فراخوان بخش گاتاشناسئ
بیست و هفتمین همایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره
(نخستین دوره مجازی)
کانون دانشجویان زرتشتی برآن است تا امسال بیست و هفتمین دوره همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) را از 27
شهریورماه تا  30آبانماه  1399برگزار کند .برآنیم تا بخش ارائه گاتاشناسی را در روزهای  24تا  29آبانماه  1399با آرمان گسترش پیام
اشوزرتشت ،هماندیشی کالمهای اندیشهبرانگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین گاهان در میان جامعه زرتشتی برگزار نماییم .این فراخوان
مربوط به بخش گاتاشناسی بیست و هفتمین همایش مانتره بوده ،که دربردارنده دو بخش پروژه محور و بخش نوشتارهای آزاد است.

بخش پروژه محور
به منظور افزایش سطح کیفی مقاالت ارائه شده و توجه بیشتر به جنبه آموزشی نگارش متون علمی ،کانون دانشجویان زرتشتی درنظر دارد
تا امسال بخش پروژه محور بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را با هدف فرهنگسازی و آموزش نحوه پژوهش علمی
در میان جامعه زرتشتی برگزار کند.
اهداف و آرمانهای بخش پروژه محور:
بخش پروژه محور امسال با بهرهگیری از جدیدترین روشهای تدریس دانشگاهی قصد دارد تا دانشپژوهان ،شرکتکنندگان ،و مقالهنویسانی
که تجربه کافی در این زمینه ندارند را به شکلی موثر و کنشگرانه راهنمایی کند .هدف اصلی از این بخش این است که کسانی که قصد آشنایی
با روش نگارش علمی و پژوهش اصولی را دارند را با زیباییها و لذت های این کار آشنا کند و فعالیت نتیجهبخش را به نمایش بگذارد.

تعاریف:
 .1پروژه :به قالب کلی موضوعات که توسط تیم گاتاشناسی ارائه میشود پروژه گفته میشود .هر قالب موضوع توسط یک فرد متخصص
ارائه شده و مسیر راه ویژه خود را دارد .هیچ کس اجازه ندارد بیشتر از یک پروژه اختیار کند و هر پروژه بسته به گستردگی زیرموضوعات
آن تنها تعداد محدودی را برای ثبتنام میپذیرد .موضوعات پروژه خیلی کلی نیستند که قابلیت تعریف مسیر راه برای آنها وجود
نداشته باشد و از طرفی موضوعات پروژه کامال مشخص و واضح نیز نیستند که نتوان برای آنها مسیر راه تعیین کرد و فرد شرکتکننده
باید یک زیرموضوع متناسب با موضوع پروژه را برای خود انتخاب کند.
 .2مسیر راه :هر پروژه مسیر راه اختصاصی به خود را دارد .این مسیر راه توسط تیم گاتاشناسی با نظارت افراد متخصص در
آن موضوع تهیه شده است .توضیحات بیشتر در ادامه داده می شود.
 .3استاد راهنما :یک فرد از داوران سالهای گذشته مانتره میباشد که پروژهای را با موضوعی مشخص تعیین کرده و
مسیر راهی برای رسیدن به هدف پروژه مشخص میکند .پس از اینکه شرکتکننده پروژه را انتخاب کرد ،این فرد وظیفهی
پاسخگویی به پرسشها و ارزیابی روند پروژه را بر عهده میگیرد.
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 .4فاز :به مراحل اجرای فرایند مسیر راه پروژه ،فاز گفته می شود .هر مسیر راه چندین فاز دارد و در پایان هر فاز ،ارزیابی مربوطه توسط
داوران و تیم گاتاشناسی انجام میشود و نمره آن به شرکتکنندگان اطالع داده می شود .نمرات پایانی هر فاز تاثیر بسزایی در پذیرفته
شدن مقاله دارد.
 .5چارچوب :به ساختار و قوانین این بخش با محوریتهای خاص چارچوب گفته میشود.

چارچوبها:
.1

.2

.3

.4

.5

چارچوب مسیر راه :مسیر راه هر پروژه متناسب با موضوع پروژه توسط تیم گاتاشناسی ،استادان راهنما و داوران تهیه میشود .از آنجا
که موضوع هر پروژه خیلی کلی نیست برای هر کدام مسیر راه جداگانهای تدوین میشود.
مسیر راه هر پروژه دارای چندین فاز است و شامل حداقل هایی است که از پژوهش خوب در زمینه موضوع پروژه انتظار میرود .این
توقع از شرکت کننده وجود دارد تا انتظارات ذکر شده در هر فاز را متناسب با موضوع انتخاب شده توسط شرکتکننده برآورده کند.
انتظارات خیلی صریح و واضح بیان میشون د و پژوهشگر میتواند در مورد آنها از تیم گاتاشناسی پرسش کند .انتظارات هر فاز تنها
حداقلهای الزم برای ارائه مقاله خوب در زمینه موضوع پروژه است و برای موفقیت در ارزیابی نهایی به شرکتکنندگان توصیه
میشود از دانش کسب شده در مسیر مطالعاتشان برای جامعتر کردن مقاله خود بهره ببرند.
چارچوب پشتیبانی :هر شرکتکننده توسط اعضای تیم گاتاشناسی حمایت میشود .وظیفه اصلی این افراد ،پاسخ دادن به سواالت
شرکت کننده و راهنمایی او در مسیر ارائه مقاله است .توجه داشته باشید با وجود اینکه تیم گاتاشناسی با کمک داوران و استادان
راهنما تمام تالش خود را برای کمک رساندن به شرکتکنندگان میکند اما هیچ وظیفهای در قبال اصالح ساختار نگارشی مقاله از
قبیل غلطهای امالیی و صفحهبندی ،ارائه دادن منابع متعدد و  ...ندارد( .رعایت نکات ذکر شده  ،بخشی از نمرهدهی پیش از ارائه
مقاله را تشکیل میدهد)
چارچوب زمانی :برای هر فاز پروژه ،مهلت خاصی تعیین میشود و شرکتکننده باید در پایان مهلت مشخص شده گزارشی از عملکرد
خود به تیم گاتاشناسی ارائه دهد و تیم گاتاشناسی با توجه به مسیر راه و با کمک اساتید راهنما و داوران تعیین شده نمرهای به
شخص اختصاص میدهد و نمره داده شده به اطالع شخص رسانده میشود .در صورت ارائه ندادن یا تاخیر در تحویل گزارش ،نمره
صفر برای شرکتکننده در آن فاز در نظر گرفته میشود .فاز نهایی تمام پروژهها در یک زمان به پایان می رسد اما مهلت دیگر فازها
بنا به شرایط هر پروژه متفاوت است.
چارچوب موضوع :موضوع هر پروژه خاص است به این معنی که نه خیلی کلی است و نه خیلی جزئی تا تیم گاتاشناسی هم توانایی
راهنمایی شرکتکنندگان را داشته باشد و هم شرکتکنندگان در انتخاب موضوع نهایی خود آزادی عمل داشته باشند .سعی میشود
تا حد ممکن مسیر راه هر پروژه با هر زیرموضوع قابل انتخاب توسط شرکت کنندگان هماهنگ باشد اما با توجه به خالقیت
شرکتکنندگان در روند پروژه ممکن است ناهماهنگی هایی اتفاق بیفتد که در این صورت تیم گاتاشناسی با ایجاد تغییرات جزئی،
مسیر راه جدید را ارائه میدهد.
چارچوب داوری :داوری در هر فاز توسط اساتید راهنما و داوران مشخص شده توسط تیم گاتاشناسی انجام میشود که
آییننامه آن به صورت جداگانه تدوین شدهاست .نمره پایانی هر فاز به شرکتکنندگان اطالع داده میشود و در پایان
فاز قبل از ارائه ،کسانی که حداقل  60درصد نمرهی قسمت روند پروژه را کسب نکرده باشند از ارائه مقاله در بخش
پایانی محروم خواهند شد .مقاالت راه یافته به بخش پایانی مطابق روال سالهای گذشته توسط داوران ارزیابی میشوند
و براساس مجموع نمرهی ارائه و نمرهی کسب شده در مسیر راه ،به برندگان این بخش جوایزی ارزنده تعلق میگیرد.
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 .6چارچوب ارائه :شرکت کنندگان راه یافته به بخش پایانی باید اطالعات گردآوری شده را در قالب یک محتوای رسانهای به ارائه بگذارند.
این بخش ارزیابی نهایی را در بر دارد که توسط آن و نمرات کسب شده در مراحل قبلی ،برندگان این بخش تعیین میشوند .آییننامه
این بخش به طور جداگانه تدوین شدهاست.

بخش آزاد
این بخش با هدف شرکت کردن افرادی به وجود آمده است که تبحر و تجربه کافی در نوشتن مقاله دارند و هیچ نیازی به آموزش یا کمک در
نگارش مقالهای با کیفیت باال ندارند .به علت این که شرکتکنندگان زیر  18سال همچنان نیازمند آموزش و کسب تجربه هستند شرکت در
این بخش برای آنها به هیچ عنوان توصیه نمیشود .رویه شرکت در این بخش کامال مشابه بخش نوشتار در مانترههای پیشین بوده و به دو
بخش اصلی و جنبی تقسیم میشود.
نوشتارهای بخش اصلی به نوشتارهایی گفته میشود که نویسنده ،نوشتار خود را با پژوهش و بررسی گاهان گردآورده باشد.
نوشتارهای بخش جنبی به نوشتارهایی گفته میشود که دربردارنده موضوعهای غیرگاهانی (دین ،فرهنگ ،تمدن ایران ،جامعه زرتشتی ،آداب
و آیینها و )...میباشند.
 الزم به ذکر است ،نوشتارهای با موضوعات نامرتبط با هر بخش و یا نوشتارهایی که بر پایهی الگوهای ذکر شده در تارنمای مانتره تهیه نشده
باشند ،بر اساس دیدگاه داوران حذف خواهند شد.
 گفتنی است امسال تمامی ردههای بخش گاتاشناسی به گونه همایشی برگزار می گردد .نوشتارها تنها از نظر اصول و روش تحقیق و همخوان
بودن عنوان و محتوا با چارچوب موضوعات مانتره توسط داوران ارزیابی اولیه شده و نوشتارهای تایید شده به همایش پایانی دعوت خواهند شد.

فرستادن نوشتار:
نوشتارهای فرستاده شده باید حداقل در  7و حداکثر در  20صفحه با توجه به الگوی پیشنهادی همایش مانتره تهیه شوند .بایسته است برای
هر نوشتار یک چکیده ارایه شود.
چکیده نوشتار نیز باید به همراه اصل نوشتار برای کانون دانشجویان زرتشتی ارسال شود.
نوشتارها میبایست به شکل فایل  PDFو  DOC/DOCXو همراه با نام نویسنده(گان) فرستاده شوند .برای یکسان شدن ظاهر نوشتارها،
بایستهاست تا همه نوشتارها بر پایه الگوی تهیه نوشتار موجود در تارنمای همایش مانتره آماده شوند.
همچنین افراد برای شرکت در این رده عالوه بر ثبتنام به صورت گروه ،هر کدام باید به صورت جداگانه نیز ثبتنام کنند.
برای آگاهی بیشتر از قوانین این بخش به تارنمای همایش مانتره مراجعه فرمایید.
نامنویسی و فرستادن نوشتار به گونه الکترونیکی خواهد بود که از طریق سایت  www.manthra.kdz.irامکانپذیر میباشد.

3

شرکتکنندگان میبایست تا تاریخ  1399/08/13اصل نوشتار آزاد خود را به شکل فایل  PDFو  DOC/DOCXاز طریق تارنمای همایش
مانتره ارسال نمایند.
گفتنی است که آخرین مقاله دریافتی از سوی شرکت کنندگان ،به عنوان مقاله اصلی برای داوران ارسال خواهد شد.
ارایه نوشتارها در زمان مشخص انجام میگیرند و در پایان ارایه ،زمانی برای پرسش و پاسخ و گفتوگو پیرامون نوشتار بین ارائهکننده ،کارشناسان
و حاضرین در نظر گرفته میشود .به این ترتیب از کلیه دوستداران و صاحبنظران تقاضا میشود تا با حضور خود ،ما را در باالتر بردن سطح
کیفی بزرگترین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی این مرز و بوم یاری دهند.
یادآوری می شود که این فراخوان تنها برای آگاهی همکیشان است .خواهشمندیم برای نامنویسی و دریافت آموزشنامههای گاتاشناسی به
تارنمای همایش مانتره  www.manthra.kdz.irمراجعه فرمایید.
ثبتنام بخش گاتاشناسی این دوره از همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در روزهای  1تا  4آبانماه  1399انجام میگردد.
شرکتکنندگان میتوانند برای اطالعات بیشتر در روزهای ثبتنام با آیدی تلگرام  @kdz_idدر ارتباط باشند.
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