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 فراخوان بخش گاتاشناسی بیست و ششمین

 همـایش اوستا خوانی و گاتاشناسی مانتره

 
در  1398 شهریورماه 8و  7، 6بر آن است تا امسال بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را در  کانون دانشجویان زرتشتی

کند. برانگیز گاهانی و گسترش نوای دلنشین گاهان در میان جامعه زرتشتی برگزارهای اندیشهاندیشی کالمتهران با آرمان گسترش پیام اشوزرتشت، هم

بخش نوشتارهای اصلی، نوشتارهای جنبی، محور  4به بخش گاتاشناسی بیست و ششمین همایش مانتره بوده، که دربردارنده  مربوط فراخواناین 

  همایش و ترجمه است.

  نوشتارهای بخش اصلی:

ین سال )متولد 18 رده باالیآورده باشد. این بخش در دو شود که نویسنده، نوشتار خود را با پژوهش و بررسی گاهان گردبه نوشتارهایی گفته می

گردد. در راستای یاری رساندن به ( برگزار می1385 شهریورماه 31تا  1380مهر ماه  1ین از سال )متولد 18تا  13 ( و1380مهر ماه  1پیش از 

های دیگر مرتبط با موضوع توانند ازکنندگان میی است شرکتاست. گفتنهایی به شرح زیر پیشنهاد شده پژوهشگران در انتخاب موضوع، موضوع

  گاهان نیز برای این بخش استفاده نمایند.

  همازوری در گاهان •
  شهریاری در گاهان •
  اشه و راستی •
  هوزنتوش )مراتب دانش در گاهان( •
   ی اشوزرتشت و آخرین دانش روزهااندیشه •

 
 13سال و  18رده باالی  اصلی و جنبی هاینام بخش ثبت ،دانشجویان زرتشتی منتشر گردیدتر از سوی کانون هایی که پیشبا توجه به اطالعیه

سال تا پایان هفته نخست تیرماه است. همچنین درباره نحوه تمدید مهلت  18سال، پایان یافته است و مهلت ارسال اصل مقاله رده باالی  18تا 

  رسانی شده است.العاط سال از طریق پشتیبانان 18ارسال مقاالت رده زیر 

  نوشتارهای بخش جنبی:

نمایند. این ها و...( در این بخش شرکت میهای غیرگاهانی )دین، فرهنگ، تمدن ایران، جامعه زرتشتی، آداب و آییننوشتارهای دربردارنده موضوع

( برگزار 1385 شهریورماه 31تا  1380مهر ماه   1)متولدین از سال  18تا  13( و 1380مهر ماه  1ین پیش از سال )متولد 18 بخش در دو رده باالی

های مرتبط نیز برای توانند از دیگر موضوعکنندگان میی است شرکتاست. گفتنهایی به شرح زیر پیشنهاد شده گردد. در این بخش نیز موضوعمی

  این بخش استفاده نمایند.

  تاثیر قدرت بر پایداری جامعه زرتشتی •
  هاپویایی و نوآوری در سنت لزوم •
  مشکل کاهش جمعیت زرتشتیان ایران )پراکندگی زرتشتیان جهان و مهاجرت( •
  سرگذشت زرتشتیان •
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  اسطوره و ادیان ایران باستان •
  همازوری در جامعه •
 بیمذهدین زرتشتی، دین تک  •

 
 13سال و  18های اصلی و جنبی رده باالی نام بخشدانشجویان زرتشتی منتشر گردید، ثبت تر از سوی کانون هایی که پیشبا توجه به اطالعیه

سال تا پایان هفته نخست تیرماه است. همچنین درباره نحوه تمدید مهلت  18سال، پایان یافته است و مهلت ارسال اصل مقاله رده باالی  18تا 

  رسانی شده است.طالعسال از طریق پشتیبانان ا 18ارسال مقاالت رده زیر 

  محور همایش:

  عنوان محور همایش امسال به شرح زیر است:

 «همکیشانهای تمایز جوانان زرتشتی با غیرشاخصه»

های اساسی جامعه زرتشتی به ویژه نسل جوان است و نیاز به بررسی با توجه به اینکه موضوع محور همایش مانتره امسال جزو نیازها و دغدغه

  شود که در این نشست شرکت کنند.نظران در این حیطه دعوت میتخصصی دارد به همین جهت از تمام صاحب

گیری از اندیشه و نوآوری در یک نشست به بیان کنندگان با بهرهگو ارائه شده است و شرکتودر این بخش موضوعی یگانه و شایسته بحث و گفت

مندان ه( باشد. از عالق1380مهر ماه  1سال )متولدین پیش از  18کنندگان این بخش باید باالی پردازند. سن شرکتها و راهکارهای پیش رو میدیدگاه

  نویسی در تارنمای همایش مانتره برای شرکت در این بخش اقدام نمایند.با نام تیرماه 10حداکثر تا تاریخ خواهشمندیم 

کنندگان تماس برقرار کرده و درباره نحوه کانون دانشجویان زرتشتی حداکثر تا بیست روز پس از اتمام فرآیند ثبت نام بخش محور با شرکت

  کند.رسانی میحور متعاقبا اطالعبرگزاری بخش م

  ترجمه:

مند سااختن جوانان به ترجمه نوشاتارهای انگلیسای )پیرامون دین، فرهنگ، فلسافه و ....( و فراهم آوردن مراجعی نو در این بخش با آرمان عالقه

شدهایی گوناگون، برگزار میزمینه شرکت در این بخش باید نوشتارهای معرفی  شتی را به فارسی گردد. افراد برای  شجویان زرت سوی کانون دان ه از 

شمندیم  سی دربا نام تیرماه 10حداکثر تا پایان بازگردانند. از عالقمندان خواه سمی مانتره  نوی سوی  تارنمای ر سی از  شتار انگلی برای دریافت نو

   اقدام نمایند.کانون دانشجویان زرتشتی 

  نکات تکمیلی:

قابل دسترسی  تارنمای رسمی مانترهنامه مانتره پرداخته است که از طریق کانون دانشجویان زرتشتی، پیش از این به انتشار آیین •

نامه را به طور کامل مطالعه نمایند و نکات آن را مدنظر گاتاشناسی این آیینکنندگان موظفند تا قسمت مربوط به بخش شرکت است.

  قرار دهند.

های اصلی و جنبی رده باالی نام بخشتر از سوی کانون دانشجویان زرتشتی منتشر گردید، ثبت هایی که پیشبا توجه به اطالعیه •

سال تا پایان هفته نخست تیرماه است. همچنین  18ل مقاله رده باالی سال، پایان یافته است و مهلت ارسال اص 18تا  13سال و  18

  رسانی شده است.سال از طریق پشتیبانان اطالع 18درباره نحوه تمدید مهلت ارسال مقاالت رده زیر 
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شده در تارنمای مانتره تهیه نشده الزم به ذکر است، نوشتارهای با موضوعات نامرتبط با هر بخش و یا نوشتارهایی که بر پایه الگوهای ذکر   •

  باشند، بر اساس دیدگاه داوران حذف خواهند شد.

  شدگان بخش ارائه شفاهی وجود دارد.به دلیل ایجاد تغییرات احتمالی در برگزاری مانتره، امکان کاهش تعداد پذیرفته  •

سال شهرهای تهران، کرمان و یزد، یک پشتیبان و یک  18تا  13الزم به ذکر است، پس از ثبت نام، برای هر شرکت کننده بخش   •

 13نامه مانتره، مقاالت رده استاد راهنما انتخاب شده که به اطالعشان رسیده است. بنابر قوانین ذکر شده در بخش گاتاشناسی آیین

  رای داوری ارسال نخواهد شد.سال، باید به تایید پشتیبان و استاد راهنما برسد، در غیر این صورت این مقاالت ب 18تا 

  ارسال نوشتار:

است، برای هر صفحه با توجه به الگوی ارائه شده در تارنمای مانتره تهیه شود. بایسته  20و حداکثر در  7نوشتارهای فرستاده شده باید حداقل در 

  ( و یک چکیده ارائه شود.Proposalنوشتار، یک طرح اولیه )

  باید به همراه اصل نوشتار برای کانون دانشجویان زرتشتی ارسال شود.چکیده نوشتار نیز 

و همراه با نام نویسنده)گان( فرستاده شوند. برای یکسان شدن ظاهر نوشتارها، بایسته  DOC/DOCXو  PDFبایست به شکل فایل نوشتارها می

  قرار دارد. تارنمای رسمی مانتره  هیه نوشتار درتدوین شوند. الگوی ت الگوی تهیه نوشتارتا همه نوشتارها بر پایه است، 

شوند. همچنین افراد برای شرکت در این رده عالوه بر ثبت نام به از نویسندگان به اردوی پایانی فراخوانده می تنها دو تندر نوشتارهای گروهی 

   مراجعه فرمایید. تارنمای رسمی مانتره  نیز ثبت نام کنند. برای آگاهی بیشتر از قوانین این بخش به به صورت جداگانهصورت گروه، هر کدام باید 

  باشد.پذیر میامکان www.manthra.kdz.ir بود که از طریق سایتنویسی و فرستادن نوشتار به گونه الکترونیکی خواهد نام

تارنمای رسمی از طریق  DOC/DOCXو  PDFهر دو قالب اصل نوشتار خود را به  بایست تا پایان تاریخ تعیین شده،کنندگان میشرکت 

  ارسال نمایند. مانتره

  کنندگان، به عنوان مقاله اصلی برای داوران ارسال خواهد شد.شرکتالزم به ذکر است که آخرین مقاله دریافتی از سوی 

کننده، کارشناسان و گیرند و در پایان ارائه زمانی برای پرسش و پاسخ و گفتگو پیرامون نوشتار بین ارائهارائه نوشتارها در زمان مشخص انجام می

شود تا با حضور خود، ما را در باالتر بردن سطح کیفی نظران تقاضا میو صاحب شود. به این ترتیب از کلیه دوستدارانحاضرین در نظر گرفته می

شود که این فراخوان تنها برای آگاهی همکیشان است. یادآوری می .نمایندبزرگترین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی این مرز و بوم یاری 

های گاتاشناسی و دریافت نوشتار ترجمه به تارنمای بیست و ششمین همایش امهننامه مانتره، آموزشنویسی، دریافت آیینخواهشمندیم برای نام

  مراجعه فرمایید. www.manthra.kdz.irمانتره 

های کانون دانشجویان زرتشتی تلفن در روزهای غیرتعطیل، با شماره 21الی  18توانند برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت کنندگان میشرکت

   تماس بگیرند. 021-66706419و  021-66744670

 

 کانون دانشجویان زرتشتی
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