
   

   

 

 

شود، اینن روبنا   های عالئم حیاتی کنترل می درجه آزادی است که از طریق سیگنال 5این سیستم یک بازوی رباتیک هوشمند با 

هوشمند دارای سیستم مکانیکی است که نوعی شبیه ساز بازوی انسان است و قابلیت انجام کلیه حرکا  دست انسنان از قنبنین  

 .گرفتن اجسام، حرکت مچ، ساعد، بازو، آرنج و کتف را دارد

بخش کنترلی متفاوت است، بخشی از کنترل آن با استفااد  از  3این روبات دارای  

هاای  های مکانیکای باخاش تواند مبدل صفحه کلید است که کاربر از این طریق می

های کنتنرینی اینن  بخش بهینه سازی حرکتی را از دیگر بخش  .مختلف را کنترل کند

به  A تواند یک جسم را از نقطه سیستم می باشد و از این طریق روبا  طراحی شده می

سومین بخش کنتریی این روبنا   .با کمترین اتالف انرژی و زمان جا به جا کند B نقطه

هایی کنه  ، رفلکس سیگنالEMG هوشمند و مهمترین بخش با استفاده از عالیم حیاتی

های مختنلنف  شود را برای تحریک عضال  انسان و حرکت کردن بخش مغز ساطع می

 دست انسان استفاده می کند.

ماده مختلف به یحاظ سختی است و  08قابلیت منحصر به فرد این روبا  در تشخیص 

شود که روبا  بر اساس ضخامت و سختی اجسام آنها را یمس و بگیرد به این ترتیب برای برداشتن یک تخنم  این قابلیت باعث می

کند.طبق گفته ی مجری طرح ایران سومین کشور دارننده  مرغ و یا جعبه کبریت نیروهای متفاوتی بر اساس ضخامت آنها اعمال می

 این فناوری است و کشورهای آمریکا و ژاپن صاحب فناوری تویید این روبا  هوشمند هستند.

هایی که حضور فایازیاکای انغاان مایار ما اکان  تواند در محیط  حفظ پایداری  از دیگر مزایای این روبات است که  می

های مکانیکی تشکی  شده است و چون در فاز  بخش مکانیکی، بیو ایکتریک و محرک 3این روبا  از  است،ماموریتش را انجام دهد.

 .توان طراحی و کاربردهای آن را تغییر داد آزمایشگاهی طراحی شده است، بسته به نیاز صنایع می

 زیارت عاشورا  قرائت

 صبح                  7ساعت یکشنبه ها 

 

دانشکده مکانیک ، دفتر گروه 

 طلوععلمی فرهنگی 

 نشریه گروه علمی فرهنگی طلوع

بسیج دانشجویی دانشکده مکانیک  

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تولید سومین بازوی هوش ند دنیا در ایران

 إِنّی سلمٌ یِمَن سایَمَکم... هادی سرمستی

همراه با صبحانه 

 با نان تازه!

 نشریه هویت

گروه علمی فرهنگی طلوعصاحب امتیاز :   

سید عباس مدیر مسئول و سردبیر: 

 حسینی مجد

اکبر سلطانی گرافیک و صفحه آرایی:  

 

 پاسداشت زبان فارسی 

 ... من عل نی حرفا 

 سومین بازوی هوش ند دنیا در ایران 

 یکشنبه صبح های طلوع 

 

 ویژه نامه



اسم فارسی را با خط التین می نویغند! خب چرا؟ چه کغی می خواهد از این استفاد  کند؟ آن کغی  
ش خارجی است؟ اسم فارسی با حروف التین! یا اس های زبان ش فارسی است یا آن کغی کهزبان که

ی داخل ایران که برای من عکغهایش را و تصویرهایش را فرستادند!  فرنگی روی محصوالت تولید شد 
وقت ش ا یک محصول صادراتی دارید، آنجا در  خب چه داعی داریم ما این کار را بکنیم؟ بله، یک

فارسی برداشته  زبان فارسی هم باید باشد البته؛ هرگز نبایغتی از روی محصوالت ما -فارسی  زبان کنار
دیگری دارند نوشته بشود، اما  زبان خارجی هم به آن کشورهایی که خواهد رفت، اگر زبان البته -بشود 

های  محصولی در داخل تولید می شود، در داخل مصرف می شود، چه لزومی دارد؟ روی کیف بچه
جور؛ من واقعا  ها ه ین دبغتانی چه لزومی دارد که یک تعبیر فرنگی نوشته بشود؟ روی اسباب بازی

  حیرت می کنم. 

 فارسی با خط التین!! چه لزومی دارد؟

بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

ام؛ خیلی نگرانم... من میبینم کار درستی در این زمینه انجام ن یگیرد و  فارسی زبان من خیلی نگران
کار میبرند[. ننگش میکند کغی که فالن  طور دارند اصطالحات خارجی ]به زیاد است. ه ین زبان تهاجم به

تعبیر فرنگی را به کار نبرد و به جایش یک تعبیر فارسی یا عربی به کار ببرد؛ ننگشان میکند. این خیلی 
فارسی را فراموش میکنیم؛ برای تحکیم آن، برای  زبان فارسی، داریم زبان چیز بدی است... ما در کانون

تع یق آن، برای گغترش آن، برای جلوگیری از دخیلهای خارجی هیچ اقدامی ن یکنیم. یواش یواش ]در[ 
ایم.  ما هم نشنفته -آید  هر روزی هم که میگذرد یک چیز جدیدی می -تعبیرات ما یک حرفهایی میزنند 

ای میگویند، بند  میگویم معنای آن را ن یفه م ، میگویم معنای آن چیغت؟ معنا  آیند یک کل ه گاهی می
[ یواش یواش کشاند  شد  به طبقات و  [ میکنند، تاز  ما اطالع پیدا میکنیم که این کل ه آمد ؛ ]این ]که
 ی مردم؛ این خطرناک است. تود 

 خیلی نگرانم...

بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 

ریزی کنید؛ توقع ما  بند  در یکی از ه ین مالقاتها به دانشجوها گفتم ش ا برای پنجا  سال آیند  برنامه
ی علم است. هدف را این قرار بدهیم که پنجا  سال بعد، کشور ش ا یکی از  این است. منظورم در زمینه

های دانش آشنا شود،  ی اول عل ی دنیا باشد؛ به طوری که اگر کغی خواست با تاز  مراجع ع د  و درجه
مجبور بشود زبان ملی ش ا را یاد بگیرد؛ ه چنانی که این دختر عزیزمان گفتند که ما مجبوریم زبان 

گوید. انگلیغیها با زرنگی زبان خودشان را زبان علم و زبان  ال للی را یاد بگیریم؛ راست هم می بین
خواهید بخوانید، مجبورید زبان آنها را  خواهید یاد بگیرید و هر چه می اند و هر چه ش ا می ال للی کرد  بین

یاد بگیرید. ش ا کاری کنید که در پنجا  سال آیند ، ه ین، نیاز به زبان فارسیِ ش ا باشد. این، یک 
انگیز است؛  ی توچال، که نگا  کردن به آن، هیجان ی دماوند، مثل قله آرزوست؛ یک قله است؛ مثل قله

رسند؟ باید کفش و کالهش را آماد   آید؛ اما چه کغانی می شوق رسیدن به آن، در دل ه ه به وجود می
 .کنید؛ بیشتر از آن، باید ه تش را آماد  کنید و را  بیفتید

 پنجاه سال بعد...

 58/8/81بیانات در دیدار دانشگاهیان س نان 

تقلید از مرب برای کشورهائی که این تقلید را برای خودشان روا دانغتند و ع ل کردند، جز ضرر و 
فاجعه به بار نیاورد ؛ حتّی آن کشورهائی که به ظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد 

ی  است. فرهنگ مرب، فرهنگ نابودکنند  فرهنگ مهاجم بودند. علت این است که فرهنگ مرب، یک
ها وارد  هر جا انگلیس   ها وارد شدند، فرهنگهای بومی را نابود کردند... فرهنگهاست. هرجا مربی

رقیبی وجود داشت، آن را از بین بردند. در  زبان مردم بومی را تبدیل کردند به انگلیغی؛ اگر زبان شدند،
فارسی را با زور در هند  زبان ها آمدند رس ی بود... انگلیس زبان فارسی چند قرن زبان ی هند، قار  شبه

فارسی بود ، امروز  زبان ی هند که یکی از کانونهای قار  انگلیغی را رائج کردند. شبه زبان م نوع کردند،
دیوانی است؛ مکاتبات دولتی با انگلیغی است،  زبان انگلیغی، زبان فارسی مریب است؛ اما زبان در آنجا

ی  این تح یل شد . در ه ه -باید انگلیغی حرف بزنند  -حرف زدن مالب نخبگانشان با انگلیغی است 
ها در دوران استع ار در آنجا حضور داشتند، این اتفاق افتاد  است؛ تح یل شد   کشورهائی که انگلیس

 است.

 

 تخریب فرهنگهای بومی

 13/7/35بیانات در دیدار جوانان خراسان ش الی 

 

دیدم با رهبر انقالب آیت اهلل خمینی در شهر مکه در مقابل کعبه قرار دارم،  خواب”

ناگهان در کعبه باز شد و چهره ای نورانی دیده شد. امام خمینی )ره( به من تأکید کرد 

که این چهره ی نورانی رسول خدا )ص( هستند. دیدم چشمان پیامبر اعظم )ص( به 

امام خیره شده بود. هنگامی که به محضر رسول خدا )ص( رسیدیم، آن حضرت، امام را 

 “در آغوش کشید و پیشانی ایشان را بوسید و بعد به طرف من آمد و لب هایم را بوسید

 

شاید این آخرین خوابی بود که شهید مطهری در این دنیا دید بعد 

از این خواب چند روز نگذشت که اورا در بین راه و در حالی که از 

جلسه شورای انقالب خارج می شد به شهادت رساندند. و از آن پس 

 چه خوب بر روی کتبش او را توصیف کردند:

 متفکر شهید مرتضی مطهری! 

آری، او متفکری بود که فکرش را بعضی ها نتوانستند تحمل کنند و 

باعث شهادتش شدند، اما مطهری میراث گرانبهایی برجای گذاشت. 

مطهری رفت اما قلمش را به ارث گذاشت تا مطهری ها بیایند و 

راهش را ادامه دهند. قلم مطهری به دانشگاه آمد تا به دانشگاهیان 

اسالمی در برابر تفکرات غربی را -راه و رسم دفاع از هویت ملی

 بیاموزد.

آری امروز دفاع از هویت اسالمی ایرانی کشور بر دوش اساتید و  

دانشجویان است تا به حمایت و تالش خود به جهانیان ثابت کنند 

که نیاز جهان به ایرانی خیلی بیش از نیاز ایران به جهان است و این 

ادعا را سی سال استقامت و مردم ما در برابر تمام تحریم ها به دنیا 

 ثابت کرده است.

حقیقتاً جا دارد که در برابر این اساتید سر تعظیم فرود 

آوریم و بوسه بر دستان آن ها بزنیم و این کمترین کاری 

است که ما در قبال اساتید خود انجام می دهیم که تکلیف 

را در قبال استادان موالی ما علی علیه السالم مشخص کرد 

 که :

 من علّمنی حرفاً فقد صیّرنی عبداً...

 

به مناسبت روز معلم ، هفته گذشته هم بچهه ههای 

طلوع خدمت اساتید دانشکده مکانیک رسیدند و بها 

عرض تبریک و اهدا لوح یادبودی از ایشان قدردانی و 

 سپاسگذاری کردند.
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