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 مانترکفراخوان بخش   

 مین همـایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره نهو  بیست
 

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را  نهمین  است تا امسال بیست و    برآن   کانون دانشجویان زرتشتی

گاهانی    برانگیز های اندیشهکالم  اندیشیبا آرمان گسترش پیام اشوزرتشت، هم شهریورماه   10و  9،  8های  روزر  د

 زرتشتی برگزار کند.   هازمان در میان  دلنشین گاهان نوای و گسترش 

همچون سالیان گذشته، کانون دانشجویان زرتشتی جهت برگزاری هرچه بهتر و هدفمندتر همایش مانتره، برای  

همایش  نهمین  را با اهداف زیر در بیست و    سال(  ۱۳تا    ۱۰کنندگان  بخش مانترک )ویژه شرکت بار  ششمین  

 : نماید برگزار می مانتره اوستاخوانی و گاتاشناسی 

 مانتره  آموزان زرتشتی برای شرکت در همایشساختن دانشمند آشنایی و عالقه  •

 آموزان ارتقای سطح درک و انتقال مفاهیم در دانش •

 ها در آموزش و پرورش فرزندانشانافزایش سطح آگاهی و مشارکت خانواده •

 آموزان زرتشتی های پژوهشی، دینی و فکری دانش رتکمک به شکوفایی و تقویت مها •

آموزان برای پژوهش در گاهان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای فهم  ه دانشبرانگیختن توجه و عالق •

 عمیق مفاهیم گاهانی 

 آموزان زرتشتی با یکدیگر ، مشارکت گروهی و در ارتباط بودن دانش ارتباطات مجازی آموزش  •

 نام: شرایط ثبت
بایست دارای می ش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره  همای نهمین  نام در بخش مانترک بیست و  متقاضیان ثبت 

 شرایط زیر باشند:

 آموز زرتشتی باشد.دانش (1

 ( قرار داشته باشد.  1391  ماهشهریور  31تا   1388  ماهمهر  1سال )متولدین از  13تا   10در رده سنی   (2
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 :  نام مراحل ثبت

اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در   همایشنهمین بخش مانترک بیست و  شرکت در اولیه متقاضیان نویسینام

 پذیرد.انجام می www.portal.kdz.ir تارنمای  طریقاز  ماهخرداد  31تا   25روزهای  

هر  :۱نکته   زرتشتی  دانشجویان  هر  سالهکانون  برگزاری  پی  و  در  بهتر  و  چه  اوستاخوانی  همایش  هدفمندتر 

ظر  که با کارشناسان و افراد صاحب ن  ی ها و جلسات متعددمانتره است. در همین راستا، طی صحبت  گاتاشناسی

سنی مورد بررسی    یگیری از تجربیات سالیان گذشته، این رده و با بهره   شد در زمینه کودک و نوجوان انجام  

سال    13تا    10سنی    یآموزش صحیح رده   پرورش وایی، هدایت،  با هدف راهنمقرار گرفت و بخش مانترک  

سنی    ینفس را برای این رده بهرکت در بخش اوستاخوانی که رقابت، اضطراب و کاهش اعتمادشود. ش برگزار می

سنی در بخش   یچند کانون دانشجویان زرتشتی مانع حضور عزیزان این رده هرشود. به دنبال دارد، توصیه نمی

 دهد.  گردد و انتخاب را بر عهده شخص و والدین او قرار میاوستاخوانی نمی 

  1388 ماهمهر  1سال )متولدین از    13تا    10  سنی   یکنندگان ردهتمامی شرکت   برای مشوییادآور می   :2نکته  

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره،  نهمین  شرط الزم جهت حضور در بیست و  (  1391  ماه شهریور  31تا  

د، امکان حضور در  ننشده باش   پذیرفتهکه در بخش مانترک  در صورتی  است. )  مانترکبخش  در    شدنپذیرفته

 .د یافت(نمانتره را نخواه

از    ذکر شده  تارنمای   خود در   ا وارد کردن کدملی ب  ،نویسینامپس از    نانیتوانند جهت کسب اطمیم  انیمتقاض

 .نام خود آگاه شوند ثبت  تیوضع

توسط    ، انجام گرفته باشد   درست، کامل و با موفقیت ها در بخش مانترک،  اولیه آن   نویسینام  کنندگانی که شرکت  

مطلع    ،باشد می   تیرماه   از   مجازی های  شرکت در کالس که شامل    مراحل بعدی، از    کانون دانشجویان زرتشتی 

 که حضور و عملکرد در این جلسات مبنای سنجش خواهد بود.  ،است شایان یادآوری  .خواهند شد 

ای با والدین متقاضیان شرکت در مانترک برگزار خواهد شد تا ایشان در جریان جلسه، نویسینامس از تکمیل پ

و  اهداف عملیاتی   مانترک  این جلسه،  های برگزاری کالس نحوه بخش  برگزاری  تاریخ دقیق  بگیرند.    قرار 

تر  گونه که پیشهمان  ،گفتنی استاعالم خواهد شد.    شدگاننامثبتبه  کانون دانشجویان زرتشتی  از سوی    متعاقباً

  کم حضور دستاز اهداف بخش مانترک تاکید شد، در این راستا    به عنوان یکی   هاافزایش مشارکت خانواده بر  

 شان در مانتره خواهد داشت.   فرزند بر سهولت شرکت  تاثیر قابل توجهی،  این جلسهیکی از والدین در 

http://www.portal.kdz.ir/
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  شیافزا،  یانجام کار گروه  به منظور  یبه صورت مجاز ی  یهاها و کارگاه کالس   یزرتشت  ان یکانون دانشجو  سپس

 . آوردی فراهم م تا شهریور تیر های ماه در را   یپژوهش یهابا مهارت  ییمشارکت و آشنا، یحس همکار

بیش    کنندگانی که ماه بوده و شرکتتیر تا شهریورهای  نحوه گزینش بر اساس حضور و غیاب در کالس   :۳  نکته

گان  کنند همچنین شرکت   شد.د  نها حاضر نباشند، از روند گزینشی مانترک حذف خواهجلسه در کالس   5از  

 د. نه پایانی راه یابلبه مرح در صورت تأیید آموزگار کالس، د تانباش  حضور فعال داشته  هادر کالس   ند موظف

 .باشدالزامی می ها جهت پذیرفته شدن در بخش مانترک ها و کارگاه حضور افراد در کالس 

ماه،  برگزاری همایش مانتره در شهریور  بخش مانترک، در روزهای  در  کنندگان پذیرفته شده گفتنی است شرکت

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، به صورت مجازی شرکت    نهمینتوانند در اردو همایش بیست و  می

 نمایند. 

از   ، ۱4۰۱  خردادماه   ۳۱تا    25  در تاریخنام بخش اوستاخوانی  ثبت در بخش مانترک نیز همزمان با  نویسی  نام

توانند در  سنی می   ی کنندگان این رده پذیرد و شرکت انجام می کانون دانشجویان زرتشتی  طریق تارنمای رسمی  

 نمایند.نویسی اوستاخوانی نیز نام بخش های رده نام خود در بخش مانترک، در صورت تمایل در پایان ثبت

  تارنمای  ی الکترونیکی و از طریقهمایش مانتره تنها به گونه نهمین  نویسی در بیست و  گردد نامیادآوری می 

r.kdz.iportalwww. پذیرد. صورت می 

در روزهای    21الی    17:30نام، از ساعت  توانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت کنندگان میشرکت

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

فراخوان، فراخوان   شایان این  کنار  برای بخش یادآوری است در  گاتاشناسیهای دیگری  و  اوستاخوانی  و    های 

رسمی  که از راه تارنمای    آمده نیز فراهم    گاتاشناسی همایش سراسری مانتره های اوستاخوانی و  نامه بخش آیین

 در دسترس است.  کانون دانشجویان زرتشتی 

 کانون دانشجویان زرتشتی


