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 شناسی گاتافراخوان بخش 

 مانتره ئ و گاتاشناس  ئ همایش اوستاخوان شتمین هبیست و 

 دومین دوره مجازی( (

 
 ی و گاتاشناس  ی اوستاخوان  شیهما  دوره  هشتمینبیست و    امسال است تا آنبر  یزرتشت  ان یکانون دانشجو

آرمان    با   1400  ماهشهریور  در  بخش ارائه گاتاشناسی را  برگزار کند. برآنیم تا  1400ماه  در شهریور  را مانتره

گاهان در   نیدلنش  یو گسترش نوا  ی گاهان  زیبرانگ شهیاند  یهاکالم   ی شیانداشوزرتشت، هم  امیگسترش پ

همایش   شتمینی بیست و همربوط به بخش گاتاشناس  فراخوان  نی. انماییم  برگزار  ی زرتشتهازمان    انیم

 بخش پروژه محور و بخش نوشتارهای آزاد است.  دوکه دربردارنده بوده،  مانتره

 :بخش پروژه محور

ارائه شده و توجه بیشتر به جنبه آموزشی نگارش متون علمی   افزایش سطح کیفی مقاالت   ،به منظور 

و   امسال تا دارد درنظر زرتشتی دانشجویان کانون بیست  محور  پروژه   همایش هشتمینبخش 

هازمان   میان  در سازی و آموزش نحوه پژوهش علمی با هدف فرهنگ را مانتره گاتاشناسی  و اوستاخوانی 

  .برگزار کند زرتشتی 

 

 های بخش پروژه محور: اهداف و آرمان
پژوهان، ی قصد دارد تا دانش های تدریس دانشگاهگیری از جدیدترین روش محور امسال با بهره بخش پروژه  

گرانه راهنمایی نویسانی که تجربه کافی در این زمینه ندارند را به شکلی موثر و کنش مقاله   و  کنندگانشرکت 

کند. هدف اصلی از این بخش این است که کسانی که قصد آشنایی با روش نگارش علمی و پژوهش اصولی 

 بخش را به نمایش بگذارد. این کار آشنا کند و فعالیت نتیجه یهابا زیبایی  ، را دارند
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 تعاریف: 
 

شود. هر قالب شود پروژه گفته می ارائه می تیم گاتاشناسی به قالب کلی موضوعات که توسط پروژه:  . 1

کس اجازه ندارد بیشتر ویژه خود را دارد. هیچ  مسیر راهموضوع توسط یک فرد متخصص ارائه شده و  

رای  ب  تنها تعداد محدودی را  موضوعات آن  پروژه اختیار کند و هر پروژه بسته به گستردگی زیر از یک  

 مسیر راهشود که با داشتن  پذیرد. گستردگی زیرموضوعات هر پروژه به نحوی تنظیم می نام می ثبت

 د.  باشکننده آزادی عمل کافی را برای مطالعه و پژوهش در مسیر دلخواه را داشته شرکت مشخص، 

با نظارت  تیم گاتاشناسی  توسط    مسیر راهخود را دارد. این  مختص  راه    مسیر  پروژههر    مسیر راه: . 2

 . ضیحات بیشتر در ادامه داده شده است . توشودمی   تهیه آن موضوعافراد متخصص در 

ای را با موضوعی که پروژه   استیکی از افراد باتجربه و متخصص در حوزه مورد پژوهش    استاد راهنما: . 3

کرده تعیین  راهی و    مشخص  می   مسیر  مشخص  پروژه  هدف  به  رسیدن  اینکه  برای  از  پس  کند. 

ها و ارزیابی روند پروژه را پاسخگویی به پرسش ی  را انتخاب کرد، این فرد وظیفه  کننده پروژهشرکت 

 گیرد. ی بر عهده م

در شود. هر مسیر راه چندین فاز دارد و  فاز گفته می   پروژه،   مسیر راهبه مراحل اجرای فرایند    فاز: . 4

مربوطه ارزیابی  فاز،  هر  و    پایان  داوران  گاتاشناسی  توسط  می تیم  به انجام  آن  نمره  و  شود 

 دارد.   شدن مقاالتپذیرفتهسزایی در  هشود. نمرات پایانی هر فاز تاثیر بکنندگان اطالع داده می شرکت 

 شود. های خاص چارچوب گفته می ختار و قوانین این بخش با محوریتبه سا چارچوب: . 5

 

 ها: چارچوب
، استادان تیم گاتاشناسی مسیر راه هر پروژه متناسب با موضوع پروژه توسط  چارچوب مسیر راه:   . 1

خیلی کلی نیست برای هر کدام مسیر راه شود. از آنجا که موضوع هر پروژه  راهنما و داوران تهیه می 

هایی است که ارای چندین فاز است و شامل حداقلمسیر راه هر پروژه د شود.ای تدوین می جداگانه 

کننده وجود دارد تا رود. این توقع از شرکتانتظار می پژوهش خوب در زمینه موضوع پروژه    یک   از
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برآورده کند. انتظارات خیلی صریح انتخاب شده  انتظارات ذکر شده در هر فاز را متناسب با موضوع  

های خود را به کمک طول پژوهش مشکالت و پرسش تواند در  د و پژوهشگر می شونو واضح بیان می 

ائه مقاله های الزم برای ار. انتظارات هر فاز تنها حداقل و استاد راهنما برطرف کند تیم گاتاشناسی  

ش به  نهایی  ارزیابی  در  موفقیت  برای  و  است  پروژه  موضوع  زمینه  در  توصیه  رکت خوب  کنندگان 

 تر کردن مقاله خود بهره ببرند. شود از دانش کسب شده در مسیر مطالعاتشان برای جامعمی 

شود. وظیفه اصلی این حمایت می تیم گاتاشناسی  کننده توسط  هر شرکت   چارچوب پشتیبانی: . 2

کننده و راهنمایی او در مسیر ارائه مقاله است. توجه داشته باشید  پاسخ دادن به سواالت شرکت   افراد، 

اینکه   وجود  گاتاشناسی  با  تمام تالشتیم  راهنما  استادان  و  داوران  برای کمک   با کمک  را  خود 

 اله ازای در قبال اصالح ساختار نگارشی مقهیچ وظیفهکند اما  کنندگان می رساندن به شرکت

ایت نکات ذکر )رع   .بندی، ارائه دادن منابع متعدد و ... نداردی و صفحهئ های امالقبیل غلط

 دهد( دهی پیش از ارائه مقاله را تشکیل می ، بخشی از نمرهشده

پروژهچارچوب زمانی:   . 3 فاز  تعیین می برای هر  مهلت خاصی  و شرکت،  پایان شود  در  باید  کننده 

با توجه تیم گاتاشناسی  ارائه دهد و    تیم گاتاشناسی   گزارشی از عملکرد خود بهمهلت مشخص شده  

نمره و    دهداختصاص می   کنندهشرکت ای به  تعیین شده نمره   یساتید راهنمامک ابه مسیر راه و با ک

به منجر    ، هر فاز  خیر در تحویل گزارشندادن یا تأ  ارائه  شود.خص رسانده می داده شده به اطالع ش

زمان به پایان ها در یک  . فاز نهایی تمام پروژه شودآن فاز پروژه می   بخشی یا حتی تمامِی نمرهکسر  

 پروژه متفاوت است.  به شرایط هر رسد اما مهلت دیگر فازها بنامی 

کلی است و نه خیلی   این معنی که نه خیلی   موضوع هر پروژه خاص است به:  یچارچوب موضوع . 4

مانترهگاتا تیم  تا  ،  جزئی  راهنمایی   شناسی  توانایی  هم شرکت   هم  و  باشد  داشته  را  کنندگان 

تا حد ممکن   ، شودشند. سعی می آزادی عمل داشته با  ندگان در انتخاب موضوع نهایی خودکنشرکت 

کنندگان هماهنگ باشد اما با توجه زیرموضوع قابل انتخاب توسط شرکت  راه هر پروژه با هرمسیر  

مشخص   راهِ  های جدید در مسیرصورت نگنجیدن نتایج افکار و ایده کنندگان در  به خالقیت شرکت 

 دهد.را ارائه می  یبا ایجاد تغییرات جزئی، مسیر راه جدید شناسی مانترهتیم گاتا شده 
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داوری:   . 5 فازچارچوب  هر  در  توس  ، داوری  شده  مشخص  داوران  و  راهنما  اساتید  تیم ط  توسط 

نمره پایانی هر فاز به   است.نامه آن به صورت جداگانه تدوین شده آیین   شود کهانجام می   گاتاشناسی 

ی قسمت  درصد نمره  60، کسانی که حداقل  پایانی   فازِپس از  شود و  کنندگان اطالع داده می شرکت 

یافته  راهمحروم خواهند شد. مقاالت  همایش پایانی  در    از ارائه مقاله   ، را کسب نکرده باشند  روند پروژه

ارائه   اساس مجموع نمرهشوند و بری می توسط داوران ارزیاب  بخش آزادمطابق روال    ، پایانی   همایشبه  

 گیرد.ن این بخش جوایزی ارزنده تعلق می راه، به برندگا  کسب شده در مسیر و نمره

اطالعات گردآوری شده را در   استایستهب  ، یافته به بخش پایانی کنندگان راه شرکتچارچوب ارائه:   . 6

دارد که  این بخش ارزیابی نهایی را در بر    به ارائه بگذارند.  به طور زنده  ایقالب یک محتوای رسانه

وانین این قشوند.  گان این بخش تعیین می آن و نمرات کسب شده در مراحل قبلی، برندبر اساس  

 است. شده   نامه ذکربخش به تفصیل در آیین

 

 :بخش آزاد

این بخش با هدف شرکت کردن افرادی به وجود آمده است که تبحر و تجربه کافی در نوشتن مقاله دارند و 

       کنندگان زیر باال ندارند. به علت این که شرکت ای با کیفیت  هیچ نیازی به آموزش یا کمک در نگارش مقاله 

ها به هیچ عنوان خش برای آنه هستند شرکت در این بهمچنان نیازمند آموزش و کسب تجربسال    18

به دو    های پیشین بوده وامال مشابه بخش نوشتار در مانترهشود. رویه شرکت در این بخش ک توصیه نمی 

 شود.  بخش اصلی و جنبی تقسیم می 

گاهان    ی نوشتار خود را با پژوهش و بررس  سنده، یکه نو  شودی گفته م  یی نوشتارها  به  ی بخش اصل  ینوشتارها

 آورده باشد. گرد

فرهنگ،    ن، ی)د  ی رگاهانیغ  یهادربردارنده موضوع  شود کهه می یی گفتنوشتارهابه    ی بخش جنب  ینوشتارها

   .استو...(  هانییآداب و آ ، ی جامعه زرتشت  ران، یتمدن ا

ی الگوهای  الزم به ذکر است، نوشتارهای با موضوعات نامرتبط با هر بخش و یا نوشتارهایی که بر پایه •
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تهیه نشده باشند، بر اساس دیدگاه داوران حذف  رسمی کانون دانشجویان زرتشتی  ذکر شده در تارنمای  

 خواهند شد. 

گردد. نوشتارها تنها از رگزار می اشناسی به گونه همایشی بهای بخش گاتامسال تمامی رده گفتنی است   •

نظر اصول و روش تحقیق و همخوان بودن عنوان و محتوا با چارچوب موضوعات مانتره توسط داوران ارزیابی  

 اولیه شده و نوشتارهای تایید شده به همایش پایانی دعوت خواهند شد. 

 فرستادن نوشتار:

با توجه به الگوی پیشنهادی همایش اژه  و  6000حداکثر    و  واژه    2000نوشتارهای فرستاده شده باید حداقل  

چکیده نوشتار نیز باید به همراه اصل   ه شود.است، برای هر نوشتار یک چکیده ارائ  مانتره تهیه شوند. بایسته 

  DOC/DOCXو    PDFیست به شکل فایل  بانوشتارها می   نوشتار برای کانون دانشجویان زرتشتی ارسال شود.

است تا همه نوشتارها  و همراه با نام نویسنده)گان( فرستاده شوند. برای یکسان شدن ظاهر نوشتارها، بایسته

همچنین   آماده شوند.  رسمی کانون دانشجویان زرتشتی موجود در تارنمای    الگوی تهیه نوشتاربر پایه  

باید  ی نام به صورت گروهعالوه بر ثبتای شرکت در این رده  افراد بر نیز    به صورت جداگانه، هر کدام 

 نام کنند. ثبت

تارنمای    به  بخش  این  قوانین  از  بیشتر  آگاهی  زرتشتی برای  دانشجویان  کانون  فرمایید.   رسمی    مراجعه 

  www.portal.kdz.ir  بود که از طریق سایتنویسی و فرستادن نوشتار به گونه الکترونیکی خواهد  نام 

 . استپذیر امکان 

می شرکت   تا  کنندگان  فایل    اصل  05/1400/ 07تاریخ  بایست  شکل  به  را  خود  آزاد  و    PDFنوشتار 

DOC/DOCX    که آخرین   ، گفتنی است  ارسال نمایند.   رسمی کانون دانشجویان زرتشتی از طریق تارنمای

ه نوشتارها  ئکنندگان، به عنوان مقاله اصلی برای داوران ارسال خواهد شد. ارامقاله دریافتی از سوی شرکت

http://www.portal.kdz.ir/
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وگو پیرامون نوشتار بین  فت، زمانی برای پرسش و پاسخ و گگیرند و در پایان ارائهص انجام می در زمان مشخ

نظران ترتیب از کلیه دوستداران و صاحب   بدین ود.  شکننده، کارشناسان و حاضرین در نظر گرفته می ارائه

این مرز و    دینی زرتشتیانسطح کیفی بزرگترین همایش  افزایش  شود تا با حضور خود، ما را در  تقاضا می 

 بوم یاری دهند. 

دریافت  نویسی و  برای نام است. خواهشمندیم،  شود که این فراخوان تنها برای آگاهی همکیشان  یادآوری می 

مراجعه    www.kdz.irبه نشانی زرتشتی  رسمی کانون دانشجویان  های گاتاشناسی به تارنمای  امه نآموزش

 فرمایید. 

  ماه اردیبهشت   30تا  27  مانتره  ی و گاتاشناس   ی اوستاخوان  شیهمابخش گاتاشناسی این دوره از    نویسی نام 

 .یردگانجام می  1400

در روزهای    21الی    17نام، از ساعت  بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبت توانند در صورت  کنندگان می شرکت 

 .در ارتباط باشندkdz_id@  دانشجویان زرتشتی دی تلگرام کانون نام با آی ثبت

 کانون دانشجویان زرتشتی 
 

 

  

  

  
  

  

  

 


