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به گزارش روابط عمومي به نقل از پايگاه اطالع  رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر معظم انقالب در پيامي به چهل و نهمين نشست سراسري 
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا تاكيد كردند: دانش اندوزي را 
با انديشه ورزي و اين هر دو را با پرهيزگاري و پاكدامني بياميزيد؛ در اين صورت 
هيچ اندوخته ئي براي كشور با ثروت وجود جواناني چون شما برابري نخواهد 

كرد. متن اين پيام  به شرح زير است:
بسم ا...الرحمن الرحیم

جوانان! عزیزان! حضور شما در مراکز دانشگاهي کشورها، فرصت 
نگاه ژرف و حکمت آمیز به رویدادها و پدیده هاي جهان را به شما 

به گزارش روابط عمومی اين سمينار با حضور دكتر كمال خرازی وزير اسبق 
امورخارجه و رييس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و 

فناوری رياست جمهوری درجمع اساتيد و دانشجويان برگزار شد.
گفتنی است اين سمينار روز 2شنبه 20بهمن در دانشکده مهندسی برق و 

كامپيوتر برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي به نقل از ايرنا، اولين نمايشگاه الکترونيك و دانشگاه 
به همت آزمايشگاه هاي الکترونيك و تکنيك پالس دانشکده مهندسي برق 
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تدارك يافته و روز دوشنبه ششم بهمن ماه 

در محل اين دانشکده آغاز به كار كرد. 
دبير اجرايي نمايشگاه 'الکترونيك و دانشگاه' در حاشيه برپايي نمايشگاه به 
خبرنگار علمي ايرنا گفت: يکي از معضالت سالهاي اخير محيط هاي علمي، 
توجه بيش از حد به پژوهش ها و تحقيقاتي است كه در مرزهاي دانش حركت 

مي كنند و در اين ميان، طرح هاي كاربردي كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
دكتر 'داود آسماني' افزود: در ايران به عنوان يك كشور درحال توسعه و نه 
يك كشور توسعه يافته، بيشتر نيازمند تقويت بدنه تکنسيني و مهندسي صنايع 
هستيم و تربيت دانشجويان تحصيالت تکميلي كه برخي از برجسته ترين آنها 

نيز روانه خارج شوند دردي از ما دوا نمي كند.
اما  است  وارداتي  ما  صنايع  از  زيادي  بخش  هرچند  كرد:  خاطرنشان  وي 
متخصصان و مهندسان ما از توان و سطح بسيار بااليي برخوردارند و ايرانيان 

همواره در ديگر كشورها نيز جزو موفق ترين مهاجران به شمار مي آيند.
آسماني ادامه داد: ممکن است برخي طرح هاي دانشجويي در نگاه اول، ابتدايي 
به نظر برسند اما همين طرح هاي به ظاهر ساده، توان به گردش درآوردن 
چرخ هاي صنعت را دارند درصورتيکه بسياري از تحقيقات سنگين دانشگاهي، 
ممکن است اصال در كارخانجات و ديگر عرصه هاي عيني، كاربرد ملموس 

نداشته باشند.
عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصير برگزاري نمايشگاه الکترونيك و دانشگاه 
را گامي در جهت معرفي و ارائه طرح هاي دانشجويي برشمرد و گفت: اين 
نمايشگاه به منظور ايجاد شور و شوق بيشتر در محيط دانشجويي براي كارهاي 
علمي و فني، ايجاد جو رقابت براي جذب هر چه بيشتر دانشجويان مهندسي به 
سمت كارهاي عملي و فني، برقراري محيط مناسب براي عرضه نيازمندي هاي 
قطعات، بوردها و سيستم هاي الکترونيکي مورد نياز دانشـــجويان در طرح ها و 

پروژه هاي مهندسي و فني تشکيل يافته است. 
وي برقراري امکان بهتر و مناسب تر براي دانشجويان و اساتيد جهت ارتباط 
با شركت هاي سرمايه گذار بخش خصوصي در جهت عملي كردن ايده هاي 
نوين مهندسي و فني و ايجاد امکان براي شركت هاي خصوصي در جهت 
جذب و استخدام دانشجويان برتر مهندسي نيز از ديگر اهداف برپايي اين 

نمايشگاه يك روزه عنوان كرد. 
بخش هايي از نمايشگاه به ارائه و معرفي ايده هاي مداري دانشجويي و 
پـــروژه هاي الکترونيك دانشجويي اختصاص يافته و تعداد سه طرح برتر از 
ميان طرح هاي ارسالي به مسابقه دانشجويي در مراسم اختتاميه كه پايان امروز 

برگزار مي شود انتخاب و معرفي خواهند شد.

داعش خطری برای  تفکراهل سنت يا اهل تشيع؟
گروهك تکفيری داعش كه حدودا در دوسال اخير و با فعاليت های خصوصا 
رسانه ای و روانی خود توانسته جو تبليغاتی قابل توجهی را به خود اختصاص 
دهد از بعد رفتار و ويژگی های عملکردی دارای مختصاتی است كه بررسی و 
تحليل دقيق آن می تواند حاوی نکات متناقضی باشد. آنچه كه در اين بررسی 
كوتاه مورد نظر نويسنده است اثر گذاری رفتارهای ميدانی و تبليغاتی اين گروه 
در عرصه های مختلف است. مهمترين نکته مورد بررسی اين است كه اين 
رفتارها خصوصا در بلنـــد مدت به چه موضوعی منجر خــــواهد شد. اين 
پرچم های الاله اال ا... و محمد رسول ا... )ص( گروه های تکفيری در بعد رسانه 
ای و ميدانی آيا تفکر تشيع علوی و بنای اسالم ناب را در فضای عمومی ملتهب 

خواهد كرد يا تفکر اسالم منهای امامت را؟
در ابتدای شکل گيری اين حركت ها برخی از تحليل گران معتقد بودند كه اين 
گروه صرفا برای ازبين بردن چهره اسالم شروع به فعاليت كرده است. همچنين 
هدف آنها ايجاد دو دستگی و شکاف ميان دو گروه مهم مسلمانان يعنی اهل 
سنت و اهل تشيع است. در اينجا بايد بيان نمود كه اگرچه به نظر  می رسد 
رفتارها و اهداف بنيانگذاران اين گروهك تروريستی در ابتدا اين موضوع بوده 

است، آنچه كه در عمل اتفاق افتاده رويکرد ديگری را پيش می برد.
در ميدان عمليات آنچه كه امروز شاهد آن هستيم اشغال مناطق سنی نشين و 
كشتار وسيع و بی مباالت ساكنان اين مناطق در عراق و سوريه بوده است. به 
عبارت ديگر اگرچه شعار برخی از سران اين گروهك مبارزه با شيعيان است اما 
در عمل زيان بسيار بزرگ حركت گروه های اين چنينی بيشتر متوجه جماعت 

اهل تسنن شده است.
در بعد رسانه ای و تبليغاتی نيز آنچه كه اتفاق افتاده است اين است كه جماعتی 
سخيف و تندرو و وحشی كه بعضا با حركت های شنيع و خارج از عرف حيوانی 
دست به بدترين جنايت ها زده و آن را در فضای مجازی به طور گسترده نشر 
می دهند پرچمی را به دست می گــيرند كه روی آن درج شــــده است: 
الاله اال ا... و محمد رسول ا... )ص(. همه مسلمانان و دين شناسان می دانند 
كه پرچمی با چنين عنوانی يا نشانی از عربستان سعودی دارد كه عالمت اصلی 
پرچم آنهاست و يا نشان از شعائر اهل تسنن دارد. چرا كه پرچم شيعيان جهان 
همانند اذان آنها بالفاصله پس از محمد رسول ا... )ص( عبارت علی ولی ا... 
را دارد. حال بايد ديد كه از اين همه فضای رسانه ای و تبليغاتی در يك فرايند 
بلند مدت كدام تفکر ضربه می خورد؟ كدام شاخه از مسامانان به خشونت و 

تندوری متهم خواهند شد؟ 
همه اين رفتارها آنجا به نقطه جالبی می رسد كه اعضای اين گروهك تکفيری 

سرآغاز سخن
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عالوه بر اين، مسابقه دانشجويي در تمام زمينه هاي الکترونيك و كامپيوتر اعم 
از مدارات سيستم هاي متحرك مثل رباتها يا سيستم هاي اندازه گيري راديويي 
برگزار و براساس راي هيات داوران، به طرح برتر منتـــخب، جايزه ويژه اي 

اعطا مي شود. 
معرفي ايده هاي دانشجويي در جمع صاحبان صنايع و سرمايه نيز از ديـگر 
برنامه هاي اين نمايشگاه تخصصي است تا زمينه زمينه آشنايي سرمايه گذاران 
با ايده هاي جديد و كاربردي و همچنين جذب دانشجويان در بخش هاي 

صنعتي از اين طريق فراهم شود. 

دانشجويان گرامی در صورت تمايل به همکاری، 
 به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نماييد.  
 pr.kntu.ac.ir      تلفن : 88797463

به گزارش روابط عمومی، نشست كارمندان دانشگاه با اعضای هيات رييسه به 
مناسبت سی و ششمين سالگرد انقالب اسالمی برگزار شد.

در اين نشست همکاران در فضای صميمی سئواالت و درخواست های خود را به 
صورت مستقيم از مسئوالن دانشگاه مطالبه كردند.

گفتنی است بيشترين حجم سواالت شامل موارد زير بود: 
1-تبديل وضعيت كاركنان غير هيات علمی

2-تبديل وضعيت نيروهای شركتی
3-وضعيت رفاهی و ورزشی 
4-پرداخت وام های كم بهره

5-مشکالت مالی و اقتصادی 
همچنين مقرر شد سئواالتی كه امکان پاسخ دهی به آنها در جلسه ميسر نشد از 
طريق امور اداری به اطالع همکاران برسد. همچنين دكتر ضياء بشرحق اعالم كرد 
همکاران می توانند جهت طرح مسائل خود با گرفتن وقت قبلی ، به دفتر قائم مقام 
دانشگاه مراجعه نمايند. الزم به ذكر است اين مراسم روز 2شنبه 20 بهمن از ساعت 

9 صبح در تاالر خواجه نصير دانشکده مکانيك برگزار گرديد.

دومین نشست کارمندان دانشگاه با 
اعضای هیات رئیسه برگزار شد

نامـه نـصیر
جشن بزرگ

دانش آموختگان 
دانشگاه

جمعه 8 اسفند ماه
برج میالد تهران

پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه انجمن هاي 
اسالمي دانشجویان در اروپا

5 اسفند روز بزرگداشت حکیم فرزانه، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی بر خانواده علم و فرهنگ
 مبارک باد

دومین نشست اعضای هیات رئیسه
با کارمندان دانشگاه

نمایشگاه تخصصی الکترونیک 
در دانشکده مهندسی برق

ادامه سرمقاله در صفحه دوم

ادامه مطلب در صفحه دوم

اولین نمایشگاه تخصصي 'الکترونیک و دانشگاه' در 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي برپا شد

سمینار فرصت های پیش رو برای توســـعه 
فناوری های شناختی در دانشگاه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه با پيگيری های به عمل آمده از طرف معاونت 
فرهنگی و اجتماعی جشن بزرگ دانش آموختگان دانشگاه در تاريخ 8 اسفند 
ماه همزمان با بزرگداشت حکيم فرزانه خواجه نصيرالدين طوسی و روز مهندسی 
در برج ميالد تهران برگزار خواهد شد. در اين مراسم حدود 1200 نفر از دانش 
آموختگان دانشگاه كه از سال های 92 تا 93 دوره تحصيلی خود را به اتمام رسانيده 
اند تجليل خواهد شد. در اين زمينه دكتر فريدون وفايی معاون فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت : جشن دانش آموختگان دانشگاه 
8 اسفند ماه همزمان با ايام بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی و روز مهندسی 
برگزار خواهد شد. وفايی گفت : 1200 نفر جهت شركت در اين مراسم ثبت نام 
كرده اند. وی گفت : با توجه به جمعيت شركت كننده اگر چه اولويت ما برگزاری 
جشن در داخل دانشگاه بود اما به علت محدوديت سالن، اين مراسم در سالن 
همايش های بين المللی برج ميالد برگزار خواهد شد. وفايی گفت سعی شده است 

هزينه چندانی بابت اين مراسم به دانشگاه تحميل نشود.

جشن بزرگ دانش آموختگان دانشگاه

صفحه 1

برگزاری جشن بزرگ دانش آموختگان

پیام رهبر انقالب به نشست انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا

دومین نشست کارمندان دانشگاه با اعضای هیات رئیسه

اولین نمایشگاه تخصصی الکترونیک و دانشگاه

سمینار فرصت های پیش رو برای توسعه فناوری های شناختی

صفحه 2

ماهواره ایرانی فجر در مدار زمین قرار گرفت

پس ازتولید پای مصنوعی معلوالن در ایران، پای مصنوعی یدکی برای افرادسالم

گزارش ویژه، راه اندازی و شروع به کار بنیاد بین المللی خواجه نصیر

جلسه هیات امنای دانشگاه

سایه سنگین بیمه و مالیات بر سر طرح های پژوهشی

انتصاب دکتر احمدیان در کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم

اخالق ناصری و روایت خواجه از اخالق



گزارش ویژه
راه اندازی و شروع به کار

محدوديت بودجه هاي پژوهشي، ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه و غلبه كمي  بنیاد بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی
گرايي بر كيفي گرايي، به خودي خود سنگ هاي بزرگي بر سر راه طرح هاي 
پژوهشي به شمار مي آيند و در اين ميان، بيمه و ماليات هم به جمع موانع اين 

پروژه ها پيوسته اند.
به گزارش روابط عمومي به نقل ازايرنا، طرح مشکالت مربوط به بيمه و ماليات 
طرح هاي پژوهشي در چهل و ششمين اجالس معاونان پژوهش و فناوري 
دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزشي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري 
كشور كه در هفته پژوهش امسال )هفته آخر آذرماه 93( برگزار شد به بحث و 

بررسي گذاشته شد.
هرچند با قول مساعد برخي مسووالن بيمه تامين اجتماعي، مشکل بيمه 
قراردادهاي پژوهشي در برخي دانشگاه ها تا حدودي مرتفع شده است اما به نظر 

مي رسد اين مشکل در برخي دانشگاه ها همچنان به قوت خود باقيست.
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در گفت 
و گو با خبرنگار علمي ايرنا برخي از اين مشکالت را يادآور شد و گفت: يکي 
از تقاضاهاي ما در اجالس معاونان پژوهشي دانشگاه ها، تسريع در روند تسويه 
حساب طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته بود كه خوشبختانه به اين درخواست تا 

حدودي ترتيب اثر داده شده است.
دكتر 'مهدي احسانيان' افزود: يکي ديگر از درخواست هاي معاونان پژوهشي 
دانشگاه ها اين است كه به طرح هاي پژوهشي، بيمه تعلق نگيرد چون مجريان 
آنها معموال هيات علمي يا دانشجويان هستند و در طرح هاي پژوهشي يك 
سري هزينه هاي تجهيزاتي و پرسنلي وجود دارد كه قاعدتا به هزينه هاي 
تجهيزاتي و مواد اوليه نبايد بيمه تعلق بگيرد و بيمه هاي بخش پرسنلي هم 

بايد حداقل باشد.
وي با بيان اينکه برخي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تحت پوشش بيمه 
تامين اجتماعي و برخي نيز تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند، خاطرنشان 
كرد: بيمه اكثريت اعضاي هيات علمي، خدمات درماني است اما يك اقليت از آنها 
كه تازه به دانشگاه مي آيند و نيروي پيماني هستند قبل از اينکه تبديل وضعيت 

شوند دانشگاه، آنها را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي دهد.
احسانيان ادامه داد: مشکل دقيقا از همين دوگانگي بيمه ها به وجود آمده است 
زيرا يك بند در آيين نامه و دستورالعمل هاي بيمه وجود دارد كه براساس آن، 
قراردادهاي پژوهشي براي اعضاي هيات علمي كه بيمه خدمات درماني دارند 
مشکلي وجود ندارد ولي حدود 10 تا 15 درصد استادان كه بيمه تامين اجتماعي 
هستند چون تغيير وضعيت نداده اند سازمان بيمه از قراردادهاي پژوهشي آنها 

حق بيمه مي گيرد.
وي تصريح كرد: به دليل اينکه گرفتن بيمه از قراردادهاي پژوهشي، از قبل پيش 

در تاريخ اسفند ماه 92 با حکم رياست محترم دانشگاه، بنياد بين المللی خواجه 
نصيرالدين طوسی راه اندازی گرديد.

به گزارش روابط عمومی،  اين بنياد با اهداف : احيای آثار علمی مرحوم خواجه، 
اعطای بورسيه به دانشجويان داخل و خارج از كشور، شناسايی و خدمت رسانی 
به دانشجويان بی بضاعت ، تاسيس خوابگاه برای دانشجويان، ايجاد دفاتر بنياد 
در داخل و خارج كشور، تجديد و احياء مجدد رصدخانه مراغه و احداث ساختمان 
و دفتر در آن شهر، شناسايی و استفاده علمی و پژوهشی از خواجه نصير شناسان 
داخل و خارج كشور، تاسيس صندوقهای قرض الحسنه و ايجاد مراكز عام المنفعه، 
شناسايی خيرين و نيکوكاران به منظور جذب حمايت و كمکهای مالی و ... 

تاسيس گرديد.
حجت االسالم والمسلمين عظيمی )مسئول بنياد خواجه نصير( گفت: در حال 
حاضر اساسنامه بنياد تنظيم گرديده و به نظر خواهی روسای دانشکده ها گذاشته 
شده است و قرار است پس از جمع نظرات و تصويب نهائی در جلسه هيات 
امناء دانشگاه، به شورای انقالب فرهنگی به منظور اخذ مجوز ارسال گردد ضمنا 
بنياد توسعه علمی و فرهنگی خواجه نصيرالدين طوسی در سازمان موسسات 

غيرتجاری نيز در شرف ثبت می باشد.

به گزارش روابط عمومی؛ جلسه اعضای هيات امنای دانشگاه روز شنبه 18 بهمن 
در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تشکيل شد.

بيني نشده است به دانشگاه و هيات علمي، بار سنگيني تحميل مي كند و در 
اين ميان، هر شعبه بيمه هم به صورت متفاوتي عمل مي كند و به سردرگمي 

ما دامن مي زند 
معاون پژوهشي دانشگاه خواجه نصير به همکاري خوب معاون اداره كل درآمد و 
حق بيمه سازمان تامين اجتماعي با دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: آقاي گورابي 
خيلي از مشکالت دانشگاه ها را حل كردند و در جلسه هماهنگي كه ميان 
مسووالن وزارت علوم و برخي مسووالن پژوهشي دانشگاه ها بودند همکاري 
خوبي داشتند و به نظر مي رسد مشکل تامين اجتماعي براي برخي دانشگاه ها 

هم حل شده و ما هم اميدوار به حل آن هستيم.
وي درخصوص ماليات قراردادهاي پژوهشي نيز گفت: مشکل ديگر در رابطه با 
ماليات است زيرا ابهام بزرگي براي ما وجود دارد كه براساس يك بند قانوني، اگر 
درآمدهاي استادان از يك حدي فراتر برود ماليات آنها از 10 درصد به 20 درصد 

افزايش مي يابد.
احسانيان افزود: معموال در دانشگاه، همه هزينه ها اعم از حقوق، حق التدريس و 
هزينه هاي پژوهشي شامل خريد تجهيزات يا انجام تحقيق، به حساب استاد واريز 

مي شود و تفکيك اينها از هم مقداري سخت است.
وي تاكيد كرد: ما براي ماليات از حقوق اعضاي هيات علمي، مشکلي نداريم اما 
انتظار داريم نهادهاي مربوطه، براي دريافت ماليات از حق التدريس يا طرح هاي 

پژوهشي استثنا قائل شوند زيرا اين درآمدها مستمر نيست.

به گزارش روابط عمومی، دكتر مجتبی شريعتی معاون آموزشی وزارت علوم طی 
حکمی، دكتر محمود احمديان را نظر به سوابق آموزشی،مديريتی و تجارب ارزشمند 

ايشان به عضويت در كميسيون برنامه ريزی آموزشی منصوب كردند.

به بهانه فرارسيدن رو ز بزرگداشت حکيم فرزانه خواجه نصيرالدين طوسی برآن 
شديم هرچند كوتاه يکی از آثار مهم خواجه را معرفی نماييم تا همگان بدانند چهره 
علمی و معنوی خواجه با مطالب بی پايه و اساس و بی ارزش برخی ازمخالفين وی 

)مجال پرداخت در اين نوشتار نيست( مخدوش نخواهد شد. 
اخالق ناصری

اخالق ناِصری يکی از مهم ترين رساله های حکمت عملی در دوره اسالمی است 
كه خواجه نصير طوسی در سال 633 هجری قمری نوشتن آن را به پايان رساند. 
اين كتاب از مشهورترين نوشته های خواجه نصير، يکی از دو كتاب نوشته شده بنا 
به خواست حاكم شيعه )به همراه اخالق جاللی( در باب حکمت عملی و نخستين 
اثر فارسی زبان مهم در باب مذكور است كه مطالب آن مبتنی بر تلفيق ديدگاه 

فلسفی و علمی يونان و ديدگاه اسالمی درباره انسان، خانواده و جامعه است.
اخالق ناصری در باب اخالق فردی، تدبير منزل )رفتار در محيط خانه و اداره 
زندگی( و سياست مدن )به تعبير امروزی علوم سياسی( نگاشته شده است. باب اول 

آن، خالصه ای از رساله عربی تهذيب االخالق يا الّطهارة اثر ابن مسکويه است.
خواجه نصير در اخالق ناصری تابع ارسطوست و مطالب بسياری را به صورت نقل 

قول يا به صورت نقل به مضمون، از ارسطو ذكر كرده است.
اختالف های خواجه با ارسطو

يکی از عمده ترين نکات افتراق ميان ارسطو و خواجه نصير درباره سعادت اين 
است كه ارسطو معتقد است عقل سليم نمی پذيرد كه انسان اعتدال را رعايت 
كند و دنبال فضايل برود، كمال طلب و سعادت طلب باشد و در تمام افعال خود، 
اخالق انسانی را رعايت كند و در اين دنيا به سعادت مطلق نرسد؛ اينجاست كه 
بزرگ ترين نکته اختالف بين ارسطو و خواجه رخ می نمايد.خواجه مسلمان است 
و سعادت را آخرت می بيند و بر آن است كه همه اين مقدمات و اخالق و كسب 
فضايل برای سعادت اخروی است و انسان در دنيا به سعادت و خير مطلق نخواهد 
رسيد. ارسطو معتقد است همين سعادت دنيوی، مدارج و مراتبی دارد و به قدر سعی 
انسان حاصل می شود تا به اقصی مرتبه خود دست يابد و البته انسان می تواند 
در همين دنيا نيز سعيد تام شود.به عقيده خواجه، فضيلت روحانی نصيب كسانی 
ـ بگذرند و تنها چيزی كه  ـ كه در آن مشاركت با بهائم دارند می شود كه از جسم 
انسان ها را از جانداران ديگر تفکيك می كند، همين فضايل اخالقی است كه پس 
از متالشی شدن جسم نيز همچنان به كمال خود باقی است و انسان اگر سعادت را 
به دست بياورد، با همين جسم دنيوی، كمال بيشتری دارد.يکی ديگر از اختالفات 
بين خواجه و ارسطو آن است كه ارسطو سعادت را در باب سياست بحث كرده 
و خواجه آن را در بخش حکمت عملی گنجانده است.همچنين درباره »آموختنی 
بودن« سعادت بين ايشان اختالف است؛ خواجه معتقد است اخالق جمهور را در 
جامعه می توان تربيت كرد، اما ارسطو آن را اكتسابی می داند و معتقد است در همين 

دنيا بايد آن را كسب كرد.

شيعيان را دشمن درجه يك خود می دانند و به قتل آنها مشتاقند. به عبارت 
ديگر، اين تفکر يك دشمن مشخص و ويژه دارد و آن اهل تشيع هستند.

اگر با نگاهی بلند مدت به تاثيرگذاری رفتارهای اين فرقه ضاله پرداخته شود 
روشن می شود كه در افکار عمومی دنيا چنين حركت هايی نه تنها شيعيان را 
در فضای رسانه ای تخريب نمی كند بلکه بر جايگاه عقالنی و رحمانی و غنای 
تفکر علوی می افزايد و از طرف ديگر اسالم به تصوير كشيده شده توسط ساير 

تفکرات را اسالمی خشونت طلب معرفی خواهد نمود.
اينجاست كه علمای اهل سنت چه در كشور ما و چه در ساير سرزمين ها بيش 
از پيش و حتی فراتر از علمای اهل تشيع می بايست وارد ميدان شده و عزم 
راسخی در راستای مبارزه با اين تفکر اتخاذ نمايند چرا كه پرچمی كه امروز 
گروهك های تکفيری به دست گرفته اند بيشتر وجهه و شعائر آنان را هدف 

قرار داده است.
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و فرصت بهره مندي از دانشمنداني جهان نگر و جهان شناس را 
به ایران آینده مي بخشد. اینها را باید قدر شناخت. فریفتگي به 
همان اندازه زیان بخش است که بي خبري. امروزه به طور ویژه 
به این بیندیشید که چرا سیاستهاي غربي به اسالم هراسي 
به  اسالم سیاسي  در  قدرت  پر  کدام عنصر  و  میزنند؟  دامن 
شیوه ي ایران است که قدرتمداران آزمند و متعّدي و مستکبر 
را به همه گونه رویاروئي با آن بر مي انگیزد؟ دانش اندوزي را با 
اندیشه ورزي و این هر دو را با پرهیزگاري و پاکدامني بیامیزید؛ 
در این صورت هیچ اندوخته ئي براي کشور با ثروت وجود جواناني 

چون شما برابري نخواهد کرد. خدا یار و مددکارتان باد.
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و ناسپاسي پدر و مادر 

پيروزی  سالگرد  ششمين  و  سی  آستانه  در  عمومی،  روابط  گزارش  به 
انقالب اسالمی ماهواره ايرانی فجر پس ازماهواره های 'اميد' ، 'رصد' و 
'نويد' چهارمين ماهواره ايرانی در مدار زمين محسوب می شود كه توسط 
متخصصان سازمان صنايع هوافضای وزارت دفاع و شركت صنايع الکترونيك 
ايران ساخته شده است و مركز هدايت و كنترل عمليات فضايی كشور به 
كمك شبکه ايستگاه های زمينی بومی عهده دار پشتيبانی و نظارت بر 

عمليات بهره برداری ماهواره فجر است.
پرتاب موفقيت آميز ماهواره فجر ايران بازتاب گسترده ای در رسانه های 

بين المللی داشت.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی خبر پرتاب موفقيت آميز ماهواره فجر توسط 

ايران به مدار زمين را پوشش داد.
اين خبرگزاری عنوان كرد: ايران اعالم كرد كه يك ماهواره جديد به مدار 
زمين پرتاب كرده است. اين چهارمين بار است كه ايران ماهواره به فضا 

می فرستد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به اين موضوع اشاره كرد كه اين ماهواره 

جديد ايران به طور كامل در داخل ايران ساخته شده است.
پايگاه خبری اسپوتنيك روسيه نيز ضمن پوشش اخبار مربوط به پرتاب 
موفقيت آميز اين ماهواره اعالم كرد كه اين ماهواره توسط ايران در مدار 

زمين قرار گرفت.
اين پايگاه خبری روسيه نيز به بومی بودن تمامی قطعات اين ماهواره ايران 

اشاره كرد.
خبرگزاری شينهوا چين نيز در گزارشی اعالم كرد كه ايران با موفقيت اين 

ماهواره را در مدار زمين قرار داد.
اخبار مربوط به پرتاب ماهواره فجر توسط ايران در ديگر رسانه های بين 
المللی مهم جهان از جمله خبرگزاری آسوشيتدپرس و ديگر پايگاههای 

خبری نيز پوشش داده شد.

تهران - ايرنا - محققان مركز تحقيقات مواد و سازه های پيشرفته و هوشمند 
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی كه توليد پای مصنوعی برای راه رفتن و 
دويدن معلوالن را به پايان رسانده اند كار خود را برای ساخت پای مصنوعی يدكی 
برای افراد سالم به منظور استفاده در شرايط خاص آغاز كرده اند.به گزارش خبرنگار 
علمی ايرنا، پروژه ساخت پروتزهای مصنوعی كربنی از سال 1390 در قالب يك 
پايان نامه كارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی كليد خورد.اين 
پروژه با هدايت دكتر >محمدرضا خليلی< رييس مركز تحقيقات مواد و سازه های 
پيشرفته و هوشمند دانشگاه خواجه نصير و به همت دانشجوی جوان اين دانشگاه 
>هادی نوروزيان< به ثمر نشسته و دو نوع پای مصنوعی برای راه رفتن و دويدن 
معلوالن را برای ورود به بازار محصوالت توانبخشی ساخت داخل، آماده كرده است.

استاد راهنمای اين پروژه درخصوص ويژگی های پروتز پای مصنوعی توليد شده 
در دانشگاه خواجه نصير گفت: مراحل تحقيق، طراحی و توليد نمونه آزمايشگاهی 
پروتزهای مصنوعی كربنی حدود دو سال به طول انجاميد و حدود 100 ميليون 
ريال برای آن هزينه شد.خليلی، تسهيل زندگی روزمره جانبازان و معلوالن و فراهم 
آمدن زمينه حضور آنها در عرصه رقابت های ورزشی را از مهم ترين اهداف ساخت 
اين پای مصنوعی عنوان كرد.وی توضيح داد: يك نمونه پروتز توليد شده برای راه 
رفتن معلوالن و جانبازان طراحی شده است و معلوالن می توانند با استفاده از آن 
همانند يك فرد عادی راه بروند. عضو هيات علمی دانشگاه خواجه نصير افزود: 
خاصيت انعطاف پذيری پای راه رفتن، آسيب ناشی از راه رفتن به فرد معلول را 
كم می كند و موجب می شود فشار ناشی از ضربات وارده به پا، به كمر فرد منتقل 
نشود و راه رفتن او را كنترل می كند.به گفته خليلی، نمونه پای مصنوعی توليد شده 
برای دويدن نيز همانند فنر عمل می كند و تا حدودی به دويدن معلول سرعت 
می بخشد كه او می تواند در عرصه های ورزشی پا به پای افراد سالم رقابت كند.

وی خاطرنشان كرد: هر دو نمونه پای مصنوعی توليد شده، مراحل تست های 
آزمايشگاهی و عملی را با موفقيت سپری كرده اند و آماده تجاری سازی هستند.

معاون پژوهشی دانشگاه مطرح کرد: سایه 
سنگین بیمه و مالیات بر سر طرح هاي پژوهشي

اخالق ناصری و روایت خواجه از اخالق

جلسه هیات امنای دانشگاه برگزار شد

پس از تولید پای مصنوعی معلوالن در ایران :ماهواره ایرانی فجر در مدار زمین قرارگرفت
پای مصنوعی یدکی برای افراد سالم در راه است

هشتمین دوره دانش افزایی اساتید برگزار شد
محقق اين طرح و سازنده پای مصنوعی كربنی نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا 
اظهار داشت: نمونه خارجی اين پا مصنوعی ساخت كشور فرانسه است كه نمونه 
پای دونده آن در بازار ايران با قيمت های 18 ميليون تومان به باال عرضه می شود 
كه به دليل گران بودن قيمت، تهيه آن برای معلوالن آسان نيست.هادی نوروزيان 
افزود: ما نمونه پای مصنوعی دونده را شش برابر ارزان تر از نمونه مشابه خارجی 
توليد كرده ايم و قادر هستيم درصورت توليد انبوه، آن را با قيمتی كمتر از چهار 
ميليون تومان روانه بازار كنيم.وی قيمت عرضه پای مصنوعی خارجی ويژه راه 
رفتن در كشور را بين 10 تا 12 ميليون تومان ذكر كرد و گفت: اين نمونه پا را هم 

می توانيم با قيمت زير سه ميليون تومان به دست مصرف كنندگان برسانيم.

به گزارش روابط عمومی، هشتمين دوره دانش افزايی اساتيد در موضوعات :
ای  حرفه  و  علمی  اخالق  و  منطقه،  تحوالت  زندگی،  سبك  سنتی،  طب 

برگزارشد.
حجت االسالم والمسلمين ميرمحمدی معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری گفت: 

هشتمين نشست دانش افزايی اساتيد در غالب كالسی 4 لغايت 8 بهمن ماه در 
دانشکده های برق، عمران، نقشه برداری و پرديس علوم و مکانيك  برگزار شد.

مير محمدی گفت : در اين دوره با توجه به استقالل اساتيد محترم و محدوديت 
فضای فيزيکی برای ارائه بحث و گفتمان، در خواست شد كه اساتيد در دو كارگاه 

شركت نمايند
وی گفت بر اساس نظر سنجی های انجام شده اكثر شركت كنندگان از موضوع 

و محتوای كار گاهها رضايت داشتند. 
گفتنی است اين دوره با حضور اساتيد مدعو آقايان دكتر علم الهدی و دكتر 
بروجردی) رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس( و دكتر گل محمدی برگزار 

گرديد

انتصاب دکتر محمود احمدیان در کمیسیون 
برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه سرمقاله
ادامه  مطلب پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه 

انجمن هاي اسالمي دانشجویان در اروپا

نوروزيان يادآور شد: سعی داريم اين دو نمونه پای مصنوعی را تا پايان امسال 
با ثبت شركت نوين كامپوزيت هوشمند آسيا به عنوان محصوالت دانش بنيان 
وارد بازار مصرف كنيم.وی توليد پروتز پای مصنوعی برای استفاده افراد سالم را 
به عنوان مرحله بعدی پروژه تحقيقاتی خود معرفی كرد و گفت: كار برای ساخت 
پای مصنوعی برای افراد سالم را به عنوان ادامه اين طرح آغاز كرده ايم و اين پروتز 
مصنوعی می تواند به عنوان پای يدكی افراد سالم در زمان های خاص از جمله 

شرايط نظامی و يا تفريحی مورد استفاده قرار گيرد.
نوروزيان ادامه داد: هنگامی كه افراد سالم در شرايط نظامی يا حتی تفريحی مانند 
راهپيمايی های خيلی طوالنی به سر می برند و نياز به ذخيره انرژی درعين افزايش 
سرعت دارند می توانند از اين پای مصنوعی استفاده كنند و اين پای مصنوعی 

باعث جهيدن فرد، افزايش سرعت و حفظ انرژی او خواهد شد.

مراسم بزرگداشت 
روز مهندسی 
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