بسم رب الشهدا ء و الصدیقین
آیین نامه پنجمین جشنواره کشوری روح خدا
به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و قیام تاریخ ساز و ماندگار  51خرداد
(( پنجاه و چهارمین سالگرد نهضت بزرگ امام خمینی(ره) ))
***************************

جشنواره 'روح خدا' به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) با محوریت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد در سطح کشور برگزار
می شود.
شناسایی ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی(ره) ،آشکار سازی ابعاد قیام  51خرداد و نقش رهبری امام خمینی(ره) ،تبیین و احیای
هرچه بیشترگفتمان امام(ره) و رهبری ،ترویج سیره عملی و نظری امام خمینی(ره) و صدور آن به خارج از مرزها ،تبیین و ترویج پیام های قیام
 51خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ،تشریح نقش توده های مردم در حمایت از قی ام  51خ رداد ،تبی ین نق ش والی ت فقی ه در
جامعه اسالمی و جایگاه رهبری در نظام اسالمی و تبیین نام گذاری سال ،توسط مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اق دام و عم از جمل ه
اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.
اقتصاد مقاومتی اقدام و عم بخش ویژه این جشنواره است و مقاله نویس ی ،ش عر  ،مس ابقه پی امکی وص یت نام ه ام ام(ره) ،وب الگ
نویسی ،نقاشی و خوشنویسی از محورهای این جشنواره می باشد.
گفتنی است ،این جشنواره توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و با مشارکت دبیرخانه ستاد عالی کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور و اداره ک فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد به صورت کشوری برگزار می شود.

اهدا ف:
-5شناسایی ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی(ره)
-2آشکار سازی ابعاد قیام  51خرداد و نقش رهبری امام خمینی(ره)
-3تبیین و احیای هرچه بیشترگفتمان امام(ره) و رهبری
 -4ترویج سیره عملی و نظری امام خمینی(ره) و صدور آن به خارج از مرزها
-1تبیین و ترویج پیام های قیام  51خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام
 -6تشریح نقش توده های مردم در حمایت از قیام  51خرداد
 -7تبیین نقش والیت فقیه در جامعه اسالمی و جایگاه رهبری در نظام اسالمی
-8تبیین نام گذاری سال ،توسط مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی،اقدام و عم
 -9شناسایی ابعاد مختلف انقالب  22بهمن  5317و دستاوردهای آن

گروه هدف:

تمامی اقشار مسجدی جامعه ،به خصوص جوانان
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موضوع جشنواره :
امام خمینی(ره) و انقالب  22بهمن  5317و قیام  51خرداد سال 5342

ستاد جشنواره:
این جشنواره توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و با مشارکت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و
اداره ک فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد به صورت کشوری برگزار می گردد.

بخشهای جشنواره:
-5
-2
-3
-4
-1
-6

مقاله نویسی
شعر
وبالگ نویسی(مسجد بالگ)
مسابقه کتابخوانی وصیت نامه امام(ره)
نقاشی
خوشنویسی

موضوع وژیه جشنواره  :اقتصاد مقاومتی،اقدا م و عمل
 -1مقاله نویسی:
الف -امام خمینی(ره) و مساجد
ب -امام خمینی(ره) و بیداری اسالمی
ج -امام خمینی(ره) و جوانان
د -امام خمینی(ره) و مسئوالن
ه -امام خمینی(ره) و عرفان

و -امام خمینی(ره) و فرهنگ و هنر
ز -امام خمینی(ره) و اقتصاد
ح -امام خمینی(ره) و انقالب 5317
ت -امام خمینی(ره) و والیت فقیه
ی -امام خمینی(ره) و قیام  51خرداد



آثار همه شرکت کنندگان ( خواهر و برادر ) در دو رده سنی زیر  58سال و  58سال به باال مورد بررسی قرار می گیرد .



شرکت برای عموم آزاد می باشد .



آثار علمی باید با محتوای پژوهش ،تالیف ،تصحیح یا ترجمه باشد .



محتوای آثار باید در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده باشد .
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هر پژوهشگر می تواند حداکثر  2اثر ارسال کند .



آثار مشترک (گروهی ) پذیرفته می شود .



دبیرخانه جشنواره نسبت به رد و تایید آثار ارسال شده و همچنین دخ و تصرف در آن ها به منظور چاپ آثار آزاد می باشد .



آثار ارسال شده تحت هیچ شرایطی مسترد نمی شود .



تنها مقاالتی قاب بررسی است که قبالً منتشر نشده و یا برای چاپ به جایی ارسال نشده باشد .



مشخصات نویسنده یا نویسندگان شام  :نام و نام خانوادگی  ,تاریخ تولد  ،نام دانشگاه یا سازمان و ...می بایست حتما ذکر شود.



در نوشتن مقاالت از منابع قاب استناد استفاده شود و صفحات آن مابین  51تا  21صفحه باشد که با قلم  B nazaninو فونت 52
تایب گردد همچنین در هر صفحه  22خط قرار گرفته باشد .درج آدرس پستی و شماره تماس نویسنده الزامی است و البته
ویراستاری و هنر ادبی در آن رعایت شود.

 -2شعر:
شرکت برای عموم عالقه مندان در تمامی گروه های سنی آزاد بوده و از هر شاعر فقط دو اثر پذیرفته می شود و عالوه بر در نظر گرفتن سطح
تکنیکی آثار شام زبان  ،ساختار،محتوا و رعایت موارد فنی در سرودن شعر از قبی وزن شعری  ،ردیف و قافیه و سایر مواردی که بتوان نام
شعر بر اثرارائه شده گذاشت.
اشعار بایددر رابطه با موضوع جشنواره بوده
اشعار از نظر قالب هیچ محدودیتی ندارد و بایستی سروده خود فرد باشد
آثار بایستی برروی یک صفحه  4تایپ شده و یا با خط خوانا نوشته و ارسال شوند .

-3وبالگ نویسی( مسجد بالگ):
عالقمندان می توانند آدرس وبالگ یا مسجد بالگ خود را به نشانی  roohekhoda5@chmail.irارسال نمایند .شایان ذکر است درج
مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی ،میزان تحصیالت  ،نام پدر  ،شماره تماس و  ) .....الزامی می باشد.سابقه بیش از  3ماه در ایجاد وبالگ و
به روز رسانی مستمر و تولیدی بودن عالوه بر محور های اصلی (محتوایی-فنی-کاربری وبالگ-گرافیکی) در ارزیابی نهایی موثر می باشد.وبالگ
نویسان می توانند از تمامی قالبهای رایج همچون دلنوشته  ،خاطره ،یادداشت روزانه  ،قطعات ادبی ،شعر کالسیک و نو ،روایات تاریخی ،داستان
و  .....استفاده نمایند.

-4مسابقه کتابخوانی :
برگزاری مسابقه اینترنتی از وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره)
عالقه مندان می توانند برای مشاهده منبع مسابقه و نیز مشاهده سواالت به پایگاه اطالع رسانی  www.Roohkhoda.irمراجعه نمایند.
پاسخ صحیح به سامانه  500005000031پیامک گردد.

-5نقاشی :
در مسابقه نقاشی که در بخش زیر  51سال برگزارمی شود هر شرکت کننده میتواند فقط  3اثر ارائه دهد


این رشته برای همه دوره ها در بخشهای مداد رنگی  ،آبرنگ  ،رنگ روغنی و سیاه قلم برگزار می گردد .



آثار می بایست متعلق به خود صاحب اثر باشد ( آثار کپی شده پذیرفته نخواهد شد ).



حداکثر عرض اثر  510سانتی متر و طول اثر آزاد می باشد .



تکنیک آثار آزاد می باشد.
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-6خوشنویسی:
در مسابقه خوشنویسی که در بخش باالی  51سال برگزار می شود و عالقه مندان باید متن را در برگ گالسه تذهیب دار با خط نستعلیق و با
قلم درشت خوشنویسی نمایند.


موضوع آثار ارائه شده باید یکی از سخنان حضرت امام (ره) در حوزه مسجد و یا جمله ای در رابطه با موضوع جشنواره باشد.



رشته های مسابقه شام  :نستعلیق ،ثلث و نسخ می باشد.



هر هنرمند مجاز به ارسال  3اثر در یک نوع خط می باشد.



کلیه آثار باید با احتساب حاشیه در اندازه های ( 31*21و  )31*10و بدون قاب ارسال شود.

زمان ارسال آاثر:
تا پایان ساعت اداری روز  ( 66/4/4عید سعید فطر )
تمامی شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.roohkhoda.irمراجعه و یا با شماره تلفن -36246264
 031داخلی  3و یا با شماره ی  09531566931سلیمی تماس حاص نمایند.

زمان ربگزاری جشنواره :
از (91/55/52ورود تاریخی حضرت امام(ره) به میهن اسالمی) تا (96/1/30روز جهانی مسجد)

نشانی دبیرخانه جشنواره:
یزد -بلوار دانشجو – جنب اداره ک فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد
کد پستی  –8956753186 :نمابر 031-36283383 :
شماره همراه جهت ارتباط با دبیرخانه:
 56135166635سلیمی
 09538833456حکیمیان

وبسایت www.Roohkhoda.ir :
فایل تمامی آثار به نشانی roohekhoda5@chmail.ir

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد
کانون فرهنگی هنری سردار شهید عاصی زاده یزد
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ارسال گردد.

شناسنامه آثار پنجمین جشنواره کشوری روح خدا
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد

نام ...................................:

نام خانوادگی ...................................:

کدملی ...................................:

تاریخ تولد ............................:

شغ ...................................:

شماره تلفن همراه ...........................:

شماره شناسنامه ...................................:

نام پدر ...................................:
مقطع تحصیلی ...................................:
استان ...................:

رشته تحصیلی ....................:

کانون فرهنگی هنری ...................................:

آدرس دقیق ................................................................................................................................................................................................................................................:
آدرس پست الکترونیک ...............................................................................................:

مای هستید در کدام یک از موضوعات جشنواره روح خدا شرکت نمایید ........................................................................................... :
مای هستید در سال آینده چه موضوعی به جشنواره روح خدا افزوده شود ...................................................................................... :
در دوره های قبلی جشنواره حضور داشته اید؟در چه موضوعی؟مقامی کسب نموده اید؟ ...........................................................................

نوع آثار ارسالی .......... ................................:

تعداد آثار ................................................. :

نحوه ارسال آثار .........................................:

تاریخ ارسال آثار ....................................... :

تاریخ دریافت آثار .................................... :

رتبه و مقام کسب شده .............................. :

نظر دبیرخانه جشنواره ............................................................................................................................................................................................................ :

امضاء و اثر انگشت شرکت کننده

امضاء و مهر مدیر مسئول کانون
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