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همایش اشناسئ بیست و چهارمین ـاتـگ بخش  راخوانـــف

 ترهـــانــــاشناسئ مـــــاتـــــاخوانئ و گــــاوست
 

 10و9، 8همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را در روزهای بیست و چهارمین بر آن است تا امسال، انون دانشجویان زرتشتیک

شت،  با آرمان، 1396شهریورماه  شوزرت سترش پیام ا شی همگ شهالمکاندی شین گاتا در های اندی سترش نوای دلن برانگیز گاهانی و گ

 4فراخوان مربوط به بخش گاتاشتتناستتی بیستتت و چهارمین همایش مانتره بوده، که دربردارنده این  .میان جامعه زرتشتتتی برگزار کند

 محور همایش و ترجمه است.بخش نوشتارهای اصلی، نوشتارهای جنبی، 

 :نوشتارهای بخش اصلی

سال  18آورده باشد. این بخش در دو رده باالی شود که نویسنده، نوشتار خود را با پژوهش و بررسی گاهان گردبه نوشتارهایی گفته می

گردد. در راستای ( برگزار می1383شهریورماه  31تا  1378مهر ماه   1سال )متولدین از  18تا  13( 1378مهر ماه  1)متولدین پیش از 

توانند از کنندگان میاست. گفتنی است شرکتهایی به شرح زیر پیشنهاد شدهیاری رساندن به پژوهشگران در انتخاب موضوع، موضوع

 های دیگر مرتبط با گاهان نیز برای این بخش استفاده نمایند.موضوع

 همازوری در گاهان •

 شهریاری در گاهان •

 راستی اشه و •

 هوزنتوش )مراتب دانش در گاهان( •

 های رسیدن به اخالق انسانیراه •

  های اشوزرتشت و آخرین دانش روزاندیشه  •

تا  13و  18نام بخش اصلی و جنبی رده باالی گردید ثبتتر از سوی کانون دانشجویان زرتشتی منتشر فراخوان که پیشبا توجه به پیش

 خوردادماه است. 31ماه پایان یافت و مهلت ارسال اصل مقاله این دو رده تا تاریخ اردیبهشت 18، در تاریخ 18

 :نوشتارهای بخش جنبی

ها و...( در این بخش شرکت و آیین های غیرگاهانی )دین، فرهنگ، تمدن ایران، جامعه زرتشتی، آدابنوشتارهای دربردارنده موضوع

تا  1378مهر ماه   1سال )متولدین از  18تا  13( و 1378مهر ماه  1سال )متولدین پیش از  18نمایند. این بخش در دو رده باالی می

کنندگان است. گفتنی است شرکتهایی به شرح زیر پیشنهاد شدهگردد. در این بخش نیز موضوع( برگزار می1383شهریورماه  31

 های مرتبط نیز برای این بخش استفاده نمایند.توانند از دیگر موضوعمی

 تاثیر قدرت بر پایداری جامعه زرتشتی •

 هالزوم پویایی و نوآوری در سنت •

 مشکل کاهش جمعیت زرتشتیان ایران )پراکندگی زرتشتیان جهان و مهاجرت( •

 سرگذشت زرتشتیان •

 ستاناسطوره و ادیان ایران با •

 همازوری در جامعه •

 مذهبیدین زرتشتی، دین تک •
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تا  13و  18نام بخش اصلی و جنبی رده باالی تر از سوی کانون دانشجویان زرتشتی منتشر گردید ثبتفراخوان که پیشبا توجه به پیش

 .خوردادماه است 31پایان یافت و مهلت ارسال اصل مقاله این دو رده تا تاریخ ماه اردیبهشت 18، در تاریخ 18

 محور همایش

 عنوان محور همایش امسال به شرح زیر است:

 دارایی های جامعه زرتشتیمدیریت 

 شناسایی و گردآوری دارایی های جامعه زرتشتی 

 حفظ و نگهداری دارایی های جامعه زرتشتی 

 بهینه و نوسازی اماکن و موقوفات 

 وری از اماکن و دارایی ها در راستای افزایش سرمایهبهبود بهره 

های زرتشتی است به همین جهت از با توجه به اینکه موضوع محور همایش مانتره امسال در راستای مدیریت و بهبود بهروری دارایی

 .نماینداین میزگرد شرکت  تاشود امعه زرتشتی دعوت میاندرکاران و مسئولین جتمام صاحب نظران به خصوص دست

گیری از اندیشه و نوآوری در یک میزگرد به کنندگان با بهرهگو ارائه شده و شرکتودر این رده موضوعی یگانه و شایسته بحث و گفت

مهر ماه  1سال )متولدین پیش از  18ی بایست باالکنندگان این بخش میپردازند. سن شرکتها و راهکارهای پیش رو میبیان دیدگاه

 باشد. (1378

 ترجمه:

زمین و فراهم آوردن مراجعی نو مند ساختن جوانان به ترجمه نوشتارهای انگلیسی پیرامون دین و فرهنگ ایراناین بخش با آرمان عالقه

فی شده از سوی کانون دانشجویان زرتشتی را به گردد. افراد برای شرکت در این بخش باید نوشتار معرهایی گوناگون برگزار میدر زمینه

کنندگان یافتگان به همایش پایانی بایسته است در زمان معین به ارایه و دفاع از برگردان خود بپردازند. سن شرکتفارسی بازگردانند. راه

خردادماه  31شمندیم حداکثر تا تاریخ مندان خواه( باشد. از عالقه1378مهرماه  1سال )متولدین پیش از 18در بخش ترجمه باید باالی 

 نویسی در تارنمای همایش مانتره برای دریافت نوشتار انگلیسی از سوی کانون دانشجویان زرتشتی اقدام نمایند. با نام

 نکات تکمیلی:

 ی رده نام بخش اصلی و جنبتر از سوی کانون دانشجویان زرتشتی منتشر گردید ثبتفراخوان که پیشبا توجه به پیش

خوردادماه  31ماه پایان یافت و مهلت ارسال اصل مقاله این دو رده تا تاریخ اردیبهشت 18، در تاریخ 18تا  13و  18باالی 

 است.

  الزم به ذکر است، نوشتارهای با موضوعات نامرتبط با هر بخش و یا نوشتارهایی که بر پایه الگوهای ذکر شده در تارنمای مانتره تهیه

 ند، بر اساس دیدگاه داوران حذف خواهد شد.نشده باش

 شدگان بخش ارایه شفاهی وجود دارد.به دلیل ایجاد تغییرات احتمالی در برگزاری مانتره، امکان کاهش تعداد پذیرفته 

 گردد.بخش ارایه پوستر برگزار نمی های موجودهمچنین شایان توجه است به دلیل محدودیت 

 گردد. نوشتارها تنها از نظر اصول و روش تحقیق و گفتنی است، امسال تمامی رده های بخش گاتاشناسی به گونه همایشی برگزار می

همخوان بودن عنوان و محتوا با چارچوب موضوعات مانتره توسط داوران ارزیابی اولیه شده و نوشتارهای تایید شده به همایش پایانی 

 دعوت خواهند شد.

  شود که به اطالع ایشان خواهد یک پشتیبان انتخاب می 18تا  13الزم به ذکر است پس از ثبت نام برای هر شرکت کننده بخش
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بایست رساند و شرکت کنندگان نیز میرسید. پشتیبان در نحوه انتخاب موضوع و نحوه نگارش اصولی نوشتار به شرکت کنندگان یاری می

 خود برسانند. پشتیبانرا به تایید  طرح اولیه و اصل نوشتار خود

 ثبت نام در ا از طریق تنه توانندمیسال  13تا  10ش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با رده سنی عالقه مندان به شرکت در همای

 در همایش شرکت نمایند.بخش مانترک 

 فرستادن نوشتار:

است صفحه با توجه به الگوی پیشنهادی همایش مانتره تهیه شود. بایسته 20و حداکثر در  7نوشتارهای فرستاده شده باید حداقل در 

 ( و یک چکیده ارایه شود.(Proposalبرای هر نوشتار  یک طرح اولیه 

 د به همراه اصل نوشتار برای کانون دانشجویان زرتشتی ارسال شود.چکیده نوشتار نیز بای

و همراه با نام نویسنده)گان( فرستاده شوند. برای یکسان شدن ظاهر  DOC/DOCXو  PDFبایست به شکل فایل نوشتارها می

 نتره آماده شوند.موجود در تارنمای همایش ما الگوی تهیه نوشتاراست تا همه نوشتارها بر پایه نوشتارها، بایسته

شوند. همچنین افراد برای شرکت در این رده عالوه بر از نویسندگان به همایش پایانی فراخوانده می تنها دو تندر نوشتارهای گروهی 

برای آگاهی بیشتر از قوانین این بخش به تارنمای همایش نیز ثبت نام کنند.  به صورت جداگانهثبت نام به صورت گروه، هر کدام باید 

 مانتره مراجعه فرمایید. 

 باشد.پذیر میامکان www.manthra.kdz.irبود که از طریق سایت نویسی و فرستادن نوشتار به گونه الکترونیکی خواهد نام

از طریق تارنمای همایش  DOC/DOCXو  PDFاصل نوشتار خود را به شکل فایل  31/03/1396 تاریخبایست تا کنندگان میشرکت 

 مانتره ارسال نمایند.

 کنندگان، به عنوان مقاله اصلی برای داوران ارسال خواهد شد. گفتنی است که آخرین مقاله دریافتی از سوی شرکت

کننده، وگو پیرامون نوشتار بین ارایهپایان ارایه زمانی برای پرسش و پاسخ و گفتگیرند و در ارایه نوشتارها در زمان مشخص انجام می

شود تا با حضور خود، ما را در نظران تقاضا میشود. به این ترتیب از کلیه دوستداران و صاحبکارشناسان و حاضرین در نظر گرفته می

 ی این مرز و بوم یاری دهند.باالتر بردن سطح کیفی بزرگترین همایش اوستاخوانی و گاتاشناس

چهارمین همایش مانتره، می توانند با مراجعه به حستتاب وها در تارنمای بیستتتنویستتی آنکنندگان، پس از نامجهت اطمینان شتترکت

 ه شوند.کاربری خود در تارنمای ذکر شده از وضعیت ثبت نام خود آگا

  در با شماره 21الی  17توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر، از ساعت کنندگان میشرکت

 تماس بگیرند  021- 66744670و  021- 66706419  زرتشتی دانشجویان تلفن های کانون

استتت که از راه تارنمای همایش ری برای بخش اوستتتاخوانی نیز فراهم آمدهنیازمند یادآوری استتت در کنار این فراخوان، فراخوان دیگ

 های زرتشتی در دسترس است. مانتره و یا انجمن

تا  7شنبه سهکنندگان، از ی شرکتهاگیری از آموختهآرمان آموزش و بهره نیز، با 24اردوی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره 

 .شودار می، برگزشهریورماه 11شنبه
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