
 

 

 " و جشنواره حوزه کودک و نوجوان شگاهینما یبرگزار "توافقنامه سطح خدمت 

 

 

 ارائه شططدت توسطط  خدمت به منظور ارائه با  یفیتاسططت  ه  نیاخدمت توافقنامه سطط    نیهدف از ا

الم  ی جشططنوارت های ملف : شجشططنوارت بین لیتحو  انون پرورش فکری  ود ان و نوجوانان،  یفیت

سباب شنوارت ا شنوارت بینبازیپویانمایی ج صهها و ج شگاتالم  ی ق مورد توافق  هاگویی، و برپایی نمای

 .ردیقرار گ

 ش"و جشنوارت حوزت  ودک و نوجوان  شگاتینما یبرگزار"منظور از خدمت

شنوارت ییبرپا  ساله  یهاتیفعال نیتراز مهم یالم  نیو ب یم  یهاشگاتیها، نماج ست  ه همه   انون ا

فرهنگ، هنر و ادب و عموم مردم در سططراسططر  یها ودک و نوجوان، فعاالن عرصططه هاونی یم یرایپذ

 . شور است

مایپو یالم  نیب یهاجشطططنوارت یبرگزار - ها انیم ییهم افزا جادیتهرانش ا ییان ملف :  یبلش 

 یها ماتوریبا دعوت از ان یالم   نیجشطططنوارت ب یاز رهگذر برگزار شطططنیمیو فعاالن حوزت ان یفرهنگ

 در داخل  شور شنیمیان دیصنعت تول یبه منظور تعال یشناخفه شدت جهان

و نقش  یرانیا نهیریسنت د جیش به منظور توسعه و ترو ییگوقصه یالم  نیب یهاجشنوارت یبرگزار -

هر سططاله  اقدام به  ی ود ان و نوجوانان،  انون پرورش فکر تیشططلصطط یریدر شططکل گ ییقصططه گو

 . ند یم ییجشنوارت قصه گو یبرگزار

 ییهم افزا جادیاز رهگذر ا یاسططباب باز یم  دیاز تول تیهاش  حما یبازجشططنوارت اسططباب یبرگزار -

 یبرگزار قیاز طر یبا  شططبکه سططاز ی نندگان اسططباب باز دیو تول یملف : فرهنگ یبلش ها انیم

 یاسباب باز یجشنوارت م 

 ی فاب،جشططنوارت هنرها شططگاتیمانند نما یو فرهنگ یادب ،یو مسططابقات ملف :  هنر شططگاتینما -

 ها است.برنامه نیعکس از جم ه ا شگاتینما ،یتجسم



 

 

را  یسازمان یهاتینظارت و مسئول یها، روشدر خصوص این خدمتس   توافق دو جانبه  بیانیه، نیا

  ند.یم مشلصدر صورت لزوم 

 

 مسئولیت .1

شنوارت حوزت  شگاتینما ی ند  ه برگزاریموافقت م  انون پرورش فکری  ود ان و نوجوانان و ج

 ششودارائه  ریز بیبه ترت؛  ودک و نوجوان 

نان  یبرگزار یهااسطططتیسططط یو اجرا جادیمجوز ا یدارا  انون پرورش فکری  ود ان و نوجوا

شنوارت حوزت  ودک و نوجوان شگاتینما ست  ه  بلش دولت یبرا و ج سفندات آن ا ساس  م برا

 باشدش به شرح ذیل میاساس نامه  انون 

ندگان، -ث  نان از طریق تشطططویق نویسططط یات  ود ان و نوجوا عه و ترویج ادب به توسططط   مک 

 طراحان، هنرمندان و ناشران و همکاری با آنان

شی، تولید، خرید، توزیع -پ  سائل آموز صری، تدارک و سمعی و ب سائل  سففادت از و و  تهیه و ا

 .نوجواناننمایش و فروش فی مهای سینمایی ملصوص  ود ان و

ئاتر و برگزاری جشطططنوارت -ج  ید ت گاتتول مایشططط  های هنری ملصطططوص  ود ان وها و ن

  نوجوانان

 

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .2

سب شرایط دریافت خدمت: ستیسته به  شنواره ها و نما رخانهیدب یها ا  یها، ابتدا شگاهیج

 .ردیگیو در دسترس عموم قرار م نیتدو ینامه ا نییآ یدادهایاز رو کیهر یبرگزار

  و آثار خود را جهت شططر ت در  خود مشططلصططاتمک : اسططت  این خدمتمفقاضططی دریافت

  در سامانه مربوط  ، بازت زمانی مشلص شدت در فراخوانبا توجه به را مسابقات و جشنوارت ها 

 .بارگذاری نماید



 

 

 به  دسفگات رسانیاطالع پایگات روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطالعات موارد مربوط به فرم

آمدت  به صورت دقیقدر روی میز خدمت  در بلش راهنمایی دریافت خدمت  kpf.irآدرس 

در راب ه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضطططوری مفقاضطططی، نحوت  اسطططت. ه

سی و زمان سفر سوی د صورت مفعهدانه از  سی به خدمت و   یه جزئیات خدمت ب سفر های د

  توضی  دادت شدت است.دسفگات 

 

 

 هاپرداختها و هزینه .3

  ی قصه   ی پویانمایی و جشنوارت بین المبازی ها ، جشنوارت بین الممفقاضی برای شر ت در جشنوارت اسباب

 هزینه ندارد . این خدمت رایگان است.گویی نیاز به پرداخت 

سایت  شگات روی  شر ت در نمای ست  شگات ها  بعد از پر  ردن فرم درخوا شر ت در نمای ضیان      مفقا

/https://toycouncil.kpf.ir شوند. به درگات پرداخت مفصل می 

 روی همین سایت درج شدت است. هاها م بق با جدول هزینهها و پرداختتوافقات مربوط به هزینه

 

 

 دوره عملکرد .4

  ند.یفعال هسفند را مشلص م خدمت،توافق س    نیتحت ا  یشرا ،را  ه در آن یدورت زمان ،بلش نیا

 

 معاونت تولید  انون پرورش ی امضطططا تحت و 01/01/1402 از تاریخ نامه سططط   خدمتتوافق نیا

  اعفبار دارد. فکری  ود ان و نوجوانان

 س   خدمت نیا صالح، جا یزمان یعنی30/12/1402حدا ثر تا  توافقنامه  با  ایشدت  نیگزی ه ا

 د.، اعفبار دارموافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد

https://toycouncil.kpf.ir/


 

 

 س   خدمت کی بازت زمانی انیدر پا شد تا  جادیا دیجد توافقنامه  ضا خواهد   ارائه خدماتو ام

 .ابدیادامه 

 

 

 معاونت تولید  انون پرورش فکری  ود ان ونوجوانان

 
 

 
 


