
 

 به یاری اهورامزدا 

 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره   نهمین  فراخوان میزگرد بیست و 

عنوان پایگاه زرتشتیان( ه )لزوم حفظ ایران ب   ان های مهاجرت برای حفظ جامعه زرتشتی تهدیدها و فرصت   

امسال برآن است    ان،یبا هدف حفظ جامعه زرتشت  ر،یدر چند سال اخ  تیکاهش جمع  یمسئله   تیبا توجه به اهم  یزرتشت  انیکانون دانشجو

  ی بررس  انیزرتشت  گاهیعنوان پابه  رانیلزوم حفظ ا  در پی آن  ؛بپردازدموضوع میزگرد    عنوانبه  مهاجرت  یهاو فرصت   دهایتهد  یبه بررس

 شود. می

  نظران در این زمینهاز تمام صاحب   ،مهاجرت بر حفظ جامعه زرتشتیهای  تهدیدها و فرصت   ،29مانتره  موضوع محور    در راستای بررسی

کنندگان با  پژوهشی میان افراد جامعه زرتشتی انجام خواهد شد و شرکت   بخششرکت نمایند. در این    میزگردشود تا در این  دعوت می 

 پردازند. ها و راهکارهای پیشرو می یدگاهنتایج پژوهش را بررسی کرده و به بیان د  ،گیری از اندیشه و نوآوری در یک نشستبهره 

از  و دارای تحصیالت دانشگاهی باشند.    بوده(  1383مهر  1بعد از    سال ) متولدین  18باالی    ردهکنندگان این  شرکت   بایسته است سن  

خود به    یهمراه با اطالعات فرد  را  ریز  یهاپاسخ پرسش   1401امردادماه    26تا    19از تاریخ  نویسی  جهت نام   خواهشمندیممندان  ه عالق

 ، ارسال نمایند. kdz_id@کانون دانشجویان زرتشتی  مدی تلگراآی 

 ترین عوامل را شرح دهید  ؟ دو مورد از مهمنقش داردمهاجرت زرتشتیان    بربه نظر شما چه عواملی بیش از همه   -1

 ست؟ی چ  ،دنشویم  یکه باعث حفظ جامعه زرتشت  یعوامل  نیتربه نظر شما مهم  -2

 گذارد؟حفظ جامعه می  ایبرپیش روی زرتشتیان  هایی را  به نظر شما مهاجرت چه فرصت  -3

 دهد؟به نظر شما مهاجرت، حفظ جامعه زرتشتیان را در معرض چه تهدیدهایی قرار می  -4

تواند بر  چنین پایگاهی در چه حد می  و در صورت وجود،  زرتشتیان پنداشت؟توان پایگاهی را خارج از ایران برای  میبه نظر شما   -5

   حفظ جامعه زرتشتیان تاثیرگذار باشد؟

 استدالل خود را شرح دهید   پایگاه زرتشتیان امری الزم است؟عنوان  ه حفظ ایران ببه نظر شما آیا   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


