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 اهورامزدا یاریبه 

 

 ثبت نام :قوانین 

 زرتشتی بودن -1

 :مالک تشخیص

  کننده: اصل کارت شناسایی زرتشتی شرکتسال 18کنندگان باالی شرکت

 : ارائه کارت شناسایی زرتشتی پدر و مادر شخص به همراه کپی شناسنامه نامبردهسال 18کنندگان زیر شرکت

 سکونت: تاییدیه از طرف انجمن محل در صورت نداشتن شرایط باال

 گیرد.سال قرار می 18ی باالی سال باشد، در رده 18یکی از نویسندگان آن باالی حداقل مقاالتی که  -2

سال، پیش از موعد نهایی ارسال مقاالت، انصراف خود را اعالم  18کنندگان( باالی کننده)شرکت: در صورتی که شرکت 1تبصره 

 شود.اوری میسال د 18ی زیر نماید)نمایند(، مقاله در رده

ی سال ثبت نام شود، با اطالع رسانی تیم گاتاشناسی، به رده 18ی زیر : در صورتی که مقاله با شرایط ذکر شده، در رده 2تبصره 

 شود.سال انتقال داده می 18باالی 

 شوند.این قانون می مشمول، به دنیا آمده باشند 1380 / 70 / 10کنندگانی که قبل از تاریخ : شرکت 3تبصره 

 پذیرد.صورت می http://manthra.kdz.irسایت از طریق  نام تنهاثبت – 3

 گیرد:کنندگان در دو مرحله انجام میثبت نام شرکت  -4

اطالعات اولیه و مدارک خود را بارگذاری مهلت دارند تا  1397/  12/  05 کنندگان تا تاریخ : در این مرحله شرکتمرحله نخست

 نمایند.

مهلت دارند تا موضوع خود را مشخص و طرح  1397 / 12/  20کنندگان تا تاریخ پس از انجام مرحله نخست ، شرکت :مرحله دوم

 اولیه خود را بارگذاری نمایند.

، این امر به منزله انصراف دو مرحله ام در هرندم ثبت، در صورت عدو مرحله ثبت نام را انجام دهند کنندگان باید هرتذکر : شرکت

 شود.شرکت کننده تلقی می

شده، نواقص را رفع مشخصگاتاشناسی، باید تا موعد ها ناقص باشد، پس از تماس تیمنام آنکنندگانی که مدارک ثبتشرکت – 5

 گردد.غیر این صورت به منزله انصراف تلقی می نمایند. در

 کنندگان این امکان را دارند تا با چند مقاله در بخش گاتاشناسی شرکت نمایند.شرکت - 6

 ، محور و ترجمه شرکت نمایند.های اوستاخوانید تا در سایر بخشکنندگان این امکان را دارنشرکت - 7

  

http://manthra.kdz.ir/
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 قوانین کلی مقاالت :

 نامهکنندگان فرمت استاندارد مقاالت را مطابق آموزششرکتد. بایسته است کلمه باش 2000باید حداقل دارای  هر مقاله -1

 ، رعایت نمایند. مقاالتی که دارای چکیده به همراه کلید واژه نباشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.شده در سایت مانترهارائه

د، پس نی جنبی)اصلی( شناخته شوهی اصلی)جنبی( بوده ولی توسط تیم گاتاشناسی، مقالها در ردهنام آنمقاالتی که ثبت – 2

 د.نشوی مناسب منتقل میاز تماس با نویسندگان مقاله، به رده

 گردآوری کرده باشد. گاهاننوشتار خود را با پژوهش و بررسی  ،مقاالت بخش اصلی : مقاالتی که نویسنده

فرهنگ، تمدن ایران، جامعه زرتشتی، آداب و های غیرگاهانی ) دین، مقاالت بخش جنبی : شامل نوشتارهای دربردارنده موضوع

 ها و ...( است.آیین

ی بعدی مانتره ها صفر گردیده و نویسندگان آن مقاالت در دورهی نهایی آنها مشخص گردد، نمرهبودن آنمقاالتی که کپی  -3

ه کلی از شرکت در مانتره محروم ای ، بیش از یکبار این تخلف را مرتکب شود، بکنندهحق شرکت ندارند. در صورتی که شرکت

 خواهد گردید.

 شود:مواردی که توسط تیم گاتاشناسی به منزله کپی تلقی می

 باشند. های منابع یا مقاالت دیگر استفاده کرده، از متنمقاالتی که بدون ذکر منبع –الف 

 د.ن، توسط خود نویسنده نوشته باشدرصد آن 20مقاالتی که کمتر از  -ب

 التی که توسط یکی از داوران کپی تشخیص داده شود و کپی بودن آن، پس از بررسی توسط تیم گاتاشناسی تایید شود.مقا –پ 

غیر این صورت، تیم نامه ارسال نمایند. در کنندگان موظف هستند مقاالت خود را با فرمت ذکر شده در آموزششرکت– 4

گونه مسئولیتی در قبال نماید. از این رو، تیم گاتاشناسی هیچارد اقدام می، جهت تبدیل مقاالت به فرمت استاندگاتاشناسی خود

 تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد.

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

سال : 18ی اصلی و جنبی زیر قوانین رده  

گردد. وظیفه او راهنمایی، همراهی و پیگیری کانون دانشجویان زرتشتی معرفی میفردی است که از سوی پشتیبان : 

های کننده است. همچنین هماهنگی و برگزاری کالسکنندگان است و همچنین به نوعی رابط بین استاد راهنما و شرکتشرکت

 انتخاب موضوع و جلسات پیشبرد مقاالت را بر عهده خواهد داشت.

نویسی ی حوزه دینی و علوم انسانی جامعه زرتشتی است که مسئولیت آموزش اصول مقالهیکی از افراد برجستهاستاد راهنما : 

 کنندگان را بر عهده دارد.و معرفی منابع و تایید مقاله شرکت

 تذکر : پشتیبان و استاد راهنما ، برای شهرهای مختلف یزد ، کرمان و تهران مجزا خواهند بود.
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شده های مشخصتحت نظر پشتیبان باشند و موظف هستند تا در بازه بایدسال،  18های اصلی و جنبی زیر ن ردهشرکت کنندگا -1

صورت تیم گاتاشناسی مانتره پس از مشورت با پشتیبان  ی خود، گزارش دهند. در غیر اینبه پشتیبانان در مورد وضعیت مقاله

 گیری خواهد کرد.تصمیمدر مورد ارسال یا عدم ارسال مقاالت برای داوری، 

برای داوری ارسال  قرار گیرد. در غیر این صورت مقاله و استاد راهنمای مربوطهسال باید مورد تایید پشتیبان  18هر مقاله زیر  -2

 نخواهد شد.

 اعالم نتایج :

های داوری وظف است فرمهای داوری، به تیم گاتاشناسی تحویل داده شده باشد، تیم گاتاشناسی مدر صورتی که تمامی فرم -1

توانند تا سه کنندگان میکنندگان اعالم و ارسال نماید. شرکتی قبولی به شرکترا پیش از اعالم نتایج اولیه به همراه کف نمره

م به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم نماید و تی مستقیما های داوریروز پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را نسبت به نمرات فرم

 ی اعتراضات را اعالم نماید. گاتاشناسی موظف است حداکثر تا یک هفته پس از ثبت تمامی اعتراضات، نتیجه

کنندگان اعتراض خود را تا تاریخ مقرر به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم ننمایند، بدین بدیهی است در صورتی که شرکت

 اند.معناست که نتایج داوری را پذیرفته

ها ای بیش از دو نویسنده داشته باشد، تا یک هفته پس از اعالم نتایج نهایی الزم است تنها دو تن از آنتی که مقالهدر صور  -2

، ، دو نویسنده نخستبرده در مقاله، به ترتیب نامصورت ی معرفی گردند. در غیر اینبه تیم گاتاشناس ی مانترهشرکت در اردوجهت 

 شوند.معرفی می مانترهاردوی کنندگان به عنوان شرکت

ها حق دو تن از آن حداکثرتمام نویسندگان مقاله این امکان را دارند که در همایش پایانی، مقاله خود را ارائه دهند اما تذکر : 

 .شرکت در اردو را دارند

سازی با فرمت و خود را پس از آماده پاورپوینتموظفند  ،ی آنها در نتایج اولیه قرار داردسال که اسام 18کنندگان زیر شرکت -3

آن را اصالح کنند و مجددا ارسال  ،دارسال نمایند و در صورت عدم تایی حجم مشخص شده تا تاریخ مقرر به ایمیل گاتاشناسی

 نمایند. 

 گردد.راف تلقی میسال بایسته است و عدم ارسال آن به منزله انص 18کنندگان رده زیر سازی پاورپوینت برای شرکت: آماده1تذکر 

از پاورپوینت،  باشد، در صورت عدم استفادهسال اختیاری می 18تبصره : استفاده از پاورپوینت جهت ارائه نوشتار برای رده باالی 

 مربوط به قسمت ارائه نمرات( به آنها تعلق نخواهد گرفت.) نمره پاورپوینت

 ندارد.  مانتره همایش اردو و ، در طول مدتدرباره ساخت پاورپوینتمسئولیتی  گونه: تیم گاتاشناسی مانتره، هیچ 2تذکر 

عنوان مقاله یا مقاالتی را که  یج اولیهتاپس از اعالم نباید  ،ها پذیرفته شده استی آنالهکنندگانی که بیش از یک مقشرکت -4

 اعالم نمایند. صورت قطعیقرار است در همایش پایانی ارائه شوند، به 
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 شدگان مانتره اعالم اسامی نهایی پذیرفته

 شدگان را اعالم نماید.پذیرفته ، اسامی نهاییشده در اطالعیه اعالم نتایج اولیهتاریخ اعالمتیم گاتاشناسی مانتره موظف است تا  -1

شرایط اولیه را نداشته باشد، در ها را ارسال نکرده باشند یا پاورپوینت آن سال که پاورپوینت اولیه 18کنندگان زیر تذکر: شرکت

 لیست نهایی حضور  نخواهند داشت.

در همایش پایانی به روابط عمومی یا عدم حضور خود را  حضور ،سه روز پیش از آغاز اردوی مانتره تا کنندگان بایدشرکت -2

 مانتره اعالم نمایند.

 همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان

 پایانی، موجب حذف مقاالت از لیست داوری نهایی خواهد بود.عدم شرکت در همایش  -1

ی خود را جهت ارائه در همایش پایانی برطرف سازند؛ که توانند ایرادات مقالهکنندگان راه یافته به همایش پایانی، میشرکت – 2

 ی نهایی گردد.تواند باعث بهبود نمرهدید داوران میدر صورت صالح

 15سال،  18کنندگان زیر دقیقه و برای شرکت 20سال،  18کنندگان باالی ه در همایش پایانی برای شرکتحداکثر زمان ارائ -3

 کنندگان، موجب کسر نمره خواهد شد.باشد. عدم همکاری شرکتمیدقیقه 

مقاالت  ی ترتیب ارائهبجایکنندگان به هیچ وجه امکان جا، شرکتهای انجام شدهریزیران و برنامهها با داوبه علت هماهنگی -4

 را ندارند.

( است و در 90، % 10ی داوری مقاالت به شکل )%داوری ارائه و نمره ی، ضرایب نمرهسال 18کنندگان باالی برای شرکت –5

 ( است.80، % 20سال به شکل )% 18ی زیر رده

 

 


