
 

 

 "تهران  پویانمایی المللی بین جشنواره برگزاری "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه

به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأسیس شد. هدف اولیه از برگزاری این جشننواره    ۷۷۱۱ین رویداد در سال ا

گردهمایی  جشنواره به رویدادی برای نمایش ابعناد  های ایرانی و خارجی بود تا در کنار این  گردهمایی انیماتورها و نمایش انیمیشن

  .کمتر شناخته شدة حوزة سینمای انیمیشن تبدیل شود

   انداز و چشم ژهیو شیمسابقه  خارج از مسابقه  نما یها : بخششوند ی میبخش مختلف داورچهار در  جشنوارهبه  افتهیآثار راه 

  شود.  روز اجرا می 5ماه به مدت  اسفند  بار هر دوسال یک و جشنواره حوزه کودک و نوجوان شگاهینما یبرگزاراین جشنواره با 

 :اهداف برگزاری این جشنواره

 و عرضة هدفمند آثار؛ یگردآور قیها از طر و آموخته ها شهیتبادل اند یبرا ستهیشا یبستر یساز فراهم -

 ؛ینیبه ابتکار و نوآفر ییانماینوآمدگان عرصة پو قیو تشو ها یتوانمند کشف -

 تر. افزون یتیفیبه ک یابیدست یتازه برا یها و نگرش ها کیتکن ها  ییتوانا گسترش -

 هدف

 کند. این بخش  دالیل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می

فکنری   ط کنانون پنرورش  ارائنه شنده توسن    خندمت  به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

آموختگنان  فعناالن عرصنه تولیند      داننش  یبنرا تهنران   پویانمایی المللی بین جشنواره برگزاری لیتحو   کیفیتکودکان ونوجوانان

 .ردیمورد توافق قرار گپویانمایی و عموم عالقمندان به هنر پویانمایی 

را در صنورت لنزوم    یسنازمان  یهنا  تینظنارت و مسنلول   یهنا    روشدر خصوص این خندمت سطح توافق دو جانبه  بیانیه  نیا

 .کند یم مشخص

تهنران بنه    ییانمایپو یالملل نیجشنواره ب یکند که خدمت برگزار یموافقت م سازمان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

 :شودارائه  ریز بیترت

و فعناالن   یمختلف فرهنگ یبخش ها انیم ییهم افزا جادیتهران به منظور ا ییانمایپو یالملل نیجشنواره ب یبرگزار -

 شده است.  جادیا شنیمیحوزه ان

 شنن یمیان دین صنعت تول یبه منظور تعال یشناخته شده جهان یها ماتوریبا دعوت از ان یالملل نیجشنواره ب یبرگزار -

 .کوشد یدر داخل کشور م

کرده است. ؛کنانون پنرورش    بیتصو13/2/3151در جلسه مورخ  یانقالب اسالم یسازمان که شورا نیا ی نامه مطابق با اساس

ودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی ک از ایجاد امکانات الزم جهت رشد و پرورش فکری و ذوقیبا هدف  کودکان ونوجوانان یفکر



 

 

 درحوزه یها استیس یو اجرا جادیمجوز ا یداراایجاد شده است وو تربیت اسالمی  ایشان بر اساس ارزشها و نظام تعلیم استعدادهای

فرهنن  و   زارتوابسنته بنه و   ی  بنه صنورت شنرکت دولتن    نوجوانان های هنری مخصوص کودکان و ها و نمایشگاه برگزاری جشنواره

 است:  لیاست که مستندات آن به شرح ذ یآموزش عال

 سازمان آمده است؛  یکل فیبخش وظا در

و  شینمنا  ع وین توز د ین خر د ین تول  یتدارک وسنائل آموزشن    یو بصر یو استفاده از وسائل سمع هیته ؛(  ثبند )  8ماده  -

 نوجوانان. مخصوص کودکان و یینمایس یلمهایفروش ف

 نوجوانانمخصوص کودکان و یهنر یها شگاهیها و نما جشنواره یتلاتر و برگزار دیتول؛  (ج بند )  8ماده  -

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی   تعهدات متقابل خدمت

 www.tehran-animafestival.ir مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سنامانه متقاضی دریافت این  -

 به این دستگاه ارائه نماید.

و زینر خندمت؛    / «و جشننواره حنوزه کنودک و نوجنوان     شنگاه ینما یبرگنزار » خدمت اطالعات موارد مربوط به فرم -

در پیوسنت   «kpf.ir» دسنتگاه  رسانی اطالع پایگاه روی ارائه جهت «تهران ییانمایپو یالملل نیجشنواره ب یبرگزار»

های  ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت  تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی  نحوه دسترسی و زمان

 شود.   دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می

 ها ها و پرداخت هزینه

 

 روی ارائنه  جهنت  زیرخدمت/خدمت اطالعات" ها در فرم ها مطبق با جدول هزینه ها و پرداخت به هزینه توافقات مربوط

 در پیوست ج مشخص شوند. "دستگاه رسانی اطالع پایگاه

 

 دوره عملکرد

 

فکری  مقام مسلول؛ معاونت تولیدکانون پرورشی امضا تحت و (29/12/1399) تا تاریخ نامه سطح خدمتتوافق نیا -

  اعتبار دارد. کودکان ونوجوانان

 .ابدیادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا  جادیا دیجد توافقنامه سطح خدمت کی ساله یکبازه  انیدر پا -

 


