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 ی گاتاشناسبخش  نامه آیین

 و هشتمین همـایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره بیست 

 )دومین دوره مجازی( 

                           

 نام: قوانین ثبت

 متقاضی شرکت در همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره باید زرتشتی باشد.  •

 : مالک تشخیص

  کنندهسال: ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی شرکت ۱۸کنندگان باالی شرکت 

 سال: ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی پدر و مادر شخص   ۱۸کنندگان زیر شرکت 

 نیاز است.  در صورت نداشتن شرایط باال، تاییدیه از طرف انجمن محل سکونت

 آمده است. فراخوان بخش  این نگاتاشناسی در فراخوا  های مختلفام در ردهنقوانین ثبت  •

 .kdz.irwwwنشانی    رسمی کانون دانشجویان زرتشتی به  گاتاشناسی در تارنمای    بخش 

 قرار گرفته است. 

 در بخش گاتاشناسی:نکات تکمیلی 

توانند در رده پروژه محور شرکت کنند می   ، نوشتن مقاله ندارندی که تسلط کافی در  کنندگانشرکت 

ن جایی که نوشتن یک آاز    .شودر می اسال برگز  ۱۸تا    ۱3سال و    ۱۸و این رده در دو بخش باالی  

از   کامل  نمی   ۱۸تا    ۱3ی  رده   کنندگانشرکتمقاله  انتظار  به    ، رودسال  آزاد  بخش  در  شرکت 
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سال    ۱۸تا    ۱3کنندگان  شرکت   صورت تمایلدر   شود.سال پیشنهاد می   ۱۸کنندگان باالی  شرکت 

ها در نظر گرفته نخواهد شد و از لحاظ کیفی سن آن   یرده  جدا برای  یارده  ، بخش آزاددر  به شرکت  

 پردازند.می رقابت به  سال  ۱۸کنندگان باالی  شرکت با 

بایب  در درستی ی خود را به  کنندگان ردهنویسی شرکت نامدر هنگام    ، سته استخش پروژه محور 

   گزینش نمایند.

 ۱۸ی سنی باالی  در رده   ، سال باشد  ۱۸کم یکی از نویسندگان آن باالی  نوشتارهایی که دست   -1

 گیرد. سال قرار می 

سال، پیش از موعد نهایی ارسال   ۱۸کنندگان( باالی )شرکت کننده در صورتی که شرکت : 1تبصره 

 شود. سال داوری می  ۱۸تا  ۱3 )نمایند(، مقاله در رده  مقاالت، انصراف خود را اعالم نماید

سانی رع نام شود، با اطالثبت سال  ۱۸تا    ۱3  در صورتی که مقاله با شرایط ذکر شده، در رده   :2تبصره  

 . شودمنتقل می سال  ۱۸باالی  ، به ردهکانون دانشجویان زرتشتی 

مشمول این قانون   به دنیا آمده باشند،   07/2۱3۸/ 0۱کنندگانی که قبل از تاریخ  شرکت :  3تبصره  

 شوند. می 

نواقص شده  مشخصزمان  تا    است  بایسته اقص باشد،  ها نآن   نامثبتکنندگانی که مدارک  شرکت   -2

 . گرددمنزله انصراف تلقی می  غیر این صورت به را رفع نمایند. در

اما در   ، نمایند  شرکت  نوشتار آزاددر بخش  امکان را دارند تا با چند مقاله،    کنندگان اینشرکت   -3

  ،این نکته قابل ذکر است .انتخاب کندیک پروژه    تنها  تواندمی   هر فرد یا گروه،  وژه محوربخش پر

متعاقباً . ظرفیت هر پروژه،  پذیردکه هر پروژه با توجه به گستردگی موضوع، تعداد محدودی را می 

 اعالم خواهد شد. 

آن پروژه را در سایت ، اولیت با افرادی است که زودتر  براساس تعداد ظرفیت هر پروژه  :1تبصره  

 رسانی خواهد شد. جهت تغییر پروژه اطالع   ، گزینش نمایند و به دیگر افراد نویسی نام جهت 
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شتار هیچ برای بخش آزاد نو  وباشد  نفر می   2گروه در بخش پروژه محور  حداکثر تعداد اعضای   -4

کیفیت بهتری   ، گروه  به نسبت افزایش تعداد اعضای   که  شایان یادآوری است، محدودیتی وجود ندارد.  

 رود.ار می انتظ نوشتاراز 

 شرکت نمایند. نیز های اوستاخوانی تا در سایر بخش کنندگان این امکان را دارندشرکت  -5

کننده یا دارای مهارت کافی بر این است که شرکت  تصور  ، گاتاشناسی   هایریزی بخش برنامهدر    -6

واضح    پر  دلیلیا در حال یادگیری مسیر پژوهش است. به همین    و  نویسی استبرای پژوهش و مقاله

 کند. شرکت های آزاد یا پروژه محور در یکی از بخش  تواندمی کننده تنها است هر شرکت 

، امکان شرکت در بخش گاتاشناسی را  (۱3تا    ۱0ی سنی  )رده  کنندگان بخش مانترک شرکت  -7

به صورت   نوشتارقرار بگیرند،    سنی   ای، در این ردهو در صورتی که تمام نویسندگان مقاله   ندارند

 شود. خودکار حذف می 

دارای   نیزباشد و    سال  ۱3تا    ۱0  )نویسندگان(   دارای نویسندهیک نوشتار  که  در صورتی   :1تبصره  

زیر   (نویسندگان)  نویسنده  پس از حذف نام  نوشتاراین    سال باشد،   ۱3باالی    )نویسندگان(  نویسنده

 داده خواهد شد. سال، در رده مناسب شرکت  ۱3

دنیا آمده باشند، مشمول این به  0۱/07/90۱3و    0۱/07/7۱3۸بین    کنندگانی کهشرکت:  2تبصره  

 شوند. قانون می 

افرادی که   به  ، نویسی استپژوهش و مقاله   آموزشِ  ، هدف از بخش پروژه محوربه دلیل آن که    -8

شرکت دوباره در این بخش به   شود تا ازتوصیه می   ، اندبیش از سه سال در این بخش شرکت کرده 

 در بخش آزاد به رقابت بپردازند. پرهیز کنند وصورت فردی یا تیمی 

 :و پروژه محوربخش آزاد  قوانین نوشتارهای
نوشتار  -1 است  واژه  2000دارای    حداقلباید    هر  بایسته  فرمتشرکت  ، باشد.   )قالب(  کنندگان 

م آموزش استاندارد  مطابق  را  ارائه  قاالت  تارنماینامه  در  زرتشتی  رسمی   شده  دانشجویان  ،  کانون 

 واژه نباشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.تی که دارای چکیده به همراه کلید رعایت نمایند. مقاال
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 ، مقاله کانون دانشجویان زرتشتی ولی توسط    )جنبی( بوده  اصلی   ها در ردهآن  نامبتثکه  مقاالتی    -2

 شوند. مناسب منتقل می  )اصلی( شناخته شوند، به رده جنبی 

ها صفر گردیده و نویسندگان آن نهایی آن  ها مشخص گردد، نمرهبودن آن مقاالتی که کپی    -3

، بیش از یکبار این ایکننده ارند. در صورتی که شرکت بعدی مانتره حق شرکت ند  در دوره   ، مقاالت

 تخلف را مرتکب شود، به کلی از شرکت در مانتره محروم خواهد گردید. 

 شود:مواردی که توسط تیم گاتاشناسی به منزله کپی تلقی می 

 باشند.  ت دیگر استفاده کرده های منابع یا مقاالالف( مقاالتی که بدون ذکر منبع، از متن

 باشند.  شده درصد آن، توسط خود نویسنده نوشته 20ب( مقاالتی که کمتر از 

کانون پس از بررسی ی تشخیص داده شود و کپی بودن آن پ( مقاالتی که توسط یکی از داوران کپ

 تایید شود.  دانشجویان زرتشتی 

با فرمت  ند، نوشتارهایکنندگان موظفشرکت   -4 نامه ارسال ش ذکر شده در آموز  )قالب(  خود را 

این غیر  در  زرتشتی صورت،  نمایند.  دانشجویان  تبدیل    کانون  فرمت  نوشتارهاجهت   )قالب(  به 

 گونه مسئولیتی در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد. از این رو، هیچ  نماید.دام می استاندارد اق

 استاندارد ارسال نشده باشند، مشمول کسر نمره خواهند شد.  )قالب( مقاالتی که به فرمت :تذکر

از م  -5 ارائه در بخش آرسانه   یحتوااستفاده  ت عدم است، در صور زاد نوشتار اختیاریای جهت 

نخواهد ها تعلق  ( به آنای )مربوط به قسمت ارائهنهرسا  ی، نمره محتواایرسانه  یاستفاده از محتوا

 گرفت. 

 :بخش پروژه محورقوانین 

نکات تکمیلی ثبت نام در بخش    در قسمتهستند    ناممربوط به ثبت  که  تعدادی از قوانین این بخش

 .اندتوضیح داده شده  گاتاشناسی 
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 پیش وسط اساتید راهنما را  های تعریف شده تتمامی پروژه  ، وظیفه دارد  کانون دانشجویان زرتشتی 

رسانی اطالع   کننده شرکت   کدام را بههر  مراحل کلی اجراو    نمایداعالم    نام به صورت کاملاز ثبت

 کند. 

( برحسب عالیق سال   ۱۸یا باالی  سال     ۱۸تا    ۱3)  این بخش پس از تعیین رده  کنندگان شرکت  

 . دنگزینش کنها را از پروژه یکی تنها د نتوان می  ، خود

 نام با توجه به اطالعاتی که از اساتید راهنما پس از اتمام ثبت  ، موظف است  کانون دانشجویان زرتشتی 

کننده است، یک جلسه توجیهی با هر شرکت کرده دریافت  ند(اکرده ها را تعریف  شخاصی که پروژه)ا

ننده برای کشرکت هر  از    آنچه را که داشته باشد و اطالعات کامل پروژه را در اختیار او قرار دهد و  

 به طور کامل مشخص کند. ، شودهر فاز خواسته می 

تا گردد  می فراهم  تیم گاتاشناسی  توسط  کننده  فاز ارتباط بین استاد راهنما و شرکت  هر  در طول

و پاسخ خود را در کمترین   مطرح کردهخود را    مسائلو    هاتمامی پرسش   کنندگان بتوانندشرکت 

 . نمایندزمان دریافت 

استشرکت  موظف  تمامی    ، کننده  کردن  مطرح  با    مسائل،  هاپرسش با  را  شده  تیم   یاریایجاد 

مهلت مقرر به پایان برساند و گزارش آن فاز را تحویل حل کرده و فاز مورد نظر را تا  گاتاشناسی  

تواند می راه هر پروژه  باشد و متناسب با مسیریک هفته می   کمدست رر برای هر فاز  دهد. مهلت مق

هر و تحویل ندادن خروجی    شودعنوان تمدید نمی   پس از تعیین به هیچ  زمان تحویل  یابد. افزایش  

 آن فاز خواهد شد. برای  نمره کسرموجب  ، فاز در مهلت مقرر شده

آن را به استاد راهنما تحویل   ، هر فاز  گزارشپس از دریافت    ، موظف است  دانشجویان زرتشتی   نکانو

کننده قرار دهد تا برای فازهای در کمترین زمان در اختیار شرکتدهد و ایرادات و نمره آن فاز را  

کننده  کننده برگزار کند تا شرکتتوجیهی برای شرکت. از طرفی جلسه  بعدی ایرادات را رفع کند

   بتواند اطالعات فاز بعد را دریافت کرده و شروع به کار کند.

از ،  ی قسمت روند پروژه را کسب نکرده باشنددرصد نمره  60، کسانی که حداقل  پس از فاز پایانی 

 پایانی محروم خواهند شد.  همایشدر   نوشتارارائه 
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ارائه نوشتار هر فرد به اطالع وی زمان  به صورت آنالین خواهد بود و    مانتره مجازیدر    ارائه نهایی 

دقیقه به او    5کننده به مدت  در زمان نوبت شرکت مشکلی،    گونه در صورت بروز هرخواهد رسید.  

پس   نتواندشود تا مشکل را رفع نموده و خود را برای ارائه آماده کند. اگر به هر دلیلی  زمان داده می 

در صورت ارائه   شود.ها فرصت دیگری به او داده می دقیقه ارائه دهد، پس از پایان تمامی ارائه  5از  

  .دنروربوط به بخش ارائه از دست می امکان ارائه دیگر وجود ندارد و نمرات مندادن، 

 اعالم نتایج بخش گاتاشناسی:
تین گاتاشناسی  تحویل داده شده باشد،  تیم گاتاشناسی  های داوری، به  در صورتی که تمامی فرم -1

فرم است  همراه  موظف  به  اولیه  نتایج  اعالم  از  پیش  را  داوری  به   نمره  حداقلهای  قبولی 

نتایج، اعتراض  روز پس از اعالم  توانند تا سهکنندگان می د. شرکت کنندگان اعالم و ارسال نمایشرکت 

 تیم گاتاشناسی   .دناعالم نمایتیم گاتاشناسی  به    مستقیما  های داوریخود را نسبت به نمرات فرم

 اعتراضات را اعالم نماید.   س از ثبت تمامی اعتراضات، نتیجهموظف است حداکثر تا یک هفته پ

اعالم تیم گاتاشناسی  به    کنندگان اعتراض خود را تا تاریخ مقرر که شرکت در صورتی    ، استبدیهی  

 اند. داوری را پذیرفته ننمایند، بدین معناست که نتایج

 شدگان بخش گاتاشناسی مانتره: اعالم اسامی نهایی پذیرفته 
اولیه، اسامی نهایی   نتایج  یهاعالم  اعالم شده در  زماندر  تا    ، موظف است  کانون دانشجویان زرتشتی 

 را اعالم نماید.  واجد شرایط برای ارائهشدگان پذیرفته 

 همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان بخش گاتاشناسی:
 . شداز لیست داوری نهایی خواهد  نوشتارعدم شرکت در همایش پایانی، موجب حذف  -1

پایانی، می کنندگان راه شرکت  -2 ارائه در همایش   ایرادات مقاله توانند  یافته به همایش  خود را جهت 

 نهایی گردد.  تواند باعث بهبود نمرهمی  دید داورانکه در صورت صالح  ، پایانی برطرف سازند
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شرکت  -3 برای  پایانی  همایش  در  ارائه  زمان  باالی  حداکثر  برای   20سال،    ۱۸کنندگان  و  دقیقه 

کنندگان، موجب کسر نمره کاری شرکت . عدم هماستدقیقه    ۱5سال،    ۱۸  تا  ۱3کنندگان  شرکت 

 خواهد شد. 

قطعی یا اختالالت در اتصال    مشکالت اینترنتی از قبیل  بروز  در صورت،  مجازیدر برگزاری مانتره   -4

ائه مجدد پس از تنها یک فرصت برای ارکننده  به فرد شرکت  نوشتارظر برای ارائه  مدن  یبه سامانه 

محدودیت زمانی  ،  بدون توجه به شرایط اتصال  ، آغاز ارائه  پس ازاما    شود، می ها داده  پایان تمامی ارائه

 شود. همانند مانتره حضوری اعمال می 

هماهنگی  -5 علت  برنامه به  و  داوران  با  شرکت   هایریزیها  شده،  هیچ انجام  به  امکان  کنندگان  وجه 

 را ندارند. نوشتار بجایی ترتیب ارائهجا

ه شکل ب،  ی داوری مقاالتداوری ارائه و نمره  ی، ضرایب نمرهآزاد نوشتاربخش  کنندگان  برای شرکت  -6

     .( است%90،  %۱0)

پروژه محور، ضرا شرکت  یبرا  -7 نمره داوری مقاالت مشابه   یداور  نمره  بی کنندگان بخش  و   ارائه 

     درصد کل نمره است. 50پروژه،  ندیفرا یداور ینمره و( %90،  %۱0بخش آزاد بوده )

                                                 

 اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره:همایش 

 و   خود مشاهده نماینددر پروفایل  را  ی خود در همایش  توانند نتایج نهایی قبولکنندگان می شرکت  -1

  www.kdz.irزرتشتی   یانوانون دانشجکرسمی    در تارنمای  همچنین لیست افراد پذیرفته شده 

 . گردداعالم می 

است، همچون سالیان گذشته شرکت  -2 بودن  بایسته  ای  تصاویرشان، جامهکنندگان در هنگام وصل 

 . داشته باشند  سپید بر تن

 باشد. کنندگان الزامی می تذکر: بر سر داشتن شال یا کاله سپید بر تمامی شرکت

http://www.kdz.ir/
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و -3 با  مانتره  گاتاشناسی   و  اوستاخوانی   همایشهشتمین    بیست   از   گیریبهره   و  آموزش  آرمان  نیز 

ارائه  ، الزم به ذکر است  .شودبرگزار می ماه  در شهریور  ، کنندگانشرکت   هایآموخته مقاالت    بخش 

 ه برگزار خواهد شد. ماشهریورگاتاشناسی در 

 به   تنها  مانتره  اوستاخوانی و گاتاشناسی   همایش  هشتمینبیست و    در  نویسی نام   گرددمی   ورییادآ -4

 پذیرد. صورت می  .kdz.irportal.wwwتارنمای  طریق از و الکترونیکی  گونه

 به همان شکل است. دهی آن نیز باشد و نمرهنحوه داوری نهایی همانند داوری بخش آزاد می  -5

الی   ۱7نام، از ساعت  بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت  توانند در صورتکنندگان می شرکت         

 . ارتباط باشند در  @ kdz_id دانشجویان زرتشتی  کانونتلگرام دی نام با آیروزهای ثبت در 2۱

مانتره گاتاشناسی    بخش   های مختلف در فراخوانبه رده   قوانین مربوط  ، است  یادآوریشایان           

 . در فراخوان مربوطه آمده است

 کانون دانشجویان زرتشتی


