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 فراخوان بخش اوستاخوانی 

 مانتره   یو گاتاشناس یهمـایش اوستاخوان  نهمینو  بیست
 

 دررا    همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره  نهمینبیست و    آن است تا امسال،بر انون دانشجویان زرتشتی  ک

اندیشی هم پیام اشوزرتشت،    آرمان گسترش با  حضوری  به صورت نیمه   1401ماه  شهریور  10و    9،  8روزهای  

همچنین    ؛ د زرتشتی برگزار کن  هازمان در میان    گاهانبرانگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین  های اندیشهکالم 

سال، به   1۳ ریز کنندگانشرکت  یبرا  مانتره امسال ی انیپا شیکرونا، هما  روس یو ی ریگهمه  ت یبا توجه به وضع

  1۳ یکنندگان که باالشرکت ریسا یو برا یکرونا، به صورت مجاز روس ی ها در برابر وبودن آن  ریپذ ب یآس  لیدل

 شود. می( برگزار یحضور  یا  ی)مجاز  یسال دارند به صورت انتخاب

  روس ی و  یریگهمه   طیشرا  یدار یمانتره با توجه به ناپا  یبرگزار  یوه یش  شایسته است یادآور شویم که

 .گرددی اعالم م اًصورت متعاقب نیدارد که در ا رییکرونا، احتمال تغ 

 

 های بخش اوستاخوانی:شرایط شرکت در رده

 

 سال:  10رده از برخوانی زیر 

در  در این رده    نویسینامتوانند با  ها می آن  به بعد(،  1۳91مهر    1سال )متولدین از    10زیر  نونهاالن  برای تشویق  

شرکت همایش   بخش،  این  در  کنند.  شرکت  مانتره  گاتاشناسی  و  می اوستاخوانی  بندهایکنندگان  از توانند    ی 

 بخوانند.  ودگات را به دلخواه از بر کرده و اهن

 

 اهنودگات:   رده

آوای  با همراه   ، دبیرهدین هایی از اوستای بایسته از روی  خوانی اهنودگات و بخش شرایط آزمون شامل درست 

 : جز به است، آزاد  سنی هایرده   همه برای  رده   این در  شرکت و است خوش 

 های پیشین مانتره سال دوره  14اهنودگات و اهنودگات زیر  رده  نفرات برگزیده  •

   .سپنتمدگات و کل گاتا-های اشتودرده  از  یکی حداقل در مانتره پیشین هایدوره   کنندگانشرکت •
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 سپنتمدگات: -اشتود  رده

بایسته، به    اوستای ایی از  هو همچنین بخش   گاهان   سپنتمدگات و    گاتاین رده شامل خواندن دو بخش اشتود 

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

 های پیشین مانتره سپنتمدگات در دوره -اشتود نفرات برگزیده رده  •

 .کل گاتا ای پیشین مانتره در رده هکنندگان دوره شرکت •

 

   کل گاتا: رده

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

 باشند.    آوای خوش را داشته 

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

 های اوستاخوانی نیستند. های از برخوانی شرکت نمایند و مجاز به شرکت در دیگر رده در رده آینده 

 

شود.  سال برگزار می   1۳تا    10  سنی  یبخش مانترک با هدف راهنمایی، هدایت، پرورش و آموزش صحیح رده  ❖

هرچند که کانون دانشجویان    . شودنمی  پیشنهاد،  سنی   یبرای این رده شرکت در بخش اوستاخوانی  ،  این اساس بر  

گردد و انتخاب را به عهده شخص و  سنی در بخش اوستاخوانی نمی  یزرتشتی مانع از حضور عزیزان این رده 

 دهد.والدین او قرار می 

از    13تا    10  سنی  یکنندگان رده تمامی شرکت   بایسته است  31تا    1388مهرماه    1سال )متولدین 

 ( جهت حضور در مانتره ابتدا در بخش مانترک شرکت نمایند. 1391 ماه شهریور

از    1401  ماه خرداد  31تا    25  در روزهاینام بخش اوستاخوانی  زمان با ثبت در بخش مانترک نیز هم نویسی  نام

نام در پایان ثبت   ،توانند سنی می   یرده   کنندگان این پذیرد و شرکت انجام می www.portal.kdz.irطریق  

 نویسی نمایند.اوستاخوانی نیز نام  خود در بخش مانترک، در صورت تمایل در بخش

 

تنها به   مانتره   اوستاخوانی و گاتاشناسی  همایش  نهمینبیست و    نویسی درنام  ست ا  آوریشایان یاد

 پذیرد. صورت می تارنمای ذکر شده در باالطریق   ی الکترونیکی و ازگونه

 

ذکر  نشانی  توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در  ، می نویسیکنندگان پس از نامشرکت  ،جهت اطمینان

http://www.portal.kdz.ir/
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 نام خود آگاه شوند. وضعیت ثبت شده از 

در روزهای    21الی    17:۳0نام، از ساعت  توانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت کنندگان میشرکت

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

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

  یدر تارنمااست که    نیز فراهم آمده  همایش سراسری مانتره   های اوستاخوانی و گاتاشناسیهای بخشنامه آیین

 .             قابل مشاهده است یزرتشت ان یکانون دانشجو یرسم

 زرتشتیکانون دانشجویان  


