
 باسمه تعالی 

  برگزار می نماید: اصفهان )س(امام خمینیموسسه تنظیم ونشرآثار

 فراخوان  سومین جشنواره استانی  تئاتر صحنه ای   " روح اهلل" ) ویژه استان اصفهان ((

 

         ی عظمت الهی، قدنور  دام نظم دم نندگی نشبببدنه و بر د  د بود. حجت خدادیعه خداوند سبببن در دم ن دروامام خمینی)س( 

شببختببات ار نا د  ،،  و ن و  خلص  کتب ننوی بود. سببددگی و بی رارای ی و اسببت ذدی  ا یشببدگرد یببدی  ،اجتمدعی و فردی

من دمنگ و چشببم ار ا د دناد نمی ر نه ای ان ام قدء قرام  ی د د  که  رگز  ن به امایش خویشببتن بد ردیده  دی  وامسببته ما دم 

جشذوامه  ئد ر  سو ان ،   ا دم خماذی)س( ایفهدر به  ذظوم ردسداشت امنش  دی ار بزمگ  ردالهی سپدمد.  وسسه  ذظام ونشراثدم

 برگزام  ی نمدید.ما خادبدنی  وموح اهلل ما دم بخش  دی :  ئد ر ی ذه ای 

 اهداف: 

 قدم شد خ بذادن ذام جمهومی اسال ی ایرار داشت  گرا یحضرت ا دم خماذی)س(  مچذان  و ساره  عملی اشدعه و  رویج اندیشه

 دم سدل رد رارونی انقالب اسال ی 

 موضوع جشنواره : 

 ساره عملی  ،شختات  واندیشه  حضرت ا دم خماذی )س(      وضوع

 ستدد جشذوامه اعالم  ی دامد:

ا ددگی خود ما جهت  شدومه  وضوعی این ستدد ام ندط اثدم امسدلی بد  وضوعدت فراخوار بر عهده ستدد برگزامی است.  مچذان 

ستدر ا دم خماذی تی ن دم ت ضومی و  لفذی اعالم  ی دامد. عالقمذدار  ی  وانذدان اثدم  وجود دم کتدبخدنه  خ تومت ح و )س( ب

 استفدده نمدیذد. /https://isf.icpikw.ir به ادمس ایفهدر)س( ا دم خماذی وبسدیت  وسسه  ذظام و نشر اثدم 

 

 



 شرایط شرکت در جشنواره : 

 شرکت دم جشذوامه برای عموم اناد  ی بدشد -

  کماد فرم  شختدت کدمگردار  مراه بد  جون کتنی نویسذده الزا ی است . -

  ذهد یک جدیزه ا داء  ی گردد.به اثدم برگزیده که باش ان یک نویسذده داشته بدشد  -

 سئولات ردسخ ویی به  رگونه وبه  ذزله ی رذیرش  قرمات جشذوامه خوا د بود وسط کدمگردار  کماد فرم ثنت ندم    -

 ( امائه شده به عهده  تقدضی است.و کدمگردار ادعدی حقوقی و حقاقی دم ن اذه  دلکات اثر ) نویسذده

 ر ه س(ح  استفدده  فر ذ ی و انتشدم اثدم  ذتخب ما بد  کر ندم ردیداومنده اثر ب وسسه  ذظام ونشراثدم ا دم خماذی) -

 عذوار برای خود   فوظ  ی داند.

 وم است. عذ  «موح اهلل»جشذوامه  ئد ر دومه  دی گذشته ستدد جشذوامه ان رذیرش اثدم شرکت کذذده دم  -

 .(نمدیشذد ه نویسی بال  دنع است سدبقه  بخش دماستفدده ان اثدم) 

 دم یک  بخش  ومد امنیدبی قرام  ی گارد.  تور امسدلی دم دو بخش ی ذه ای  و نمدیشذد ه نویسی یرفدً-

 النم به  کر است: 

  خدوش بودر اظهدمات ، دمخواست د ذده ان جشذوامه   روم  ی گردد.دم  ر  رحله ان جشذوامه دم یومت  -

 کلاه  سئولات بامه ، ایدب   دب و ... افراد دم طول برگزامی جشذوامه  بر عهده کدمگردار و ید سرررست گروه  ی بدشد.-

 جوایز:

طراحی ی ذه و لندس ، بروشوم و روستر، نوم و  وساقی  ذدیس بدنی ری ، به برگزیدگدر دم بخش  دی کدمگردانی ، نویسذدگی ، 

 .گردد، لوح  قدیر و جدیزه نقدی ا داء  ی 

 ورودی گروه های منتخب :

 میدل 000/000/50       د           میدل 000/000/30 نلغ ان            (          ویژه استدر ایفهدر)   ی ذه ای  ئد ر 

براسدس نظر  ائت داومار و النم به  کر است  نلغ کمک  زیذه جشذوامه براسدس نفرات گروه ، کافات نمدیش  دی ماه یدفته 

  قدیم  ی گردد. 

  مچذان نمدیش  دی  وف  و برگزیده جهت اجرای عمو ی دم استدر ایفهدر و استدنهدی  مجوام ومد حمدیت قرام  ی گارند. 

  دامک النم: 



 ،عکس  ،کاده سواب  چ ، ضمن  کماد فرم  قدضد   https://isf.icpikw.ir عالقمذدار به شرکت دم جشذوامه بد  راجعه به ادمس

 نمدیذد.امی بدمگذ یک مو16ید  14بد فونت  cxdoفر ت  بد   wordفدید  تویر کدمت  لی کدمگردار ، خالیه نمدیشذد ه  مراه بد 

 تقویم اجرایی جشنواره :

             (          ویژه استان اصفهان)   صحنه ای تئاتر 

 2/9/1398امسدل  تن به دبارخدنه   اخرین  هلت 

 15/9/1398اعالم نتدیج  تور       

 11/98//28ل دیت    11/98/ 23  بدنباذی نمدیش  دی  ذتخب

 خوا د بود. 1398اسفذد   18ل دیت  15 :  م ن در بد ایدم  االد حضرت علی )ع(  ن در برگزامی جشذوامه

 دبیرخانه جشنواره تئاتر روح اهلل                                  

ن دمستدر ا دم خماذی)س(  - ادار فاض –ادمس دبارخدنه: ایفهدر   

031 36615558 -9فن:   ل               8165633131کد رستی:    

  info@imam-khomeini-isf.ir              : ایماد  
 https://isf.icpikw.irوب سدیت:   

mailto:info@imam-khomeini-isf.ir

