توافقنامه سطح خدمت " برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی"
مقدمه
مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیر نظر معاونت فرهنگی این سازمان ای ن جش نواره را ب ا
هدف توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی ،ایجاد زمینه برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و مؤثر میان قصهگوی ان
ایرانی و خارجی ،کارشناسان و اساتید حوزه قصه و قصهگ ویی ،احی ای س نت قص هگ ویی ب ا حو ور اقش ار م ل ف م رد و
قصهگویان در جشنواره ،برنامهریزی برای تبیین و ترویج روشهای نوین در اجرای قصهگویی و مشارکت مرد و ترویج فرهنگ
قصهگویی بهعنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگساز در جامعه برگزار میکند.
جشنواره بین المللی قصه گو یی با برگزاری نمایشگاه و جشنواره درحوزه کودک و نوجوان هر ساله در ب ش اس انی و مل ی
زیر نظر معاونت فرهنگی برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی قصهگویی در سال  1398بیست ودومین دوره خود را برگزار کرد.

هدف
این ب ش ،دالیل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان میکند.
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خ دمت ارائ ه ش ده توس

ک انون پ رورش فک ری

کودکان ونوجوانان کیفیت تحویل برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی برای عمو عالقمندان به ف ن قص هگ ویی وال دین
،اولیای تربی ی ،فعاالن حوزه کودک ونوجوان و کودکان ونوجوانان مورد توافق قرار گیرد.
این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خ دمت ،روشه ای نظ ارت و مس لولیته ای س ازمانی را در ص ورت ل زو
مش ص میکند.

مسئولیت
این ب ش ،قوانین و مقرراتی را که به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اجازه میدهد خدمت ارائه ش ده در توافقنام ه
سطح خدمت را ارائه کند ،مس ند میکند .همچنین به صورت شفاف بیان میشود که دس گاه چه مس لولیت ق انونی در قب ال
شهروند م قاضی خدمت دارد.

جشنواره بین المللی قصه گویی به منظور توسعه و ترویج سنت دیرینه ایرانی و نقش قصه گویی در شکل گی ری ش ص یت
کودکان و نوجوانان ،کانون پرورش فکری هر ساله اقدا به برگزاری جشنواره قصه گویی میکند.
سازمان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان موافقت میکند که خدمت برگزاری جشنواره ب ین الملل ی قص ه گ ویی را ب ه
ترتیب زیر ارائه شود:
 فراهم کردن امکان حوور عمو مردمو عالقمندان به قصه و قصهگویی ایجاد امکان شرکت قصهگویان غیرایرانی در ب ش بین المللی جشنواره امکان شرکت و رقابت در ب ش های ملی ،بین الملل با اجرای قصههای صحنه ای به شیوههای کالس یک ،م درن ونوآورانه ،آیینی و سن ی
-

شرکت در ب ش قصههای  9۰ثانیهای،قصه گوی برتر و پادکس ت ب ا ان

ام موض وعات پیش نهادی در فراخ وان

جشنواره
 ب ش علمی که شامل مقاله نویسی ،تالیفات ،پایان نامهها و  ...براساس شیوهنامه فراهم کردن امکان پ ش هم زمان برنامههای جشنواره به صورت آنالینمطابق با اساسنامهی این سازمان که شورای انقالم اسالمی در جلسه مورخ 1359/2/31تصویب کرده اس ت کانون پ رورش
فکری کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد امکانات الز جهت رش د و پ رورش فک ری و ذوق ی کودک ان و نوجوان ان و کم ک ب ه
شکوفایی اس عدادهایایشان بر اساس ارزشها و نظا تعلیم و تربیت اسالمی و نوجوانان و کمک به شکوفایی اس عدادهای ایش ان
بر اساس ارزشها ونظا تعلیم و تربیتاسالمی است و دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای درح وزه برگ زاری جش نواره ب ین
المللی قصه گویی ،به صورت شرکت دول ی وابس ه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که مس ندات آن به شرح ذیل است:
در ب ش وظایف کلی سازمان آمده است
ماده  ،8بند (ث) :کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویس ندگان ،طراح ان ،هنرمن دان و
ناشران و همکاری با آنان
ماده  ،8بند (ج) :تولید تلاتر و برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای هنری م صوص کودکان و نوجوانان
مسئولیتها:
م قاضی شرکت در ب ش قصه گویی مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه سازمان به این دس گاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فر اطالعات خدمت برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان/زیرخ دمت برگ زاری جش نواره ب ین
المللی قصه گویی جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دس گاه  kpf.irو.kanoonfest.irدر پیوست ج ب ه ص ورت دقی ق در

رابطه با زمان انجا خدمت ،تعداد مرتبه مراجعه حووری م قاضی ،نحوه دس رسی و زمان ه ای دس رس ی ب ه خ دمت و کلی ه
جزئیات خدمت بصورت م عهدانه از سوی دس گاه ذکر می شود.
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ ( )1399/12/29و تحت اموای مق ا مس لول معاون ت فرهنگ ی ک انون پ رورش فک ری
کودکان ونوجوانان اع بار دارد.
در پایان بازه یکساله یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و اموا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

