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 بیست و ششمین مانترک فراخوان بخش

 خوانی و گاتاشناسی مانترههمـایش اوستا
 

شهریورماه  8 و 7، ۶روزهای  را در گاتاشناسی مانترهبر آن است تا امسال، بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و  کانون دانشجویان زرتشتی

وای دلنشین گاتا در میان جامعه نو گسترش برانگیز گاهانی اندیشههای کالم در زمینه اندیشیزرتشت، هماشوگسترش پیام آرمان با  1398

 زرتشتی برگزار کند. 

گذشته، کانون دانشجویان زرتشتی جهت برگزاری هرچه بهتر و هدفمندتر همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، برای  یانهمچون سال

وستاخوانی و گاتاشناسی با اهداف زیر در بیست و ششمین همایش ارا  سال( ۱۳تا  ۱۰بخش مانترک )ویژه شرکت کنندگان سومین بار 

 کند:برگزار می

 مانتره برای شرکت در همایشزرتشتی آموزان دانش مند ساختنعالقهو  آشنایی 

 آموزاندر دانش ارتقای سطح درک و انتقال مفاهیم 

 ها در آموزش و پرورش فرزندانشانافزایش سطح آگاهی و مشارکت خانواده 

  های پژوهشی دانش آموزان زرتشتی مهارتکمک به شکوفایی و تقویت 

 اندفراهم آوردن فرصت برای افرادی که تا به حال شرکت در مانتره را تجربه نکرده 

 آموزان برای پژوهش در گاهان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای فهم عمیق مفاهیم گاهانیبرانگیختن توجه و عالقه دانش 

 ثبت نام:شرایط 

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

 آموز زرتشتی باشد.دانش (1

 ( قرار داشته باشد. 1388شهریور  31تا  1385مهر  1سال )متولدین از  13تا  10بایست در رده سنی می (2

 مراحل ثبت نام : 

از طریق  ۱۳98خردادماه  2۳تا  ۱8تاریخ ثبت نام اولیه متقاضیان بخش مانترک بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره از 

 پذیرد.انجام می www.manthra.kdz.irتارنمای رسمی همایش مانتره به نشانی 

  شویم کانون دانشجویان زرتشتی هر ساله در پی برگزاری هر چه بهتر و هدفمندتر همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره یادآور می: ۱نکته

ها و جلسات متعدد که با کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه کودک و نوجوان انجام شد و با بهره گیری طی صحبت ،. در همین راستااست

گذشته، این رده سنی مورد بررسی قرار گرفت و بخش مانترک با هدف راهنمایی، هدایت، پرورش و آموزش صحیح رده از تجربیات سالیان 

شرکت در بخش اوستاخوانی که رقابت و اضطراب و کاهش اعتماد به نفس را برای این رده سنی شود. سال برگزار می 13تا  10سنی 
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گردد و دانشجویان زرتشتی مانع حضور عزیزان این رده سنی در بخش اوستاخوانی نمی هر چند کانون شود.به دنبال دارد، توصیه نمی

 دهد. انتخاب را بر عهده شخص و والدین او قرار می

  شرط الزم جهت ( 1388شهریور  31تا  1385مهر  1سال )متولدین از  13تا  10کنندگان رده تمامی شرکت برای مشوییادآور می :2نکته

شخص در بخش  ی)حتی در صورت قبول است.قبولی در مانترک ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره،  و حضور در بیست

 (.، امکان حضور در مانتره را نخواهد یافتدکه در بخش مانترک قبول نشده باشدر صورتی  ،اوستاخوانی

مانتره به حساب  یو گاتاشناس یاوستاخوان شیهما نیو ششم ستیب یپس از ثبت نام در تارنما نان،یتوانند جهت کسب اطمیم انیمتقاض

آگاه شوند و در صورت بروز هرگونه  ،ثبت نام خود تیمراجعه کرده و از وضع www.manthra.kdz.irخود در تارنما به آدرس  یکاربر

-۶۶744۶70 یزرتشت انیکانون دانشجو هایبا شماره تلفن 21 یال 18 ( از ساعتلیتعط امیهمه روزه )به جز ا شتریکسب اطالعات ب ایمشکل 

 .ندیتماس حاصل فرما 021-۶۶704۶19و  021

 بعدیجهت انجام و تکمیل مرحله  ،انجام گرفته باشد درست، کامل و با موفقیتها در بخش مانترک، کنندگانی که ثبت نام اولیه آنشرکت

 ۱۳9۷تیرماه  2۱های زیر دریافت نموده و تنها تا تاریخ از محل ۱۳98تیرماه  ۱۰توانند دفترچه مانترک خود را از تاریخ ثبت نام خود، می

 . فرصت دارند تا دفترچه را تکمیل و به مکان مورد نظر تحویل دهند

 به شرح زیر می باشد: انترک های دریافت و تحویل دفترچه ممکان

 :تلفن)کانون دانشجویان زرتشتی  -10پالک  ،کوچه زرتشتیان ،خیابان میرزا کوچک خان ،خیابان جمهوری اسالمیتهران،  ساکنین تهران 

۶۶744۶70-021  ،۶۶704۶19-021) 

  250۶2۶7 تلفن)کرج  انیانجمن زرتشت -خانه دولت ،لوفریکوچه ن ،اسی ابانیخ ،ایبلوار اقاق یانتها ،شهرک رسالت ،کرج :کرجساکنین-

02۶1) 

  تلفن)انجمن زرتشتیان شیراز  -34۶پالک  ،جنب سینما آریانا ،حدفاصل خیابان انوری و خیام ،خان زندخیابان کریم ،شیراز :شیرازساکنین 

233785۶-0711) 

  (0341-31273۶4 تلفن)باشگاه اردشیر همتی کرمان  -خیابان دادبین ،کرمان :کرمانساکنین 

  سرکار خانم شهناز شهزادی( -09133517245: شماره تماس)گاتاپویان  ،روبروی انجمن یانش وران مانتره ،بلوار بسیج ،یزد :یزدساکنین 

ها موظف و آنخواهد شد ها ارسال دفترچه به آدرس پستی آن، ثبت نام کرده باشند ی غیر از موارد مذکورکنندگانی که از شهرهایشرکت

 ند.به کانون دانشجویان زرتشتی ارسال نمایدفترچه را در زمان معین  ،از تکمیل سهستند پ

 

، به برگزاری جلساتی با والدین همزمان با مهلت تکمیل دفترچههای صورت گرفته، گفتنی است امسال برای اولین بار، و با توجه به نظرسنجی

کننده قرار افراد شرکت گزینشروند و  مانترک بخشاهداف عملیاتی متقاضیان شرکت در مانترک اقدام خواهد شد تا ایشان در جریان 

تاریخ دقیق برگزاری این جلسات، متعاقبا و طی تماس تلفنی از سوی تیم برگزارکننده با متقاضیان اعالم خواهد شد. الزم به ذکر است  بگیرند.

حضور حداقل یکی از و در این راستا، به عنوان یکی از اهداف بخش مانترک تاکید شد،  هاافزایش مشارکت خانوادهتر بر همانگونه که پیش

 بر پذیرفته شدن فرزند ایشان برای شرکت در مانتره خواهد داشت.   تاثیر قابل توجهیوالدین در جلسه مذکور، 
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های صورت گرفته و صحبت با همچنین، تکمیل و ارسال دفترچه به منزله اتمام مراحل ثبت نام در مانترک نخواهد بود و مطابق نظرسنجی

ای گروهی، به همراه سایر متقاضیان از شهر مدنظر، تدارک دیده شده است و بخشی از گزینش، منوط به متخصصین کودک و نوجوان، جلسه

به منزله انصراف شخص از شرکت در ها در این جلسه، آن عدم حضورکیفیت عملکرد شخص متقاضی در آن جلسه خواهد بود؛ همچنین 

شود. جزئیات بیشتر درباره محتوای این جلسه و خ این جلسات نیز، متعاقبا و از طریق تماس تلفنی اعالم میتاری شود.شمرده می مانتره

 معیارهای گزینش در جلسه با والدین به تشریح مورد بحث واقع خواهد شد.

به  یشهر درمتقاضیان در صورتی که تعداد  .باشدنفر می 5باید افزود که حد نصاب الزم برای تشکیل این جلسات در هر شهر، 

 تدابیری اندیشیده و اعالم خواهد شد.در خصوص نحوه گزینش این افراد حد نصاب نرسد، 

گردد. شدگان اعالم میها و سنجش کیفیت عملکرد شخص، پس از بررسی تیم برگزارکننده، به پذیرفتهنتایج نهایی، پس از بررسی دفترچه

  .خواهد بود ،دفترچه مانترک و شرکت در جلسات مذکور به پذیرفته شدنشرکت در بخش مقدماتی اوستاخوانی منوط 

 و هاکالس برگزاری با مانترک بخش شدگانپذیرفته برای مانتره گاتاشناسی و اوستاخوانی همایش ششمین و بیست همایش اردوگفتنی است 

 پژوهشی هایمهارت با آشنایی ،مشارکت و همکاری حس افزایش و گروهی کار انجام برای مختلف شرایط آوردن وجود به آموزشی، هایکارگاه

 .گردددر همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می 1398شهریور  9شهریورماه تا شنبه  5شنبه . از سه.. و

پذیرد و انجام می از طریق تارنمای رسمی مانترهخرداد(  23تا  18) زمان با ثبت نام بخش اوستاخوانینام نویسی در بخش مانترک نیز هم 

 نویسی نمایند.اوستاخوانی نیز نام توانند در پایان ثبت نام خود در بخش مانترک، در صورت تمایل در بخشاین رده سنی می نندگانکشرکت

 

 www.manthra.kdz.irی الکترونیکی و از طریق تارنمای همایش مانتره تنها به گونهو ششمین بیست نویسی در گردد نامییادآوری م

 پذیرد.صورت می

با مراجعه به حساب کاربری خود توانند میهمایش مانتره، بیست و ششمین در تارنمای  هانویسی آنکنندگان، پس از ناماطمینان شرکتجهت 

 در تارنمای ذکر شده از وضعیت ثبت نام خود آگاه شوند.

 های کانوننام با شمارهدر روزهای ثبت 21الی  18، از ساعت ثبت نام در هنگام توانند در صورت بروز هرگونه مشکلیگان میکنندشرکت

 تماس بگیرند. 021- ۶۶744۶70و  021- ۶۶70۶419زرتشتی  دانشجویان

است که از راه تارنمای نیز فراهم آمده گاتاشناسی اوستاخوانی و هایدیگری برای بخش هاینیازمند یادآوری است در کنار این فراخوان، فراخوان

 های زرتشتی در دسترس است.انجمنهمایش مانتره و یا 

 

 

 

 
 کانون دانشجویان زرتشتی


