
 اسامی پذیرفته شدگان بیست و چهارمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

 

 گاتاشناسی

 سال 18جنبی زیر 

 آفرینش زرتشت

 مهرنگار موبد، مهرنوش موبد، فروزان ایرجی

 بررسی و تاثیر مالیات جزیه بر کاهش جمعیت زرتشتیان ایران

 آرشام  گشتاسبیان، تریتی ضیاتبری

مشکالت زرتشتیان پیش و پس از ورود به مدارس غیر هم 

 کیش

 آرین تیمساری، سپهر میزانیان

 گویش دری

 آتریا ساسانی، شهرزاد نمیرانیان

 زندگی موبد یار مهندس مهران غیبی

 خشایار کاویانی، کیخسرو موبدشاهی

 تاثیر دین زرتشتی بر معماری ایران باستان

 مهتا مالی، ناهید لریان، دالرام زندیان

 آیین پیوندزناشویی در زرتشتیان )آشنایی تا پاتختی و آبزور(

 مهرآفرین رستمی

 

 مهنوش آسمانی، دالرام آبادانی



 نماد شناسی

 پیوند باوفا، دیبا خدایی

 

 سال 18اصلی زیر 

 اییریامن ایشیه

 یسنا بهمردی، ویستا رایومند

 پژوهشی پیرامون اشی و بررسی بندهای گاهان آن

 کیانا نمیرانیان، شینا سرداری

 هم سنجی دیوان از نظرگاه شاهنامه و گاهان

 آرین بمانی چم، نیکان شهریاری

 از نماز زرتشت تا نماز زرتشتی

 پارسا نمیری، پارسا پاکسرشت

 شناسی اشوزرتشت و داللت های تربیتی آننگاهی به انسان

 پژمان مهرشاهی، سهرای کیانی

 یگانه پرستی در گاهان

 آرشام باوفا، بابک نیکدین

 بیایید سوشیانت شویم

 وبد، مهرنگار  موبدفروزان ایرجی، مهرنوش م

 

 



 سال 18جنبی باالی 

 شغل و تاثیر آن در آینده هازمان زرتشتی

 فریدون بهرامیان فرشید

 بخش دلهاآرام

 خداداد خسرویانی، فردین فلفلی

 عوامل تاثیرگذار بر تغییرات گویش بهدینان

 مهرداد خسرویانی

 سال آینده 10های جامعه زرتشتی در تهدیدها و چالش

 بهنام مرادیان

 ازدواج با طرحی متفاوت

 افشین تشکر، رامبد خسرویانی

 

 سال 18اصلی باالی 

 نیروهای گاهانی

 ندمپریسا رایو

 گذاری و سنجش نیک و بد در اندیشه زرتشتساختار ارزش

 بهنام مرادیان

 تعصب )پافشاری نابخردانه(

 مهزاد جمشیدی، مهرنوش منوچهری

 های هازمان گاهانیویژگی

 مهران سپهری

 



 بخش اوستاخوانی

 رده اهنودگات

 نجمی یاسمن

 باستانی آرین 

 رستمی آرش

 کاویانی آرمه ئیتی

 خسروی آرین

 چهل مرد آرین

 خادمی بهرام

 نیکزاد سامان

 سالمت  پرهام 

 برابری افروز

 تیمساری آرمیتا 

 بهمردی آترم

 درست دنیا

 رستمی آریا

 

 رده اشتود سپنتمدگات

 فرمانبرداری پارمیس

 آتشبند مهرانا

 کیانی آذین



 مالی بیتا

 قندی پارسی مهران

 رادی آتریا

 منوچهری کالنتری مهران

 یزدان شادی

 مهرشاهی آناهیتا

 مالی اشا

 پیروزمند آرمیتا

 یزه میدی صدف

 بهشاد یسنا

 پوراردشیری آتوسا

 لریان مازیار

 آسمانی مهنوش

 بلندی سپند

 ایزدی کالنتری سپند

 

 رده کل گاتا

 آبیاری هومن 

 مهر شاهی آرمیتا

 نامدار نیایش 

 مالی مهتا

 لریان فربد



 زندیان دادمهر

 شش برادران شایان

 زندخاوری ساینا

 گشتاسبی سپهر

 نجمی پدرام

 کیانی آیدین

 نجمی آریانا

 شهریاری کیارش

 

 سال 18تا  13رده از برخوانی 

 بلندی     سپند

 تیمساری     آرمیتا

 موبد    مهرنگار 

 بهشاد     بهار

 بزرگچمی    پگاه 

 هنگامی     فرشته

 نجمی     یاسمن

 دهموبد    مهسا 

 کدخدایان    جهانگیر 

 فرودی    نوشین 

 خسرویانی    پورچیستا 

 ایرجی    فرنام 



 بهشاد     بیژن

 سالمت    پرهام 

 رستمی عصرآبادی   فروزان 

 رستمی     رازمهر

 

 سال 18رده از برخوانی باالی 

 خضری     خشایار

 گشتاسبی     مهتاب

 قدس       آزیتا

 چهلمرد      خدامراد

 خدادادی     آویسا

 

 بخش مانترک

 بهشاد      یسنا

 مالی      بیتا 

 خسرویانی     همتا 

 گشتاسبی     فربد

 مالی      اشا

 کیخسروان    نیما 

 رادی    آتریا

 مهرافزا     افروز



 وخشور     پردیس

 نمیرانیان    شروین 

 شش برادران  شایان

 مالی     نیکتا

 یزدان پناه    نوشین 

 ایرانی     آرینا 

 بلندی    سپند 

 باستانی نژاد   پارسا 

 کدخدایان  جهانگیر 

 رستمی   مانترا 

 تیمساری   آرمیتا 

 گشتاسبی    پیمان 

 فرمانبرداری   پارمیس 

 بهمردی    آرنیکا 

 نیکزاد    چیستا 

 نیکزاد    سامان 

 نجمی     شادمهر

 درست    دنیا 

 نجمی    یاسمن 

 رستمی    فروزان

 بهشاد     بیژن

 دهموبد     پارسا 



 خسرویانی     آیرین

 شهزادی     یسنا

 بهمردی   آترم 

 رستمی     رازمهر

 چهل مرد     آرتین

 هوشنگی    آرتین 

 

 


