آییننامه بخش اوستاخوانئ
بیست و هفتمین همـایش اوستاخوانئ و گاتاشناسئ مانتره
(نخستین دوره مجازی)
مقدمه:
به دلیل شیوع ویروس کرونا ،جهت حفظ تندرستی هازمان فهیم زرتشتی ،برآن شدیم تا همایش سراسری اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را اینبار
از راه دور و به صورت مجازی برگزار کنیم.
امید است تا به زودی و در سالهای آتی ،به دور از هر گونه بیماری گردهم آمده و مانتره ،این تنها همایش دینی زرتشتیان سراسر کشور را هر چه
باشکوهتر و با همدلی برگزار نماییم.
به دلیل شرایط کنونی و زمان بر بودن فراهم ساختن زیر ساخت مناسب جهت برگزاری مانتره به صورت مجازی ،زمان برگزاری همایش مانتره به
تاریخ  24تا  29آبانماه  1399موکول گردید .در این راستا به یاد مانترههای گذشته ،در هفته پایانی شهریورماه افتتاحیهای به شیوهی مجازی جهت
آغاز روند بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) برگزار شد.

قوانین ثبت نام:


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

مالک تشخیص:
شرکتکنندگان باالی  1۸سال :ارسال اسکن کارت شناسایی زرتشتی شرکتکننده
شرکتکنندگان زیر  1۸سال :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 در فراخوان این بخش آمده است .فراخوانهای بخشهای اوستاخوانی و مانترک در

تارنمای بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) به آدرس www.manthra.kdz.ir
قرار گرفته است.

 نکات تکمیلی ثبت نام در بخش اوستاخوانی:
 -1امسال بنا به شرایط کنونی ،مرحلهی مقدماتی برگزار نمیگردد و تمامی ثبتنامکنندگان بخش اوستاخوانی مستقیما در
مرحلهی پایانی شرکت داده میشوند.
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 -2مرحلهی پایانی بخش اوستاخوانی مانتره ،در چهار ردهی اهنودگات ،اشتود-سپنتمدگات ،کل گاتا و ازبرخوانی زیر  10سال برگزار خواهد
گردید.
 -3قوانین مربوط به ثبتنام ردههای مختلف این بخش در فراخوان اوستاخوانی به تفضیل توضیح داده شده است.
 -4شرکت کنندگان این امکان را دارند تا در بخش گاتاشناسی نیز شرکت کنند.

 شیوهی برگزاری بخش اوستاخوانی به صورت مجازی:
 -1مرحلهی پایانی بخش اوستاخوانی مانتره ،به صورت مجازی در فضای "اسکای روم" برگزار خواهد شد.
تذکر :1لینک (پیوند) ورود به فضای اسکای روم ،یک روز پیش از آغاز همایش در تارنمای رسمی ،کانال تلگرام و صفحهی اینستاگرام کانون
دانشجویان زرتشتی قرار خواهد گرفت و همکیشان گرامی می توانند از این طریق و با عنوان مهمان در همایش حضور یابند.
 -2شرکت کنندگان موظفا ند جهت حضور هر چه بهتر در همایش مجازی اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره ،امکانات زیر را مهیا فرمایند.
 اینترنت با سرعت مناسب
 رایانه یا گوشی هوشمند
 هندزفری یا هدفون
 آخرین نسخهی یکی از مرورگرهای :کروم  ،Chromeفایر فاکس  ،Firefoxسافاری Safari
تذکر :2بروز هر گونه اختالل فنی در زمان برگزاری همایش مانتره از جمله قطعی اینترنت ،اشکال در انتقال تصویر و صوت و ...که موجب قطع
ارتباط از سوی شرکتکننده گردد ،بر عهدهی شخص شرکتکننده میباشد و کانون دانشجویان زرتشتی هیچگونه مسئولیتی در قبال این
اشکاالت ندارد.
* در این صورت شرکتکننده موظف است پس از اتصال مجدد ،فولدر سوال دیگری را گزینش نماید.
تذکر :3در صورت بروز اختالل بیش از  3بار برای یک شرکتکننده ،وی از شرکت در این رده به صورت آنالین منع گردیده و تیم اوستاخوانی
مانتره موظف است وی را به صورت آفالین در ردهی مورد نظر شرکت دهد و تبعات آن بر عهده شخص شرکتکننده میباشد.
تبصره :در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قوانین اخالقی بنا به صالحدید تیم اوستاخوانی مانتره ،شرکتکننده از شرکت در همایش مانتره
سال آینده محروم میگردد.
 -3بایسته است همچون سالیان گذشته شرکت کنندگان در هنگام وصل بودن تصاویرشان ،جامهی سپید بر تن داشته باشند.
تذکر :بر سر داشتن شال یا کاله سپید برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد.

 زمان برگزاری همایش مانتره و اعالم نتایج:
 -1کانون دانشجویان زرتشتی موظف است ،تاریخ دقیق برگزاری هر رده را حداکثر تا یک هفته پیش از زمان برگزاری مانتره
( 24تا  29آبانماه  )1399اعالم نماید.
 -2ثبتنام کنندگان در صورت عدم تمایل به شرکت و انصراف از شرکت در هر یک از ردههای ثبتنام شده ،موظفاند حداقل
سه روز پیش از برگزاری همایش ،عدم حضور خود را از طریق آیدی تلگرام  @kdz_idبه بخش روابط عمومی مانتره اطالع دهند.
 -3تیم اوستاخوانی مانتره موظف است نتایج هر رده را تا  72ساعت پس از برگزاری آن رده ،از طریق تارنمای رسمی مانتره به
هر شرکتکننده اعالم نماید.
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