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 ئگاتاشناسبخش  نامثبت نامهآیین

 مانتره ئو گاتاشناس ئهمایش اوستاخوان هفتمینبیست و  

 )نخستین دوره مجازی(
 نام:قوانین ثبت

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

 مالک تشخیص :

  کنندهسال: ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی شرکت ۱۸کنندگان باالی شرکت

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

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

 مین هفتگاتاشناسی در تارنمای بیست و  بخش آمده است. فراخوانبخش  این نگاتاشناسی در فراخوا مختلفهای ام در ردهنقوانین ثبت

 قرار گرفته است. www.manthra.kdz.irبه آدرس  )نخستین دوره مجازی( همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره

 در بخش گاتاشناسی: نامنکات تکمیلی ثبت

سال و  ۱۸و این رده در دو بخش باالی باشند از به شرکت در رده پروژه محور میمج ی که تسلط کافی بر نوشتن مقاله ندارندکنندگانتمامی شرکت

وجه کت نمایند زیرا به هیچسال در این رده مشار ۱۸کنندگان باالی شود که فقط شرکتبرای بخش آزاد توصیه میاما  .شودر میاسال برگز ۱۸تا  ۱3

ر به شرکت در سال اصرا ۱۸تا  ۱3کنندگان شرکت از درصورتی که بعضیرود. سال انتظار نمی ۱۸تا  ۱3کنندگان نوشتن یک مقاله کامل از شرکت

 .سال رقابت کنند ۱۸کنندگان باالی شد و از لحاظ کیفی باید با شرکت ای جدا برای آنها درنظر گرفته نخواهداین رده دارند، رده

 نام توجه داشته باشید که رده خود را به درستی انتخاب کنید.خش پروژه محور باید در هنگام ثبتبرای ب

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

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

 شود.سال داوری می ۱۸تا  ۱3 مقاله در رده

سال انتقال  ۱۸باالی  تیم گاتاشناسی، به رده رسانینام شود، با اطالعثبت سال ۱۸تا  ۱3 : در صورتی که مقاله با شرایط ذکر شده، در رده 2تبصره 

 شود.داده می

 شوند.مشمول این قانون می به دنیا آمده باشند، 0۱/07/۱۱3۸کنندگانی که قبل از تاریخ شرکت:  3تبصره 

 این صورت بهغیر  نواقص را رفع نمایند. درشده اقص باشد، باید تا موعد مشخصها نآن نامثبتکنندگانی که مدارک شرکت -2

 گردد.منزله انصراف تلقی می 

 وژه محور هر فرد یا گروهاما در بخش پر نمایند شرکت نوشتار آزادکنندگان این امکان را دارند تا با چند مقاله در بخش شرکت -3

  پذیرد را می محدودیتعداد  ،موضوع با توجه به گستردگی است که هر پروژه ذکراین نکته قابل  .یک پروژه انتخاب کند تواندتنها می 

 .اعالم خواهد شد متعاقبأ ظرفیت هر پروژه که
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به  شتار هیچ محدودیتی وجود ندارد. قابل ذکر است کهنفر می باشد ولی برای بخش آزاد نو 2حداکثر تعداد اعضای گروه در بخش پروژه محور -4

 رود.کیفیت بهتری از مقاله انتظار می نسبت افزایش تعداد اعضای گروه

 شرکت نمایند.هم های اوستاخوانی کنندگان این امکان را دارند تا در سایر بخششرکت -5

ای، در این رده قرار بگیرند، و در صورتی که تمام نویسندگان مقاله کنندگان بخش مانترک، امکان شرکت در بخش گاتاشناسی را ندارندشرکت -6

 شود.صورت خودکار حذف میمقاله به 

سال باشد؛ این مقاله پس از حذف نام نویسندگان  ۱3باشد و هم دارای نویسنده باالی  ۱3تا  ۱0ای هم دارای نویسنده که مقالهدر صورتی:  ۱تبصره 

 شود. سال، در رده مناسب شرکت داده می ۱3زیر 

 شوند.دنیا آمده باشند، مشمول این قانون میبه 0۱/07/۱3۸9و  0۱/07/6۱3۸بین  کنندگانی که: شرکت 2تبصره 

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

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

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

بعدی مانتره حق شرکت ندارند. در  و نویسندگان آن مقاالت در دوره ها صفر گردیدهنهایی آن مشخص گردد، نمره هابودن آنمقاالتی 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:میمواردی که توسط تیم گاتاشناسی به منزله کپی تلقی 

 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

 د شود.پس از بررسی تیم گاتاشناسی تاییی تشخیص داده شود و کپی بودن آن مقاالتی که توسط یکی از داوران کپ پ(

صورت، تیم گاتاشناسی جهت تبدیل نامه ارسال نمایند. در غیر اینشکنندگان موظف هستند مقاالت خود را با فرمت ذکر شده در آموزشرکت -4

 گونه مسئولیتی در قبال تغییرات انجام شده روی مقاله ندارد.از این رو، هیچ نماید.دام میمقاالت به فرمت استاندارد اق

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

ای )مربوط نه، نمره محتوا رساایت عدم استفاده از محتوا رسانهاست، در صور زاد نوشتار اختیاریای جهت ارائه در بخش آحتوا رسانهاستفاده از م -5

 ها تعلق نخواهد گرفت.( به آنبه قسمت ارائه

 :بخش پروژه محورین قوان

 .اندتوضیح داده شده نکات تکمیلی ثبت نام در بخش گاتاشناسی  در قسمت دنباشمی ناممربوط به ثبت که تعدادی از قوانین این بخش

 معرفی کند و  نام به صورت کاملوسط اساتید راهنما را قبل از ثبتهای تعریف شده توظیفه دارد تمامی پروژهتیم گاتاشناسی 

 .کدام را به اطالع عموم برساندمراحل کلی اجرای هر

 ها را انتخاب یکی از پروژه( برحسب عالیق خود تنها سال  ۱۸یا باالی  سال  ۱۸تا  ۱3) این بخش پس از تعیین رده کنندگانشرکت 

 کنند.می

 

 ند(اکردهها را تعریف شخاصی که پروژه)ا راهنما نام با توجه به اطالعاتی که از اساتیداشناسی موظف است پس از اتمام ثبتتیم گات

  و کاری که قرار دهد پروژه را در اختیار او داشته باشد و اطالعات کامل کنندهیک جلسه توجیهی با هر شرکت ،دریافت کرده است 

 شود را به طور کامل مشخص کند.فاز خواسته می هر کننده برایاز شرکت
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های خود را تمامی پرسش کنندگان بتوانندشود تا شرکتیتوسط تیم گاتاشناسی فراهم مکننده فاز ارتباط بین استاد راهنما و شرکت هر در طول

 پرسیده و پاسخ خود را در کمترین زمان دریافت کنند.

حل کرده و فاز مورد نظر را تا مهلت مقرر  کننده موظف است با مطرح کردن تمامی سواالت، مشکالت ایجاد شده را با کمک تیم گاتاشناسیشرکت

تواند میباشد و متناسب با مسیر راه هر پروژه رر برای هر فاز حداقل یک هفته میبه پایان برساند و گزارش یا خروجی آن فاز را تحویل دهد. مهلت مق

آن برای  کسر نمرهفاز در مهلت مقرر شده موجب هر روجی یابد و تحویل ندادن خعنوان تمدید نمیپس از تعیین به هیچ زمان تحویل یابد.افزایش 

 فاز خواهد شد.

در کمترین زمان در اختیار تیم گاتاشناسی موظف است پس از دریافت خروجی هر فاز آن را به استاد راهنما تحویل دهد و ایرادات و نمره آن فاز را 

کننده بتواند اطالعات کننده برگزار کند تا شرکت. از طرفی جلسه توجیهی برای شرکتکننده قرار دهد تا برای فازهای بعدی ایرادات را رفع کندشرکت

  فاز بعد را دریافت کرده و شروع به کار کند.

ی قسمت روند پروژه را کسب نکرده باشند از ارائه مقاله در بخش پایانی محروم خواهند درصد نمره 60در پایان فاز قبل از ارائه، کسانی که حداقل 

 د.ش

اگر در صورت بروز هر مشکلی، کنندگان خواهد رسید. می شرکتارائه نهایی به صورت آنالین خواهد بود و بستر ارائه و زمان آن به اطالع تما

صورت ارائه ندادن در  شود.داده میبه او ها ت ارائه پس از پایان تمامی ارائهیکبار فرص ،دهدارائه کننده نتواند در زمان مقرر به صورت آنالین شرکت

 رود .ربوط به بخش ارائه از دست میمجدد امکان ارائه دیگر وجود ندارد و نمرات م

 اعالم نتایج بخش گاتاشناسی:
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

روز پس از اعالم نتایج، اعتراض خود را توانند تا سهکنندگان مید. شرکتکنندگان اعالم و ارسال نمایقبولی به شرکت نمره حداقلاولیه به همراه 

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

 اعتراضات را اعالم نماید.  تمامی اعتراضات، نتیجه

داوری  که نتایجبه کانون دانشجویان زرتشتی اعالم ننمایند، بدین معناست  کنندگان اعتراض خود را تا تاریخ مقررکه شرکتاست در صورتیبدیهی 

 اند.را پذیرفته

 

 شدگان بخش گاتاشناسی مانتره: اعالم اسامی نهایی پذیرفته
 واجد شرایط برای شدگان اولیه، اسامی نهایی پذیرفته نتایج یهاعالم اعالم شده در زمانموظف است تا تیم گاتاشناسی مانتره  -۱

 را اعالم نماید. ارائه

 برگزیدگان بخش گاتاشناسی:همایش پایانی و اعالم اسامی 
 .شدعدم شرکت در همایش پایانی، موجب حذف مقاالت از لیست داوری نهایی خواهد  -۱

 خود را جهت ارائه در همایش پایانی برطرف سازند؛ که در  توانند ایرادات مقالهایانی، مییافته به همایش پکنندگان راهشرکت -2

 نهایی گردد. بهبود نمره تواند باعثاوران میدید دصورت صالح
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. عدم استدقیقه  ۱5سال،  ۱۸ تا ۱3کنندگان و برای شرکتدقیقه  20سال،  ۱۸کنندگان باالی حداکثر زمان ارائه در همایش پایانی برای شرکت -3

 کنندگان، موجب کسر نمره خواهد شد.همکاری شرکت

 مقاالت را ندارند. بجایی ترتیب ارائهوجه امکان جاکنندگان به هیچانجام شده، شرکت هایریزیها با داوران و برنامهبه علت هماهنگی -4

     .( است90، % ۱0ه شکل )%ی داوری مقاالت بداوری ارائه و نمره ی، ضرایب نمرهآزاد نوشتاربخش کنندگان برای شرکت -5

                                                      ( است.50%  ،  50به شکل )% پروژه فرایند ی داوریو نمره پایانیداوری  یکنندگان بخش پروژه محور، ضرایب نمرهبرای شرکت -6

 

 اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره:همایش 

 در تارنمای همچنین لیست افراد پذیرفته شده و خود مشاهده نماینددر پروفایل را ی خود در همایش توانند نتایج نهایی قبولکنندگان میشرکت -۱

 .گرددمانتره اعالم می همایش

 .ضور بهم رسانندازی حشال سفید برای ارائه مج لباس سفید و با کنندگان بایدشرکت -2

 27شنبه ز پنجا ،کنندگانشرکت هایآموخته از گیریبهره و آموزش آرمان نیز با مانتره گاتاشناسی و اوستاخوانی همایشبیست و هفتمین  -3

 ماه برگزار خواهد شد.آبان 29تا  24مقاالت گاتاشناسی در روزهای  الزم به ذکر است بخش ارائه .شودبرگزار می ماهآبان 30تا جمعه  شهریورماه

 از و الکترونیکی گونه به تنها )نخستین دوره مجازی( مانتره اوستاخوانی و گاتاشناسی همایش مینهفتبیست و  در نویسینام گرددمی ورییادآ -4

 پذیرد.صورت می www.manthra.kdz.irتارنمای  طریق

 حساب به مراجعه با و گاتاشناسی مانتره اوستاخوانی همایش مینهفت 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 ناماز وضعیت ثبت www.manthra.kdz.irآدرس  به ی همایشتارنما در خود کاربری

 در ارتباط باشند.  kdz_id@با آیدی تلگرام  روزه همه بیشتر

 ذکر شده است.گاتاشناسی  بخش های مختلف در فراخوانبه رده قوانین مربوط ،است یادآوری نیازمند
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