
 
 نمونه توافقنامه سطح خدمت

 " و نوجوانان    عرضه تولیدات فرهنگی براي کودکان "توافقنامه سطح خدمت  

کانون پرورش فکري کودکان و   ارائه شده توسط  خدمت  به منظور ارائه با کیفیتاست که    نیاخدمت  توافقنامه سطح    نیهدف از ا
 .ردیمورد توافق قرار گمخاطبین کودك ونوجوان  تولیدات فرهنگی براي عرضه و  دیتول لیتحو نوجوانان، کیفیت

  مشخص را در صورت لزوم    یسازمان   يهاتینظارت و مسئول  يها، روشدر خصوص این خدمتسطح توافق دو جانبه    بیانیه،  نیا
 کند. یم

 مسئولیت .۱
توافقنامه سطح  دهد خدمت ارائه شده در  یاجازه مبه کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان  را که  مقرراتی  و    نیقوان  ،بخش  نیا

شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند  همچنین به صورت شفاف بیان می  کند. یم  مستندرا ارائه کند،    خدمت
 متقاضی خدمت دارد.  

  بیبه ترت "نانجواو نو عرضه تولیدات فرهنگی براي کودکان"کند که یموافقت م ودکان و نوجوانانکانون پرورش فکري ک
 :شودارائه  ریز

نوجوانان و  کودکان  فکري  پرورش  ا  يدارا  کانون  اجرا  جادیمجوز  مختلفدیتول  ي هااست یس  يو  کتاب، ساخت :  ات  انتشار 
بلند سینمایی، فیلم مستند، پویانمایی،    ونوجوان، تولید فیلم کوتاه و کودك  براي  اي  هاي رایانهو بازيهاي سازنده  سرگرمی

 باشد:  مستندات آن به شرح ذیل میاست که بخش دولت  يبراتولید موسیقی  تولید تئاتر،
o ي و بصر یو استفاده از وسائل سمع  هیته 
o یی نمایس ي هالمیف عیتوز د،ی خر د،یتول ،یتدارك وسائل آموزش 

o نوجوانان مخصوص کودکان و یینمایس يهالمیو فروش ف  شینما 
o هنرمندان و   طراحان، سندگان،ینو ق یتشو قیکودکان و نوجوانان از طر  اتیادب جیکمک به توسعه و ترو

 با آنان  يناشران و همکار
o نوجوانان مخصوص کودکان و يهنر يهاشگاهیها و نماجشنواره  يتئاتر و برگزار دیتول 

 
 گیرنده و دستگاه اجرایی متقابل خدمتتعهدات   .۲

 شوند. گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین میخدمت تعهدات متقابلدر این بخش 
 

o  متقاضی دریافت این خدمت براي تهیه تولیدات کانون که در قالب محصول روي سایت فروشhttps://digikanoon.ir/ 
 کند. مراجعه کرده و محصول را خریداري می به سایت  .شودعرضه می

o اي محصول خریداري شده را روي سایت پیگیري نماید. فرایند لحظه تواند در هر متقاضی می 

https://digikanoon.ir/


 
o   در بخش میز خدمت و راهنمایی    دستگاه   رسانیاطالع  پایگاه  روي  ارائه  جهت  زیرخدمت  /خدمت  اطالعات"بهموارد مربوط

 درج شده است.  /https://kpf.ir :دریافت خدمت به آدرس

o   هاي کانون در سراسر کشور مراجعه  تواند به فروشگاهطریق سایت فروش میمتقاضی همچنان عالوه بر خرید محصول از
 نماید. 

 هاها و پرداختهزینه .۳

تواند  می هزینه هر محصول بر روي سایت فروش کنار محصول درج شده است. که متقاضی خرید بعد از اتصال به درگاه پرداخت،
 محصول را خریداري نماید. 

 
 دوره عملکرد  .۴

 کند. یفعال هستند را مشخص م  خدمت،توافق سطح  نیتحت ا طیشرا ،را که در آن یدوره زمان  ،بخش نیا
 متن نمونه: 

معاونت تولید کانون پرورش فکري کودکان  ي امضا تحت و 01/12/1401 از تاریخ نامه سطح خدمتتوافق نیا •
  اعتبار دارد. ونوجوانان

با موافقت دو جانبه هر دو   ای شده  نیگزیکه اصالح، جا ی زمان یعنی30/12/1402حداکثر تا  توافقنامه سطح خدمت نیا •
 ) G2C(براي خدمات  .، اعتبار داردسازمان به امضاء برسد

 . ابدی ادامه  ارائه خدماتو امضا خواهد شد تا   جادیا د یجد توافقنامه سطح خدمت ک ی بازه زمانی انی در پا •
 

 

 

 محمدرضا کریمی صارمی 

 معاون تولید 


