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موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی)س( استان اصفهان  
 برگزار می نماید

 

 «روح اهلل»نمایشنامه نویسی کشوری   ومین جشنواره سفراخوان 
 

 امام خمینی)س( حقیقت همیشه زنده است.

 رهبری معظم مقام                                        

 .حقیقتی زنده و شاهد است که با هدایت گری عاشقانه خود احیاگر اسالم ناب محمد)ص( گردیدامام خمینی)س( 

به  زرگ امام عشق بی مثال و بی پیرایههنر ب .حضرت حق بود نورانیتآن که با خلوص و صدق وصفا جلوه هدایت و 

)مردم( بویژه نوجوانان و جوانان بود که استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سر لوحه زندگی شان دولی نعمتان خو

. ایجاد قسط و عدل در جامعه از آرمان های واالی آن عزیز سفر کرده بود شخصیت برجسته و زمامداری دادندقرار 

، به سوی کمال شتابان پیش آوازهراز و پرسراف،  گر خطی برای امت گردید که همواره در جهان پر افتخار که ترسیم

 می رود.

 

 اهداف 
شه شاعه و ترویج اندی سیره  عملی ا شامخ بنیانگذار جمهوری  و  شت مقام  ضرت امام خمینی)س( همچنین گرامیدا ح

 در سالگرد پیروزی انقالب اسالمیایران اسالمی 

  

 : موضوع جشنواره 
 سیره عملی  ،شخصیت  واندیشه  حضرت امام خمینی )س(     موضوع

 

 شرایط شرکت در جشنواره:      

 شرکت در جشنواره برای عموم آزاد است  -

 می باشد.  1398ی ارسالی با تولیدات سال نمایشنامه هالویت وا -

  باشد.   نشده ارائه  و اجرا نمایشنامه های ارسالی قبالً در هیچ یک از جشنواره ها  -

 الزامی است. نویسنده و تصویر کارت ملی تکمیل فرم مشخصات همراه با عکس  -

 معذور است.« روح اهلل»جشنواره نمایشنامه نویسی  دوره های گذشتهازپذیرش آثار شرکت کننده در  دبیرخانه -

متقاضی می باشد  به عهده شده مسئولیت پاسخگویی هرگونه ادعای حقیقی یا حقوقی در زمینه مالکیت اثر ارائه -

 ی مذکور هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت وادعو دبیرخانه در قبال 



 حقوق کلیهو   حق هرگونه استفاده و انتشار آثار با ذکر نام پدیدآورنده  موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی)س( -

 برای خود محفوظ می داند. را منتخب های نمایشنامه(  اثر مالکیت)

 :جوایز

 ریال 000/000/70و دیپلم افتخارمبلغ  جایزه ویژه  جشنواره به همراه تندیس

 ریال 000/000/50             مبلغ    دیپلم افتخار وو تندیس جشنوارهنفر اول نمایشنامه نویسی  

 ریال 000/000/40          مبلغ        و لوح تقدیر وتندیس جشنواره                            نفر دوم

 ریال  000/000/30         مبلغ         و تقدیر لوح و  جشنواره تندیس           نفر سوم               

 ریال 000/000/20         مبلغ         و  افتخار دیپلم                                             نفرچهارم    

 ریال 000/000/10         مبلغ            و تقدیر لوح                                              نفر پنجم       

    تمام حقوق مادی و معنوی آثار برگزیده متعلق به موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی)س( می باشد.

 الزم :مدارک 

سایت  شنواره با مراجعه به  شرکت در ج ضا و چکیده  https://isf.icpikw.irعالقمندان به  ضمن تکمیل فرم تقا

سنده صه متن و ،سوابق نوی ستفاده  خال سنده همرا ومنابع مورد ا شنامه  cxdoفرمت  با  word ه با فایلعکس نوی نمای

 اری نمایند.بارگذخود را 

 تقویم اجرای جشنواره :      

 اری گردد.بارگذمذکور برروی سایت  30/10/98ارسال نمایشنامه تا تاریخ  -1

  معرفی می گردد. 1/12/98جشنواره نمایشنامه نویسی تا تاریخ   منتخبیناسامی  -2

شنواره ت سومینجوایز آثار برگزیدگان همزمان با اختتامیه  -3 سی روح اهلل اترئج شنامه نوی  و نمای

 می گردد.   اهداء 18/12/1398در تاریخ 

 

 نگارستان امام خمینی)س(  -میدان فیض –اصفهان  آدرس دبیرخانه:

 031 36615558 -9  لفن:ت         8165633131  پستی: کد

 isf.ir-khomeini-info@imam           ایمیل:

 https://isf.icpikw.ir   وب سایت:
 

https://isf.icpikw.ir/
mailto:info@imam-khomeini-isf.ir

