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 ی گاتاشناسبخش   نامهآیین

 مانتره یو گاتاشناس  یهمـایش اوستاخوان نهمینو  بیست

                          

 مقدمه:

بار به  کرونا برآنیم تا همایش سراسری اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را اینامسال به دلیل کاهش شیوع ویروس 

 کنیم.حضوری برگزار نیمه صورت 

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

نهمین  بیست و    نفراخوافایلی دیگر تحت عنوان  در  مانتره    های گاتاشناسیها و بخشرده   توضیحات •

بایسته است پیش   ؛قرار گرفته است  .kdz.irwwwنشانی  به همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره 

  نامه، ابهامی در فهم فراخوان مانتره وجود نداشته باشد. از خواندن آیین 

 در بخش گاتاشناسی:  نامثبت  نکات تکمیلی

در دو    بخش و این  محور شرکت کنند  پروژه   بخشدر    باید   ،نوشتن مقاله ندارند ی که تسلط کافی در  کنندگانشرکت

  کنندگان کامل از شرکت   ی ن جایی که نوشتن یک مقاله آاز    .شودر می اسال برگز  ۱۸تا    ۱3سال و    ۱۸باالی    یرده 

این  کنندگان به شرکت  محوربخش پژوهش شرکت در  ، رودانتظار نمی نویسی و پژوهش دینی ناآشنا به فنون مقاله 

  شود.می نپیشنهاد رده 



 

2 
 

  ، محور پژوهش   بخشدر  به شرکت  نویسی و پژوهش دینی  ناآشنا به فنون مقاله کنندگان  شرکت   در صورت تمایل

ای به رقابت  حرفه کنندگان  شرکت با  ها در نظر گرفته نخواهد شد و از لحاظ کیفی  آن  متناسب با سنجدا    یارده 

 خواهند پرداخت.  

   ی خود را به درستی گزینش نمایند.کنندگان رده شرکت ،نویسینام در هنگام   سته استمحور بایخش پروژه ب در

که دست  -۱ باالی  نوشتارهایی  آن  نویسندگان  از  یکی  باشد   ۱۸کم  رده   ،سال  باالی  در  قرار    ۱۸ی سنی  سال 

 گیرد. می 

سال، پیش از موعد نهایی ارسال مقاالت، انصراف خود را اعالم    ۱۸باالی    کننده در صورتی که شرکت:  1تبصره  

 شود.سال داوری می  ۱۸تا   ۱3 نماید، مقاله در رده 

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

 .شودمنتقل می سال  ۱۸باالی  ، به رده دانشجویان زرتشتی

 شوند. مشمول این قانون می   به دنیا آمده باشند، ۱3۸3مهر   ۱که پیش از کنندگانی  شرکت: 3تبصره 

؛  نواقص را رفع نمایند شده  مشخص زمان  تا    است  بایستهاقص باشد، ها نآن   نامثبت کنندگانی که مدارک  شرکت   -2

 . گرددتلقی می  انصراف  ی منزله  غیر این صورت به  در

پذیرش . ظرفیت  پذیرد، تعداد محدودی را می راهنما  استادهر    محورروژه در بخش پ  که  این نکته قابل ذکر است  -3

 اعالم خواهد شد.متعاقباً  راهنما استادهر 

 . نمایند گزینش    نویسینامرا در سایت جهت    استاد خودیت با افرادی است که زودتر  و، اول براساس ظرفیت  :1تبصره  

هیچ محدودیتی    محورپژوهشبرای بخش    وباشد  می   نفر  2  محور گروه در بخش پروژه   حداکثر تعداد اعضای  -4

 رود. انتظار می  نوشتارکیفیت بهتری از   ، گروه  به نسبت افزایش تعداد اعضای که  شایان یادآوری استوجود ندارد. 

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

کننده یا دارای مهارت کافی برای پژوهش  بر این است که شرکت   تصور   ،گاتاشناسی  هایریزی بخش برنامه در    -6

کننده  هر شرکت که  واضح است    پر   دلیل به همین    ؛یا در حال یادگیری مسیر پژوهش است  و   نویسی استو مقاله 

 کند. شرکت محور پژوهش یا  محورپروژه های در یکی از بخش  تواند می تنها 

 .امکان شرکت در بخش گاتاشناسی را ندارند (  ۱3۸۸مهر    ۱از    ش یشدگان پزاده)  سال  ۱3زیر  کنندگان  شرکت   -7

 : بخش گاتاشناسی قوانین نوشتارهای

قاالت را مطابق  استاندارد م  قالب کنندگان  شرکت   باشد. بایسته است  واژه   2000دارای    حداقل باید    هر نوشتار  -۱

تی که دارای چکیده به  رعایت نمایند. مقاال  دانشجویان زرتشتی کانون    رسمی  شده در تارنماینامه ارائه  آموزش 

 واژه نباشد، برای داوری ارسال نخواهند شد.همراه کلید 
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 در دوره   ، ها صفر گردیده و نویسندگان آن مقاالتنهایی آن   ها مشخص گردد، نمره بودن آنمقاالتی که کپی    -2

بیش از یکبار این تخلف را مرتکب شود، به کلی از   ایکنندهارند. در صورتی که شرکت بعدی مانتره حق شرکت ند 

 شرکت در مانتره محروم خواهد گردید. 

 شود:به منزله کپی تلقی می  کانون دانشجویان زرتشتیمواردی که توسط 

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

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

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

 تایید شود.   زرتشتی

صورت  در غیر این   ؛نامه ارسال نمایند ش ذکر شده در آموز قالبخود را با    نوشتارهایند کنندگان موظفشرکت  -3

گونه مسئولیتی  از این رو هیچ   نماید.دام می استاندارد اق  قالببه    نوشتارهاجهت تبدیل    کانون دانشجویان زرتشتی

 در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد. 

 استاندارد ارسال نشده باشند، مشمول کسر نمره خواهند شد. قالبمقاالتی که به  :تذکر

ت  در صور   ؛است اجباری  محورپژوهش جهت ارائه در بخش    ( ...و    اسالید   ،)کلیپ  ایرسانه  یحتوااستفاده از م  -4

 ها تعلق نخواهد گرفت.( به آن ای )مربوط به قسمت ارائه نه رسا ی، نمره محتوا ایرسانه  ی استفاده از محتواعدم 

 : محوربخش پروژهقوانین 

.  نماید اعالم  نام به صورت کاملاز ثبت  پیش راهنما را اساتید تمامی اسامی وظیفه دارد  کانون دانشجویان زرتشتی 

یک جلسه    (کنند می ها را تعریف  شخاصی که پروژه )ا  راهنمااساتید  کننده و  همراهی شرکت با    ،نامپس از اتمام ثبت 

هر  از    آنچه را کهدهد و  می و اطالعات کامل پروژه را در اختیار او قرار    شودبرگزار می کننده  توجیهی با هر شرکت 

 کند.می به طور کامل مشخص ، شودننده برای هر فاز خواسته می کشرکت

طول  استاد    هر  در  بین  ارتباط  شرکت فاز  و  زرشتیتوسط  کننده  راهنما  داشنجویان  تا  گردد  می فراهم    کانون 

ترین  و پاسخ خود را در کم   مطرح کردهخود را    مسائلو    هاتمامی پرسش  د بتوان  کنندگان()شرکت   ه کنند شرکت

 .نمایند زمان دریافت 

  کانون دانشجویان زرتشتی   یاری ایجاد شده را با    مسائل،  هاپرسشکننده موظف است با مطرح کردن تمامی  شرکت

رر برای هر فاز  نظر را تا مهلت مقرر به پایان برساند و گزارش آن فاز را تحویل دهد. مهلت مق  حل کرده و فاز مورد

عنوان تمدید   به هیچ   ،پس از تعیین  زمان تحویل راهنمای مربوطه اطالع داده خواهد شد؛  استاد    کننده وبه شرکت 

 آن فاز خواهد شد.برای   کسر نمره موجب  ،فاز در مهلت مقرر شدههر  و تحویل ندادن خروجی  شودنمی

آن را به استاد راهنما تحویل دهد و ایرادات    ،هر فاز  گزارش موظف است پس از دریافت    دانشجویان زرتشتی   نکانو

. از  کننده قرار دهد تا برای فازهای بعدی ایرادات را رفع کند ترین زمان در اختیار شرکت در کم و نمره آن فاز را  

کننده بتواند اطالعات فاز بعد را دریافت کرده و شروع  کننده برگزار کند تا شرکتطرفی جلسه توجیهی برای شرکت

   ار کند. به ک
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  همایش در    نوشتاراز ارائه  ،  ی قسمت روند پروژه را کسب نکرده باشند ، کسانی که حداقل نمره پس از فاز پایانی

 پایانی محروم خواهند شد. 

ارائه نوشتار هر فرد به اطالع وی  زمان خواهد بود و   و یا به صورت مجازی  حضوریبه صورت در مانتره   ارائه نهایی

شود دقیقه به او زمان داده می   5به مدت    ،کنندهدر زمان نوبت شرکت مشکلی    گونه در صورت بروز هرخواهد رسید.  

دقیقه ارائه دهد، پس از    5نتواند پس از  تا مشکل را رفع نموده و خود را برای ارائه آماده کند. اگر به هر دلیلی  

امکان ارائه دیگر وجود ندارد و نمرات  در صورت ارائه ندادن،    ؛شودها فرصت دیگری به او داده می پایان تمامی ارائه

   .د نروربوط به بخش ارائه از دست می م

 اعالم نتایج بخش گاتاشناسی: 
فرم  -1 تمامی  که  به  در صورتی  داوری  زرتشتیهای  دانشجویان  باشد،    کانون  شده  داده  دانشجویان  کانون  تحویل 

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

به نمرات    روز  تا سه توانند  کنندگان می د. شرکتاعالم و ارسال نمای اعتراض خود را نسبت  نتایج،  از اعالم  پس 

موظف است حداکثر    کانون دانشجویان زرتشتی  .د ناعالم نمای  کانون دانشجویان زرتشتی به    مستقیماً  های داوری فرم 

 اعتراضات را اعالم نماید.   س از ثبت تمامی اعتراضات، نتیجهتا یک هفته پ

مقرر شرکتکه  در صورتی    استبدیهی   تاریخ  تا  را  اعتراض خود  زرتشتی به    کنندگان  دانشجویان  اعالم    کانون 

 اند.داوری را پذیرفته  ست که نتایجا ننمایند، بدین معنا

شدگان اولیه، اسامی نهایی پذیرفته   نتایج  ییه اعالم  اعالم شده در   زماندر  موظف است تا    کانون دانشجویان زرتشتی -2

 را اعالم نماید. واجد شرایط برای ارائه

 همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان بخش گاتاشناسی: 
 .شد از لیست داوری نهایی خواهد  نوشتارموجب حذف  ،عدم شرکت در همایش پایانی -1

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

 نهایی گردد.  یتواند باعث بهبود نمره می  دید داوران که در صورت صالح ،سازند 

با این    کنندگان. عدم همکاری شرکتاستدقیقه    20،کنندگانحداکثر زمان ارائه در همایش پایانی برای شرکت -3

 موجب کسر نمره خواهد شد.   بندی،زمان

ظر برای  مدن یقطعی یا اختالالت در اتصال به سامانه  مشکالت اینترنتی از قبیل بروز   در صورت ،  مجازی  یارائه  در  -4

 .شودها داده می ائه مجدد پس از پایان تمامی ارائه تنها یک فرصت برای ارکننده به فرد شرکت  نوشتارارائه 

درصد از    90  داوری  ی نمره  و   درصد از نمره کل    ۱0  ارائه  یداور   ی محور، نمره کنندگان بخش پروژه شرکت   یبرا -5

 گردد. اعالم می  در اولین جلسه با استاد راهنما،  پروژه ند یفرا ی داور  اتنمرباشد؛ ریز نمره کل می 

زمان ارائه  ،  کننده امکان درخواست تغییر زمان ارائه وجود دارد ولی پس از آنشرکت ،روز پیش از زمان ارائه  5تا   -6

 قابل تغییر نیست. 
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 اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره: همایش 

رسمی    در تارنمای  لیست افراد پذیرفته شدهدر    ،رای خود در همایش  توانند نتایج نهایی قبولکنندگان می شرکت -1

 مشاهده نمایند. www.kdz.ir  ،زرتشتی  یانوانون دانشجک

باشد. بایسته است همچون  کنندگان مجازی و حضوری الزامی میبر سر داشتن شال یا کاله سپید بر تمامی شرکت  -2

 ی سپید بر تن داشته باشند. کنندگان جامه سالیان گذشته شرکت 

ارائه مقاالت گاتاشناسی   -3 با  مانتره  گاتاشناسی  و  اوستاخوانی  همایش  نهمین  بیست و بخش    و   آموزش   آرمان   نیز 

   .شودبرگزار می ماه شهریور  ۱0و    9و    ۸ در  کنندگان شرکت هایآموخته   از گیری بهره

  و   الکترونیکی   گونه   به   تنها  مانتره   اوستاخوانی و گاتاشناسی  همایش   نهمینبیست و    در  نویسینام   گردد می   وری یادآ -4

 پذیرد. صورت می  .kdz.irportal.wwwتارنمای   طریق از

روزهای  در    2۱الی    ۱7:30نام، از ساعت  توانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت کنندگان میشرکت -5

 در ارتباط باشند.  @kdz_id  دانشجویان زرتشتی دی تلگرام کانونو یا آی   021-66706419نام با شماره  ثبت

 

 کانون دانشجویان زرتشتی                                                                                                

http://www.kdz.ir/

