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 یگاتاشناسفراخوان بخش 

 و نهمین همـایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره بیست
 

در  را مانتره یو گاتاشناس یاوستاخوان شیهمابیست و نهمین  امسال است تا برآن یزرتشت انیکانون دانشجو

آرمان گسترش  با برگزار نماید. بخش ارائه گاتاشناسی نیز در همین زمان 1401شهریورماه  10و  9، 8های روز

هازمان  انیگاهان در م نیدلنش یو گسترش نوا یگاهان زیبرانگشهیاند یهاکالم یشیانداشوزرتشت، هم امیپ

که بوده،  ی بیست و نهمین همایش مانترهناسمربوط به بخش گاتاش فراخوان نی. اخواهد شد برگزار یزرتشت

 محور است.محور و پژوهشبخش پروژهزیردربردارنده دو 

 محور:بخش پروژه

 کانون ،ی آموزشی نگارش متون علمیبه منظور افزایش سطح کیفی مقاالت ارائه شده و توجه بیشتر به جنبه 

 گاتاشناسی و اوستاخوانی همایش بیست و نهمینمحور بخش پروژه امسال تا دارد درنظر زرتشتی دانشجویان

  .برگزار کند هازمان زرتشتی میان در علمیی پژوهشسازی و آموزش نحوهبا هدف فرهنگ را مانتره

 

 محور:های بخش پروژهاهداف و آرمان
پژوهان، دانشهای تدریس دانشگاهی قصد دارد تا گیری از جدیدترین روشمحور امسال با بهرهبخش پروژه

ای موثر راهنمایی کند. هدف نویسانی که تجربه کافی در این زمینه ندارند را به شیوهکنندگان و مقالهشرکت

مندان با روش نگارش علمی و پژوهش اصولی و در نهایت نمایش فعالیت اصلی این بخش، آشنایی عالقه

ی سالیان گذشته در مسیر ادن افراد برگزیدهتوان به قرار دبخش است. از اهداف دیگر این بخش مینتیجه

 پیشرفت اشاره کرد.

 

 تعاریف:

« پروژه»کننده با استاد راهنمای خود شرکت یبه موضوع انتخاب شده در نخستین جلسهپروژه: 

ویژه خود را دارد.  «همسیر را»شود. هر قالب موضوع توسط یک فرد متخصص ارائه شده و گفته می

کننده آزادی عمل کافی را برای مطالعه و پژوهش در مسیر به صورتی است که شرکت« راهمسیر »

 دلخواه را داشته باشد. 

کانون دانشجویان توسط  «مسیر راه»مسیر راه مختص خود را دارد؛ این  «پروژه» هر مسیر راه:

)توضیحات بیشتر در ادامه داده شده  شودمی با نظارت فرد متخصص در آن موضوع تهیهزرتشتی 

 است(.
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ای را با موضوعی ی فرهنگی و دینی که پروژهیکی از افراد باتجربه و متخصص در حوزه استاد راهنما:

مسیر »کنندگان( مربوطه، تعیین کرده و )شرکت کنندهمشخص در اولین جلسه، با مشورت شرکت
کننده پروژه را انتخاب کرد، پس از اینکه شرکت کند.برای رسیدن به هدف پروژه مشخص می «راهی

 گیرد.ها و ارزیابی روند پروژه را بر عهده میی پاسخگویی به پرسشاین فرد وظیفه

شود. هر مسیر راه چندین فاز دارد گفته می« فاز» ،«پروژه« »همسیر را»به مراحل اجرای فرایند  فاز:

شود و نمره آن انجام میکانون دانشجویان زرتشتی وران و و در پایان هر فاز، ارزیابی مربوطه توسط دا

 شدن مقاالت دارد.شود. نمرات پایانی هر فاز تاثیر بسزایی در پذیرفتهکنندگان اطالع داده میبه شرکت

 شود.گفته می« چارچوب»های خاص به ساختار و قوانین این بخش با محوریت چارچوب:

 

 ها:چارچوب

کانون دانشجویان مسیر راه هر پروژه متناسب با موضوع پروژه توسط چارچوب مسیر راه: 

شود. مسیر راه هر پروژه دارای چندین فاز است و شامل ، اساتید راهنما و داوران تهیه میزرتشتی

رود. این توقع از هایی است که از یک پژوهش خوب در زمینه موضوع پروژه انتظار میحداقل

انتظارات ذکر شده در هر فاز را متناسب با موضوع انتخاب شده برآورده کننده وجود دارد تا شرکت

تواند در طول پژوهش، مشکالت و شوند و پژوهشگر میکند. انتظارات خیلی روشن و واضح بیان می

و استاد راهنما برطرف نماید. انتظارات هر فاز کانون دانشجویان زرتشتی های خود را به کمک پرسش

الزم برای ارائه مقاله خوب در زمینه موضوع پروژه است و برای موفقیت در ارزیابی های تنها حداقل

تر کردن شود از دانش کسب شده در مسیر مطالعاتشان برای جامعکنندگان توصیه مینهایی به شرکت

 مقاله خود بهره ببرند.

د. وظیفه شوحمایت می کانون دانشجویان زرتشتیکننده توسط هر شرکت چارچوب پشتیبانی:

ی مقاله است. کننده و راهنمایی او در مسیر ارائههای شرکتاصلی این افراد، پاسخ دادن به پرسش

با کمک داوران و استادان راهنما تمام کانون دانشجویان زرتشتی توجه داشته باشید با وجود اینکه 

در قبال اصالح  ایهیچ وظیفهکند اما کنندگان میتالش خود را برای کمک رساندن به شرکت

بندی، ارائه دادن منابع متعدد و ... های امالئی و صفحهساختار نگارشی مقاله از قبیل غلط

 دهد( دهی پیش از ارائه مقاله را تشکیل می)رعایت نکات ذکر شده، بخشی از نمره ندارد.

کننده باید در پایان شود و شرکتبرای هر فاز پروژه، مهلت خاصی تعیین میچارچوب زمانی: 

کانون ارائه دهد و کانون دانشجویان زرتشتی شده گزارشی از عملکرد خود را به مهلت مشخص

کننده ای به شرکتبا توجه به مسیر راه و با کمک استاد راهنمای تعیین شده، نمرهدانشجویان زرتشتی 

شود. ارائه ندادن یا تأخیر در تحویل د و نمره داده شده به اطالع شخص رسانده میدهاختصاص می

ها شود. فاز نهایی تمام پروژهآن فاز پروژه می گزارش هر فاز، منجر به کسر بخشی یا حتی تمامیِ نمره

 به شرایط هر پروژه متفاوت است. اما مهلت فازهای دیگر بنارسد در یک زمان به پایان می
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ای به گونهمطالب موضوعی ، اساتید راهنما مندیعالقهبر اساس تخصص و چارچوب موضوعی:  .1

 مانترهکانون دانشجویان زرتشتی هم تا  تعریف شده است که نه خیلی کلی باشد و نه خیلی جزئی؛

کنندگان در انتخاب موضوع نهایی خود کنندگان را داشته باشد و هم شرکتتوانایی راهنمایی شرکت

شود تا حد ممکن مسیر راه هر پروژه با هر موضوع انتخابی توسط آزادی عمل داشته باشند. سعی می

 .هماهنگ باشد ،کنندگانشرکت

کانون داوری در هر فاز توسط اساتید راهنما و داوران مشخص شده توسط چارچوب داوری:  .2

ی پایانی است. نمرهتدوین شده ی آن به صورت جداگانهنامهشود که آیینانجام میدانشجویان زرتشتی 

 شود.کنندگان اطالع داده میهر فاز به شرکت

 سال: 18تا  13کنندگان شرکت 

کانون دانشجویان هستند از سوی  سال 18تا  13ی سنی ردهکنندگانی که در شرکت

 در سه سطح قرار خواهند گرفت:زرتشتی 

ین بار شروع به نوشتن مقاله کنندگانی است که برای نخستاین سطح برای شرکت :1سطح 

که برای نخستین بار در بخش  کنند؛ بنابراین افرادیو یادگیری نحوه پژوهش دینی می

 گیرند.کنند، در این رده قرار میمانتره شرکت می محورپروژه

تواند به همایش پایانی راه یابد و کمتری می نویسیتوانایی مقالهسطحدر این سطح، فرد با 

 ی خود را ارائه بدهد.مقاله

ی نوشتن مقاله و پژوهش کنندگانی است که تا حدی تجربهاین سطح برای شرکت :2سطح 

کنند و موفق به دینی را دارند و برای دومین بار در بخش گاتاشناسی مانتره شرکت می

را با موفقیت  1اند )افرادی که سطح های گذشته بودهالشرکت در همایش پایانی مانتره در س

 .اند(گذرانده

کنندگانی طراحی شده است که تجربه بیشتری جایی که برای شرکتدر این سطح، از آن

 خواهد بود. تریجد یداوردارند،  1نسبت به سطح 

و کنندگانی است که نوشتن مقاله و پژوهش دینی را داین سطح برای شرکت :3سطح 

اند. افرادی که برای سومین بار در بخش گاتاشناسی مانتره شرکت مرتبه در مانتره تجربه کرده

و  1کنند و موفق به دو بار حضور در همایش پایانی مانتره شده بودند )افرادی که سطح می

 گیرند.اند( در این سطح قرار میرا با موفقیت گذرانده 2سطح 

 رود.تری نسبت به دو سطح دیگر میقابل قبول یهنوشتن مقالدر این سطح انتظار 

محور تنها دو سال است که به گاتاشناسی مانتره اضافه بخش پروژهکه جایی از آن تذکر:

سال، تعداد دفعات شرکت در مانتره  18تا  13کنندگان بندی شرکتشده است، مالک سطح

 همایش پایانی این دو سال است. رسیدن به درموفقیت  نیز و ،28و  27
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 سال: 18کنندگان باالی شرکت 

نویسی و به دلیل آشنایی نسبی با مقاله سال 18ی سنی باالی ردهکنندگان در شرکت

بندی نخواهند شد و در یک سطح به رقابت خواهند پرداخت. قدرت پژوهشی باالتر، سطح

گیرد اما مسیر سال صورت می 18تا  13ی انتخاب استاد راهنما برای این رده نیز مانند رده

 سال را خواهد داشت. 18تا  13ی رده کمتری نسبت بهنویسی، پیگیری ها برای مقالهراه آن

توانند از طریق بخش می مرتبه 3تنها  سال 18ی باالی کنندگان ردهشرکت تذکر:

بار حضور در همایش پایانی مانتره و کسب محور به همایش پایانی راه یابند؛ پس از سهپروژه

 محور شرکت کنند.توانند در بخش پژوهشتجربه کافی، می

است اطالعات گردآوری شده را در یافته به بخش پایانی بایستهکنندگان راهشرکتچارچوب ارائه:  .3

، به طور زنده به ارائه بگذارند. این بخش ارزیابی نهایی (و .. اسالید، )کلیپ ایقالب یک محتوای رسانه

این بخش تعیین  برگزیدگانرا در بر دارد که بر اساس آن و نمرات کسب شده در مراحل قبلی، 

 است.نامه ذکر شدهشوند. قوانین این بخش به تفصیل در آیینمی

 

ارائه  اساس مجموع نمرهشوند و بریافته به همایش پایانی، مطابق روال توسط داوران ارزیابی میمقاالت راه

 گیرد.این بخش جوایزی ارزنده تعلق می برگزیدگانکسب شده در مسیر راه، به  و نمره

 

 محور:بخش پژوهش

 یازیرا داشته و ن ینیدر نوشتن مقاله و پژوهش د یاست که تجربه کاف ستهیشا یشرکت افراد یبخش برا نیا

نویسی به هیچ عنوان توصیه آشنا به اصول مقالهشرکت در این بخش برای افراد نا ندارند. یبانیبه آموزش و پشت

 ستهیشا نیهمچنهای پیشین بوده است؛  در مانتره آزادشود. رویه شرکت در این بخش کامالً مشابه بخش نمی

قسمت حذف  نیا یاز ساختار نوشتارها یو جنب یموضوعات، بخش اصل یاست که به علت گستردگ انیب

کانون  یرسم یذکر شده در تارنما یالگوها هیبخش پژوهش محور برپا یتحت نوشتارها یگشته و همگ

 خواهند شد. یبررس ،یزرتشت انیدانشجو

 ی الگوهای ذکر شده در تارنمای رسمی کانون دانشجویان زرتشتی زم به ذکر است نوشتارهایی که بر پایهال

 تهیه نشده باشند، بر اساس دیدگاه داوران حذف خواهند شد.

 شیدر هما توانندیبخش باشند، م نیدر ا یقابل قبول یانیپا ینمرهکه قادر به کسب  یکنندگانشرکت 

  به ارائه نوشتار خود بپردازند. یانیپا
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 فرستادن نوشتار:

واژه با توجه به الگوی پیشنهادی همایش  6000واژه و  حداکثر  2000نوشتارهای فرستاده شده باید حداقل 

است برای هر نوشتار یک چکیده ارائه شود. چکیده نوشتار نیز باید به همراه اصل مانتره تهیه شوند. بایسته 

 DOC/DOCXو  PDFبایست به شکل فایل نوشتارها می کانون دانشجویان زرتشتی ارسال شود.نوشتار برای 

است تا همه گان( فرستاده شوند. برای یکسان شدن ظاهر نوشتارها، بایستهنویسند) و همراه با نام نویسنده

  تی آماده شوند.موجود در تارنمای رسمی کانون دانشجویان زرتش نامه گاتاشناسیآموزشنوشتارها بر پایه 

برای آگاهی بیشتر از قوانین این بخش به تارنمای رسمی کانون دانشجویان زرتشتی مراجعه فرمایید.   

پذیر امکان www.portal.kdz.ir بود که از طریق سایتالکترونیکی خواهد ، نویسی و فرستادن نوشتارنام

 است.

 PDFخود را به شکل فایل  محورنوشتار بخش پژوهش اصل 15/05/1401تاریخ بایست تا کنندگان میشرکت 

از طریق تارنمای رسمی کانون دانشجویان زرتشتی ارسال نمایند. گفتنی است که آخرین  DOC/DOCXو 

اهد شد. ارائه نوشتارها در کنندگان، به عنوان مقاله اصلی برای داوران ارسال خومقاله دریافتی از سوی شرکت

وگو پیرامون نوشتار بین گیرند و در پایان ارائه، زمانی برای پرسش و پاسخ و گفتزمان مشخص انجام می

شود تا نظران تقاضا میشود. بدین ترتیب از کلیه دوستداران و صاحبو حاضرین در نظر گرفته می کنندهارائه

 یفی بزرگترین همایش دینی زرتشتیان این مرز و بوم یاری دهند.با حضور خود، ما را در افزایش سطح ک

نویسی و دریافت برای نام شود که این فراخوان تنها برای آگاهی همکیشان است. خواهشمندیمیادآوری می

مراجعه  www.kdz.irگاتاشناسی به تارنمای رسمی کانون دانشجویان زرتشتی به نشانی  نامهآموزش

 فرمایید.

 1401خردادماه  27تا  22 مانتره یو گاتاشناس یاوستاخوان شیهمابخش گاتاشناسی این دوره از  نویسینام

 گیرد.انجام می

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

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

 باشند.

 

 کانون دانشجویان زرتشتی 

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

