
 
  لیست فیلم هاي موجود در آرشیو روابط عمومی

  
  تاریخ  نام                                                  ردیف
  1378آبان   چهارمین مسابقات سراسري دانشجویان نقشه برداري   1
  1378آذر   در دانشکده برق پرسش و پاسخ  اولین برف زمستانی ومراسم سخنرانی علیجانی مدیر مسئول روزنامه ایران فردا و  2
  13/12/1378  جلسه اساتید ایرانی مقیم خارج با مسئولین دانشکاه و خبر دانشگاه تهران   3
    )1کاست (افتتاحیه مراسم دانشجو و عفاف   4
    )2کاست  (افتتاحیه همایش دانشجو و عفاف  5
    )3کاست (مراسم همایش دانشجو و عفاف   6
    )4کاست (تامیه همایش دانشجو وعفاف مراسم اخت  7
  1378تیر  8تا 3  )1شماره (مراسم افتتاحیه و اختتامیه نخستین نمایشگاه بین المللی سیستمهاي حفاظتی و ایمنی ایران  8
    )2شماره  (ین المللی سیستمهاي حفاظتی و ایمنی ایرا نب مراسم افتتاحیه و اختتامیه نخستین نمایشگاه  9
دوست وتودیع و معارفه مدیر دفتر  یزدانقایان دکتر غفاري و آ برج مخابراتی یادمان و مراسم تقدیر از ورزشکاران ،تودیع و معارفه بازدید از  10

  12/79/ 14  النیریاست آقایان خواجه محمود و مهندس می

    حج دانشجویی  11
    تریبون آزاد اردوي دانشجویی  12
    مراسم جشن در برق  13
    ندگان دانشگاهها و راهپیمایی برائتمراسم نمای  14
    )دانشکده علوم(مراسم جشن غدیر   15
  20/2/1379  مراسم معارفه رئیس دانشکده هاي برق و صنایع و مراسم دعاي کمیل در دانشکده عمران   16



  1379تیر ماه   نمایندگی مقام معظم رهبري  حضور وزیر علوم و نماینده نهاد جلسه تشکلهاي اسالمی با  17
  1379مهر ماه  17تا  10  ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران    و بیست  18
    )1شماره  (مراسم ارتحال امام خمینی  19

    )2شماره  (مراسم ارتحال امام خمینی  20
    ) 3شماره (  مراسم ارتحال امام خمینی  21
  1379ابان  11و  10  ر غرب ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاههادومین همایش فرهنگی سیاسی تعامالت علمی و فرهنگی ایران د  22
  1379ابان  11و  10  دومین همایش فرهنگی سیاسی تعامالت علمی و فرهنگی ایران در غرب ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها  23
    حج دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر در مکه  24
    سه پرسش و پاسخ سید علی اکبر موسوي و میثم نصیري در دانشکده مهندسی برقجل  25
    معارفه آقاي نوروزي و تودیع آقاي مهندس رفیعی پور مدیر سابق حراست دانشگاه) س (مراسم میالد حضرت زهرا   26
    اردوي دانشجویی دانشجویان خواجه نصیر در لبنان   27
    ی موضوع سخنرانی روحیه سازي و درست اندیشیسخنرانی علمی دکتر عیسی جالل  28
    دیدار با جانبازان آسایشگاه زعفرانیه وفیلمبرداري از کتب خطی در دانشکده برق   29
جلسه محیط زیست در دانشکده مهندسی عمران طبقه چهارم ادامه آن مراسم نیمه شعبان و حضور خانواده هاي محترم شهدا و مداحی   30

  1378سال   نرانی دکتر هنرور و سخنرانی حاج آقا اوضاد در باره شخصیت امام زمان آقاي نیک دل و سخ

    )دانشکده برق(مراسم جشن غدیر   31
    سفر دانشجویی به هندوستان و پاکستان  32
    فیلم اردوي لبنان  33
    هارمونی تهران با تصاویر و عملکرد شهرداري تهران  34
    پذیرایی در نمایشگاه و کار با مربی و اردوي پیش دانشگاهی–ی شعر خوانی و سخنرانی دکتر بهشت  35
    فیلم برداري از دانشگاه خواجه نصیر جهت معرفی دانشگاه  36
  2/9/1373ندس زنگنه و اساتید محترم مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده برق با حضور وزیر محترم نیرو جناب آقاي مه  37



  دانشکده برق
    سفر دانشجویان به هندوستان  38
  2/6/1378  دیدار جمعی از اعضاي هیئت رئیسه دانشگاه با مراجع قم ایت اهللا صانعی ،مکارم شیرازي و موسوي اردبیلی   39
    اردوي بوسنی  40
    اجه نصیر سرود هاي مقاومت اسالمی لبنان حزب اهللا مکتب تهران و اهدایی برادران مؤمن و متعهد در دانشگاه خو  41
    در نمازخانه مرکزي ) س(مراسم شهادت حضرت زهرا  42
    76گزارش سفر به ترکیه ،یونان و سوریه تابستان   43
    ه السالمیه     حزب اهللا مکتب تهرانانا شید ثور  44
    عملیات عیشیه و قطرانی مقاومت اسالمی حزب اهللا لبنان فیلم مستند مقاومت مشعل آزادگان  45
  1372سال   ن مداحی مدینه و مکه حج گلچی  46
    نشست شوراي عمومی اتحادیه دانشگاه خواجه نصیر  47
  24/6/1378   یدالورود عمران در دانشکده عمراندر نمازخانه مرکزي و در ادامه آن ثبت نام دانشجویان جد) س(مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا   48
  1/6/1378  ت رئیسه دانشگاه به مناسبت تولد خواجه نصیر  کنفرانس مطبوعاتی  و رادیو تلوزیونی  هیأ  49
    )spsایران امن (نخستین نمایشگاه بین المللی سیستمهاي امنیتی حفاظتی و ایمنی ایران   50
  1376تابستان   گزارش سفر به ترکیه ،یونان ،سوریه  51
  1378- 1379  اردوي پیش دانشگاهی در دانشکده عمران با سخنرانی حجت االسالم قمی  52
    اردوي بوسنی  53
  18/12/1378  دومین سمینار انجمن مهندسین صنایع ایران در دانشکده عمران   54
  18/12/1378  آخرین سمینار انجمن مهندسین صنایع ایران در دانشکده عمران  55
  18/12/1378  آخرین سمینار مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین  ،دانشکده عمران  56
57      
58      
  25/2/1380  در دانشکده عمران)موضوع انتخابات(سخنرانی آقاي فالحیان وزیر سابق اطالعات   59



  29/1/1380  نشست عمومی دانشجویان بسیجی دانشگاه در دانشکده علوم  60
  11/4/1379  گردهمایی دانشجویان و فارغ التحصیالن ژئودزي در دانشکده عمران  61
  27/11/1378  ي پژوهشی صنعت آب کشور در دانشکده عمران همایش ارائه دستاوردها  62
  1379 9/11  مراسم تودیع آقاي دکتر امراللهی و معارفه آقاي دکتر میرطاهري در دفتر مرکزي  63
  4/2/1379  جلسه پرسش و پاسخ ریاست محترم دانشگاه در دانشکده مکانیک  64
  5/2/1379  از انگلستان lasevcanکارگاه تخصصی ژئوماتیک در دانشکده عمران،سخنران   65
  5/2/1379  موضوع گداخت هسته اي در دانشکده علوم–سخنرانی پرفسور هورا   66
 بازدید مسئولین و مدیران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین از برج مخابراتی و تلوزیونی یادمان سازه و بازدید رئیس جمهور از دانشگاه و  67

  8/6/1378  سال دفاع مقدس و دعوت از بازیگران آژانس شیشه اي 8ر دفتر مرکزي و مراسم د) ع(مراسم میالد حضرت علی 

  8/12/1387  مراسم ترحیم پدر ارجمند آقاي مفخمی در مسجدالرضا  68
    تریبون نهاد ها ،کار با مربی ،نمایشگاه،نماز،سخنرانی انوري زاد ،اردوي پیش دانشگاهی  69
    نی مقاومت باال در دانشکده عمرانکارگاه تخصصی ساخت نمونه بت  70
  4/10/1387  مراسم افطاري با حضور استادان و خانواده هاي محترمشان در دانشکده برق  71
  6/3/1380  جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم  72
  1378آبان  چهاردهمین مسابقات سراسري دانشجویان وزنه برداري  73
  11/8/1379و 10  تعامالت علمی و فرهنگی ایران و غرب دومین همایش فرهنگی سیاسی  74
  3/5/1379  مراسم کوهنوردي در دانشکده علوم   75
  27/10/1379  )1کاست شماره ( نخستین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست  76
    )2نخستین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست کاست شماره   77
    )3کاست شماره (لمللی مهندسی محیط زیست نخستین سمپوزیوم بین ا  78
    )4کاست شماره (نخستین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست  79
    )5کاست شماره (نخستین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست  80
    )6کاست شماره (نخستین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست  81



    )7کاست شماره (لی مهندسی محیط زیستنخستین سمپوزیوم بین المل  82
  10/12/1378  شب شعر مازندرانی در دانشکده عمران  83
  10/12/1378  شب شعر مازندرانی در دانشکده عمران  84
    )1کاست شماره( یازدهمین گردهمایی دانشجویان ورودي جدید دانشگاه در اردوگاه شهید باهنر   85
    )2کاست شماره ( ودي جدید دانشگاه در اردوگاه شهید باهنریازدهمین گردهمایی دانشجویان ور  86
  17/9/79  دانشکده عمران با مسئولین انجمن اسالمی دانشجویان ،انتخابات اسالمی دانشجویان در دفتر مرکزي   1374جشن فارغ التحصیلی ورودي   87
  9/3/1380  75جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مکانیک ورودي   88
  9/3/1380  تودیع اقاي عبدالهی و جشن فارغ التحصیلی دانشجویان  89
  1378سال  مراسم نیمه شعبان در نمازخانه مرکزي و ادامه آن مراسم تقدیر از خانواده هاي شهدا  90
  16/12/1387  سخنرانی پرفسور ربوبین رویس انجمن فیزیک فرانسه و استاد دانشگاه پاریس در دانشکده علوم   91
  22/9/1378  ش سال جهانی ریاضی در دانشکده علومهمای  92
  4/11/1378  درجه آزادي در دانشکده مهندسی مکانیک  5رباط   93
  15/2/1380و7  مراسم افتتاحیه دومین جشنواره سراسري عمران در دانشکده عمران   94
    )1کاست شماره (پیشکسوتان دانشگاه   95
    )2کاست شماره ( پیشکسوتان دانشگاه  96
    شخصیت علمی کشور 30مراسم تجلیل از   97
  13/8/1377  آبان دفتر تحکیم وحدت ،سخنران مهندس اصغر زادگان  13راهپیمایی   98
  19/9/1378  آذر سخنرانی علی افشاري ،هدي صابر در دانشکده عمران  8مراسم   99
    و پرسش و پاسخ با شمس الواعظین74جشن فارغ التحصیلی ورودیهاي   100
    تودیع جناب آقاي زکایی و معارفه آقاي دکتر میر باقري در ساختمان مرکزي   101
  13/10/1379  مراسم افتتاحیه دانشکده مکانیک با حضور استاد عالی نسب و جمعی از استادان خواجه نصیر  102
  19/11/1378  ده علوممراسم دهه فجر و سخنرانی خانم دکتر فاطمه رمضان زاده نماینده محترم مردم تهران در دانشک  103
    با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی  دکتر هاشمی 75و74مراسم تقدیر از دانش آموختگان ممتاز سال تحصیلی   104



  26/11/1378  سخنرانی دکتررضایی و موسوي و میثم سعیدي  در دانشکده برق  105
    دیدار دانشگاهیان با حضرت امام خمینی  106
وژي دریایی و نقش آن در انتقال آالینده ها،سخنران دکتر خلیلی استاد انستیتو ماکس سبانک آلمان در دانشکده علوم مدل هاي میکروبیول  107

  30/9/1378  ادامه فیلم برنامه حراست دانشگاه–

  1379  سخنرانی و مراسم شهید چمران در دهالویه  108
  1375  مراسم عید غدیر در دانشکده علوم بصورت کامل   109
    راسم ژئودزي و ژئوماتیک در دانشکده عمرانم  110
  1379اردیبهشت   روزنامه و کنفرانس برلین  16مجتمع دانشجویان دانشکده مهندسی عمران در مورد توقیف   111
  1378تیر   وقایع و حوادث کوي دانشگاه تهران  112
    سخنرانی سید رحیم صفوي ،موضوع سخنرانی تشریح  عملیات فاو  113
    تقدیر از دانشجویان جشنواره عمران در دفتر مرکزي مراسم  114
  17/10/1382  فناوري مکان اطالعات مکان محوردر دانشکده عمرانGITهمایش   115
  10/12/1382  دیدار وزیر علوم تحقیقات و فناوري و دانشجویان در دانشکده عمران و مسابقه بتن  116
  14/2/1383  صیر در هتل آزادي و مراسم پرسش و پاسخ اساتید با رئیس  دانشگاهمراسم پرسش و پاسخ اساتید دانشگاه خواجه ن  117
  28/11/1382  دانشکده عمران -مراسم ازدواج دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر  118
    و در ادامه فیلم نمایش رباط مذاب ریز)  س(مراسم مولودي خوانی بمناسبت میالد حضرت علی   119
  29/5/1380  کارمندان با رئیس دانشگاه و رؤسا  دانشکده عمران جلسه پرسش و پاسخ  120
  8/7/1380  جشن میالد حضرت علی در دانشکده علوم   121
  18/6/1380  مراسم روز زن و تقدیر و تشکر از باز نشستگان و کارمندان نمونه در دانشکده عمران  122
    عمراناردوي پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده   123
  4/7/1380  اردوي پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده صنایع  124
    مراسم تقدیر و تشکر از دانش آموزان ممتاز در دانشکده علوم  125
  10/7/1380  اردوي پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده علوم   126



  16/7/1380  76ودي جشن دانشجویان رشته شیمی دانشکده علوم ور  127
    اردوي پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده مکانیک  128
  3/7/1380  اردوي پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده برق  129
    صنایع غذایی بهروز ،تقدیر از دانشجویان رشته بتن در هتل آزادي  130
  30/7/1380  ،آقاي پرفسور بروجی فرانسوي  سخنرانی جابجایی رسوب در آبهاي ساحلی  131
  7/8/1380  دومین همایش دانشجویان دکتري در دانشکده علوم  132
مراسم  تقدیر و تشکر از خادمین مسجدهاي دانشکده هاي دانشگاه در دانشکده علوم و ادامه آن چگونگی پدید آمدن کره زمین سخنران   133

مان برنامه مهندس شیمی موضوع سخنرانی ضرورتهاي جنبش دانشجویی در دهه اخیر در مه-دکتر بهادري نژاد در دانشکده عمران
  10/9/80دانشکده عمران ادامه آن مراسم افطاري در ساختمان شنبه 

21/8/1380  

  23/8/1380  )1کاست شماره ( جشنو اره موسیقی مازندرانی و مراسم ویژه افطاري در ساختمان مرکزي   134
  23/8/1380  )2کاست شماره( ی مازندرانی در دانشکده عمرانجشنواره موسیق  135
  7/9/1380  نشست اعضاي هیأت علمی دانشکده برق و درادامه فیلم شبی با قرآن به مناسبت ماه مبارك رمضان   136
    جشن افطاري ،سخنرانی مهندس لطف اهللا میثمی در ساختمان مرکزي  137
  11/9/1380  انشگاه مراسم نخستین نشست دانش آموختگان د  138
  14/9/1380  سمینار مهندسی صنایع ،سخنران اقاي مهندس عظیمی تحت عنوان کیفیت از شرکت ساپکو  139
  12/9/1380  مراسم افطاري شوراي صنعتی صنایع   140
  20/9/1380  مراسم جشن رمضان در دانشکده مهندسی عمران ،جشنواره قرآنی در آستانه عید فطر  141
    دیر و تشکر از دانشجویان نمونه کشور در ریاست جمهوري ،آقاي ایرج پناهمراسم تق  142
  28/9/1380  نخستین سمینار هفته پژوهش هیأت علمی دانشگاه در دانشکده عمران  143
  21/9/1380  مرحله مقدماتی مسابقات قرآن دانشجویان سراسر کشور در مسجدالنبی دانشکده برق  144
  5/10/1380  )1کاست شماره (انی دانشجویان سراسر کشور در دانشکده علوم مسابقات تکواندو قهرم  145
  5/10/1380  )2کاست شماره(مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان سراسر کشور در دانشکده علوم   146
  5/10/1380  )3کاست شماره( مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان سراسر کشور در دانشکده علوم  147



  5/10/1380  ر تئوري پیچیدگی و منطق فازي در دانشکده علوم سمینا  148
  11/10/1380  مراسم موسیقی سنتی در دانشکده علوم  149
  26/10/1380  نشست ششمین کنفرانس مهندسی مکانیک در دانشکده مکانیک   150
  2/11/1380  در تجریش ITبرگزاري کالس مجازي از طریق اینترنت براي دوره   151
    از آسایشگاه جانبازان انقالب اسالمی تهران ثاراهللادیدار   152
  17/11/1380  ) 1کاست شماره (کارگاه نگاهی به انرژي در ایران و جهان و آینده تکنولوژي انرژي   153
    )2کاست شماره (کارگاه نگاهی به انرژي در ایران و جهان و آینده تکنولوژي انرژي   154
    )3کاست شماره ( یران و جهان و آینده تکنولوژي انرژيکارگاه نگاهی به انرژي در ا  155
    )4کاست شماره ( کارگاه نگاهی به انرژي در ایران و جهان و آینده تکنولوژي انرژي  156
    )5کاست شماره (کارگاه نگاهی به انرژي در ایران و جهان و آینده تکنولوژي انرژي   157
  1/12/1380  ره امام علی  در دانشکده عمرانکنگره شهداي دانشگاه خواجه نصیر یادوا  158
  8/12/1380  مراسم جشن ازدواج دانشجویی دانشجویان در دانشکده علوم  159
  6/12/1380  مراسم تقدیر از جانبازان و ایثارگران و ورزشکاران در دانشکده  علوم  160
  14/2/1380  )1کاست شماره (اولین کنفرانس سیستمهاي هوشمند    161
  15/2/1380  )2کاست شماره (  رمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمندچها  162
    )3کاست شماره(چهارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند    163
    )4کاست شماره(چهارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند    164
    )5کاست شماره( چهارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند   165
    )6کاست شماره( هارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند چ  166
    )7کاست شماره( چهارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند   167
  16/2/1380  و اختتامیه کنفرانس وادامه آن  موسیقی) 8کاست شماره(  چهارمین کنفرانس دانشجویی سیستمهاي هوشمند  168
  14،15،16/2/1380  نوار مربوط به سکانسهاي کنفرانس در طی سه روز فیلمبرداري شده  169
  1380اسفند   جشن عید به مناسبت بیماران مبتال به سرطان ودر ادامه اهداء جوایز به دانشجویان ایثارگر و شاهد  170



  21/1/1381  مراسم ختم دانشجوي عزیز آقاي هوتن مهاجرپور ایروانی در دانشکده عمران  171
  21/1/1381  تجمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حمایت از انتفاضه فلسطین  172
  3/2/1381  مراسم تقدیر و تشکر ازآقاي دکتر علی خاکی  صدیق کسب عنوان پرفسور و استاد دانشکده برق  173
    مراسم تشیع جنازه محمد زین الدین از منزل به بهشت زهرا  174
  4/3/1381  )1کاست شماره (نس بین المللی ساالنه مهندسی مکانیک در صدا و سیما  دهمین کنفرا  175
  4/3/1381  )2کاست شماره(دهمین کنفرانس بین المللی ساالنه مهندسی مکانیک در صدا و سیما    176
  6/3/1381  )3کاست شماره( دهمین کنفرانس بین المللی ساالنه مهندسی مکانیک در صدا و سیما   177
  8/3/1381  مراسم تقدیر و تشکر از بازنشستگان و کارمندان نمونه  178
  5/4/1381  مراسم تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز دانشکده صنایع و در دنباله مراسم ختم دکتر حسین ذهبی در دانشکده برق مسجد النبی  179
  nci  15/4/1381انجمن بتن امریکا EPDبین المللی سازه محافظ بتنی  مراسم تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز ،مقام دوم جهان در مسابقه  180
  1381تیر   جلسه توجیهی حج عمره دانشجویی   181
  7/5/1383  دیدار وزیر علوم یمن با دکتر میرطاهري و در ادامه جلسه هیئت امنا دانشگاه و فیلم بازدید از سایت روابط عمومی   182
وسوي نائینیان رئیس دانشکده مکانیک در برنامه پرتو و تصویربرداري از ماشین پراید از مکانیک و مصاحبه با مصاحبه تلوزیونی با دکتر م  183

    مهندس افشار

  8/11/81  جلسه هیئت امناي دانشگاهها با حضور آقاي نجف آبادي و دکتر میرسلیمی در ساختمان مرکزي  184
  23/7/1380  تاحیه مسجدالنبی در برقمراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان برق و افت  185
کاست ( مراسم اختتامیه دومین کنفرانس ماشینهاي بینایی پردازش تصویر با حضور دکتر معتمدي وزیر پست و تلگراف در دانشکده برق  186

  24/11/1381  ) 1شماره 

کاست ( دي وزیر پست وتلگراف در دانشکده برقمراسم اختتامیه دومین کنفرانس ماشینهاي بینایی پردازش تصویر با حضور دکتر معتم  187
  24/11/1381  ) 2شماره 

کاست ( مراسم اختتامیه دومین کنفرانس ماشینهاي بینایی پردازش تصویر با حضور دکتر معتمدي وزیر پست و نلگراف در دانشکده برق  188
  24/11/1381  ) 3شماره 

  30/11/1381  امه آیت اهللا  حمدي و داریوش ارجمند بازیگرمراسم بزرگداشت خواجه نصیر و جشن غدیر مهمان برن  189



  15/11/1381  چهارمین دستاورد هاي علمی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی وزارت علوم   190
  14/2/1383  پرسش وپاسخ اساتید با رئیس دانشگاه و معاونین دانشگاه در دانشکده علوم   191
  12/12/1381  ملک پور در مورد اخترشناسی از دانشگاه تهران در دانشکده علوممراسم سخنرانی دکتر   192
  28/9/1381  مسابقات تکواندو دانشجویان سراسر کشور در دانشکده علوم   193
  24/6/1389  مراسم تودیع آقاي مهندس ابوالحسنی ومعارفه آقاي مهندس میالنی در دانشکده عمران  194
    دانشجویان عمران در کارشناسی ارشد و مقام اول بتن در جهان و سخنرانی دکتر نبوي  مراسم تقدیر و تشکر از  195
    فیلم معرفی دانشگاه خواجه نصیر   196
مراسم تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه  و در ادامه  امتحانات دوره دکتري در رشته هاي مختلف برق،علوم ،عمران،صنایع مکانیک ،نقشه    197

  20/11/1383  انتهاي فیلم ریزش دیوار کنار نرده ساختمان عمران و جمع آوري آب در ساختمان عمران برداري ودر

  27/9/1381  مسابقات تکواندو دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه خواجه نصیر در دانشکده علوم   198
  15/7/1381  در دانشکده علوم 81همایش کوهنوردي ورودیهاي   199
  14/6/1381  تر مجید ابوالحسنی و مهندس جواد جعفرزاده در دانشکده علوم مراسم ختم دک  200
مراسم افتتاحیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده صنایع  و در ادامه مراسم میالد حضرت علی در ساختمان مرکزي و مراسم هفته دفاع   201

  3/7/1381  مقدس

  25/7/1381  ي خطوط انتقال نیرو مراسم سومین سمینار تخصصی و دومین سمینار هادي ها  202
  25/7/1381  مراسم سومین سمینار تخصصی و دومین سمینار هادي هاي خطوط انتقال نیرو   203
  28/7/1381  مراسم جشن انتظار به مناسبت میالد حضرت مهدي در دانشکده عمران  204
  20/1/1382  مراسم استقبال از دانشجویان بتن در دانشگاه در فرود گاه مهرآباد  205
  18/6/1381  )1کاست شماره (فیلمبرداري ثابت از مراسم تقدیر از دانش آموزان ممتازکارمندان در دانشکده علوم   206
  18/6/1381  ) 2کاست شماره (فیلمبرداري ثابت از مراسم تقدیر از دانش آموزان ممتازکارمندان در دانشکده علوم   207
    عمران در مسابقات بین المللی بتن در ونکوور کانادا   مراسم تقدیر وتشکر از دانشجویان  208
    مراسم تودیع آقاي دکتر موسوي نائینیان و معارفه آقاي دکتر خلیلی  ریاست جدید دانشکده مکانیک  209
    جلسه معارفه جناب آقاي دکتر صدیق و تودیع اقاي دکتر میر طاهري در دفتر مرکزي با حضور دکتر دانش   210



  26/2/1382  ن همایش نقش همایش روابط عمومی در گسترش فرهنگ انتظار در دانشکده عمران اولی  211
  17/7/1382  )1کاست شماره (اولین سمینار تخصصی سیستمهاي انتقال جریان متناوب و انعطاف پذیر در دانشکده برق   212
  17/7/1382  ) 2کاست شماره ( دانشکده برق اولین سمینار تخصصی سیستمهاي انتقال جریان متناوب و انعطاف پذیر در  213
    دومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره سراسري همکاریهاي دولت دانشگاه و صنعت برق در دانشکده عمران  214
    دومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره سراسري همکاریهاي دولت دانشگاه و صنعت برق در دانشکده عمران  215
    گره بین المللی و پنجمین کنگره سراسري همکاریهاي دولت دانشگاه و صنعت برق در دانشکده عمراندومین کن  216
    دومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره سراسري همکاریهاي دولت دانشگاه و صنعت برق در دانشکده عمران  217
  14/7/1382  ر جهت دکتري کنترل دردانشکده برق جلسه دفاعیه جناب آقاي دکتر محمد جواد خسروجردي براي نخستین با  218
  30/7/1382  سخنرانی دکتر الکساندر اف از دانشگاه روسیه در دانشکده برق   219
  20/11/1382  در ساختمان مرکزي و انتهاي آن سخنرانی پرفسور  ITمراسم نیمه شعبان اعضاي هیئت علمی و رئیس دانشگاه و در دنباله افتتاح مرکز  220
  19/8/1382  تقدیر و تشکر از تیم دانشجویی رباتیک رعد در دانشکده برق  221
  17/10/1382  فناوري اطالعات مکان محور در دانشکده عمرانGITهمایش   222
  5/3/1383  جلسه ریاست دانشگاه با دو نفر از مهمانان خارجی از انگلستان و مراسم تقدیر از دانشجویان عمران و نقشه برداري    223
    فیلمبرداري ازرباط هوشمند جسد یاب دانشکده مهندسی برق  224
  31/2/1383  مراسم کارگاه تخصصی جوش مهندسی ساختمان  225
  31/2/1383  مراسم کارگاه تخصصی جوش مهندسی ساختمان  226
  2/9/1383  دومین همایش مسئوالن و دانشجویان دکتراي دانشگاه در دانشکده مهندسی عمران  227
  14/2/1383  پرسش و پاسخ اساتید با رئیس دانشگاه و معاونین در دانشکده علوم مراسم  228
  22/7/1383  فرانسه با رئیس دانشگاه خواجه نصیر در ساختمان مرکزي  N+1دیدار شبکه دانشگاهی   229
  3/7/1383  اردوي دانشجویان جدیدالورود در ازدوگاه امام خمینی   230
  3/8/1383  و درادامه نماز جماعت و سخنرانی آیت اهللا مجد در دانشکده برق2و1اجه نصیرالدین طوسی کالکت معرفی دانشگاههاي کشور خو  231
  24/9/1383  همایش هفته پژوهش دانشکده مهندسی  نقشه برداري   232
  16/9/1383  مراسم قرارداد با دانشگاه د کینگستون انگلستان براي دوره کارشناسی ارشد در دفتر مرکزي  233



  12/1383  همایش داروهاي بپ تیت –سخنرانی پرفسور بیر   234
  14/10/1383  ودر دنباله کارگاه آموزشی و جشن ازدواج دانشجویی در دانشکده  مهندسی عمران 7/10/1383همایش تقدیر از پژوهشگران مورخ  235
  11/1383  ) 1 کاست شماره(برگزاري هشتمین جشنواره بزرگ دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر   236
  11/1383  )2کاست شماره ( برگزاري هشتمین جشنواره بزرگ دانشجویی در دانشگاه خواجه نصی  237
  23/8/1383  تجلیل از دانشجویان شاهد ایثار گر در هتل پردیس  238
  9/6/1383  هفتمین کنفرانس مهندسی دانشجویی برق ایران   239
  10/7/1383  هیأت علمی دانشگاه در هتل آزادي مراسم جشن نیمه شعبان با حضور اساتید  240
  18/7/1383  مالقات نمایندگان دانشگاه تکنولوژي هوایی مسکو در دانشگاه خواجه نصیرو در دنباله آتش سوزي در اتاق دکتر سادات در دانشکده مکانیک  241
  4/2/1383  در دانشکده مهندسی عمران 3کنفرانس طرح کارون   242
  3/2/1384  اه ملبورن استرالیا از دانشگاه خواجه نصیر در دانشکده عمرانبازدید دانشگ  243
  1861385  اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی دانشگاهها و تجهیزات آموزشی  244
  24/4/1385  و مراسم مولودي خوانی در دانشکده مهندسی  عمران)س(مراسم جشن میالد حضرت فاطمه   245
  5/8/1385  زان ممتاز با حضور والدین در دانشکده مهندسی  عمرانمراسم جشن دانش آمو  246
  14/6/1385  جشن میالد حضرت مهدي و قرعه کشی اسامی کارمندان در سفر به مکه  247
  18/6/1385تا  13  فیلمبرداري از اولین نمایشکاه بین المللی دانشگاهها و تجهیزات آموزشی   248
  1385سال   ن دانشگاه خواجه نصیر جشن دانش آموزان ممتاز کارکنا  249
    فیلمبرداري از افتتاح موزه مخابرات در دانشکده برق   250
    جشن روز پژوهش در دانشکده مهندسی مکانیک   251
  1384سال   مصاحبه از ثبت نام دوره آموزش مجازي   252
    دعوت از مهمانان خارجی   253
    افتتاح پروژه ساختمان مالصدرا  254
    اه آموزشی برگزار کننده  معاونت آموزشیکارگ  255
    کارگاه آموزشی برگزار کننده  معاونت آموزشی  256



  1385تابستان   همایش قدرت در دانشکده مهندسی مهندسی  برق   257
  23/3/1384  گزارش طرح تجمیع دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه  258
    وماتیک در دانشکده مهندسی عمرانهمایش دستاوردهاي پژوهشی تحقیقاتی علوم ژئ  259
  8/6/1378  بازدید مسئوالن و مدیران دانشگاه صنعتی خواجه نصیراز  برج میالد یادمان سازه  260
  5/8/1385  )1کاست شماره(مراسم جشن دانش آموزان ممتاز با حضور والدین و با هنرمندي بازیگران صدا و سیما  261
  5/8/1385  2)کاست شماره (با حضور والدین و با هنرمندي بازیگران صدا و سیما مراسم جشن دانش آموزان ممتاز   262
  1384دیماه   مراسم افطاري و اهداء جوایز به خانواده هاي شاهد و ایثار گر  263
    سمپوزیوم مکاترونیک در دانشکده مهندسی عمران   264
  29/2/1384و28  )1شماره کاست ( نخستین همایش تخصصی و مسائل حقوقی در مهندسی عمران  265
    نخستین همایش مسائل حقوقی در مهندسی عمران   266
  29/2/1384و28  نخستین همایش مسائل حقوقی در مهندسی عمران در دانشکده عمران  267
  29/2/1384و28  نخستین همایش مسائل حقوقی در مهندسی عمران در دانشکده عمران  268
  29/2/1384و28  هندسی عمران در دانشکده عمراننخستین همایش مسائل حقوقی در م  269
    دوره مشترك کارشناسی ارشد انرژي در دانشکده مهندسی مکانیک و ادامه آن سمپوزیوم مگاترونیک با حضور شرکت آلمانی   270
  16/2/1385  نامدار  مراسم افتتاحیه آزمایشگاه شیمی با شرکت میهمانان خارجی از یک شرکت آلمانی در ایران با سخنرانی مهندس  271
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