بسم رب النور
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد با همکاری کانون فرهنگی هنری غدیر یزد برگزار میکند:

هفتمین جشنواره کشوری روح خدا
به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

آییننامه
مقاممعظمرهبری :این انقالب بینام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.
جشنواره کشوری "روح خدا " به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سطح کشور برگزار میشود.
شناسایی ابعاد مختلف شخصیت امامخمینی(ره) ،آشکار سازی ابعاد قیام خرداد و نقش رهبری امامخمینی(ره) ،تبیین و احیای هرچه
بیشتر گفتمان امام(ره) و رهبری ،ترویج سیره عملی و نظری امامخمینی(ره) و صدور آن به خارج از مرزها ،تبیین و ترویج پیامهای قیام
خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ،تشریح نقش تودههای مردم در حمایت از قیام خرداد ،تبیین نقش والیت فقیه در جامعه
اسالمی و جایگاه رهبری از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

اهداف:
-1شناسایی ابعاد مختلف شخصیت امامخمینی(ره)

-2آشکار سازی ابعاد قیام  15خرداد و نقش رهبری امامخمینی(ره)
-3تبیین و احیای هرچه بیشتر گفتمان امام(ره) و رهبری

 -4ترویج سیره عملی و نظری امامخمینی(ره) و صدور آن به خارج از مرزها
-5تبیین و ترویج پیام های قیام  15خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام
 -6تشریح نقش تودههای مردم در حمایت از قیام  15خرداد

 -7تبیین نقش والیت فقیه در جامعه اسالمی و جایگاه رهبری در نظام اسالمی
 -8شناسایی ابعاد مختلف انقالب اسالمی و دستاوردهای آن
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گروه هدف:
تمامی اقشار جامعه ،به خصوص جوانان  ،نوجوانان و همچنین هنرمندان

موضوع جشنواره :

امامخمینی(ره) و پیروزی انقالب اسالمی ایران

ستاد جشنواره:

این جشنواره توسط ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد و با مشارکت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد کشور و کانون فرهنگی هنری غدیر یزد به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

بخ
جش
ن
شاهی واره:

 -1سرود(آقایان)
 -2مسابقه کتابخوانی
 -3طراحی پوستر

 -4داستاننویسی

ت ضی بخ
و ح شاه:

 -1سرود (ویژه آقایان)
(مقاممعظمرهبری :سرود فرهنگ ساز است ،مثل هوای تازه و هوای بهاری است).
در این مرحله آثار به شکل غیر حضوری بررسی می شود توجه به نکات زیر ضروری است.
 -صدابرداری اکویی موجب کسر امتیاز در بخش آداب و شرایط خواهد شد.
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 ارسال اثر به شکل صوتی و ( trackبدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) و یا به شکلمجلسی باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد( .ارسال اثر به شکل  VCDو غیرنرمافزاری باشد)
 کار بطور زنده صدا و تصویر برداری شود.(در تمام زمان اجرای کار ،تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس
تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف میشود)
 این جشنواره مختص برادران میباشد و در رده سنی  10تا  18سال برگزار میشود. گروه های سرود نسخه بیکالم و باکالم سرود تولیدی خود را به همراه متن شعر و فیلم اجرای زنده در قالب یک فایل فشرده درپرتال روح خدا بارگزاری نمایند..
 اعضاء گروه تا حد امکان دارای لباس فرم و یکسان و متحدالشکل باشند جهت توسعه و تقویت فعالیت سرود بین قشر جوان و نوجوان ،گروهها بر اساس ردههای سنی نزدیک به هم چینش شوند؛ شعر و متن سرود ،هماهنگ با معیارهای آییننامه و برخوردار از صالبت ،استحکام و زیبایی و در چارچوب موضوع جشنواره باشد. -کلیه اعضاء گروه سرود میبایست نسبت به آییننامه و مقررات مربوط به امر داوری ،آگاهی کامل داشته باشند.

 -2مسابقه کتابخوانی
برگزاری مسابقه اینترنتی از کتابچه داستانی «خاطرات ماندگار» .این مجموعه داستانی بر اساس خاطراتی از اطرافیان حضرت امام(ره) در
باره ایشان به نگارش در آمده است .سواالت مسابقه از این کتابچه خواهد بود.
عالقهمندان میتوانند برای مشاهده منبع مسابقه و نیز مشاهده سواالت به پرتال  Www.Roohkhoda.irمراجعه کنند و در بخش
مسابقه کتابخوانی شرکت نمایند.

 -3طراحی پوستر
هنرمندان و عالقهمندانی که با فتوشاپ آشنایی دارند میتوانند در ارتباط با موضوعات جشنواره ،پوستر طراحی کنند .هر شرکت کننده
میتواند حداکثر سه پوستر در پرتال روح خدا بارگذاری نمایند.
عالوه بر موضوعات جشنواره ،شرکتکنندگان میتوانند پوستری با موضوع جشنواره کشوری روح خدا طراحی کنند که اگر دارای
ویژگیهای هنری مورد نظر باشد ،عالوه بر دریافت جایزه ،برای تبلیغات هشتمین جشنواره استفاده خواهد شد.
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 -5داستاننویسی
مقاممعظمرهبری« :ضعف عمده ما در داستاننویسی است و من بارها گفتهام و خواستهام بنیه داستانی ما تقویت شود».
عالقهمندان این بخش میتوانند ابتدا داستانکهای «خاطرات ماندگار» را در بخش مسابقه کتابخوانی مطالعه کنند.
آنگاه با مراجعه به کتابهای مرتبط با خاطرات اطرافیان حضرت امام(ره) در باره ایشان ،سوژههایی را انتخاب کنند و بر اساس آن،
داستانکهایی مشابه «خاطرات ماندگار» بنویسند.
 هر داستانک حتیالمقدور از  1000کلمه بیشتر نباشد. داستانکها قبالً به چاپ نرسیده باشد. جشنواره حق بهره برداری از داستانکها را برای استفاده در کتاب ،فیلم و فضای مجازی خواهد داشت.-

هر شرکت کننده میتواند هر تعداد داستانک که مایل است ارسال کند.

 -داستانکها در فرم  wordبه صورت تایپ شده در پرتال بچه های مسجد بارگزاری شود.

زمان ارسال آثار:
99/11/22

شرکت کنندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.roohkhoda.irمراجعه کنند یا با
شماره تلفن  09132512402تماس حاصل نمایند.
نشانی دبیرخانه جشنواره:
یزد -بلوار دانشجو – سهراه تعاون-مجتمع فرهنگی امامعلی(ع)-
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد
کد پستی  8916713418 :نمابر 035-38341915 :

وبسایت www.Roohkhoda.ir :
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان یزد
کانون فرهنگی هنری غدیر یزد
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