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همایش روز ملی بسیج اساتید
امروزدرمشهد

عصر امروز و همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید ،همایش اساتید بسیجی استان با حضور
سردار «حسین سالمی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مشهد برگزار می شود .رئیس مجمع عالی بسیج اقشار و بسیج اساتید استان
با اعالم این خبر گفت :این برنامه ،ساعت  ۱۷امروز در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

گفت وگو با دکتر بذرافشان مقدم درباره شکل گیری سازمان بسیج اساتید کشور که از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد

هدف؛ادامه راه «چمران

»

چمران؛ استاد تراز انقالب اسالمی
▪دکتر جلیل دارا  /معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور

شهید مصطفی چمران الگوی تمام عیار علم و ایمان بود؛ کسی که هم در عرصه علم و دانش با رویکردی جهادی و
بسیجی قدم در مسیر آبادانی ایران اسالمی برداشت و هم با تزکیه نفس و به کارگیری تقوای الهی نمونه بارز استاد
متعهد و انقالبی شد .مجاهدت شهید چمران در دفاع از خاک و هویت خود نیز مثال زدنی است .زمانی که گروهی از
مدعیان دانشگاهی و روشنفکر دفاع از هویت ایرانی در خارج از ایران و با تعصبی وطن دوستانه بر طبل دفاع از خاک و
میهن می کوبیدند اما جای آن ها در صف مجاهدان نبرد با متجاوزان و متعرضان این خاک و سرزمین خالی بود ،شهید
چمران در اولین خاکریز نبرد ،با دشمنان ایران و انقالب می جنگید؛ کسی که در آن زمان در همان محیطی که مدعیان
وطن دوست حضور داشتند ،جایگاه علمی بسیار باالتری از آن ها داشت .شخصیتی که به بیان رهبر فرزانه انقالب
اسالمی ،در وجود خود تضادهای دروغین علم و ایمان ،سنت و تجدد و علم و عمل را بی معنا کرده بود .معاون فرهنگی و
اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور یکی از اقدامات اصلی خود را تبیین شاخص های استاد تراز انقالب اسالمی قرار
داده است و هر سال به مناسبت روز شهادت شهید چمران ،گردهمایی استادان بسیجی با هدف تبیین شخصیت واالی این شهید بزرگوار برگزار می شود.

ماموریت های استادان بسیجی
▪دکتر محمدرضا ابن الدین حمیدی جانشین سازمان بسیج کشور

بسیجی در دانشگاه ،توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش و استفاده
بهینه از توانایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ،توسعه اسالمی در
همه زمینه ها تا نیل به خودکفایی و ایجاد تمدن بزرگ اسالمی بود.
وی با یادآوری نام هایی که آن زمان برای شکل گیری این تشکیالت
تالشکردند،میافزاید:علیسهیلیمسئولوقتبسیجدانشجویی
استان ،دکتر امیر فرهادیان که بعد از آقای سهیلی مسئولیت بسیج
دانشجوییاستانرابرعهدهگرفتوآقایاحمدآبادیازمجموعه
بسیج دانشجویی وقت که کمک جدی برای شکل گیری
بسیج اساتید داشت ،در این باره بسیار کمک کردند.
بذرافشان با بیان این که بعد از شکل گیری بسیج
اساتید ،اقدام به شناساندن این تشکیالت و جذب
نیرو کردیم ،خاطرنشان می کند :تشکیل اولین
شورای بسیج اساتید دانشگاه فردوسی از مهم ترین
اقدامات ما در آن دوره بود که اعضای شورای بسیج
اساتید وقت را دکتر طالبیان شریف به عنوان مسئول
اداری و مالی ،دکتر محمدتقی قبولی مسئول فرهنگی
بسیج اساتید و دکتر سعید مرتضوی ،مسئول پژوهشی بسیج اساتید
دانشگاهتشکیلمیدادند.درواقعهستهاولیهبسیجاساتیددراولین
دانشگاه کشور با این ترکیب شکل گرفت که بعدها دکتر سیدین و
دکتر صادق علمی هم اضافه شدند.

اولین گام تشکیالتی با هدف پرورش دانشجویانی از جنس شهید
چمران ،اوایل سال  75در دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت.
تشکیالتی که به صورت خودجوش و به دور از بوروکراسی اداری،
فعالیت خود را برای تحقق فرمایش های امام راحل و رهبر انقالب
اسالمی آغــاز کرد تا به فرموده امــام خمینی (ره) دانشجویانی
در تراز شهید چمران تربیت کند .در گفت و گو با دکتر «مجتبی
بذرافشان مقدم» به عنوان نخستین مسئول بسیج اساتید
دانشگاه فردوسی مشهد ،به تشریح جزئیاتی درباره
پیشینه و نحوه راه اندازی بسیج اساتید دانشگاه
فردوسی مشهد پرداختیم.بذرافشان دربــاره
فلسفه شکل گیری بسیج اساتید و اهمیت آن
می گوید :توسعه و رشد فرهنگی و علمی جامعه
با توجه به ارزش ها و اصول مکتب اسالم یکی از
ضرورت های اجتناب ناپذیر است که از ابتدای
انقالباسالمیبهویژهانقالبفرهنگیوجودداشته
و همیشه فرهیختگان و نخبگان جامعه را به خودش
مشغول داشته است به طوری که در هر مناسبت و برنامه ای بتوانند
چاره اندیشی و برنامه ریزی و برای اعتالی فرهنگی و اجتماعی
کشور تالش کنند .حضرت امام خمینی (ره) به استادان دانشگاه ها
فرمودند« :بدانید چنان چه دانشگاه را بسازید ،کشور را بیمه کرده
اید ».مقام معظم رهبری نیز بارها ضرورت اسالمی شدن دانشگاه
ها را گوشزد کرده بودند .در همین راستا ،در سال  75با مقدمه ای
که از سالیان قبل با فعالیت های بسیج دانشجویی در مشهد مقدس
شکل گرفته و به سراسر کشور انتشار یافته بود ،تاکید شد که بسیج
اساتید در دانشگاه ها ایجاد شود.

▪تشکیالت سازمان یافته ای نداشتیم اما...

رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی با یادآوری فعالیت
های عمده ای که در سال های اولیه شکل گیری بسیج اساتید
میتوان به آن اشاره کرد ،می گوید :یکی از جلساتی که در
سال  76برگزار شد ،با هدف شناسایی بسیج اساتید
و عضوگیری در  13تیرماه آن سال بود که
اعالم موجودیت رسمی بسیج اساتید
در یک دانشگاه دولتی بزرگ،
یعنی دانشگاه فردوسی
در این تاریخ انجام شد.
بعد از عضوگیری بــرای
بـــرگـــزاری اولــیــن همایش
«شهید دکــتــر چــمــران ،اســوه
استاد بسیجی» در  31خرداد 77
برنامه ریزی شد .در همایش «شهید
دکتر چمران ،اســوه استاد بسیجی»
آیت ا ...طبسی ،تولیت فقید آستان قدس
رضوی برای اولین بار در دانشگاه فردوسی
مشهد حضور یافت و به عنوان مهمان ویژه
همایش ،سخنرانی داشت .او اضافه می کند :ما در
آن زمان تشکیالت سازمان یافته ای نداشتیم و دعوت
از بزرگان و مدیران کشوری مستلزم وجود تشکیالت
خاصی بود اما ما شروع کردیم به نامه زدن .عالوه بر مرحوم
آیت ا ...طبسی ،آقای محمدعلی نجفی که در آن دوره معاون

▪تشکیالتی که نمونه ای نداشت

به گفته وی ،این یک حرکت خودش و برآمده از دغدغه های استادان
و فعاالن بسیج دانشجویی دانشگاه های خراسان بزرگ بود که با
بحث های اولیه درباره شکل گیری هسته های علمی در دانشگاه
ها آغاز شد ،این که این هسته های علمی با چه ترکیبی از استادان
و دانشجویان شکل بگیرد .ایده بسیج اساتید در ابتدای سال 75
شکل گرفت .آن زمان این تشکیالت به عنوان اولین تشکیالت بسیج
اساتید در کشور که نمونه ای در هیچ دانشگاهی نداشت ،در دانشگاه
فردوسی مشهد آغاز به کار کرد .بذرافشان یادآور می شود :آن زمان
چون تشکیالتی به نام بسیج اساتید وجود نداشت مسئول وقت
بسیج دانشجویی استان جناب آقای علی سهیلی ،اولین حکم بسیج
اساتید را صادر کرد چون هیچ کس این مسئولیت را نمی پذیرفت.
وقتی این حکم صادر شد با یکی از مدیران دانشگاه برای امکانات
و اتاق صحبت کردم ،رئیس وقت دانشکده علوم تربیتی که معاون
مالی وقت دانشگاه هم بود ،اولین سوالی که پرسید این بود که «این
چه تشکیالتی است و حکم را چه کسی امضا کرده است؟» آن زمان
این تشکیالت تا این اندازه ناشناخته بود اما با کمک دوستان و با چند
هدف مشخص ،بسیج اساتید را شکل دادیم که مهم ترین اهداف ما،
احیا ،حفظ و تحکیم ارزش های اسالمی و اعتالی تفکر و فرهنگ

رئیسجمهورورئیسسازمانبرنامهوبودجهبودند،مهندسمهدی
چمران برادر شهید که آن موقع معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای
مسلح بودند ،برخی از روسای دانشگاه ها همچون آقای امراللهی
رئیس دانشگاه خواجه نصیر و دکتر سرافراز رئیس وقت دانشگاه
فردوسی مشهد و استادان و دیگر مدیران استانی در این همایش
شرکت کردند.
▪نامه دلگرم کننده رهبر انقالب

بذرافشان می گوید :بعد از این که این نشست را برگزار کردیم
گزارشی تنظیم و خدمت مقام معظم رهبری و بسیاری از مسئوالن
وقت ارسال شد .جالب این که اولین و تنها جایی که به این نامه
جواب دادند دفتر مقام معظم رهبری بود .ایشان پی نوشتی را
مرقوم فرموده بودند که با امضای آیت ا ...محمد گلپایگانی برای
ما ارسال شد و تشکیالت بسیج اساتید را دلگرم کرد .با این حمایت
و دلگرمی ،تشکیالتی که در مشهد پا گرفته بود به مرور به دانشگاه
های سراسر کشور هم سرایت کرد و آن ها نیز اقدام به تشکیل
بسیج اساتید کردند .او خاطرنشان می کند :سال  78دانشگاه
علم و صنعت تاسیس تشکیالت بسیج اساتید را پیگیری کرد و
بعد از آن هم دانشگاه اصفهان .دانشگاه علم و صنعت مکاتبه ای
با مقام معظم رهبری داشتند و گزارشی ارائه دادند که در همان
ســال ،رهبر انقالب پیامی بــرای دوستان ما در بسیج اساتید
دانــشــگــاه علم و صنعت هم مرقوم فرمودند.وی با اشاره به شکل
گیری تدریجی مقدمات ساختار بسیج اساتید در
کشور طی سال  79یــادآور می شــود :در سال
 78توسط بسیج دانشجویی آن زمان که به
عنوان بسیج دانشگاه ها فعالیت می کرد،
چندین اساسنامه تنظیم و ویرایش شد.
یکی از کارهایی که در آن سال انجام
دادیــم ویــرایــش چهارم اساسنامه
بسیج اساتید در تشکیالت بسیج
دانشگاه های استان خراسان
بود .اولین مسئولی هم که
در کشور به عنوان رئیس
بسیج اساتید در سال
 79معرفی شد دکتر
کــامــران ،نماینده
وقــــت مجلس
اصفهان بود.
بــا پیگیری
هایی که شد،
در نــهــایــت در ســال
 1380شورای عالی انقالب
فرهنگی بــا تشکیل بسیج اساتید
در دانشگاه ها موافقت کرد و مصوبه آن به
دانشگاه های سراسر کشور ابالغ شد.

سازمانبسیجاساتیدکشوربابهکارگیرینیروهایمتخصصدرزمینههایمختلفبهدنبالآناستکهنقشمؤثرخود
را در رفع مشکالت کشور بهخوبی ایفا کند .در دوره جدید مدیریت سازمان بسیج اساتید ،تغییر نظام مسئلهشناسی،
راهبردی رصد مسائل جامعه و دانشگاه در صدر اولویتهای
خروج از مناسبتزدگیها و شکلگیری اندیشکدههای
ِ
این سازمان قرار گرفته است .در پاسخ به چیستی ماموریت های استادان بسیجی برای حفاظت از کشور یا انقالب
اسالمی در شرایط کنونی ،رویکردی پیشگیرانه و رو به جلو با نگاه به آینده انقالب اسالمی در دستورکار سازمان قرار
دارد .در این رویکرد ،استادان با دارا بودن سه ظرفیت ذاتی؛ آموزشی ،پژوهشی و تربیتی به گونه ای در فعالیت های
بسیج به کارگیری می شوند که امکان بهره گیری از این توانایی برای حفاظت از کشور و انقالب اسالمی فراهم آید.
در این باره سازمانی جدید به نام «اندیشکده راهبردی» طراحی شده است تا ظرفیت بالقوه استادان دراین مسیر ،اثر
بخش و در راستای حل مسائل انقالب اسالمی و کشور استفاده شود .شاید بتوان گفت بسیج اساتید ،غنی ترین و پای
کارترین سرمایه انسانی نخبگانی را در اختیار دارد و بارها به مسئوالن کشور اعالم کرده ایم و دوباره اعالم می کنیم که
برای جامعه سازی و جامعه داری و حل مشکالت مردم ،تمام توان خود را در طبق اخالص قرار دهند و با تعریف یک سازو کار ساده و البته حساب شده به رفع
مشکالت کمک کنند .بسیج اساتید متشکل از نخبگان و استادانی با دانش های تخصصی و مهارت های کاربردی متنوع و گوناگون و همچنین انگیزه های
الهی ،انسانی و رویکردهای جهادی است که این جمع نخبگانی را از سایر تشکل های نخبگانی متمایز کرده است .این یک ظرفیت استثنایی است ،ما همه
استادان عالقه مند به میهن و پیشرفت کشور با هر نوع ذوق و سلیقه سیاسی را بسیجی می دانیم و دست آن ها را برای کمک در حل مشکالت مردم و جامعه
می فشاریم .به لطف خدا با اعالم رویکرد جدید بسیج اساتید و تبیین نگاه حل مسائل ،استادان دانشگاه ها اقبال خوبی به عضویت در بسیج دارند و قطعا اگر
نهادهای حاکمیتی و دولت این فرصت را قدر بدانند می توان اتفاقات خوبی را در همه عرصه های جامعه رقم زد.به اجمال باید به این نکته نیز اشاره کرد که
واقعی کردن آمار ،بررسی نقاط ضعف ،جذب و اصالح رویکرد جذب ،شبکه سازی در سراسر کشور ،تعامل با نهادهای دولتی ،نظامی و علمی در سطح کالن
کشور و استان ها از جمله سیاست های بسیج اساتید در حوزه معاونت سرمایه انسانی این تشکل است.

شاخصه های شهید چمران
▪دکترسید محمدرضا مرندی معاون تحلیل و بررسی سازمان بسیج اساتید کشور

چندین شاخصه و ویژگی شهید چمران ،او را به یک الگوی برتر برای استادان تبدیل کرده است .تالش و جهد علمی
بسیار ،یکی از شاخصه های شهید چمران است و تقوا و پرهیزگاری ،دیگر شاخصه او .آن شهید همواره در دوران
دبیرستان و دانشگاه به عنوان نوجوان و جوانی متدین و پایبند به تکالیف و فرایض دینی شناخته می شده است.
همچنین شاخصه برجسته دیگر این شهید ،احساس مسئولیت اجتماعی و انقالبی اوست .شهید چمران هیچ گاه
زندگی خود را صرفا از نگاه تأمین رفاه برای خود نمی دید بلکه به دنبال رفع مشکالت علمی ،عملی و اجتماعی جامعه
بود.اینشاخصهویرادرمهاجرتاوازآمریکابهفلسطینولبنانعلیرغممخالفتجدیهمسرآمریکاییاشمیتوان
دید .هنگامی که احساس کرد رزمندگان فلسطینی به کمک امثال او نیاز دارند و زمانی که امام موسی صدر را نیازمند
یاری دید ،به منظور انجام وظیفه اجتماعی و انقالبی خود از همه تعلقات خویش گذشت .در حالی که مدرک دکترای
فیزیک پالسما داشت و می توانست مرفه ترین زندگی را در آن سوی مرزها داشته باشد همه را پشت سر گذاشت تا به
انجام وظیفه اسالمی ،انسانی و انقالبی خود بپردازد .هنگامی که انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید بار دیگر تمامی تعلقات خود را رها کرد و به ایران
آمد تا در کنار یاران انقالب و نهاد تازه تأسیس سپاه پاسداران به پاسداری از کیان نظام نوپای جمهوری اسالمی که مورد هجمه گروهکهای ضد انقالب در
کردستان قرار گرفته بود ،بپردازد.

باید باری از روی دوش مردم برداریم
▪دکتر محمد شفیعیفر معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور

دانشگاه مسئولیت مدار و استاد مسئول ،تفاوتش با دانشگاه و استاد صرف ًا علمی ،در جامعه محوری است .مسئولیت
این دانشگاه و استاد ،ارتقای سطح ارتباطی و پیوند دانشگاه با جامعه و مسائل مبتالبه کشور است .مرجعیت دانشگاه
و استاد در جامعه ،بسته به کار ویژه و فایده ای است که استاد برای جامعه دارد و احیان ًا باری که از روی دوش مردم برمی
دارد .پژوهش صرف ًا برای ارتقای مرتبه و باال بردن کیفیت آموزش نیست بلکه استاد باید از فرصت پژوهش در دانشگاه
که ضرورت ًا باید انجام شود ،استفاده کند و باری از دوش مردم و جامعه بردارد بنابراین جهت پژوهش و تتبع عوض می
شود ،نیازمحور می شود و هر فرد و هر استادی که با این نیت و هدف ،پژوهش می کند همچون شهید واالمقام دکتر
چمران ،یک بسیجی است .بسیجی به پرونده و اسم نیست ،به کار جهادی و معطوف به نیازهای جامعه است.

امروز به آموزش های تمدن ساز نیاز داریم
▪دکترسیدابراهیم سرپرست سادات ،معاون آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور

وظایف استادان چیزی غیر از آموزش ،پژوهش و تربیت نیست اما مختصات این ها را باید در شرایط کنونی درست
تشخیص داد .شرایط کنونی اهمیت ویژه ای دارد ،شرایطی جدی که در واقع یک جنگ به ظاهر بی سر و صداست
ولیکن جنگ تمام عیار جبهه حق و باطل که از وجوه فرهنگی به وجوه اقتصادی سرایت کرده است .در چنین شرایطی
پژوهش ها باید ناظر بر حل مسائل معرفتی و عینی کشور و جامعه و همچنین منافع و مصالح کلی امت اسالمی باشد.
آموزش ها باید جهت های جدیدی پیدا کند ،امروز به آموزش های تمدن ساز نیاز داریم .آموزش ها باید استعالیی باشد،
ذهن کنجکاو ،پرسشگر و مهارت پرور تربیت کند ،نه ذهن مکانیکی و ماشینی .ما محتاج تربیت دانشجویانی هستیم که
ِ
سواد رسانه های جدید ،ذهن طراح و
منطقی باشند ،دارای هوش اجتماعی ،تفکر تطبیقی و بدیع ،تفکر محاسباتی با
توانمند به مشارکت های واقعی و مجازی باشند .در موضوع تربیت ،جدا از مواردی نظیر کمک به رشد فضایل اخالقی
دانشجویان بر اساس ایمان و تقوا ،تحکیم مودت و برادری ایمانی و تقریب و همبستگی که همیشه مورد تأکید است،
«امید» و «هویت» نیز به طور جدی باید مورد اهتمام باشد .برنامه معاونت آموزش بسیج اساتید کشور ،انجام نیاز سنجی مستمر و دوره ای برای تعیین نوع و
کیفیت آموزش های مورد نیاز استادان بسیجی در مراکز ،اندیشکده ها و کانون ها ،ارائه پیوست آموزشی برای اندیشکده های تخصصی بسیج اساتید ،ارائه
برنامه آموزشی به استادان در بدو ورود ،برنامه آموزشی تربیتی ،بصیرتی و سیاسی ،تقویت ارتباط و گفت وگوی استادان با دانشجویان و کمک به تقویت حلقه
های علمی برای تحقق غایی نظام تربیتی استاد و دانشجوست.
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طراح جدول:مجید شادروح

افقی -1:مواجب – نام قدیم دریای خزر – چلچله -2دو یار
هم قد – شب روستایی – ابزار کشاورز – نفوذ – باران اندک
– تعجب زنانه  -3رود مصر – تیز – صنم – چهل و دومین
سوره قرآن مجید – جام ورزشی  -4کلمه شگفتی – نغمه
– قاضی ورزشی – واله  -آخرین توان  -5برداشت غالت –
سمت چپ – پروردگار – خاکبیز  -6جدل – قیمت – همه
– گله – افزون  -7جاری – ویتامین جدولی – سرزمین –
برخی از آن کوه می سازند  -8صفحات اینترنتی – تابستان
– جدید – ستون دین – ضمیر جمع  -9گوسفند جنگی
– اندازه خارجی – راه میان بر – بازاری – دست نخورده
 -10واحد سطح – درون – دماغ – درخور – پهلوان – سفید
ترکی  -11طعام  -واحد اندازه گیری زاویه – جسیم
عمودی-1 :رزمایش  -نقب  -2شبح – دیــوار قلعه -3
آموختنی مدرسه  -4رنگ موی فوری – اشاعه – نت ششم
 -5مقابل – خودداری از غذا خوردن  -6چهره – آشوب
 -7صحرا – زینت  -8دشمنی – چمدان  -پایین  -9زائو
ترسان – مــادر لر  -لحظه – بــوی رطوبت  -10دفعه –
سیاهرگ  -11نور – جلد  -12تصدیق خارجی – تکرار
حرف – از خواهران برونته  -حرف همراهی  -13انگبین
– سرما  -معدن -14شادمان – از شهرهای هرمزگان-15
رشته – فلز سرچشمه  -16داداش – اتاق خلبان -17
شوربا – شریک – می دهند و رسوا می کنند  -18خون بها
 -19واحد پول چین – جا  -20پایتخت بولیوی  -روسری
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی  - 1 :اداره نگهداری و نظارت بر وجوه و اموال در دوره
قاجار  -گوشه ای در دستگاه همایون  -سمت یسار  - 2از
انجیل های معتبر  -شادمان  -معادل فارسی گرافیک - 3
توده غله  -قرار داده شده  -ارمغان  -پاپوش  - 4از سازهای
زهی-سامانه-سخندرگوشی-بت- 5سازاستادمحمد
موسوی-حادثشونده-قهوهتلخ-همراهیكردنجنازه
تا گورستان  - 6نوعی دستگاه مخابراتی  -بنیان نهادن
 داروی افزایش تحرك دستگاه گوارش  - 7روشنایی ها -بانویانقالبینهضتآزادیبخشالجزایر-آگهیتلویزیونی
کتف- 8صندلیسواركاری-عیدقربان-دلگیرشدن-موجزدن- 9همهدارند-وزیرنامیلوییسیزدهم-فیلمی
ازبهروزافخمیبابازینیکیکریمی-گستاخ- 10ازصور
فلكی نیمكره جنوبی آسمان  -دانشمند ایرانی و نویسنده
آثارالباقیه  -مالزم  - 11بله روسی  -گوشه ای در دستگاه
شور–ازتیمهایگروه Eجامجهانی 2018روسیه.
عمودی - 1 :وسترنی نوستالژیک ساخته دان سیگل با
حضور جان وین در سال های پایانی عمرش  -وحشی - 2
اطراف-نامقدیمكربال- 3ترسبسیار-تنظیمكلیموتوربا
دستگاهالكترونیكی-4پسوندنسبت-چندوكیل-بیماری
 - 5شیشه آزمایشگاهی  -پایتخت غنا  -کچل  - 6كشیش
مسیحی  -ضرب كننده سكه  - 7واپسین  -عابد نصرانی
که از نبوت حضرت محمد(ص) در کودکی خبر داد - 8تازه
بالغشده-فرایند- 9ترمزچهارپا-ماشیننویسی-چغندر
پخته  - 10محل زندگی زنان پادشاه  -دانشگاهی قدیمی

درآمریکا- 11مقامومنزلت-شهریدرپاکستان- 12درس
خوانده-برنجفروش-قورباغه- 13ناحیهایدرشمالشرقی
ایتالیا  -زیبا و دلفریب  - 14محصل هنرستان  -درس دادن
-15تکاپویبسیاروبیحاصل-بهشت-16گشاده-سومین
فرمانروایخوارزمشاهی-ستارهایکمنوردردباکبر- 17آن
استكهخودببوید-آوازه-درختچهایگرمسیری- 18شرحو
بسطدادن-اجراكننده- 19برایبهترشدنطعمغذااضافه
میشود-طعام-20آکنده-فیلمیساختهمسعوددهنمکی.
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