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 مانترکفراخوان بخش  

      ئو گاتاشناس ئاوستاخوان همایش هفتمینبیست و                                   

 مجازی( دوره   )نخستین                                           
 

 27را از ( ره مجازیخستین دون)همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره  است تا امسال بیست و هفتمین برآن کانون دانشجویان زرتشتی

گسترش نوای دلنشین  گاهانی و برانگیزهای اندیشهکالم اندیشیبا آرمان گسترش پیام اشوزرتشت، هم 1399 ماهآبان 30شهریورماه تا 

 در میان جامعه زرتشتی برگزار کند.  گاهان

مندتر همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، برای همچون سالیان گذشته، کانون دانشجویان زرتشتی جهت برگزاری هرچه بهتر و هدف

 وستاخوانی و گاتاشناسیهمایش ا هفتمینرا با اهداف زیر در بیست و  سال( 13تا  10کنندگان بخش مانترک )ویژه شرکتبار  چهارمین

 :نمایدبرگزار میمانتره 

 مانتره آموزان زرتشتی برای شرکت در همایشدانش مند ساختنعالقهایی و آشن 

 آموزانارتقای سطح درک و انتقال مفاهیم در دانش 

 ها در آموزش و پرورش فرزندانشانافزایش سطح آگاهی و مشارکت خانواده 

 دانش آموزان زرتشتی ، دینی و فکریهای پژوهشیکمک به شکوفایی و تقویت مهارت 

 گاهانی آموزان برای پژوهش در گاهان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای فهم عمیق مفاهیمبرانگیختن توجه و عالقه دانش 

 آموزان زرتشتی با یکدیگر، مشارکت گروهی و در ارتباط بودن دانشارتباطات مجازی آموزش 

 نام:شرایط ثبت
 بایست دارای شرایط زیر باشند:همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره می هفتمیننام در بخش مانترک بیست و متقاضیان ثبت

 آموز زرتشتی باشد.دانش (1

 قرار داشته باشد. ( 1389 ماهشهریور 31تا  1386 ماهمهر 1سال )متولدین از  13تا  10بایست در رده سنی می (2

 نام : مراحل ثبت

 مهرماه  18تا  15  همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره از تاریخ هفتمیننام اولیه متقاضیان بخش مانترک بیست و ثبت

 پذیرد.انجام می www.manthra.kdz.irاز طریق تارنمای رسمی همایش مانتره به نشانی  1399

  نی و گاتاشناسیهر چه بهتر و هدفمندتر همایش اوستاخوا شویم کانون دانشجویان زرتشتی هر ساله در پی برگزارییادآور می: 1نکته  

 وجوان انجام نها و جلسات متعدد که با کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه کودک و مانتره است. در همین راستا، طی صحبت      
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      ت و بخش مانترک با هدف راهنمایی، هدایت، پرورش و ته، این رده سنی مورد بررسی قرار گرفگیری از تجربیات سالیان گذشو با بهره شد        

نفس را برای  . شرکت در بخش اوستاخوانی که رقابت و اضطراب و کاهش اعتماد بهشودسال برگزار می 13تا  10آموزش صحیح رده سنی 

خش اوستاخوانی عزیزان این رده سنی در بچند کانون دانشجویان زرتشتی مانع حضور هرشود. این رده سنی به دنبال دارد، توصیه نمی

  دهد.گردد و انتخاب را بر عهده شخص و والدین او قرار مینمی

  الزم  شرط( 1389 ماهشهریور 31تا  1386 ماهمهر 1سال )متولدین از  13تا  10کنندگان رده تمامی شرکت برای مشوییادآور می :2نکته

قبولی شخص در بخش )حتی در صورت است. قبولی در مانترک همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، هفتمین  جهت حضور در بیست و

 که در بخش مانترک قبول نشده باشد، امکان حضور در مانتره را نخواهد یافت.(اوستاخوانی، در صورتی

ا وارد کردن ب ،مانتره یو گاتاشناس یاوستاخوان شیهما هفتمینو  ستیب ینام در تارنماپس از ثبت نانیتوانند جهت کسب اطمیم انیمتقاض

برای  ایو نام خود آگاه شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل ثبت تیاز وضع  www.manthra.kdz.irخود در تارنما به آدرس  کدملی

 در ارتباط باشند. kdz_id@با آیدی تلگرام  نام در روزهای ثبت شتریکسب اطالعات ب

مراحل از  توسط تیم برگزارکننده ،انجام گرفته باشد درست، کامل و با موفقیتها در بخش مانترک، نام اولیه آنکنندگانی که ثبتشرکت

  .باشد مطلع خواهند شدکه شامل پر کردن دفترچه مجازی مانترک مینام بعدی ثبت

بخش مانترک اهداف عملیاتی تا ایشان در جریان  برگزار خواهد شدبا والدین متقاضیان شرکت در مانترک  ایجلسهپس از تکمیل ثبت نام، 

شد.  متقاضیان اعالم خواهداز سوی تیم برگزارکننده به  متعاقبا برگزاری این جلسه،قرار بگیرند. تاریخ دقیق  های برگزاری کالسنحوهو 

حضور از اهداف بخش مانترک تاکید شد، در این راستا  به عنوان یکی هاافزایش مشارکت خانوادهتر بر گونه که پیشذکر است همان شایان

 در مانتره خواهد داشت.   فرزند ایشان سهولت شرکتبر  تاثیر قابل توجهیحداقل یکی از والدین در جلسه مذکور، 

به صورت ی یهاها و کارگاهکالس یزرتشت انیکانون دانشجو ،به حد نصاب برسد بخش نیکنندگان اتعداد شرکت کهیصورتدر است  یگفتن

 .آوردیفراهم م ماهدر آبانرا  یپژوهش یهابا مهارت ییمشارکت و آشنا، یحس همکار شیافزا، یانجام کار گروه به منظور یمجاز

 .باشدمی الزامی صورت پذرفته شدن در بخش مانترک درها ها و کارگاهحضور افراد در کالسذکر است که  شایان

انجام  ای رسمی مانترهاز طریق تارنم 1399مهرماه  18تا  15در تاریخ نام بخش اوستاخوانی در بخش مانترک نیز همزمان با ثبتنام نویسی  

اوستاخوانی نیز  در صورت تمایل در بخشنام خود در بخش مانترک، پایان ثبتتوانند در کنندگان این رده سنی میپذیرد و شرکتمی

 نویسی نمایند.نام

 www.manthra.kdz.irی الکترونیکی و از طریق تارنمای همایش مانتره تنها به گونه هفتمیننویسی در بیست و گردد نامیادآوری می

 پذیرد.صورت می

 در   kdz_id@ تلگرام با آیدینام ر روزهای ثبتنام، دبروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت توانند در صورتکنندگان میشرکت

 ارتباط باشند.

 نامه برگزاریآیینو  گاتاشناسی و اوستاخوانی هایهای دیگری برای بخشیادآوری است در کنار این فراخوان، فراخوان شایان

 در دسترس است. ایش مانترهتارنمای همه است که از رانیز فراهم آمده همایش سراسری مانتره های اوستاخوانی و گاتاشناسیبخش
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