
 

 به یاری اهورامزدا

که بدون تجربه و   میابر خورده ی ادیمشکالت و موانع ز ه و هفت سال، ب ستیب نیدر گذر ا شکیب 
 .نبود ریگذر امکان پذ نیا زانیحضور شما عز 

 . میمند شدبهره  زانی شما عز  کیکایو از وجود  میهمراه شما بود ریمس نیکه در ا میخرسند

هاى آتى مانتره را به شكل هميشگيش و داريم و از اهورامزدا خواهانيم تا بتوانيم در سال اميد
 .به صورت حضورى در كنار شما برگزار كنيم

داوران  بدون پرشور شما  بدون حضور  و عجيبش  با شرايط خاص  امسال،  مانتره  و    دیاسات،  شک 
 همراهان هميشگى همايش مانتره، قابل برگزارى نبود. 

 که در بخش اوستاخوانی همراه ما بودند : داوران عزیزی •

نم  اریموبد،  یریجهانگ  نیدکتر راش  اریموبد خانم مهتاب ،  یماوند  ایپر   اریموبد  ان،یرانیدکتر پروا 
خانم   ان،یرانی نم  ایدکتر رو   ،یکاووس  نیشرو   یآقا  ،یفرشاد خداداد  یآقا  ،یخسرو  سایخانم آو   ان،یلر 
 شاهد  یخانم شاد ،یخانم سحر مهر ،سروپورخ ایپدرام سروشپور، خانم ارشموبد  ،ی ان یک یت یتر 

 که به عنوان داور آوای خوش در کنار ما بودند. جو یاخو نیدکتر رامکنیم از و همچنین تشکر می

 که در بخش اوستاخوانی همراه ما بودند : اساتید عزیزی •

 آتریا خانم    ،یمهرشاه   تای خانم آناهآقای خشایار خضری،    ومند،یرا  سایخانم پر   ی،ماوند  ایپر   اریموبد
 یدکتر نگار بزرگچم  ،یخانم ساناز گشتاسب قدس، 

تشکر می ازو همچنین  و    یقربان   بیاد  یآقا  کنیم  زمانی که گذاشتند  چند مسئله  "  ناریوببابت 
 ی" را برگزار نمودند. قیدرباره موس یادیبن

 بودند :در بخش گاتاشناسی همراه ما که  عزیزی  و داوران دیاسات •

آقای رادمان    ،موبد دکتر اردشیر خورشیدیان  دکتر مهربد خانی زاده،  موبد دکتر اردشیر بهمردی،
دکتر فرزانه گشتاسب، موبدیار پریا    آقای مهرداد قدردان،  موبدیار هومن فروهری،   خورشیدیان،

 نمیرانیاندکتر کتایون  ، مینو مهربانی خانمآقای بهنام مرادیان، ماوندی، 

 

 

 



 

 

 عزیزانی که در بخش مانترک همراه ما بودند : •

خورش  یآقا کشم  نیاسمیخانم    ان،یدیرادمان  آناه  نی فرز   یآقا  ،یریافسر  خانم    تای دستان، 
خانم   ان،یزند  انیپو   یفروزش، آقا  نیخانم فر   ،یپدرام مژگان   یآقا  ،یاشتر  وایخانم ش  ،یمهرشاه 

 یان یخسرو  نینگ

 . هستيم ٢٨فشاريم و چشم انتظار حضور پرمهرتان در مانتره گرمي ميدستانتان را به 

 

 کانون دانشجویان زرتشتی 


