
 

 توافقنامه سطح خدمت

 «کودک، نوجوان و ارشداعضای  –برگزاری مهرواره ادبی )شعر و داستان( آفرینش »

 

های  آفرینشهدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط، مرکز 

کلیه « برگزاری مهرواره ادبی آفرینش )شعر و داستان( آفرینش کودک، نوجوان و ارشد برای خدمت گیرندگان»ادبی 

 کودکان و نوجوانان مستعد در شاخه ادبی اعالم شده مورد توافق قرار گیرد.

ی سازمانی را در صورت لزوم ها های نظارت و مسئولیت این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش

 کند. مشخص می

 مسئولیت:

« های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدیریت آفرینش»این بخش، قوانین و مقرراتی را که به 

کند. همچنین به صورت شفاف بیان  دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می اجازه می

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

های  دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست« های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدیریت آفرینش»

دات آن به شرح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شاعران و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان است که مستن

 ذیل است. 

، اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران در جلسه 8در ماده شماره 

 تصویب نموده است وظایف کلی سازمان توضیح داده شده است. 31/02/59مورخ 

طریق تشویق نویسندگان، طراحان، هنرمندان و  در بند )ث(، کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از

 ناشران و همکاری با آنان را جزء وظایف این سازمان بر شمرده است. 

 تعهدات خدمت گیرنده:

متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه پرتال  -

 سازمانی ارائه نماید.



 

ها اعالم شده است  هستند از مقررات و شرایط عمومی که در فرم شرکت در مهروارهخدمت گیرندگان موظف  -

 پیروی کنند و عدم رعایت موارد ذکر شده باعث حذف اثر از مرحله داوری آن مهرواره خواهد شد.

 خدمت گیرنده موظف است اثر خود را به نحو مطلوب به دفتر دبیرخانه ارسال نماید. -

در پیوست ج « اطالعات خدمت/ زیر خدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع رسانی دستگاه»موارد مربوط به فرم  -

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

 صورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است.ه های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت ب زمان

 تعهدات دستگاه اجرایی:

ای  با هدف فراهم آوردن زمینه« های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدیریت آفرینش» -

 کند. های هنری خود را برگزار می برای شناسایی و شکوفایی خالقیت هنری کودکان و نوجوانان، زیر مهرواره

 اهداف فرعی این مرکز:

 های فردی زای رقابت ارکت جمعی در بین نوجوانان به جای ایجاد فضای آسیبترویج مهر، دوستی و مش -

 های ادبی شناسایی و تشویق اعضای مستعد در فعالیت -

 تربیت نسل جدیدی از شاعران و نویسندگان خالق و متعهد به جامعه ادبی کشور -

 تن معذور است.دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثار بدون فرم مشخصات و بدون نامه مدیر کل اس

در پیوست ج به صورت « اطالعات خدمت/ زیر خدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع رسانی دستگاه»*موارد مربوط به فرم 

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

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

 ها: ها و پرداخت هزینه

اطالعات خدمت/ زیر خدمت جهت ارائه روی »ها در فرم  بق با جدول هزینهاها مط ها و پرداخت توافقات مربوط به هزینه

 در پیوست ج مشخص شده است.« پایگاه اطالع رسانی دستگاه

 دوره عملکرد:

 ، اعتبار دارد.های ادبی و هنری حت امضای مدیریت آفرینش( و ت1/1/1401این توافقنامه سطح خدمت از تاریخ )



 

( یعنی زمانی که اصالح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه 28/12/1401این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا تاریخ )

 متعهدین به امضا برسد، اعتبار دارد. 

 

 امضای مقام مسئول:

  انسیه موسویان

 های ادبی و هنری مدیر آفرینش

 

 


