آییننامه ثبتنام بخش گاتاشناسئ
بیست و هفتمین همایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره
(نخستین دوره مجازی)
قوانین ثبتنام:


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 ثبتنام در ردههای مختلف گاتاشناسی در فراخوان این بخش آمده است .فراخوان بخش گاتاشناسی در تارنمای بیست و هفتمین
همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) به آدرس  www.manthra.kdz.irقرار گرفته است.

نکات تکمیلی ثبتنام در بخش گاتاشناسی:
تمامی شرکتکنندگانی که تسلط کافی بر نوشتن مقاله ندارند مجاز به شرکت در رده پروژه محور میباشند و این رده در دو بخش باالی  ۱۸سال و
 ۱3تا  ۱۸سال برگزار میشود .اما برای بخش آزاد توصیه میشود که فقط شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال در این رده مشارکت نمایند زیرا به هیچوجه
نوشتن یک مقاله کامل از شرکتکنندگان  ۱3تا  ۱۸سال انتظار نمیرود .درصورتی که بعضی از شرکتکنندگان  ۱3تا  ۱۸سال اصرار به شرکت در
این رده دارند ،ردهای جدا برای آنها درنظر گرفته نخواهد شد و از لحاظ کیفی باید با شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال رقابت کنند.
برای بخش پروژه محور باید در هنگام ثبتنام توجه داشته باشید که رده خود را به درستی انتخاب کنید.
 -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 ثبتنام شود ،با اطالعرسانی تیم گاتاشناسی ،به رده باالی  ۱۸سال انتقال
داده میشود.
تبصره  : 3شرکتکنندگانی که قبل از تاریخ  ۱3۸۱/07/0۱به دنیا آمده باشند ،مشمول این قانون میشوند.
 -2شرکتکنندگانی که مدارک ثبتنام 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 آزاد نوشتار شرکت نمایند اما در بخش پروژه محور هر فرد یا گروه
تنها میتواند یک پروژه انتخاب کند .این نکته قابل ذکر است که هر پروژه با توجه به گستردگی موضوع ،تعداد محدودی را میپذیرد
که ظرفیت هر پروژه متعاقبأ اعالم خواهد شد.
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 -4حداکثر تعداد اعضای گروه در بخش پروژه محور 2نفر می باشد ولی برای بخش آزاد نو شتار هیچ محدودیتی وجود ندارد .قابل ذکر است که به
نسبت افزایش تعداد اعضای گروه کیفیت بهتری از مقاله انتظار میرود.
 -5شرکتکنندگان این امکان را دارند تا در سایر بخشهای اوستاخوانی هم شرکت نمایند.
 -6شرکت کنندگان بخش مانترک ،امکان شرکت در بخش گاتاشناسی را ندارند و در صورتی که تمام نویسندگان مقالهای ،در این رده قرار بگیرند،
مقاله به صورت خودکار حذف میشود.
تبصره  : ۱در صورتیکه مقالهای هم دارای نویسنده  ۱0تا  ۱3باشد و هم دارای نویسنده باالی  ۱3سال باشد؛ این مقاله پس از حذف نام نویسندگان
زیر  ۱3سال ،در رده مناسب شرکت داده میشود.
تبصره  : 2شرکتکنندگانی که بین  ۱3۸6/07/0۱و  ۱3۸9/07/0۱بهدنیا آمده باشند ،مشمول این قانون میشوند.

قوانین بخش آزاد نوشتار:
 -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 ثبتنام 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.
 -4شرکت کنندگان موظف هستند مقاالت خود را با فرمت ذکر شده در آموزشنامه ارسال نمایند .در غیر اینصورت ،تیم گاتاشناسی جهت تبدیل
مقاالت به فرمت استاندارد اقدام مینماید .از این رو ،هیچ گونه مسئولیتی در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد.
تذکر  :مقاالتی که به فرمت استاندارد ارسال نشده باشند ،مشمول کسر نمره خواهند شد.
 -5استفاده از محتوا رسانهای جهت ارائه در بخش آزاد نوشتار اختیاری است ،در صورت عدم استفاده از محتوا رسانهای ،نمره محتوا رسانهای (مربوط
به قسمت ارائه) به آنها تعلق نخواهد گرفت.

قوانین بخش پروژه محور:
تعدادی از قوانین این بخش که مربوط به ثبتنام میباشند در قسمت نکات تکمیلی ثبت نام در بخش گاتاشناسی توضیح داده شدهاند.
تیم گاتاشناسی وظیفه دارد تمامی پروژههای تعریف شده توسط اساتید راهنما را قبل از ثبتنام به صورت کامل معرفی کند و
مراحل کلی اجرای هرکدام را به اطالع عموم برساند.
شرکتکنندگان این بخش پس از تعیین رده ( ۱3تا  ۱۸سال یا باالی  ۱۸سال) برحسب عالیق خود تنها یکی از پروژهها را انتخاب
میکنند.
تیم گاتاشناسی موظف است پس از اتمام ثبتنام با توجه به اطالعاتی که از اساتید راهنما (اشخاصی که پروژهها را تعریف کردهاند)
دریافت کرده است ،یک جلسه توجیهی با هر شرکتکننده داشته باشد و اطالعات کامل پروژه را در اختیار او قرار دهد و کاری که
از شرکتکننده برای هر فاز خواسته میشود را به طور کامل مشخص کند.
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در طول هر فاز ارتباط بین استاد راهنما و شرکتکننده توسط تیم گاتاشناسی فراهم میشود تا شرکتکنندگان بتوانند تمامی پرسش های خود را
پرسیده و پاسخ خود را در کمترین زمان دریافت کنند.
شرکت کننده موظف است با مطرح کردن تمامی سواالت ،مشکالت ایجاد شده را با کمک تیم گاتاشناسی حل کرده و فاز مورد نظر را تا مهلت مقرر
به پایان برساند و گزارش یا خروجی آن فاز را تحویل دهد .مهلت مق رر برای هر فاز حداقل یک هفته میباشد و متناسب با مسیر راه هر پروژه میتواند
افزایش یابد .زمان تحویل پس از تعیین به هیچعنوان تمدید نمییابد و تحویل ندادن خروجی هر فاز در مهلت مقرر شده موجب کسر نمره برای آن
فاز خواهد شد.
تیم گاتاشناسی موظف است پس از دریافت خروجی هر فاز آن را به استاد راهنما تحویل دهد و ایرادات و نمره آن فاز را در کمترین زمان در اختیار
شرکت کننده قرار دهد تا برای فازهای بعدی ایرادات را رفع کند .از طرفی جلسه توجیهی برای شرکتکننده برگزار کند تا شرکتکننده بتواند اطالعات
فاز بعد را دریافت کرده و شروع به کار کند.
در پایان فاز قبل از ارائه ،کسانی که حداقل  60درصد نمره ی قسمت روند پروژه را کسب نکرده باشند از ارائه مقاله در بخش پایانی محروم خواهند
شد.
ارائه نهایی به صورت آنالین خواهد بود و بستر ارائه و زمان آن به اطالع تمامی شرکتکنندگان خواهد رسید .در صورت بروز هر مشکلی ،اگر
شرکت کننده نتواند در زمان مقرر به صورت آنالین ارائه دهد ،یکبار فرصت ارائه پس از پایان تمامی ارائهها به او داده میشود .در صورت ارائه ندادن
مجدد امکان ارائه دیگر وجود ندارد و نمرات مربوط به بخش ارائه از دست میرود .

اعالم نتایج بخش گاتاشناسی:
 -۱در صورتی که تمامی فرم های 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 سهروز 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 صورتیکه شرکتکنندگان اعتراض خود را تا تاریخ مقرر به کانون دانشجویان زرتشتی اعالم ننمایند ،بدین معناست که نتایج داوری
را پذیرفتهاند.

اعالم اسامی نهایی پذیرفتهشدگان بخش گاتاشناسی مانتره:
 -۱تیم گاتاشناسی مانتره موظف است تا زمان اعالم شده در اعالمیه نتایج اولیه ،اسامی نهایی پذیرفتهشدگان واجد شرایط برای
ارائه را اعالم نماید.

همایش پایانی و اعالم اسامی برگزیدگان بخش گاتاشناسی:
 -۱عدم شرکت در همایش پایانی ،موجب حذف مقاالت از لیست داوری نهایی خواهد شد.
 -2شرکتکنندگان راهیافته 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.
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 -3حداکثر زمان ارائه در همایش پایانی برای شرکتکنندگان باالی  ۱۸سال 20 ،دقیقه و برای شرکتکنندگان  ۱3تا  ۱۸سال ۱5 ،دقیقه است .عدم
همکاری شرکتکنندگان ،موجب کسر نمره خواهد شد.
 -4به علت هماهنگیها با داوران و برنامهریزیهای انجام شده ،شرکتکنندگان به هیچوجه امکان جابجایی ترتیب ارائه مقاالت را ندارند.
 -5برای شرکتکنندگان بخش آزاد نوشتار ،ضرایب نمرهی داوری ارائه و نمرهی داوری مقاالت به شکل ( )90% ، ۱0%است.
 -6برای شرکتکنندگان بخش پروژه محور ،ضرایب نمرهی داوری پایانی و نمرهی داوری فرایند پروژه به شکل ( )50% ، 50%است.

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره:
 -۱شرکتکنندگان میتوانند نتایج نهایی قبولی خود در همایش را در پروفایل خود مشاهده نمایند و همچنین لیست افراد پذیرفته شده در تارنمای
همایش مانتره اعالم میگردد.
 -2شرکتکنندگان باید با لباس سفید و شال سفید برای ارائه مجازی حضور بهم رسانند.
 -3بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نیز با آرمان آموزش و بهرهگیری از آموختههای شرکتکنندگان ،از پنجشنبه 27
شهریورماه تا جمعه  30آبانماه برگزار میشود .الزم به ذکر است بخش ارائه مقاالت گاتاشناسی در روزهای  24تا  29آبانماه برگزار خواهد شد.
 -4یادآوری میگردد نامنویسی در بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) تنها به گونه الکترونیکی و از
طریق تارنمای  www.manthra.kdz.irصورت میپذیرد.
شرکتکنندگان میتوانند جهت اطمینان ،پس از نام نویسی در تارنمای بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با مراجعه به حساب
کاربری خود در تارنمای همایش به آدرس  www.manthra.kdz.irاز وضعیت ثبتنام خود آگاه شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا کسب اطالعات
بیشتر همه روزه با آیدی تلگرام  @kdz_idدر ارتباط باشند.
نیازمند یادآوری است ،قوانین مربوط به ردههای مختلف در فراخوان بخش گاتاشناسی ذکر شده است.
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