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 فراخوان بخش اوستاخوانی 

 و هشتمین همـایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره بیست 

 )دومین دوره مجازی( 

 
زرتشتیک دانشجویان  امسال، بر  انون  تا  است  و    آن  و   هشتمین بیست  اوستاخوانی  همایش 

های بخش اوستاخوانی مانتره  برگزار کند. برآنیم تا رده  1400ماه  شهریور  دررا    گاتاشناسی مانتره

برانگیز گاهانی و گسترش نوای های اندیشهکالم اندیشی  همپیام اشوزرتشت،    آرمان گسترشبا  را  

  .زرتشتی برگزار کنیم  هازماندلنشین گاتا در میان 

 

 های بخش اوستاخوانی:شرایط شرکت در رده

 

 سال: 10رده از برخوانی زیر 

 نویسی نامتوانند با  ها می آن  به بعد(،   1390مهر    1سال )متولدین از    10زیر  نونهاالن  برای تشویق  

کنندگان همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره شرکت کنند. در این بخش، شرکتدر  در این رده  

 بخوانند.  ودگات را به دلخواه از بر کرده و اهن ی ازتوانند بندهایمی 

 

 اهنودگات:   رده

  ، دبیرهدینهایی از اوستای بایسته از روی خوانی اهنودگات و بخش شرایط آزمون شامل درست 
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 :جز به است،  آزاد سنی  هایرده  همه برای رده این در  شرکت و است خوشآوای با همراه 

 مانترههای پیشین سال دوره  14اهنودگات و اهنودگات زیر   رده نفرات برگزیده  •

سپنتمدگات و کل  -های اشتودرده  از یکی  حداقل در مانتره پیشین هایدوره   کنندگانشرکت  •

 گاتا  

 

 سپنتمدگات:  -اشتود رده

اشتود بخش  دو  خواندن  شامل  رده  بخش   گاهان  سپنتمدگاتو    گاتاین  همچنین  از هو  ایی 

شرکت برای همگان در این رده آزاد است، به  دبیره با آوای خوش بوده و  دین بایسته، به  اوستای 

 جز:

 های پیشین مانترهسپنتمدگات در دوره -اشتود نفرات برگزیده رده  •

 .کل گاتا ای پیشین مانتره در ردههکنندگان دوره شرکت  •

 

  کل گاتا: رده

گاتا و اوستای بایسته به    کنندگان در این رده باید توانایی کافی در خواندن هر پنج بخششرکت 

 باشند.  دبیره و با آوای خوش را داشتهدین

در توانند  تنها می اند،  برگزیده شده  های پیشین  »کل گاتا« که در دوره کنندگان رده  شرکت   •

های اوستاخوانی های از برخوانی شرکت نمایند و مجاز به شرکت در دیگر ردهدر رده های آینده  سال

 نیستند. 

 

امسال ❖ شویم،  یادآور  است  برگزاری  نیز  شایسته  دلیل  مجازی،   همایش  به  به صورت  مانتره 

 های ازبرخوانی برگزار نخواهند شد. رده
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سال   13تا    10  بخش مانترک با هدف راهنمایی، هدایت، پرورش و آموزش صحیح رده سنی   ❖

  . شودنمی   پیشنهاد،  برای این رده سنی شرکت در بخش اوستاخوانی  ،  این اساسشود. بر  برگزار می 

هرچند که کانون دانشجویان زرتشتی مانع از حضور عزیزان این رده سنی در بخش اوستاخوانی 

 دهد.گردد و انتخاب را به عهده شخص و والدین او قرار می نمی 

 

 1387مهرماه    1سال )متولدین از    13تا    10  کنندگان رده سنیتمامی شرکت   ،بایسته است

 ( جهت حضور در مانتره ابتدا در بخش مانترک شرکت نمایند. 1390 ماهشهریور 31تا 

  ماه خرداد   14تا    8  در روزهاینام بخش اوستاخوانی  در بخش مانترک نیز همزمان با ثبت نویسی  نام 

طریق    1400 می  www.portal.kdz.irاز  شرکت انجام  و  اینپذیرد  سنی   کنندگان  رده 

ثبت  ، توانندمی  پایان  بخشدر  در  تمایل  در صورت  مانترک،  بخش  در  نیز   نام خود  اوستاخوانی 

 نویسی نمایند. نام 

 

  اوستاخوانی و گاتاشناسی  همایش  تمینبیست و هش  نویسی درنام  ست،ا  آوریشایان یاد

 پذیرد. صورت می  تارنمای ذکر شده در باالطریق  ی الکترونیکی و ازتنها به گونه مانتره

مراجعه به حساب کاربری خود در  توانند با  ، می نویسی کنندگان پس از نامشرکت  ، جهت اطمینان

 نام خود آگاه شوند. وضعیت ثبتاز  ذکر شدهنشانی 

 21الی    17نام، از ساعت  بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت   توانند در صورتکنندگان می شرکت

 . در ارتباط باشند  @ kdz_id زرتشتی  دانشجویان کانونتلگرام  دیآی نام با در روزهای ثبت

  های گاتاشناسی و مانترک های دیگری برای بخشدر کنار این فراخوان، فراخوان  ، گرددآوری می یاد

است  نیز فراهم آمده  همایش سراسری مانتره  های اوستاخوانی و گاتاشناسی های بخشنامهآیینو  

 .            قابل مشاهده است ی زرتشت انیکانون دانشجو ی رسم یدر تارنماکه 

 زرتشتیدانشجویان کانون  

http://www.portal.kdz.ir/

