آییننامه ثبت نام بیست و ششمین همایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره
قوانین ثبت نام:


متقاضی شرکت در همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره باید زرتشتی باشد.

مالک تشخیص :
شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال :ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی شرکتکننده
شرکتکنندگان زیر  ۱۸سال :ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی پدر و مادر شخص
در صورت نداشتن شرایط باال ،تاییدیه از طرف انجمن محل سکونت نیاز است.


قوانین ثبت نام در ردههای مختلف اوستاخوانی و گاتاشناسی در فراخوانهای این دو بخش به همراه فراخوان بخش مانترک
آمده است .فراخوانهای بخش های اوستاخوانی ،گاتاشناسی و مانترک در تارنمای بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و
گاتاشناسی مانتره به آدرس

قرار گرفته است.

نکات تکمیلی ثبت نام در بخش گاتاشناسی:
 -۱مقاالتی که حداقل یکی از نویسندگان آن باالی  ۱۸سال باشد ،در رده باالی  ۱۸سال قرار میگیرد.
تبصره  : ۱در صورتی که شرکتکننده(شرکتکنندگان) باالی  ۱۸سال ،پیش از موعد نهایی ارسال مقاالت ،انصراف خود را اعالم نماید(نمایند) ،مقاله
در رده  ۱3تا  ۱۸سال داوری میشود.
تبصره  : 2در صورتی که مقاله با شرایط ذکر شده ،در رده  ۱3تا  ۱۸سال ثبت نام شود ،با اطالع رسانی تیم گاتاشناسی ،به رده باالی  ۱۸سال انتقال
داده میشود.
تبصره  : 3شرکتکنندگانی که قبل از تاریخ  ۱3۸0 / 07 / 0۱به دنیا آمده باشند ،مشمول این قانون میشوند.
 -2شرکتکنندگانی که مدارک ثبت نام آنها ناقص باشد ،باید تا موعد مشخصشده ،نواقص را رفع نمایند .در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی
میگردد.
 -3شرکتکنندگان این امکان را دارند تا با چند مقاله در بخش گاتاشناسی شرکت نمایند.
 -4شرکتکنندگان این امکان را دارند تا در سایر بخشهای اوستاخوانی ،محور و ترجمه شرکت نمایند.
قوانین کلی مقاالت:

 -۱هر مقاله باید حداقل دارای  2000کلمه باشد .بایسته است شرکتکنندگان فرمت استاندارد مقاالت را مطابق آموزشنامه ارائه شده در تارنمای
رسمی مانتره ،رعایت نمایند .مقاالتی که دارای چکیده به همراه کلید واژه نباشند ،برای داوری ارسال نخواهند شد.
 -2مقاالتی که ثبت نام آنها در رده اصلی (جنبی) بوده ولی توسط تیم گاتاشناسی ،مقاله جنبی (اصلی) شناخته شوند ،به رده مناسب منتقل میشوند.
 -3مقاالتی که کپی بودن آنها مشخص گردد ،نمره نهایی آنها صفر گردیده و نویسندگان آن مقاالت در دوره بعدی مانتره حق شرکت ندارند .در
صورتی که شرکتکننده ای  ،بیش از یکبار این تخلف را مرتکب شود ،به کلی از شرکت در مانتره محروم خواهد گردید.
مواردی که توسط تیم گاتاشناسی به منزله کپی تلقی میشود:
الف) مقاالتی که بدون ذکر منبع ،از متنهای منابع یا مقاالت دیگر استفاده کرده باشند.
ب) مقاالتی که کمتر از  20درصد آن ،توسط خود نویسنده نوشته شده باشند.
پ) مقاالتی که توسط یکی از داوران کپی تشخیص داده شود و کپی بودن آن ،پس از بررسی تیم گاتاشناسی تایید شود.
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 -4شرکت کنندگان موظف هستند مقاالت خود را با فرمت ذکر شده در آموزشنامه ،ارسال نمایند .در غیر این صورت ،تیم گاتاشناسی جهت تبدیل
مقاالت به فرمت استاندارد اقدام مینماید .از این رو ،هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد.
تذکر  :مقاالتی که به فرمت استاندارد ارسال نشده باشند ،مشمول کسر نمره خواهند شد.
قوانین رده اصلی و جنبی  13تا  18سال بخش گاتاشناسی:

پشتیبان :فردی است که از سوی کانون دانشجویان زرتشتی معرفی میگردد .وظیفه او راهنمایی ،همراهی و پیگیری شرکتکنندگان است و همچنین
به نوعی رابط بین استاد راهنما و شرکتکننده است .همچنین هماهنگی و برگزاری کالسهای انتخاب موضوع و جلسات پیشبرد مقاالت را بر عهده
خواهد داشت.
استاد راهنما :یکی از افراد برجسته حوزه دینی و علوم انسانی جامعه زرتشتی است که مسئولیت آموزش اصول مقالهنویسی و معرفی منابع و تایید
مقاله شرکتکنندگان را بر عهده دارد.
تذکر  :پشتیبان و استاد راهنما ،برای شهرهای مختلف یزد ،کرمان و تهران مجزا خواهند بود.
 -۱شرکتکنندگان ردههای اصلی و جنبی  ۱3تا  ۱۸سال ،باید تحت نظر پشتیبان باشند و موظف هستند تا در بازههای مشخص شده به پشتیبانها
در مورد وضعیت مقاله خود ،گزارش دهند .در غیر این صورت تیم گاتاشناسی مانتره پس از مشورت با پشتیبان در مورد ارسال یا عدم ارسال مقاالت
برای داوری ،تصمیمگیری خواهد کرد.
 -2هر مقاله  ۱3تا  ۱۸سال باید مورد تایید پشتیبان و استاد راهنمای مربوطه قرار گیرد .در غیر این صورت مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.
اعالم نتایج بخش گاتاشناسی:

 -۱در صورتی که تمامی فرمهای داوری ،به تیم گاتاشناسی تحویل داده شده باشد ،تیم گاتاشناسی موظف است فرمهای داوری را پیش از اعالم نتایج
اولیه به همراه حداقل نمره قبولی به شرکتکنندگان اعالم و ارسال نماید .شرکتکنندگان میتوانند تا سه روز پس از اعالم نتایج ،اعتراض خود را نسبت
به نمرات فرمهای داوری مستقیما به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم نماید و تیم گاتاشناسی موظف است حداکثر تا یک هفته پس از ثبت تمامی
اعتراضات ،نتیجه اعتراضات را اعالم نماید.
بدیهی است در صورتی که شرکت کنندگان اعتراض خود را تا تاریخ مقرر به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم ننمایند ،بدین معناست که نتایج داوری را
پذیرفتهاند.
 -2در صورتی که مقالهای بیش از دو نویسنده داشته باشد ،تا یک هفته پس از اعالم نتایج نهایی الزم است تنها دو تن از آنها جهت شرکت در اردوی
مانتره به تیم گاتاشناسی معرفی گردند .در غیر این صورت دو نویسنده نخست ،به ترتیب نامبرده در مقاله ،به عنوان شرکتکنندگان اردوی مانتره
معرفی میشوند.
تذکر  :تمام نویسندگان مقاله این امکان را دارند که در همایش پایانی ،مقاله خود را ارائه دهند اما حداکثر دو تن از آنها حق شرکت در اردو را دارند.
 -3شرکتکنندگان  ۱3تا  ۱۸سال که اسامی آنها در نتایج اولیه قرار دارد ،موظفند پاورپوینت خود را پس از آمادهسازی با قالب و حجم مشخص
شده تا تاریخ مقرر به ایمیل گاتاشناسی ارسال نمایند و در صورت عدم تایید ،آن را اصالح و مجددا ارسال نمایند.
تذکر  :۱آمادهسازی پاورپوینت برای شرکتکنندگان رده  ۱3تا  ۱۸سال بایسته است و عدم ارسال آن به منزله انصراف تلقی میگردد.
تبصره  :استفاده از پاورپوینت جهت ارائه نوشتار برای رده باالی  ۱۸سال اختیاری است ،در صورت عدم استفاده از پاورپوینت ،نمره پاورپوینت (مربوط
به قسمت ارائه نمرات) به آنها تعلق نخواهد گرفت.
تذکر  : 2تیم گاتاشناسی مانتره ،هیچگونه مسئولیتی در قبال ساخت پاورپوینت ،در طول مدت اردو و همایش مانتره ندارد.
 -4شرکتکنندگانی که بیش از یک مقاله آنها پذیرفته شده است ،باید پس از اعالم نتایج اولیه عنوان مقاله یا مقاالتی را که بناست در همایش پایانی
ارائه شوند ،به صورت قطعی اعالم نمایند.
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اعالم اسامی نهایی پذیرفتهشدگان بخش گاتاشناسی مانتره:

 -۱تیم گاتاشناسی مانتره موظف است تا تاریخ اعالم شده در اعالمیه نتایج اولیه ،اسامی نهایی پذیرفتهشدگان را اعالم نماید.
تذکر :شرکتکنندگان  ۱3تا  ۱۸سال که پاورپوینت اولیه را ارسال نکرده باشند یا پاورپوینت آنها شرایط اولیه را نداشته باشد ،در لیست نهایی حضور
نخواهند داشت.
 -2شرکتکنندگان باید تا سه روز پیش از آ غاز اردوی مانتره ،حضور یا عدم حضور خود را در همایش پایانی به روابط عمومی مانتره اعالم نمایند.
همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان بخش گاتاشناسی:

 -۱عدم شرکت در همایش پایانی ،موجب حذف مقاالت از لیست داوری نهایی خواهد شد.
 -2شرکتکنندگان راه یافته به همایش پایانی ،میتوانند ایرادات مقاله خود را جهت ارائه در همایش پایانی برطرف سازند؛ که در صورت صالحدید
داوران میتواند باعث بهبود نمره نهایی گردد.
 -3حداکثر زمان ارائه در همایش پایانی برای شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال 20 ،دقیقه و برای شرکتکنندگان زیر  ۱۸سال ۱5 ،دقیقه است .عدم
همکاری شرکتکنندگان ،موجب کسر نمره خواهد شد.
 -4به علت هماهنگیها با داوران و برنامهریزیهای انجام شده ،شرکتکنندگان به هیچ وجه امکان جابجایی ترتیب ارائه مقاالت را ندارند.
 –5برای شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال ،ضرایب نمرهی داوری ارائه و نمرهی داوری مقاالت به شکل ( )90% ، ۱0%است و در رده  ۱3تا  ۱۸سال به
شکل ( )۸0% ، 20%است.
نکات تکمیلی ثبت نام در بخش اوستاخوانی:
 -۱قوانین مربوط به ثبت نام ردههای مختلف اوستاخوانی در فراخوان اوستاخوانی به تفصیل توضیح داده شده است.
 -2حضور افراد  ۱0تا  ۱3سال (متولدین از  ۱مهرماه  ۱3۸5تا  3۱شهریور  )۱3۸۸در همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره منوط به پذیرفته شدن
دفترچه مانترک و شرکت در جلسات مربوطه ،خواهد بود.
 -3ثبت نامکنندگان در صورت عدم تمایل به شرکت و انصراف از شرکت در هر یک از ردههای ثبت نام شده موظفند حداقل سه روز پیش از همایش
مقدماتی و پایانی عدم حضور خود را به روابط عمومی مانتره اطالع دهند.
 -4شرکتکنندگان با توجه به رده سنیشان امکان شرکت در چند رده اوستاخوانی را دارند.
 -5شرکتکنندگان این امکان را دارند تا در بخش گاتاشناسی نیز شرکت کنند.
نکات تکمیلی در ارسال رضایتنامه شرکت در اردو:
شرکتکنندگان موظفند در هنگام ارسال رضایتنامه به موارد زیر توجه نمایند:
 -۱بایسته است هر شرکتکننده فرم رضایتنامه را تکمیل نموده و فایل آن را از طریق تارنمای همایش مانتره ارسال نماید؛ در غیر این صورت امکان
شرکت در همایش پایانی مانتره را نخواهد داشت.
 -2در صورتی که شرکتکننده حساسیت خاصی دارد حتما در رضایتنامه ذکر شود .والدین شرکتکننده موارد دیگری (بیماریهای خاص و )...را که
در رابطه با فرزندشان الزم میدانند ،در در فرم رضایتنامه ذکر کنند .در صورت عدم توجه به موارد فوق مسئولیت هر اتفاقی بر عهده خود شخص و
والدین وی است.
 -3در صورتی که شرکتکننده متقاضی استفاده از سرویس رفت و برگشت کانون دانشجویان زرتشتی است ،حتما باید در فرم رضایتنامه ذکر کند
(همچنین اگر تنها متقاضی استفاده از سرویس رفت یا برگشت است ،حتما در رضایتنامه ذکر شود) .اگر در رضایتنامه استفاده از این سرویس ذکر
شده باشد و شرکتکننده از آن استفاده نکند ،در سالهای آینده عواقب احتمالی مشکل در استفاده از این سرویس بر عهده شرکتکننده خواهد بود.
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 -4برای شرکت در اردوی همایش مانتره ،شرکتکنندگان باید در فرم رضایتنامه حضور خود در اردو را ذکر کنند .به عبارت دیگر حضور فرد در مارکار
تهرانپارس در زمانی به غیر از زمان همایش ،منوط به پر کردن فرم رضایتنامه اردو است .اگر در رضایتنامه حضور در اردو ذکر شود و شرکتکننده
در اردو شرکت نکند ،عواقب احتمالی مشکل ثبت نام در سالهای آینده بر عهده خود فرد خواهد بود.
 -5شرکتکنندگانی که میخواهند ساعاتی از زمان اردو همایش مانتره را از مارکار تهرانپارس خارج شوند باید تاریخ ،ساعت خروج و ساعت بازگشت
خود را ذکر کنند(.در زمان همایش در صورت ورود و خروج شرکتکننده ،بایستی هماهنگی کامل صورت پذیرد(.



شرکتکنندگان باالی  ۱۸سالی که در مارکار حضور دارند با رضایت مسئول شرکتکننده مانتره ،امکان بیرون رفتن تنها  2روز از  5روز
برگزاری اردو همایش مانتره را دارند.
شرکتکنندگان زیر  ۱۸سالی که در مارکار حضور دارند بایستی رضایت فردی که مسئولیتش را قبول میکند و مسئول شرکتکننده را
داشته باشند تا بتوانند از مارکار خارج شوند.

همایش پایانی اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره:
 -۱شرکتکنندگان میتوانند نتایج نهایی قبولی خود در همایش مقدماتی و پایانی را در پروفایل خود مشاهده نمایند و همچنین لیست افراد پذیرفته
شده در تارنمای همایش مانتره اعالم میگردد.
 -2شرکتکنندگانی که از سرویس رفت و برگشت کانون استفاده میکنند حتما به زمان و مکان حرکت که در پروفایلشان قرار گرفته ،توجه داشته
باشند.
 -4شرکتکنندگان باید لباس سفید و شال سفید را به همراه داشته باشند.
 -5اردوی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره بیست و شش نیز با آرمان آموزش و بهرهگیری از آموختههای شرکتکنندگان ،از سهشنبه 5ام تا
شنبه 9ام شهریورماه برگزار میشود .بایسته شرکتکنندگان برای شرکت در اردوی همایش مانتره بیست و شش مبلغ ده هزار تومان را به همراه داشته
باشند.
 -۶یادآوری میگردد نام نویسی در بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره تنها به گونه الکترونیکی و از طریق تارنمای
صورت میپذیرد.
شرکتکنندگان میتوانند جهت اطمینان ،پس از نام نویسی در تارنمای بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با مراجعه به حساب
از وضعیت ثبت نام خود آگاه شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا کسب اطالعات
کاربری خود در تارنمای همایش به آدرس
بیشتر همه روزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت  ۱۸الی  2۱با شماره تلفنهای کانون دانشجویان زرتشتی  02۱-۶۶744۶70و  02۱-۶۶70۶4۱9تماس
حاصل فرمایند.
نیازمند یادآوری است ،قوانین مربوط به ردههای مختلف در فراخوانهای بخشهای اوستاخوانی ،گاتاشناسی و مانترک ذکر شده است.
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