
 

 

 (  بازی اسباب  ملی جشنواره برگزاری )  فرهنگی امداد  توافقنامه سطح خدمت 

 

 و نمایشزززگاه برگززززاری های »کزززی از زیزززر خزززدمت ی؛  بازیاسزززباب  ملزززی جشزززنواره برگززززاری

 .شود « محسوب مینوجوان و کودک حوزه جشنواره

 از بززازی اسززباب  ملززی تولیززد  از حمایززت کززانون وززرورر فکززری کودکززان و نوجوانززان بززه من ززور 

 شززبکه بززا بززازی اسززباب  کننززدگان تولیززد  و فرهنگززی مختلزز  هززای بخززر میززان افزایززی هزز  ایجززاد  رهگزز ر

فرهنگزززی های بزززه اجزززرای برنامزززه ، بزززازی اسزززباب  ملزززی جشزززنواره برگززززاری طریززز  از سزززازی

  د.وردازمی

 میززان ارتبززاط برقززراری بززه کمزز  همچنززین و داخزز  تولیززد  کززا ی از حمایززت  در جشززنواره ایززن

 و بززززازی حززززوزه فعززززا ن همززززه و گزززز اران سززززرمایه کننززززدگان، توزیزززز  تولیدکننززززدگان، طراحززززان،

 اسززتقرار و طراحززی زمینززه آوردن فززراه  و بززازی اسززباب  صززنعت  سززاماندهی بززه کمزز  بززازی،اسززباب 

 .شود  می برگزار نوجوانان و کودکان فکری ورورر کانون توسط نوآوری ن ا 

 سززا  از بازیاسززباب  صززنعت  رونزز  و سززاماندهی بززه کمزز  هززد  بززا بازیاسززباب  ملززی جشززنواره

 . است  کرده کار به آغاز ۱۳۹۴

  کا ی  از حمایت  هد  با   و  مجازی فضای  در نو رویکردی  با   تولید، جهر  سا   ۱۳۹۹  سا  واییز  در

 گ ارانسرمایه  و   تولیدکنندگان  طراحان، میان  ارتباط برقراری  هد   با و  تولید  رون   به  کم   و  ایرانی 

 .  است  کرده شروع   را  خود  فعالیت  بازیاسباب  بر  ن ارت  شورای  همراهی  با بازی اسباب  حوزه  در

  و   هاکارگاه  ها،نشست  برگزاری   بازی،اسباب  صنعت   دستاوردهای تخصصی نمایشگاه   برگزاری

  های شرکت  تخصصی  نمایشگاه  بروایی   همچنین  و  ایرانی  هایبازی اسباب  برترین  انتخاب  علمی،  همایر 

   .است  جشنواره  این  متنوع های برنامه  از  بازی اسباب  و  بازی  ترویج 

براسززا  نوجوانززان ؛  بازیاسززباب  ملززی جشززنواره برگزززاریتوافقنامززه سززطح خززدمت؛ بززازبینی در 

سزززرگرمی هزززای سزززازنده گیری واحزززد دیزززد و تصزززمی  آوری شزززده مخزززاطبین و صززز  ن زززرات جمززز 

 ورورر فکری کودکان ونوجوانان خواهد بود.کانون 



 

 

توسززط  خززدمت  بززه من ززور ارااززه بززا کی یززت اسززت کززه  نیزز اخززدمت توافقنامززه سززطح  نیزز هززد  از ا

 ملززززی جشززززنواره برگزززززاری ؛ یزززز تحو کززززانون وززززرورر فکززززری کودکززززان ونوجوانززززان، کی یززززت 

 .رد یمورد تواف  قرار گ کودکان ونوجوانانبرای  اسباب بازی حوزه  فعا ن یبرا  بازیاسباب 

 

ن ززززارت و  یهززززا، روردر خصززززون ایززززن خززززدمت سززززطح توافزززز  دو جانبززززه  بیانیززززه، نیزززز ا

 کند.یم مشخن را در صورت لزو   یسازمان یهات یمساول

 جشززنواره برگزززاریکنززد کززه یموافقززت م کززانون وززرورر فکززری کودکززان ونوجوانززانسززازمان 

 :کند ارااه  طب  شرایط روز، ریزا اهدا  برا  بازیاسباب  ملی

  مربیان،  کودکان،   و  والدین   آشنایی من وربه  مناسب  ایزمینه  ایجاد  جشنواره این برگزاری   از هد 

  و   نو های ایده  طر  برای   بستری  ایجاد  و  بازیاسباب  و   بازی م اهی   با  تولیدکنندگان  و  وژوهشگران 

  و  عمومی  آگاهی  رشد   همچنین.  است  داخ  تولید  های بازی اسباب  کی ی  و  کمی سطح  ارتقاء و  کارآفرینی 

  صاحبان از  تقدیر و   شناسایی سرگرمی،  و  بازی اسباب  هایهحوز  در نوجوانان   و  کودکان نیازهای  شناخت 

  تقدیر و  شناسایی  حوزه،  این  در عمومی  دانر  توسعه  و  تولید   طراحی، های زمینه  در ت شگران و   اندیشه

  و  بازیاسباب  موجود   رفیت  از  رسانیاط ع  و  ها خانواده به آنها  تولیدات  معرفی  و  تولیدکنندگان  از

  موارد  در توانمی  را  جشنواره  این  اهدا  اه   اما . است  جشنواره این  اهدا  از مخاطبان  به  سرگرمی

 : کرد  خ صه زیر

 بازی اسباب  و  بازی   حوزه فعا ن  میان  ارتباط  برقراری  –

 نوآوری   و  طراحی  ن ا   استقرار  –

 بازی اسباب  صنعت  ساماندهی  به  کم   –

 بازی اسباب  و   بازی کارکردهای  و  کاربردها ترویج  و  توسعه  –

 

 و کززودک حززوزه جشززنواره و نمایشززگاه برگزززاری »خززدمت ؛ اط عززات  مززوارد مربززوط بززه فززر 

 اطزز ع وایگززاه روی ارااززه جهززت ،  بازیاسززباب  ملززی جشززنواره برگزززاری؛ زیرخززدمت و بززا  «نوجززوان

بززه صززورت دقیزز  در رابطززه بززا زمززان انجززا  خززدمت، تعززداد مرتبززه مراجعززه حضززوری  kpf.ir رسززانی

دمت بصزززورت هزززای دسترسزززی بزززه خزززدمت و کلیزززه جزایزززات خززز متقاضزززی، نحزززوه دسترسزززی و زمان

 شود.  کر می کانون ورورر فکری کودکان ونوجوانان متعهدانه از سوی دستگاه



 

 

مززدیر  ؛  مسززاو  مقززای امضززا تحززت  و 29/12/1399 تززا تززاری  نامززه سززطح خززدمت توافق نیزز ا

  دارد.اعتبار های سازنده واحد سرگرمی ک 

 ایزز شززده  نیگزیکززه اصزز  ، جززا یزمززان یعنززی سززا ی حززداک ر تززا  توافقنامززه سززطح خززدمت  نیزز ا

 (G2G)برای خدمات  .، اعتبار دارد با موافقت سازمان به امضاء برسد 

ارااززه و امضززا خواهززد شززد تززا  جززاد یا د یزز جد  توافقنامززه سززطح خززدمت   یزز  سززا ی  انیزز در وا

 .ابد یادامه  خدمات 

 

 


