
 با سمه تعالی

امام                                              

 خمینی)س( حقیقت همیشه زنده است.

 مقام                                                    

 رهبری معظم
 

شمارش معکوس ثانیه های بی  ،  بوده و هستغایب همیشه حاضر، اشتراک قلبهایمان با تو نشان حضورت بزرگ ای  خمینی

در دل انسران والره و گررگردان در     یتئنخواهد شدشما حاضرر و نسسرهای خردا   تو بودن در دنیای دلتنگی و غمزدگی خالصه 

ان بودی زم بی جاند بخش اگت. تو روح خدا در کالبد دوران عبور از خدا می تپد و کبوتر زندانی در بند جهل و ظلم را نوی

اکنون ما هستیم و تکثیر نسر  هرای خمینری در    . در گسترده تاریکها بودی و نورت تا ابد روشن خواهد ماند امتداد نور خدا و

 و تو حاضری و ناظر و اما بعد... گوشه گوشه جهان و اینگونه اگت که روح خدا جاری و گاری اگت 

 امام خمینی)س( استان اصفهانیم ونشرآاثرموسسه تنظ 
 نویسی روح اهلل رابرگزار می نمایدنمایشنامه  جشنواره نخستین 

 

 اهداف:

 اشاعه و ترویج اندیشه حضرت امام خمینی)س( -الف

  (شخصیت و اندیشه حضرت امام )س،آثارفاخر نمایشی در خصوص گیره گرامیداشت اهل قلم و  -ب

 موضوعات:

مسرتییم بره شخصریت امرام )س( ، بره      موضوع جشنواره ، امام خمینی)س( می باشد، هنرمندان مجاز هستند عرالوه بررررداختن   

گایرموضوعات مرتبط با اندیشه ها و آثار آن بزگوار از جمله : امام خمینی)س( و بیداری اگالمی، امام )س( و تیریب مذاهب 

واقلیت های دینی، گبک زندگی ، روحیه شاعرانه و عواطف خانوادگی ، آزادگی ، آزادی ، صلح ، اندیشه هرای حکرومتی ،   

ری ، گاده زیستی ، اعتدال ، اخالق، کرامت انسانی ،عدالت، عبادت، دفاع میدس و انیالب اگالمی  و موضروعات  مردم گاال

 مشابه اقدام به ارگال اثر نماند.

 شرایط شرکت در جشنواره:

 شرکت در جشنواره برای عموم آزاد اگت  -

 می باشد.  6931ی ارگالی با تولیدات گال نمایشنامه هاالویت  -



  نمایشنامه های ارگالی قبالً در هیچ یک از جشنواره ها اجرا نگردیده باشند.  -

 الزامی اگت. تکمیل فرم مشخصات همراه با عک  نویسنده  -

به عهرده متیاضری مری باشرد و      شده مسئولیت راگخگویی هرگونه ادعای حیییی یا حیوقی در زمینه مالکیت اثر ارائه -

 گونه مسئولیتی نخواهد داشت ی مذکور هیچوادعدبیرخانه در قبال 

             بررای خرود موسرو     را شورای گیاگتگذاری جشرنواره حره هرگونره اگرتساده و انتشرار آثرار برا  کرر نرام ردیدآورنرده          -

 می داند.

 :جوایز

 ریال 000/000/00مبلغ        دیپلم افتخار وو ، لوح تیدیر  تندی  جشنوارهنسر اول نمایشنامه نویسی   

 ریال 000/000/00مبلغ         و  تندی  جشنواره  ، لوح تیدیرو دیپلم افتخار                          نسر دوم

 ریال  000/000/90مبلغ          و   افتخار دیپلم تیدیرو لوح ،  جشنواره تندی         نسر گوم               

 ریال 000/000/00مبلغ           و  لوح تیدیرو دیپلم افتخار                                             نسرچهارم    

 ریال 000/000/60مبلغ             و افتخار دیپلم تیدیرو لوح                                           نسر رنجم       

    مینی)س( می باشد.تمام حیوق مادی و معنوی آثار برگزیده متعله به موگسه تنظیم ونشرآثار امام خ

 مدارک الزم :

ضمن تکمیل فرم تیاضا و چکیرده   www.imam-khomeini-isf.irعالقمندان به شرکت در جشنواره با مراجعه به گایت 

نمایشرنامه خرود را    pdfو   wordه برا فایرل   عکر  نویسرنده همررا    ومنابع مورد اگرتساده   خالصه متن و گوابه نویسنده 

 بارگزاری نمایند.

 تقویم اجرای جشنواره :       

 بارگزاری گردد.مذکور برروی سایت  03/9/99ارسال نمایشنامه تا تاریخ  -1

 می باشد.  23/13/99اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره نمایشنامه نویسی تا تاریخ   -2

در تااریخ   اتر روح اهللئا اختتامیاه اولاین جشانواره ت   اهدای جوایز آثار برگزیدگان همزماان باا    -0

 می گردد.  برگزار  5/11/1099

الزم به  کر اگت در طول بر گزاری جشنواره کارگاه آموزشی با حضور اگاتید و هنرمندان ارزنده کشور و اگتان برگزار 

 می گردد.

 نگارگتان امام خمینی)س(   -میدان فیض –اصسهان  آدرس دبیرخانه:

   1610199696  رستی: کد

 096 91160001 -3  تلسن:

 info@imam-khomeini-isf.irایمیل:  

http://www.imam-khomeini-isf.ir/


 www.imam-khomeini-isf.ir   وب گایت:


