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 مانتره ئو گاتاشناس ئبیست و ششمین همایش اوستاخوان ثبت نام نامهآیین

 قوانین ثبت نام:

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

 مالک تشخیص :

  کننده: ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی شرکتسال ۱۸کنندگان باالی شرکت

 : ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی پدر و مادر شخص سال ۱۸کنندگان زیر شرکت

 نیاز است. در صورت نداشتن شرایط باال، تاییدیه از طرف انجمن محل سکونت

 های این دو بخش به همراه فراخوان بخش مانترک های مختلف اوستاخوانی و گاتاشناسی در فراخوانقوانین ثبت نام در رده

های اوستاخوانی، گاتاشناسی و مانترک در تارنمای بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و های بخشآمده است. فراخوان

 قرار گرفته است. گاتاشناسی مانتره به آدرس 

 نام در بخش گاتاشناسی:تکمیلی ثبت نکات 

 گیرد.سال قرار می ۱۸باالی  سال باشد، در رده ۱۸ن آن باالی یکی از نویسندگاحداقل مقاالتی که  -۱

مقاله م نماید)نمایند(، سال، پیش از موعد نهایی ارسال مقاالت، انصراف خود را اعال ۱۸کنندگان( باالی کننده)شرکت: در صورتی که شرکت ۱تبصره 

 شود.سال داوری می ۱۸تا  ۱3 در رده

سال انتقال  ۱۸باالی  یم گاتاشناسی، به ردهسال ثبت نام شود، با اطالع رسانی ت ۱۸تا  ۱3 مقاله با شرایط ذکر شده، در رده: در صورتی که  2تبصره 

 شود.داده می

 شوند.مده باشند، مشمول این قانون میبه دنیا آ ۱3۸0/  07/  0۱کنندگانی که قبل از تاریخ : شرکت 3تبصره 

غیر این صورت به منزله انصراف تلقی  شده، نواقص را رفع نمایند. درها ناقص باشد، باید تا موعد مشخصآن ثبت نامکنندگانی که مدارک شرکت -2

 گردد.می

 .کنندگان این امکان را دارند تا با چند مقاله در بخش گاتاشناسی شرکت نمایندشرکت -3

 محور و ترجمه شرکت نمایند.، های اوستاخوانیکنندگان این امکان را دارند تا در سایر بخششرکت -4

 :قوانین کلی مقاالت

 تارنمایشده در نامه ارائه قاالت را مطابق آموزشکنندگان فرمت استاندارد مکلمه باشد. بایسته است شرکت 2000هر مقاله باید حداقل دارای  -۱

 مانتره، رعایت نمایند. مقاالتی که دارای چکیده به همراه کلید واژه نباشند، برای داوری ارسال نخواهند شد. رسمی

 شوند.مناسب منتقل می به رده)اصلی( شناخته شوند،  جنبی ولی توسط تیم گاتاشناسی، مقاله )جنبی( بوده اصلی ها در ردهآن ثبت نامکه مقاالتی  -2

بعدی مانتره حق شرکت ندارند. در  و نویسندگان آن مقاالت در دوره ها صفر گردیدهنهایی آن مشخص گردد، نمره هابودن آن مقاالتی که کپی -3

 ای ، بیش از یکبار این تخلف را مرتکب شود، به کلی از شرکت در مانتره محروم خواهد گردید.کنندهصورتی که شرکت

 شود:منزله کپی تلقی میمواردی که توسط تیم گاتاشناسی به 

 باشند. های منابع یا مقاالت دیگر استفاده کردهمقاالتی که بدون ذکر منبع، از متن الف(

 باشند. شده درصد آن، توسط خود نویسنده نوشته 20مقاالتی که کمتر از ( ب

 م گاتاشناسی تایید شود.مقاالتی که توسط یکی از داوران کپی تشخیص داده شود و کپی بودن آن، پس از بررسی تی پ(
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ارسال نمایند. در غیر این صورت، تیم گاتاشناسی جهت تبدیل  ،نامهکنندگان موظف هستند مقاالت خود را با فرمت ذکر شده در آموزششرکت -4

 ندارد.گونه مسئولیتی در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله نماید. از این رو، هیچمقاالت به فرمت استاندارد اقدام می

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

 :بخش گاتاشناسی سال 18تا  13اصلی و جنبی  قوانین رده

و همچنین  کنندگان استگردد. وظیفه او راهنمایی، همراهی و پیگیری شرکتفردی است که از سوی کانون دانشجویان زرتشتی معرفی می: پشتیبان

های انتخاب موضوع و جلسات پیشبرد مقاالت را بر عهده کننده است. همچنین هماهنگی و برگزاری کالسبه نوعی رابط بین استاد راهنما و شرکت

 خواهد داشت.

ویسی و معرفی منابع و تایید نحوزه دینی و علوم انسانی جامعه زرتشتی است که مسئولیت آموزش اصول مقاله یکی از افراد برجسته: استاد راهنما

 کنندگان را بر عهده دارد.مقاله شرکت

 ، کرمان و تهران مجزا خواهند بود.تذکر : پشتیبان و استاد راهنما، برای شهرهای مختلف یزد

ها ص شده به پشتیبانهای مشخموظف هستند تا در بازه تحت نظر پشتیبان باشند و بایدسال،  ۱۸تا  ۱3های اصلی و جنبی کنندگان ردهشرکت -۱

صورت تیم گاتاشناسی مانتره پس از مشورت با پشتیبان در مورد ارسال یا عدم ارسال مقاالت  خود، گزارش دهند. در غیر این در مورد وضعیت مقاله

 گیری خواهد کرد.برای داوری، تصمیم

 برای داوری ارسال نخواهد شد. قرار گیرد. در غیر این صورت مقاله مربوطهو استاد راهنمای سال باید مورد تایید پشتیبان  ۱۸تا  ۱3هر مقاله  -2

 :بخش گاتاشناسی اعالم نتایج

م نتایج های داوری را پیش از اعالهای داوری، به تیم گاتاشناسی تحویل داده شده باشد، تیم گاتاشناسی موظف است فرمدر صورتی که تمامی فرم -۱

توانند تا سه روز پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را نسبت کنندگان میکنندگان اعالم و ارسال نماید. شرکتبولی به شرکتق نمره حداقلاولیه به همراه 

س از ثبت تمامی به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم نماید و تیم گاتاشناسی موظف است حداکثر تا یک هفته پ مستقیما های داوریبه نمرات فرم

 اعتراضات را اعالم نماید.  اعتراضات، نتیجه

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

 اند.پذیرفته

ها جهت شرکت در اردوی ج نهایی الزم است تنها دو تن از آنای بیش از دو نویسنده داشته باشد، تا یک هفته پس از اعالم نتایدر صورتی که مقاله  -2

کنندگان اردوی مانتره ، به عنوان شرکتبه ترتیب نامبرده در مقاله ،دو نویسنده نخستصورت  معرفی گردند. در غیر این مانتره به تیم گاتاشناسی

 شوند.معرفی می

 ها حق شرکت در اردو را دارند.همایش پایانی، مقاله خود را ارائه دهند اما حداکثر دو تن از آنتذکر : تمام نویسندگان مقاله این امکان را دارند که در 

و حجم مشخص  قالبسازی با سال که اسامی آنها در نتایج اولیه قرار دارد، موظفند پاورپوینت خود را پس از آماده ۱۸تا  ۱3کنندگان شرکت -3

ارسال نمایند و در صورت عدم تایید، آن را اصالح و مجددا ارسال نمایند. شده تا تاریخ مقرر به ایمیل گاتاشناسی   

 گردد.سال بایسته است و عدم ارسال آن به منزله انصراف تلقی می ۱۸تا  ۱3کنندگان رده سازی پاورپوینت برای شرکت: آماده۱تذکر 

، در صورت عدم استفاده از پاورپوینت، نمره پاورپوینت )مربوط استاختیاری  سال ۱۸تبصره : استفاده از پاورپوینت جهت ارائه نوشتار برای رده باالی 

 ها تعلق نخواهد گرفت.به قسمت ارائه نمرات( به آن

 ساخت پاورپوینت، در طول مدت اردو و همایش مانتره ندارد.  در قبالگونه مسئولیتی : تیم گاتاشناسی مانتره، هیچ 2تذکر 

ست در همایش پایانی بناعنوان مقاله یا مقاالتی را که  پس از اعالم نتایج اولیهها پذیرفته شده است، باید آن الهیک مق کنندگانی که بیش ازشرکت -4

 اعالم نمایند. صورت قطعیارائه شوند، به 
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  :مانتره بخش گاتاشناسی شدگاناعالم اسامی نهایی پذیرفته

 شدگان را اعالم نماید.تایج اولیه، اسامی نهایی پذیرفتهن یهاعالم اعالم شده درموظف است تا تاریخ تیم گاتاشناسی مانتره  -۱

ر لیست نهایی حضور داشته باشد، دها شرایط اولیه را نرا ارسال نکرده باشند یا پاورپوینت آن سال که پاورپوینت اولیه ۱۸تا  ۱3کنندگان تذکر: شرکت

 نخواهند داشت.

 غاز اردوی مانتره، حضور یا عدم حضور خود را در همایش پایانی به روابط عمومی مانتره اعالم نمایند.روز پیش از آکنندگان باید تا سه شرکت -2

 بخش گاتاشناسی: همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان

 .شددم شرکت در همایش پایانی، موجب حذف مقاالت از لیست داوری نهایی خواهد ع -۱

دید خود را جهت ارائه در همایش پایانی برطرف سازند؛ که در صورت صالح توانند ایرادات مقالهایانی، میته به همایش پکنندگان راه یافشرکت -2

 نهایی گردد. تواند باعث بهبود نمرهاوران مید

. عدم استدقیقه  ۱5سال،  ۱۸ر کنندگان زیدقیقه و برای شرکت 20سال،  ۱۸کنندگان باالی داکثر زمان ارائه در همایش پایانی برای شرکتح -3

 کنندگان، موجب کسر نمره خواهد شد.همکاری شرکت

 مقاالت را ندارند. رائهبجایی ترتیب اکنندگان به هیچ وجه امکان جاهای انجام شده، شرکتریزیها با داوران و برنامهنگیبه علت هماه -4

سال به  ۱۸تا  ۱3 ( است و در رده90، % ۱0ه شکل )%ی داوری مقاالت بو نمره داوری ارائه ینمره سال، ضرایب ۱۸کنندگان باالی برای شرکت –5

 ( است.۸0، % 20شکل )%

 اوستاخوانی:در بخش  ثبت نامنکات تکمیلی 

 داده شده است. تاخوانی به تفصیل توضیحهای مختلف اوستاخوانی در فراخوان اوسوانین مربوط به ثبت نام ردهق -۱

شدن  رفتهیپذ انتره منوط بهش اوستاخوانی و گاتاشناسی مدر همای (۱3۸۸ وریشهر 3۱تا  ۱3۸5مهرماه  ۱از  نی)متولد سال ۱3تا  ۱0افراد  حضور -2

 ، خواهد بود.ربوطهدفترچه مانترک و شرکت در جلسات م

های ثبت نام شده موظفند حداقل سه روز پیش از همایش شرکت و انصراف از شرکت در هر یک از رده کنندگان در صورت عدم تمایل بهثبت نام -3

 اطالع دهند. به روابط عمومی مانتره مقدماتی و پایانی عدم حضور خود را

 .را دارند اوستاخوانی رکت در چند ردهمکان شا شانسنیبا توجه به رده کنندگان شرکت -4

 نیز شرکت کنند.شناسی ابخش گات در اتند مکان را داراین اکنندگان شرکت -5

 شرکت در اردو: نامهرضایتارسال در  نکات تکمیلی 

 :زیر توجه نمایند نامه به مواردکنندگان موظفند در هنگام ارسال رضایتشرکت

در غیر این صورت امکان  ؛دارسال نمای مانتره همایش نموده و فایل آن را از طریق تارنمای را تکمیل نامهرضایتکننده فرم بایسته است هر شرکت -۱

 د داشت.در همایش پایانی مانتره را نخواهشرکت 

 که را (و... خاص های)بیماری دیگری موارد کنندهشرکت والدین .ذکر شود نامهرضایتحتما در  دخاصی دارساسیت ح کنندهشرکت در صورتی که -2

در صورت عدم توجه به موارد فوق مسئولیت هر اتفاقی بر عهده خود شخص و  د.ذکر کنن نامهرضایتدر فرم  در ،دداننمی زمالفرزندشان  با رابطه رد

 والدین وی است.

 کندذکر  نامهرضایتباید در فرم  حتما است، ویان زرتشتینشجدا سرویس رفت و برگشت کانون متقاضی استفاده از کنندهشرکت در صورتی که -3

نامه استفاده از این سرویس ذکر اگر در رضایت .(شود نامه ذکررضایتتما در ح ،برگشت است یارویس رفت س متقاضی استفاده از تنها همچنین اگر)

 .خواهد بودکننده بر عهده شرکت مشکل در استفاده از این سرویس عواقب احتمالیده های آیندر سالکننده از آن استفاده نکند، شده باشد و شرکت
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کار ربه عبارت دیگر حضور فرد در ما .دنکن ذکر حضور خود در اردو را نامهرم رضایتدر ف باید کنندگان، شرکتی همایش مانترهشرکت در اردو برای -4

کننده نامه حضور در اردو ذکر شود و شرکتاگر در رضایت .نامه اردو استمنوط به پر کردن فرم رضایت ،زمان همایشتهرانپارس در زمانی به غیر از 

 .ودخواهد بهای آینده بر عهده خود فرد در اردو شرکت نکند، عواقب احتمالی مشکل ثبت نام در سال

 بازگشت ساعتو  خروج ساعت تاریخ،ند باید وش خارج تهرانپارس مارکار از را مانتره همایشاردو  زمان از ساعاتیخواهند می که کنندگانیشرکت -5

 ) پذیرد. صورت کامل هماهنگی بایستی ،کنندهشرکت خروج و ورود در صورت همایش زمان )درد.ذکر کننرا خود 

 روز  5روز از  2تن تنها مانتره، امکان بیرون رف کنندهشرکتبا رضایت مسئول  که در مارکار حضور دارند یسال ۱۸ کنندگان باالیشرکت

 همایش مانتره را دارند. اردو برگزاری

 را  کنندهشرکتو مسئول د کنمی قبول را مسئولیتش که فردیبایستی رضایت  که در مارکار حضور دارند یسال ۱۸زیر  کنندگانشرکت

 داشته باشند تا بتوانند از مارکار خارج شوند.

 اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره:همایش پایانی 

همچنین لیست افراد پذیرفته  و خود مشاهده نماینددر پروفایل ر همایش مقدماتی و پایانی را دتوانند نتایج نهایی قبولی خود کنندگان میشرکت -۱

 .گرددمانتره اعالم می همایش در تارنمای شده

داشته  توجه قرار گرفته، شانیلپروفاو مکان حرکت که در  د حتما به زماننکنکه از سرویس رفت و برگشت کانون استفاده می کنندگانیشرکت -2

 باشند.

 د.شال سفید را به همراه داشته باشن لباس سفید و کنندگان بایدشرکت -4

ام تا 5شنبه ز سها ،کنندگانشرکت هایآموخته از گیریبهره و آموزش آرمان نیز بابیست و شش  مانتره گاتاشناسی و اوستاخوانی همایش اردوی -5

ار تومان را به همراه داشته ده هزمبلغ  بیست و شش همایش مانترهی برای شرکت در اردو کنندگانشرکت بایسته شود.ماه برگزار میام شهریور9شنبه 

 باشند.

تارنمای  طریق از و الکترونیکی گونه به تنها مانتره اوستاخوانی و گاتاشناسی همایش ششمین بیست و در نام نویسی گرددمی یادآوری -۶

 پذیرد.صورت می 

 حساب به مراجعه با مانترهو گاتاشناسی  اوستاخوانی همایش ششمین و بیست تارنمای در نویسی نام از پس اطمینان، جهت توانندمی کنندگانشرکت

 عاتاطال کسب  یا و مشکل هرگونه بروز صورت در و شوند آگاه خود  از وضعیت ثبت نام آدرس  به ی همایشتارنما در خود کاربری

 تماس 02۱-۶۶70۶4۱9و  02۱-۶۶744۶70زرتشتی  دانشجویان کانون هایتلفن شماره اب 2۱الی  ۱۸از ساعت ( تعطیل ایام جز به) روزه همه بیشتر

 .حاصل فرمایند

 های اوستاخوانی، گاتاشناسی و مانترک ذکر شده است.های بخشهای مختلف در فراخوانقوانین مربوط به رده ،است یادآوری نیازمند
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