
 

 

 "کودک )قاصدک( یکودک برا لمیجشنواره ف یبرگزار "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه

 .پردازند یو به رقابت م سازند یم لمیف گرید کی ی، کودکان برا«قاصدک»کودکان  یکودکان برا لمیدر جشنواره ف

و تئززاتر کززانون  یینمایاداره کززا امزور سزز نظززر  ریززکودکززان و نوجوانزان ز  یکزانون پززرورک ف ززر  یهنززر یهززا نشیآفززر مرکز  

هززا و توانززایی تد ززر در میززان مااجاززان، ای ززاد  کشززو و پززرورک اسززا،دادها،   قیززت جشززنواره را بززا هززد  نیززسززازمان ا نیززا

ورز و پایانززد بززه ا زز ا، آیناسززازی مااجاززان بززا    فضززایی بززرای پززرورک کودکززان و نوجوانززانی  زز ا، بززا نشززا ، اندیشززه    

ن فرهنزز ، هنززر، ادبیززار و تززارید و ای ززاد انگیزز ه در کودکززان و نوجوانززان بززرای  ززرایش هززای دینززی و ان  بززی و هم نززی ارزک

 .کند میسازی بر  ار  به فیلم

و جشززنواره درزززوزه کززودک و نوجززوان هززر  شززگاهینما یکززودک اقاصززدکببا بر زز ار یکززودک بززرا لمیجشززنواره فزز یبر ز ار 

جشززنواره در دو باززش  نیززا یداور .یززود یبر زز ار مزز ینظززر م،اونززت فرهنگزز ریززز یو ملزز یدر باززش اسززاان بززار دوسززای یززک

 .می یودب ان ام یزنده امساند و داساان یها لمیو ف ییانمایپو

 ید.بر  ار  8931در سای ب کودک اقاصدک یکودک برا لمیدوساالنه ف نیهشام

 

 هدف

 زدمت اراازه یزده توسزن کزانون پزرورک        تیز دیاسزت کزه بزه منظزور اراازه بزا ک       نیز تواف نامه سطح  زدمت ا  نیاز ا هد 

کززودک  یبززرارا  کززودک اقاصززدکب  یکززودک بززرا  لمیجشززنواره فزز ی؛ بر زز ار ایززتحو تیززدیکودکززان ونوجوانززان ک  یف ززر

 .ردیف،االن زوزه مورد توافق قرار  سازی و  به هنر فیلمونوجوانان ع قمند  کانونوجوان و کود

را در صززورر  یسززازمان یهززا تینظززارر و مسززئو  یهززا  ززدمت، روک نیززسززطح توافززق دو جاناززه در   ززو  ا ه،یززانیب نیززا

 .کند ی  وم مشاص م

 تیمسئو 

 زدمت اراازه یزده در     دهزد  یکودکزان ونوجوانزان اجزازه مز     یرا کزه بزه کزانون پزرورک ف زر      یو م رراتز  نیباش، قزوان  نیا

 تیکزه دسزاگاه  زه مسزئو      یزود  یمز  انیز بزه صزورر یزدا  ب    نی. هم نز کنزد  یتواف نامه سطح  دمت را ارااه کند، مسزاند مز  

  دمت دارد.  یدر قاای یهروند ما اض یقانون

 



 

 

افزز ایش سززطح   قیززت کودکززان و نوجوانززان،    کززودک اقاصززدکببه منظززور    یکززودک بززرا  لمیجشززنواره فزز  یبر زز ار

 جشنواره فیلم کودک برای کودکاقاصدکب را بر  ار می یود

 یکززودک بززرا لمیجشززنواره فزز یکززه  ززدمت بر زز ار کنززد یکودکززان ونوجوانززان مواف ززت مزز یکززانون پززرورک ف ززر سززازمان

 ارااه یود: ریز بیکودک اقاصدکبرا به ترت

 در این جشنواره یرکت کنند. توانند ب می81تا  89ب و ا81تا  6کودکان و نوجوانان در دو  روه سنی ا

 .یود مساندب و باش جنایامرورآثارب بر  ار می این جشنواره در سه باش، پویانمایی، فیلم کوتاهاداساانی و

 قاصدک های جنای تا  ی آموزک فیلم سازی جشنواره ساز در کار اه کودکان ونوجوان فیلمام ان یرکت 

کززرده  بیت ززو98/1/8933در جلسززه مززور    یان زز ا اسزز م  یسززازمان کززه یززورا   نیززا ی نامززه بززا اسززا   مطززابق

کودکزان   یو ذوقز  یام انزار الزم جهزت ریزد و پزرورک ف زر       زاد یکودکزان و نوجوانزان بزا هزد  ا     یاست؛کانون پزرورک ف زر  

و نوجوانزان و کمزک    یاسز م  تیز و ترب می،لز بزر اسزا  ارزیزها و نظزام ت     شزان یا یاسزا،دادها  ییو نوجوانان و کمزک بزه یز وفا   

 یو اجززرا  ززادیم ززوز ا یسززت و داراا یاسزز م تیززو ترب میبززر اسززا  ارزیززها ونظززام ت،لزز  شززانیا یاسززا،دادها ییبززه یزز وفا

وابسزاه بزه وزارر    یبزه صزورر یزرکت دو از     ،کزودک اقاصزدکب   یکزودک بزرا   لمیجشزنواره فز   یدرززوزه بر ز ار   یها استیس

 است:  ایآن به یرح ذ نداراست که مسا یفرهن  و آموزک عا 

 سازمان آمده است؛  یکل ویباش وظا در

جرازززان،  سززند ان،ینو قیتشززو قیززکودکززان و نوجوانززان از جر  اریززادب جی، بنززد ا:ب: کمززک بززه توسزز،ه و تززرو  1مززاده  

 با آنان یهنرمندان و نایران و هم ار

 ما و  کودکان و نوجوانان یهنر یها شگاهیها و نما جشنواره یتئاتر و بر  ار دی، بند اجب: تو 1 ماده

 

 :ها تیمسئول

م لززو اسززت مززدارک  ززود را تنهززا از  کززودک اقاصززدکب یکززودک بززرا لمیجشززنواره فززیززرکت در باززش  یما اضزز -

 .دیارااه نما کانون پرورک ف ری کودکان ونوجوانان دسای با ارسای  وح فشرده اثر به دبیر انه جشنواره در قیجر

یززودکه اثززر او در بززازه   ما،هد مززیکززودک اقاصززدکب، یکززودک بززرا لمییززرکت در باززش جشززنواره فزز  یما اضزز -

 تو ید کرده باید.مشاص زمانی که در فرا وان جشنواره آمده است 



 

 

 هیز ارسزای کل  ،ییزده اثزر بزه آثزار ارسزا       ایز ا  زاا یناسزنامه ت م   یبررسز  ،ینسزا  تیز دیاناااا آثار بر اسا  دارا بزودن ک 

  یرد   ان ام میمناسب  یبند آثار به صورر مامرک  و در بساه

 ؛ر ززدمتیز و جشززنواره زززوزه کززودک و نوجززوان/  شززگاهینما یبر زز ار ؛ربززو  بززه فززرم اج عززار  ززدمت  م مززوارد-

 kpf.irدسززاگاه  یرسززان اجزز   گززاهیپا یجهززت ارااززه روبکززودک اقاصززدک  یکززودک بززرا لمیجشززنواره فزز یبر زز ار

نحززوه  ،یما اضزز یزضززور هدر رابطززه بززا زمززان ان ززام  ززدمت، ت،ززداد مرتاززه مراج،زز  قیززج بززه صززورر دق وسززتیپدر

دسززاگاه ذکززر  ی ززدمت ب ززورر ما،هدانززه از سززو  اریززج ا هیززبززه  ززدمت و کل یدسارسزز یهززا و زمززان یدسارسزز

 یود.   یم

 

 عملکرد دوره

و تئززاتر  یینمایاداره کززا امززور سززم ززام مسززئوی؛  یب و تحززت امضززا13/81/8933ا دیتواف نامززه سززطح  ززدمت تززا تززار نیززا

 کودکان ونوجوانان اعااار دارد.  یکانون پرورک ف ر

 

 .ابدیو امضا  واهد ید تا ارااه  دمار ادامه   ادیا دیتواف نامه سطح  دمت جد کی سا ه کیبازه  انیپا در 

 


