
 به نام خدا

کتاب سال سینمای ایران جشندوره  هشتمینفراخوان   

 

سینمای ایران که سهمی شایسته در رشد و ارتقای  ادبیاتارج نهادن به تالش های نویسندگان و مترجمان حوزه ی  خانه سینما ، به منظور

کتاب سینمای ایران را برگزار جشن دوره ی  شتمینهسینمای کشور دارند و نیز، برای کمک به جریان سازی درزمینه ی تالیف، ترجمه و نشر ، 

 می کند.

ضوابط:

 د.رای نخستین بارچاپ و توزیع شده باشب 97تا پایان شهریور ماه 96ماه    از مهرتمام کتاب های سینمایی که  -

 کتاب هایی که به دبیرخانه ی جشن ارائه می شوند باید دارای شابک باشد. -

خود به دبیرخانه جشن ) مستقر در های کتاب نسخه از  8هر ناشر ، مولف و یا مترجم می تواند با تکمیل فرم شرکت و ارسال  -

 شرکت کند.رویداد کتابخانه خانه سینما ( در این 

:هیئت داوری  

مجموعه آثار را ارزیابی و داوری می کنند و جوایز زیر را اهدا ، سینمایی مدرساننفره  متشکل از نویسندگان، مولفان و  7یک گروه -

 می نمایند:

 به بهترین تالیف و هدیه نقدی ، دیپلم افتخارهدهد زرین  -

 به بهترین ترجمه هدیه نقدیو ، دیپلم افتخار هدهد زرین -

  هدهد زرین، دیپلم افتخار و هدیه نقدی به بهترین ناشر-

به انتخاب ویژه خود اختصاص (  هدیه نقدی) شامل هدهد زرین و هیات داوران همچنین می تواند در صورت صالحدید ،جایزه ای را  -

 .دهد 

     

 نکوداشت:

این حوزه به پاس ی از دست اندرکاران به یک«   سینمایی ادبیات  دستاورد »جایزه ای با نام  دبیر جشن  کتاب سال سینمای ایران ؛  

 ا خواهد کرد.اهدیک عمر فعالیت 

  

 

 

 گاه شمار جایزه:



سخه از کتاب به دبیرخانهن 8ارسالآخرین مهلت تکمیل نمون برگ  شرکت و       هفتنود و  ماه شهریور  31 -  

کتاب سال سینمای ایرانشن اعالم نامزدهای ج                 هفتبهمن نود و  اول  -  

برگزاری آیین جشن کتاب سال سینمای ایران واعالم برندگان و اعطای جوایز              هفتاسفند نود و اول  -  

 

 

 نمون برگ شرکت در جایزه:

 

                 نام کتاب:                          نام نویسنده:                         نام مترجم:                             ناشر:         

 شمارگان:                      

 نشانی نویسنده یا مترجم: 

 تلفن:                               نشانی پیک شبکه جهانی:

 نشانی ناشر:  

تلفن:                              نشانی پیک شبکه جهانی:   

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس و تلفن دبیرخانه:

خانه سینما – 29شماره  -کوچه سمنان –بهار جنوبی   

53584377تلفن تماس:   

 

 

 

تاب سال سینمای ایران ، با ارسال پنج با مطالعه و قبول شرایط و ضوابط جایزه ک ............................................................................... اینجانب:

 نسخه از کتاب آمادگی خود را برای شرکت در این جایزه اعالم می کنم.   

 نام و امضاء                                                                                                                

 


