
 

 

 توافقنامه سطح خدمت  

 "بازیاسباب تولید و طراحی برتر هایایده از حمایت "

 

اداره کل ؛ ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

 تولیدکنندگانکلیه  "گیرندگانخدمت  یبرا"  بازیاسباب  تولید  و  طراحی  برتر  هایایده   از  حمایت  "  های سازنده سرگرمی

 .ردیمورد توافق قرار گها و فعاالن حوزه اسباب بازی 

را در صورت  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه  بیانیه، نیا

  کند.یم مشخصلزوم 
 

 :مسئولیت

" کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان های سازنده واحد سرگرمی "بهرا که مقرراتی و  نیقوان ،بخش نیا

همچنین به صورت شفاف بیان  کند.یم مستندرا ارائه کند،  توافقنامه سطح خدمتدهد خدمت ارائه شده در یاجازه م

  شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. می

 

 یهااستیس یو اجرا جادیمجوز ا یدارا،؛کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان های سازنده سرگرمیواحد 
  است. بازی اسباب تولید و ساخت حوزه  فعاالن و عالقمندانبرای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 

در شرح این خدمت آمده است: شورای نظارت بر اسباب بازی با بررسی درخواست های دریافتی از متقاضیان 

 مجوز ثبت طرح اسباب بازی را برای طرح های حائز صالحیت صادر می کند.

 گیرنده :تعهدات خدمت

 

الکترونیکی و از طریق درگاه پرتال مجوز مکلف است مدارک خود را تنها به صورت  نیا افتیدر یمتقاض -

  .دیارائه نما سازمانی

 پیروی کنند  کندمیاعالم  این واحدمقررات و شرایط عمومی که خدمت گیرندگان موظف هستند از  -

 ازخود تولیدی اقالم  از یک هر برایهستند موظف  حقوقی و حقیقی اشخاص از اعم  بازی اسباب کنندگان تولید -

 .نمایند دریافت تولید مجوز نظارت شورای دبیر

 با تولید مجوز صدور قسمت بازی اسباب بر نظارت شورای تارنمایدر ؛برای دریافت مجوزخدمت گیرندگان -

 اقدام نمایند. شورا دبیرخانه به درخواستی مدارک کلیه همراه  به آن ارسال و ها فرم  تکمیل

 
 : ییتعهدات دستگاه اجرا  

 گروه ۶ بین از تولید و ثبت هایپرونده  بررسی با نوجوانان و کودکان فکری پرورش ونکان خدمت شرح -

 .پردازدمی برگزیده  های نمونه انتخاب به سرگرمی



 

 

 بر نظارت شورای وظایف کشور در بازی اسباب توزیع و واردات ساخت طراحی بر نظارت هدایت حمایت -

 پرورش فکری کودکان ونوجوانان است. کانون های بازی اسباب توزیع و واردات طراحی ساخت

 

دستگاه" در پیوست ج به   رسانیاطالع پایگاه   روی  ارائه جهت  زیرخدمت/خدمت  "اطالعات موارد مربوط به فرم *

های مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمانصورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه 

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

 

 هاها و پرداختهزینه

 ارائه جهت زیرخدمت/خدمت "اطالعات ها در فرم ها مطبق با جدول هزینهها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 دستگاه" در پیوست ج مشخص شده است. رسانیاطالع پایگاه  روی

 

 :دوره عملکرد

  ، اعتبار دارد.ای سازندههسرگرمیی مدیر کل امضا تحت و (1/1/1400) تاریخ از نامه سطح خدمتتوافق نیا

 

با موافقت دو جانبه   ایشده    نیگزیکه اصالح، جا  یزمان  یعنی(  28/12/1400حداکثر تا )  توافقنامه سطح خدمت  نیا

 .، اعتبار داردبه امضاء برسدمتعهدین 
 

 

 

 

 

 

 


