
 

 

 

 

 

 

  رسانه و فضای مجازی بخش آثار منتخبین
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 سایتبخش رسانه و فضای مجازی/ وب 
 رتبۀ اوّل /  استان مازندرانمحمد مهدی جوربنیان / 

mahdijurbonyan.irآدرس وب سایت: 
 

 
 _______________________________________________ 

 رتبۀ دوّم مشترک /  اصفهاناستان محمد حسین شریفانی / 
chempteam.sharifany.irآدرس وب سایت: 
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 رتبۀ دوّم مشترک /  کهکیلویه و بویراحمداستان نجمه اخالصی / 
 kidshelp.irآدرس وب سایت: 

 

 
 _______________________________________________ 

 رتبۀ سوّم مشترک /  خراسان رضویاستان سیدیاسر رضایی / 
 shorueitazeh.comآدرس وب سایت: 

 

 

 رتبۀ سوّم مشترک /  آذربایجان شرقیاستان یوسف ولی نسب زرنقی / 
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 Schooltop.irآدرس وب سایت: 
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 نرم افزار موبایلخش رسانه و فضای مجازی/ ب
 رتبۀ اوّل/  کرماناستان بهنام تاج الدینی رابر / 

 ها()مدیریت پادکستپادکست ساز فارسیعنوان: 

 
________________________________________ 

 موّدرتبۀ /  خوزستاناستان /  مسعود سبحانی

 عترت، قرآن و نماز() شاخهدعای معراجعنوان:    
                                                          

 



 6 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 رتبۀ سوّم مشترک/  فارساستان خانی / امیر قره

 آموزان ابتدایی()ویژه دانشاپلیکیشن گلستان خوانیعنوان:       

                                                             

 
__________________________________________ 

 رتبۀ سوّم مشترک/  خراسان جنوبیاستان /  علی سعیدی
 انگلیسی برای مدرسه -ویژن عنوان: 
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 بخش رسانه و فضای مجازی/ ویدئوکست
 رتبۀ اوّل/  تهراناستان /  علیرضا نعمتی زاده

 آموزش فاصله کانونی و مفاهیم مربوط به عکاسی عنوان:

 

 

 رتبۀ دوّم / ایالماستان نوشین سوری / 

 رباهای آهنتأثیر قطبعنوان: 
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 رتبۀ سوّم مشترکاستان خراسان رضوی/ محمد احسان پناه / 

 رنگ درعکاسیعنوان: 

 
_______________________________________ 

 رتبۀ سوّم مشترک /اصفهاناستان /  مهشاد خلیفه سلطانی

 پایه چهارم ابتدایی -ها تدریس سنگعنوان: 
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 بخش رسانه و فضای مجازی/ پادکست
 حمیدرضا فرزاد

 فارساستان 

 رتبۀ اوّل 

 
 «زن و شمشیرزندف»رادیو دراک اپیزودعنوان: 

 ویراد زودیاپ نیبخش و نخست نیفرزاد هستم و شما در حال گوش دادن به نخست دیمن حم

  . شودیضبط م یدیخورش 1399که در بهار  دیدراک هست

داسمممتان از  هیخواهم تا یاز شمممما زمان م قهیدراک من حدود چهل دق ویهر بخش راد در

سمت خیتار کنم و  فیشده براتون تعر دهیکه کمتر د یشده و از نگاه دهیکه کمتر د یاز 

 . را داشته باشد دیگذاریکه م یبرنامه ارزش زمان نیکه ا دوارمیام

 و دو صد بدرود درود

دراک  ویراد یزودهایدرآمد اپ شیدو پاراگراف باال شمممما در حال خواندن مقدمه و پ در

 .دیبود

 رانیا یخیتار یرخدادها لیو تحل یاست که به بررس یخیپادکست تار کیدراک  ویراد

 . پردازدیو جهان م

که همه ما  سمممتین ییهاپردازد داسمممتانیها مآن تیدراک به روا ویکه راد ییهاداسمممتان

ستان وی... راد میادهیشن ست از رخدادها جیجالب و مه ییهادراک دا شن ایکه  ییا  میادهین

   . اندنگفته مانیبرا ای

 . دیاورکست بشنو ایچون کست باکس و  یهاشنیکیدر اپل دیتوانیدراک را م ویراد

دراک  ویعضمممو کانال تلگرام ما با نام راد دیتوانیشمممما م شمممتریاطالعات ب افتیدر یبرا

 . دیشو

سال  ویراد ش 1399دراک را در  شهرام ملکزاده بافق دیمن حم یدیخور  یفرزاد به همراه 

 م.یکرد یاندازراه
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 نرگس روان

 استان اصفهان 

 مشترک رتبۀ دوّم 

 
 چگونه از شر چیزهایی که دوستشان نداریم رها شویم؟عنوان: 

هاشون ها یا اشتباه بودنها، نبودنبودنمادامی که عموم مردم در حال فکر کردن به کم       

ها، به اندازه هستند، یک عده در نقاط مختلفی از دنیا در حال فکر کردن به درست بودن

 هاشونند.ها و چگونه بودنبودن

انجامه و اون چیزی که هستیم اون چیزی که بودیم به اون چیزی که خواهیم شد می

های تلخ و نا فرجام در ذهنمون ت. اگر رهایی از تجربهدر نتیجه باورهای ما درباره خود ماس

-ها و دنبال خودمون میای بستیم به کاستیشدنی هست پس حتما شدنیست و اگر قالده

کنیم پس جای هیچ تردیدی نیست که به نتیجه جدید دست بریمشون و از اونها مراقبت می

 پیدا  نخواهیم یافت.

ی اینکه چطوری ت در این پادکست دربارهسالم من نرگس روان هستم و قرار هس

تونیم از شر چیزهاییکه دوستشون نداریم ولی به شدت در اونها گرفتار شدیم رها بشیم می

 صحبت کنم.

های لعنتِی بریم. این ویروسشدیم وگویی از این اسارتمون هم لذت می ما اسیر

اوقات غریبی ساخته،گاهیوهای عجیبهای قبلی و تکراری از ما آدمچسبیدن به مدل

-ثر، گاهی اوقات خشونت رنگ و رومون را برافروخته میؤهای مکنیم به آدمحسادت می

ایم دیم. بیشتر مواقع هم خستهخودی یا با خودی، به هر حال به زمین و زمان گیر میکنه و بی

 کردیم.انگار که مجنون بودیم و در دل کوه نقش لیلی قعر می

در حال به جا گذاشتن هستیم، هر روز یک روز از همان روزهاییِ که  به راستی که ما

برای خلق کردن روزهای پیش رور از روزهای پیشین وام گرفتیم و داریم یک اثر جدید 

گذاریم. مثل رد پا هستیم که گاهی روی قلب، گاهی روی چشم کنیم و به جا میخلق می
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دونیم به چه دردی نمی گذاریم و اصالًا میو گاهی روی مسیر تنفسِ خودمون یا دیگران پ

 مبتال هستیم.

کنیم حتما یک دفترچه بیمه داریم که مثل دفتر اگر در یک اداره دولتی کار می

بریم چک مان را میخاطرات منتظر مهرِ یادگاریِ یک پزشک معالج هست، یک روز معده

کنیم بریم برسی میقلبمون را میکنه، یکروز کار میانصاف داره اشتباهیکنیم شاید بیمی

کنیم کاری الزم داشته باشه، چند وقت بعد هم که احساس میهاش روغنشاید چرخ دنده

شینیم جلوی یک روانکاو و در حالیکه توی دلمون اونو زیر بریم میراهی به جایی نمی

ا و هتره از خستگیا و درک نشدنبریم و مطمئنیم خودش از ما حالش وخیمسوال می

خواست یک عصای جادویی روبروی صورتمون نالیم. دلمون میهامون میبیخودی بودن

کرد؟ کم و کاستی کار میجاست! چیکرد و... چی؟ سوال همینبابیدی بیبیدی بو می

خواستیم بعد از عصای جادویی چه اتفاقی دونیم مینمی جاست دیگه! اینکه اصالًهمین

های آرامش داشته باشم، حالم خوب باشه درکم کنند، واژه افته؟ فقط از اینبرامون بی

خواستیم بشیم دونسیم چی میزنیم. اما نمیاذیتم نکنند، نگران مشکل مالی نباشم، حرف می

 هایی را تجربه کنیم.و چه چیزی باید باشیم تا چنین احساس

م برای هر خب حق هم داریم از بس که پاپیچِ این دکتر و اون دکتر شدیم خیال کردی

شی. خوری و خوب میها یک قرص یا کپسول یا شربت ساخته شده، میکدوم از این

خواهیم از بیرون بیافتیم به جانِ امنِ این جانِ خسته و زورچپان حالش را خوب کنیم. اما می

شه یک روزه لوله کشی آبش رو عوض کرد، یک روز رفت قدیمی را نمی ةیک خون

های ها را مرمت کرد یا انتظار داشت مثل برجاش، اونو ریختهسراغ آجرای دیوارای فر

بابل برات عرض اندام کنند. باید این ویرانه را منفجر کرد، منهدم کرد. نمشه میوه گندیده 

 های سالم گذاشت و انتظار داشت بد بو نشن و از خوردنشون لذت برد.را کنار میوه

ها را به کل ویران بکنی و از نو بسازی. خرابهباید دلت را یک دل بکنی، دل بِکَنی و 

هایی که رواداشته های عجق وجِق سالهای پیش و تصوراتی که در حقِِّت چه ظلمبا خاطره

که تونی باطلوع خورشید اکسیژن را به درونت دعوت کنی، هرنفسیها، نمیشده و این

  …تالق فرورفتی و البته کنی تا خِرخِره توی باکشی انگار گازهای سمی استنشاق میمی
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 مریم آموزگار 

 استان فارس 

 رتبۀ دوّم مشترک 

 
 ریزی موفق داشته باشیم؟چرا باید برنامه عنوان:      

ای تان برآورده شود باید برنامههایکه در زندگی به اهداف خود برسید و خواستهبرای این      

ریزی که چگونه برنامه ؛به این سوال پاسخ دهیدبرای آینده داشته باشید. باید بتوانید به خوبی 

ها هستند که نوع ها و اقدامات است، زیرا این برنامهریزی مقدم بر همه تالشکنیم. برنامه

برخی از فواید  .کنندهای الزم را برای دستیابی به اهداف موردنظر تعیین میتصمیمات و فعالیت

 :داشتن برنامه مشخص را در زیر بخوانید

 د موفقی در جامعه خواهید بودفر. 

 به اهداف خود خواهید رسید. 

 تان کاهش پیدا خواهد کردفشارهای ذهنی. 

 از استرس روزانه شما به دلیل انجام نشدن کارها کاسته خواهد شد. 

 تان افزایش خواهد یافتاعتماد به نفس. 

 مندی خواهید کردهای خود احساس رضایتبه دلیل رسیدن به خواسته. 

 خواهید رسیدوسعه فردی و گروهی ت به. 

 .آوردنداشتن برنامه صحیح در زندگی نیازمندی و فقر به بار می :فرمودند (ع)امام علی

مان را طی تر مسیر رسیدن به اهدافشود بتوانیم راحتریزی فرآیندی است که باعث میرنامهب

کند. سمت مقصد هدایت می ریزی شما را بهقیت برسیم. به عبارت دیگر برنامهکنیم و به موفِّ 

 ".ریزی، تنها یک رویاستیک هدف بدون برنامه"به گفته آنتوان دوسنت اگزوپری: 

 ریزی موفقهای یک برنامهگام

ق کنیم تا موفِّریزیریزی صحیحی داشته باشید و بدانید که چگونه باید برنامهکه برنامهبرای این

 .کندکمک میها شما را در رسیدن به موفقیتگاماینهای زیر را انجام دهید. اجرای شویم،گام

 .خود را بشناسید 

 .لیست اهداف را بنویسید 
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 بندی کنیدتقسیم. 

  کنید.بندی اولویتکارها را 

 ها بنویسیدلیستی از محدودیت. 

 با کارهای مهم شروع کنید. 

 پیامدها را در نظر بگیرید. 

 به خودتان پاداش دهید. 

 استراحت کنید. 

 یدتحلیل کن. 

 ریزیاشتباهات متداول در برنامه

این است که  ؛دهندهای خود انجام میاشتباهاتی که افراد در نوشتن برنامه نیکی از مهمتری

گویند من همه چیز کنند. شاید شما هم افرادی را دیده باشید که میبرنامه خود را مکتوب نمی

که قصد هاییکنند، تمام برنامهاحساس میاین افراد  .دارم قوی ذهن و  کنمبت میثرا در ذهنم 

توانند در ذهن خود داشته باشند. این تفکرامری اشتباه است زیرا در پایان شان را دارند میانجام

اشتباه  .اندهای خود را انجام ندادهه خواهند شد که بسیاری از برنامهروز، هفته، ماه یا سال متوجِّ

های خود را دهند این است که فرد همه برنامهامه انجام میکه اغلب افراد در نوشتن برندیگری

کند. با هایی که ممکن است فراموش کند را یادداشت میکند، یعنی فقط برنامهمکتبوب نمی

 د.های خود را فراموش خواهند کرحتم برخی از برنامهکار نیز به طوراین

 ریزیباورهای اشتباه درباره برنامه

قی داشته باشیم و به آن عمل کنیم، قبل از هر چیز باید ریزی موفِّبتوانیم برنامهکه برای این

 د:شونکه باعث میمراقب چند باور اشتباه اساسی باشیم. اشتباهاتی

 ریزی خسته شویماز برنامه. 

 یه عالمه کار انجام نشده یا نیمه تمام داشته باشیم. 

 هامون در زندگی نرسیمبه اهداف و خواسته. 

 دنبال رشد و پیشرفت نباشیم به. 

 های خود ناتوان هستیمفکر کنیم در انجام برنامه… 
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 مسعود پایمرد 

 استان اصفهان

 رتبۀ سوّم مشترک

 

 هند در فارسی روزگارعنوان: 
 

 پس بعد، چندی. گرددبازمی هجری سوم ةسد به فارسی، زبان با هند مردم آشنایی ةپیشین      

سترش قاره شبه در زبان این پنجم، ةسد اوایل در هند، به محمود سلطان ةحمل از شتری گ  بی

 . یافت

 و چشتی الدینمعین خواجه هجویری، چونهم زبانی فارسی صوفیان حضور سو، دیگر از      

شرف سالم به دیار آن مردم عالقه افزایش در سمنانی، جهانگیر سیدا سی زبان و ا سیار فار  ب

 باعث هند ةقار شممبهه در زبان فارسممی هایحکومت گیریشممکل مدت، این طی در. بود ثرؤم

 .گیرد قرار توجه کانون در درباری و اداری رسمی، زبان عنوان به زبان این تا شد

شاهان ةعالق       سی پاد سی ادب و فرهنگ به هند زبانفار  از عظیمی خیل گردید موجب فار

ندان، بان، هنرم ماء ادی ند گرد آنان پیرامون دانشممممندان و عل  مهد به دیار آن زودی به و آی

 ارتقای و شکوفایی موجب و گشت بدل ایرانی فرهنگ و فارسی زبان گسترش برای دیگری

 .گردید نظیربی و کننده خیره آثاری پیدایش و زبان این

یان پادشممماهان، این مقتدرترین و ترینبزرگ        توسمممط که حکومتی .بودند هند گورکان

 تمامی تدریج به فرزندانش و شمممد نهاده بنیان لنگ تیمور نوادگان از بابر، محمد ظهیرالدین

سله این. گرفتند خویش فرمان تحت را قاره شبهه  در و میالدی هفدهم سده در زمانی، که سل

 ثروتمندترین و ترینبزرگ گیرعالم زیباورنگ فرزندش و جهان شممماه حکومت عصمممر

 هند کمپانی توسمط 1875 سمال در نهایت در تا شمد ترضمعیف تدریج به بود جهان امپراتوری

 .رفت میان از بریتانیا شرقی

 براسممماس و انگلیسمممی تجار از نفر 218 درخواسمممت به بنا که بریتانیا، شمممرقی هند کمپانی      

 تنها ابتدا در گرفت، شممکل میالدی 1600 دسممامبر 31 در اول الزابت ملکه سمملطنتی امتیازنامه
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صادی و بازرگانی شرکت یک شت تنگاتنگی ارتباط دربار با سیسأت بدو از که بود اقت  و دا

 .بودند آن دارانسهام از نیز پادشاه ملکه

 تدریج به بود شده شرق عازم کشتی چهار با تنها گیری شکل ابتدایی هایسال در که کمپانی،

 دشمممنی و حضممور اما. فرسممتاد شممرق به کشممتی 55 ،1620 سممال در که جایی تا یافت توسممعه

سعه راه در مهم مانعی به هاهلندی و هاپرتغالی شمنی. شد بدل آنان طلبیتو  نهایت در که اید

 به و دادند شممکسممت سممختی به را پرتغال ناوگان ها،انگلیسممی آن طی در و انجامید جنگ به

 .شدند بدل قاره شبهه سرتاسر تجاری کمپانی ترینبزرگ

 هند غربی سواحل در مستملکاتی خود برای تا کوشیدند هاانگلیسی ها،پرتغالی اخراج از پس

 حرکات ایجاد و اسمممتعمارگری سممموی به بریتانیا شمممرقی هند کمپانی حرکت. کنند فراهم

 تا. گردید هند حکومت و ایشمممان بین هاییدرگیری و هاتنش پیدایش موجب ،گرانهآشممموب

 تمامی او دسممتور به بنا و داد هاآن به سممختی شممکسممت زیباورنگ 1689 سممال در که این

سی سر در هاانگلی ستگیر هند سرا سمی عذرخواهی از پس .شدند زندانی و د سی ر  هاانگلی

 را هاآن تجارت مجدد سممرگیری از با قراردادن شممروط سممنگینی، دسممتور گورکانی، پادشمماه

 کرد. صادر

 اقتدار از روز به روز او از پس. داشممت همراه به را هاانگلیسممی شممادمانی زیب،اورنگ مرگ

 اسمممتیالی امکان شممماهی خاندان درون هایدرگیری شمممد، کاسمممته هند گورکانیان حکومت

شاه یک مدت طوالنی سط که هامهاراته و هاسیک سو، دیگر از و برد بین از را مقتدر پاد  تو

 .گشتند بدل مسلمان امپراتوری این ةتاز دشمنان به شدندمی حمایت هاانگلیسی

. شمد مسملط قاره شمبهه از بیشمتری هایقسممت بر تدریج به شمرقی هند کمپانی مدتی، از پس

شاه حمله شار نادر صرف و هند به اف شاه حمله سپس و 1739 سال در دهلی ت  به درانی احمد

سی تهاجم با همزمان) میالدی 1757 ژانویه در دهلی تصرف و هند  ایحادثه بنگال؛ به هاانگلی

 ةمنزل به( شودمی شناخته زمین مشرق و هند در بریتانیا امپراتوری استقرار سرآغاز عنوان به که

 .آمد فرود ضعیف دولت این ةپیکر بر که بود تیرهایی آخرین

 کمپانی بگیرانمسممتمری عمالً هند، کورگانی پادشمماهان واپسممین که رفتپیش جاآن تا کار

 شممکسممت از پس هند، گورکانی پادشمماه آخرین دوم، بهادرشمماه سممرانجام. بودند هندشممرقی

ستقالل هایشورش ستگیر،1875 سال در هند ا  جاهمان و شد تبعید برمه به نهایتا و محاکمه د

 .شد برچیده قاره شبهه زبان فارسی حکومت این طومار ترتیب بدین و درگذشت
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 حکومت اواخر از) سمممده یک حدود قاره، شمممبهه بر هندشمممرقی کمپانی رسممممی حکومت

 اول در هندوسممتان بزرگ انقالب سممرکوب از پس سممرانجام. داشممت تداوم( هند گورکانیان

لت 1858 نوامبر یا دو تان یه طی بری پانی ایاعالم حل را کم ند امور اداره و کرد اعالم من  را ه

 .گرفت دست به( بریتانیا راج عنوان تحت) مستقیما

شرقی کمپانی حکومت شروع با سمی زبان هند، بر بریتانیا راج سپس و هند  از هند اداری و ر

 و اردو به ابتدا کنند تکلم آن به بودند ناچار نیز کمپانی کارگزاران خود روزی که فارسمممی

 انگلیسی زبان اساس بر نیز آموزشی هایبرنامه و مدارس تمامی. یافت تغییر انگلیسی به سپس

  .شد طراحی

 ابتدا. شد ترنزدیک فراموشی به بیشتر روز به روز هند یقاره شبهه در فارسی زبان ترتیب، بدین

 همان میان در سپس و گردید منتقل سینه به سینه تنها و شد حذف اسناد و کاغذها روی از

 بازمانده یابنیه و هانوشتهسنگ بر آن آثار تنها که امروز تا رفت یادها از و گردید مدفون هاسینه

 .است مشاهده قابل دوره آن از
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 غیاثی فرشته فوالدی

 استان البرز

 رتبۀ سوّم مشترک

 

 هاالمثلداستانی مفهوم و ریشه داستانی دنیای ضربعنوان: 

 

 .کنیدها گوش میالمثلسالم من فرشته غیاثی هستم و شما به پادکست دنیای ضرب      

های المثل جدید که توی کتابدونید که هر بار با یک ضربآموزان عزیز میدانش      

 .تون هستمتون هست و داستان جالب و مفهومش مهمانفارسی

ها المثل در لغت به معنای مثال زدن هست در تمدن ما ایرانیدونید ضربطور که میهمون

ها المثلگوهاشون برای اینکه منظور خودشون رو بهتر بفهمند از ضرب و مردم توی گفت

 .یک داستان باشهیا یک بیت شعر یا یک مصراع شعر  تونِالمثل میضرب .کننداستفاده می

تونیم از مفهومش پند بگیریم و توی المثل یک مفهوم یا ریشه داستانی داره که میهر ضرب

خوام مفهوم و ریشه داستانی امروز توی این پادکست می .زندگیمون ازش استفاده کنیم

 و براتون بگم با من همراه باشید.المثل کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه رضرب

نام داشت؛ « پایین کوه»و دیگری « باالکوه»در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود که یکی       

گذشت و به آبادی جوشید و از آبادی باالکوه میای پر آب و خنک از دل کوه میچشمه

کرد. روزی ارباب باال میهای هر دو آبادی را سیراب رسید. این چشمه زمینپایین کوه می

پس به اهالی باالکوه رو کرد و  های پایین کوه را صاحب شود.کوه به فکر افتاد که زمین

ها بدهیم؟ از چشمه آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به پایین کوهی»گفت: 

وه از یکی دو روز گذشت و مردم پایین ک« بندیم.امروز آب چشمه را بر ده پایین کوه می

فکر شوم ارباب مطِّلع شدند و همراه کدخدایشان به طرف باال کوه به راه افتادند و التماس 

کردند که آب را برایشان باز کند. اما ارباب پیشنهاد کرد که یا رعیت او شوند یا تا ابد بی 

باالکوه مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت. این دو کوه »آب خواهند ماند و گفت: 

این پیشنهاد برای مردم پایین کوه «ز به هم نمی رسند. من ارباب هستم و شما رعیت!هرگ
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سخت بود و قبول نکردند. چند روز گذشت تا اینکه کدخدای پایین ده فکری به ذهنش 

تان را بردارید تا چندین چاه حفر کنیم و قنات درست رسید و به مردم گفت: بیل و کلنگ

ها آماده شد و مردم پایین کوه دوباره آب را به مزارع و کنیم. بعد از چند مدت قنات

این  ها باعث شد که چشمه باالکوه خشک شود.کشتزارهایشان روانه ساختند. زدن قنات

ای جز تسلیم شدن نداشت؛ به خبر به گوش ارباب باالکوه رسید و ناراحت شد اما چاره

شما با این کارتان چشمه »ا گفت: ههمین خاطر به سوی پایین کوه رفت و با التماس به آن

کدخدا « ها را به طرف ده ما برگردانید.ما را خشکاندید، اگر ممکن است سر یکی از قنات

رود، بعد هم یادت هست که گفتی: کوه به اوالً؛ آب از پایین به باال نمی»با لبخند گفت: 

 .«رسد.می رسد، اما آدم به آدمرسد. تو درست گفتی: کوه به کوه نمیکوه نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


