ،8ماده  

 ناشران و همکاري با آنان
 نوجوانان هاي هنري مخصوص کودکان ومایشگاهها و نتولید تئاتر و برگزاري جشنواره: )جبند ( ،8ماده 

 
 
 
 



 دوره عملکرد

 
کودکـان ونوجوانـان  يپـرورش فکـر کـانون مقام مسـئول ي) و تحت امضا29/12/1399( خیتوافقنامه سطح خدمت تا تار نیا

 اعتبار دارد. 
بـا موافقـت دو جانبـه هـر دو  ایـشـده  نیگزیکه اصالح، جا یزمان یعنی)29/12/1399توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا ( نیا

 )G2Gخدمات  يسازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برا
 د.ابیو امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه  جادیا دیتوافقنامه سطح خدمت جد کی سالهکیبازه  انیپا در

 


