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*پروژه ها ی اجرایی :

* اولین جشنواره عکس نوروزی )فروردین ماه(
*25امین کنفرانس مهندسي برق ایران )اردیبهشت ماه(                                           

* آئین تجلیل اساتید نمونه آموزشی دانشگاه )اردیبهشت ماه(
*گردهمایي اعضاي هیات علمي - باشگاه دیپلماتیک )اردیبهشت ماه(
* جشن روز استاد و تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه )اردیبهشت ماه(

*آذین بندی سازمان مرکزی به مناسبت عید غدیر)شهریورماه(
* همکاری در برگزاری مراسم ورودی های جدید )مهرماه( 

* برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای در آموزش مهندسی)آبان ماه(
* تهیه هدایا برای میهمانان ویژه )آبان ماه(

*  نشست معاونین پزوهشی دانشگاه های سطح 1 کشور)آذرماه(                  
* برگزاری افتتاحیه و اختتامیه پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی  ایران)آذرماه(

* همایش بسیجیان دانشگاه )آذرماه(
* همکاری در برگزاری سمینار تخصصی زلزله)آذرماه(

* پروژه برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، هفته پژوهش)آذرماه(
* هفته پژوهش و تجلیل از پژهشگران برتر دانشگاه )آذرماه(

*تهیه مستند از اساتیدبرترپژوهشی )آذرماه(
* پنجمین نشست اعضای هیات رئیسه با ریاست دانشگاه )آذرماه(

*افتتاح آمفی تئاتر دانشکده عمران )آذرماه( 
*نمایشگاه ارایه دستاوردهای علمی برق )آذرماه( 

* عکاسی از کارگاه آمادگی در برابر زلزله)دی ماه(
* تودیع  و معارفه معاونت ها ی پژوهشی وفناوری، دانشجویی و فرهنگی و آموزشی)دی ماه ( 

* جشن ها و آذین بندی دهه فجر)بهمن ماه (
* اولین گردهمایی دانشجویان ممتاز بورسیه قلم چی و همکاری در برگزاری آن)بهمن ماه (

*برگزاری دوره آئین سخنوری و فن بیان)بهمن و اسفند(
* رونمایی از کتاب حافظ و قرآن و همکاری در برگزاری مراسم)اسفندماه(

* اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه نصیر )اسفندماه(
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*پروژه ها ی اجرایی :

* انتشار ماهنامه خبرنامه نصیر
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* مهرماه 1396

* گردهمایی ایثارگران و آغاز سال تحصیلی 

* تجلیل از رتبه های برتر نو ورود
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* آذر 1396

*نشست ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی 

* طراحی جلد سی دی و لیبل سی دی نشست بررسی ارتقاء دانشگاه به تراز بین المللی 
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* فروردین 1396

* طراحی بنر) به مناسبت سال جدید(

* طراحی پوستر)اولین جشنواره عکس نوروزی(
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* فروردین 1396

* طراحی پوستر به مناسبت میالد حضرت فاطمه الزهرا)ص( و روز زن

* اردیبهشت 1396 

* طراحی لوگو، سربرگ، پاکت و پوستر ) پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
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* اردیبهشت 1396

* طراحی پوستر بزرگداشت روز معلم

* طراحی کارت دعوت به مناسبت جشن روز استاد و تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه
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* اردیبهشت 1396

* طراحی دعوت نامه )بسیج اساتید(

* طراحی بنر والدت ع لی اکبر )ع(

* طراحی بنر نیمه شعبان 
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* اردیبهشت 1396

* طراحی لوگو، پوسترو کارت دعوت جشنوراه فن

* خرداد 1396

* طراحی پوسترو بنر آئین تجلیل از خدمات استاد حضرت حجت االسالم والمسلمین نبی ا... فضلعلی
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* خرداد 1396

* طراحی پوستر، وبنر ماه مبارک رمضان 

* طراحی بنر ارتحال امام خمینی )ره(

* طراحی بنرسالروز آزادی خرمشهر 
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* تیر 1396

* طراحی بنر به مناسبت عیدسعید فطر 

* مرداد 1396

* طراحی بنر به مناسبت میالد امام رضا)ع( و دهه کرامت 
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* مهر 1396

* طراحی پوستر جشنواره فیلم فن 

* امضای تفاهم نامه فیمابین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و موسسه علمی آموزشی قلم چی 
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* مهر 1396

* طراحی پوسترو کتابچه فرزانگان ) تقدیر از فرزندان ممتاز کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه(
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* آبان 1396

* طراحی پوستر به مناسبت ایام عاشورا

                                                                                                               * طراحی استند نشست معاونین پژوهشی

* طراحی پوستر به مناسبت ایام عاشورا
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* آبان 1396

* طراحی سربرگ، پاکت، پوسـتر، هدرســایت، بروشــور، بنر، استند، کارت دعوت، جلـــدکتاب، لوح سپاس، certificate، کارت 
شنــاسایی و طراحی سن ، جهت پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی  ایران 
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* آذر 1396

* طراحی کارت دعوت پنجمین نشست اعضای هیات رئیسه با ریاست دانشگاه 

* طراحی برای هدر سایت دانشگاه 
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* آذر 1396

* طراحی کارت دعوت، بنر، کاور سی دی، بک گراند سالن، پاورپوینت، تندیس و جهت هفته پژوهش و تجلیل از پژهشگران برتر دانشگاه 
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* دی 1396

* طراحی جلد مستند سازی فعالیت های دفتر نظارت و ارزیابی 



PR.KNTU.AC.IR 27

* دی 1396

* طراحی جلد سی دی و لیبل سی دی نشست بررسی ارتقاء دانشگاه به تراز بین المللی 

* طراحی مدرک دانشنامه برای فارغ التحصیالن
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* بهمن 1396

* طراحی پوستر نخستین دوره برگزاری کهاد                                      * طراحی سامانه های ارتباطی روابط عمومی 
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* بهمن 1396

* طراحی پوستر به مناسبت ایام دهه فجر

* اسفند 1396

* طراحی کارت تبریک سال نو )1396(
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* طراحی نشریه ماهنامه، خبرنامه نصیر

* طراحی تصویر برای صفحه اول سایت
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* طراحی بنر تسلیت

* طراحی بنرهای مناسبتی )اعیاد، شهادت ها، میالد و ...(

* طراحی بنر و پوستر ) کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه (
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* طراحی پوستر از تصاویر مراسم ها

* طراحی لوح سپاس
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* طراحی کارت ویزیت

* طراحی ساک دستی 
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*سایت ها و روزنامه 
* ضرورت ورود دانشگاه ها به عرصه بین المللی/ باشگاه خبرنگاران جوان 

* راهکار های بین المللی کردن دانشگاه ها/ باشگاه خبرنگاران جوان 
* جزئیات اجرای طرح بین المللی شدن در دانشگاه خواجه نصیر / خبرگزاری فارس

* استارت دانشگاه خواجه نصیر برای اجرای طرح ارتقای دانشگاه به تراز بین المللی / خبرگزاری فارس
* حرکت دانشگاه به سوی تحقق طرح های اقتصاد مقاومتی/ باشگاه خبرنگاران جوان

* اولویت با پژوهش های کارآفرین است/تدوین برنامه عملیاتی پژوهشی/خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 
* پژوهش ها به کدام آدرس بروند؟/خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 

* ساخت خودروی برقی ساینا با همکاری دانشگاه خواجه نصیر و شرکت سایپا/ خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
* دانشمند ایرانی: وزارت علوم در توسعه فناوری جدی تر وارد شود/خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

* امکان تغییر رشته دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر فراهم شد/ ایسنا
* زیرساخت های انجام پروژه های پژوهشی در کشور باید فراهم شود/خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

snn/مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه خواجه نصیر *
* 11 دانشگاه برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست راهکار ارایه می کنند/ همشهری آنالین

* افزایش تعداد مقاالت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/خبرگزاری صدا سیما 

* امور رسانه:

5- خبر 20 شبکه 4 سیما /  گزارش خبری چاپگر سه بعدی ) دکتر ریاحی (
6- برنامه نبض دانشجو شبکه خبر /  گزارش خبری تیم رباتیک دانشگاه

دی ماه 96
1- نبض دانشجو شبکه خبر / گزارش از تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
2- دوربین هفت شبکه آموزش / گزارش از کتابخانه ها در فصل امتحانات

3- خبر 20 شبکه چهار سیما /  نشست روسای سطح یک )دکتر خاکی صدیق( 
4- خبر 20 شبکه چهار سیما /  گفتگو  )دکتر خاکی صدیق( 

5- شبکه خبر / پوشش تفاهم نامه دانشگاه با دانشگاه کایست کره جنوبی ) راه اندازی رشته فناوری فرهنگ(

بهمن ماه 96
1- خبر 21 شبکه 1 سیما/ گزارش خبری از دکتر سید مهرداد حسینی
2-   برنامه چرخ شبکه 4 سیما / روز ملی فناوری فضا )دکتر روشنیان (

3-  برنامه چرخ شبکه 4 سیما / فعالیت های علمی در سطح بین الملل )دکتر خاکی صدیق (
4-   برنامه فوتون شبکه 4 سیما / دومین کنفرانس ملی اطالعات مکانی

5- دوربین هفت شبکه آموزش / گزارش از چهارمین کنفرانس مهندسی مدیریت شهری، عمران و معماری
6-خبر 20 شبکه 4 سیما / گفتگوی ویژه ایمنی سازه ها ) دکتر ذوالفقاری  و دکتر عسگریان (

اسفند ماه 96
1- برنامه چرخ شبکه 4 سیما / شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  )دکتر ابراهیمی-دکتر نیکخواه (

2- خبر 20 شبکه 4 سیما /  گزارش خبری شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  
3- خبر 20 شبکه 4 سیما /  مصاحبه تصویری زنده با دکتر نیکخواه در رابطه با  شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  

4- خبر 13 شبکه خبر / گزارش خبری شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  
5- خبر 14 شبکه خبر/ گزارش خبری شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  
6- خبر 18 شبکه خبر/ گزارش خبری شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  
7- خبر 20 شبکه خبر/ گزارش خبری شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا  
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گزارش های تلویزیونی  و رادیویی 
*گزارش تلویزیونی از خودروی برقی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ شبکه خبر/ نبض دانشجو  

* گزارش دوربین هفت از مراسم تقدیر از مهندسان پیشکسوت و فعاالن فرهنگی دانشگاه/ شبکه آموزش 
*گزارش شبکه خبر سیما )نبض دانشجو( از خودرو برقی ساینا

* مصاحبه ریاست دانشگاه در خصوص برنامه های دانشگاه در سال 1397 شبکه سراسری خبر 
* مصاحبه دکتر علی خاکی صدیق با رادیو گفتگو در خصوص فعالیتها و دستاوردهای علمی دانشگاه

* گزارش دوربین هفت از افتتاحیه جشنواره نواوری و کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
* گزارش دوربین هفت از پنجمین کنفرانس ملي پژوھش ھای کاربردی در مھندسي عمران، معماری و مدیریت شھری

* گفتگــوی خبــری ســاعت 20 شــبکه 4 ســیما بــا حضــور مهنــدس رزاق بلــوری افشــار موضــوع: تولیــد خــودروی برقــی ســاینا 
بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و شــرکت ســایپا

ــو موضــوع: وضعیــت ورزش دانشــگاهی در کشــور و  ــا رادی ــی دانشــگاه ب ــر تربیــت بدن ــرور مدی ــر افشــار هن * گفتگــوی دکت
ــن طوســی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدی

* گزارش پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران در دانشکده مکانیک/شبکه 4 سیما
* مصاحبه آقای دکتر کریمی مدیر توسعه پژوهشی دانشگاه/شبکه العالم

* گزارش تلویزیونی آئین تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1396/ شبکه خبر سیما
* گزارش از زندگی دانشجویی در خوابگاه)دانش( تهرانپارس به بهانه روز دانشجو /شبکه 2سیما
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* کارهای دفتری:

* انجام امور منشي گري از قبیل پاسخگویي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه  ي هفتگي و تنظیم قرار مالقاتها 
* انجام امور دبیرخانه اي از قبیل: شماره گذاري، ثبت و پیگیري مکاتبات و مراسالت

* انجام امور مربوط به تایپ، تکثیر و بایگاني
* انجام امور مالي از قبیل دریافت، توزیع تنخواه گردان، پیگیري صورت هزینه هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه

* برنامه ریزي، هماهنگي و انجام اقدامات الزم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط
* پیگیري امور اجرایي مرتبط از قبیل تعمیرات و کاالهاي درخواستي

* پاسخگویي به مراجعان حضوري
* همکاري و هماهنگي با سایر متصدیان پستهاي مرتبط  در انجام وظایف محوله 

* سفارش و نظارت بر درج آگهي هاي دانشگاه در روزنامه ها )مزایده، مناقصه، و ....(
* سامانه پیامکی

* دریافت و ارسال فکس
*ارسال ایمیل به اساتید، دانشجویان

* تهیه اقالم درخواستی دانشکده ها، انجمن های دانشگاه و معاونت ها
* همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی سطح کشور / در خصوص اطالع رسانی برنامه ها، کنفرانس ها و ...

  انجام امور تایپی
انجام کلیه پرینت ها

ارسال نامه ها از طریق سیدا
انجام امور وابسته به زبان انگلیسی

مشارکت در تهیه ی کتابچه ی فرزانگان
همکاری در توزیع هدایا، پوستر ها، کارت های دعوت و ...

دریافت اطالعات و برقراری ارتباط از طریق ایمیل با اساتیدی که درخواست کارت ویزیت می دهند
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* فضای مجازی:

* دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در آینه رسانه ها

* دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در آینه رسانه ها

* برنامه زنده تلویزیونی با حضور دکتر علی اشرفی زاده عضو هیات علمی دانشکده مکانیک در موضوع آموزش مهندسی 

* رشته فناوری فرهنگ در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
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* فضای مجازی:

* بروز رسانی اخبار وب سایت دانشگاه

* بروز رسانی عکس تمام مراسمات در گالری عکس وب سایت دانشگاه

* بروز رسانی فیلم تمام مراسمات در گالری فیلم وب سایت دانشگاه

* خاطرات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

* اطالع رسانی مراسمات مختلف دانشگاه از طریق سامانه پیامکی
* نمایشگاه مجازی فعالیت های دانشگاه
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* فضای مجازی:

* چاپگر سه بعدی ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

* برگزاری دوره آموزشی لینوکس در دانشکده صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

* آئین بزرگداشت روز استاد و تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

* لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
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* فضای مجازی:

* 25امین کنفرانس برق ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

*گزارش تلویزیونی از پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

* اختتامیه پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

*گزارش شبکه آموزش از مراسم ورودی های جدید دانشگاه
 

*گزارش تلویزیونی از نمایشگاه علم و فناوری در خدمت صنعت و اقتصاد
 دانشکده مهندسی برق
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* فضای مجازی:

* آپدیت اپلیکیشن همراه نصیر

* رصد فضای مجازی و انعکاس نام دانشگاه در فضای مجازی
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*فروردین 1396
*استقبال از بهار در دانشکده ها

*دید و بازدید های نوروزی همکاران سازمان مرکزی با ریاست دانشگاه
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* اردیبهشت 1396

* 25امین کنفرانس مهندسي برق ایران                                          * آئین تجلیل اساتید نمونه آموزشی دانشگاه
 

*گردهمایي اعضاي هیات علمي - باشگاه دیپلماتیک                    
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* خردادماه 1396

* مذاکرات فی ما بین مسئولین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و دانشگاه MAIروسیه   

*ضیافت افطار معاونت بین الملل برای دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه با حضور دکتر خاکی صدیق 

*کنگره اخالق و علوم
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* تیرماه 1396

* عکاسی از مراسم نشست هم اندیشی اساتید با موضوع مهندسی اشتغال زایی در کشور    

*عکاسی از افتتاح مرکز پژوهش و فناوری دانشکده برق 

عکاسی از مذاکرات روند همکاری های آموزشی - تحقیقاتی با دانشگاه هانوفر آلمان
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*شهریور1396
* تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و اهدای گل به همکاران  

* آذین بندی سازمان مرکزی به مناسبت عید غدیر
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*مهرماه 1396

* مراسم ورودی های جدید دانشگاه

*مجری گردهمایی ایثارگران و آغاز سال جدید تحصیلی

*عکاسی از نمایشگاه کتاب در دانشکده مکانیک 

*عکاسی از بازسازی آمفی تاتر دانشکده عمران 
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* مهرماه 1396

* عکاسی از ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی در دانشکده مکانیک  

* عکاسی از گردهمایی اعضای هیات علمی دانشکده برق 

*عکاسی از دسته عزاداری دانشگاه 

* عکاسی از تجلیل از  آقای سید رضا هاشمی 
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* آبان 1396

* عکاسی از تقدیر ریاست دانشگاه از تیم دانشجویی دانشکده ریاضی

*همکاری در برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی کشور

*عکاسی از برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای در آموزش مهندسی 
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* آبان 1396

* عکاسی از پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی 

*عکاسی از سالن غذا خوری مکانیک 

*عکاسی از نشست معاونین پزوهشی دانشگاه های سطح 1 کشور

*عکاسی از کارگاه های آموزش مهندسی 

* عکاسی از مسابقه فوتبالدستی
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*آذر 1396

* همایش بسیجیان دانشگاه

* نشست ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی و تجلیل از برگزیدگان پژوهشی 

* عکاسی از مسابقه ارائه در سه دقیقه 
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*آذر 1396

* عکاسی از ابقای ریاست دانشگاه  

* همکاری در برگزاری نشست ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی و تجلیل از برگزیدگان پژوهشی

*عکاسی از افتتاح آمفی تئاتر دانشکده عمران 
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*آذر 1396

*عکاسی از تقدیر ریاست از پروفسور عمیدپور 

* عکاسی از دیدار ریاست با اعضای شورای بسیج 

* عکاسی از سمینار تخصصی زلزله 

* برگزاری مراسم ترحیم همکاران؛ نانکلی، نیکخوی و آقایی
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*آذر 1396

* عکاسی از امضای تفاهم نامه با دانشگاه ژنو  

*نمایشگاه ارایه دستاوردهای علمی برق 

* عکاسی از همایش بسیجیان دانشگاه 

*عکاسی از همکاري دانشگاه و وزارت راه و مسکن
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*دی 1396
* عکاسی ازتودیع  و معارفه معاونت ها ی پژوهشی وفناوری، دانشجویی و فرهنگی و آموزشی  

 *عکاسی از حضور دکتر علیرضا زاکانی در دانشکده عمران

* عکاسی از کارگاه آمادگی در برابر زلزله 
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*دی 1396

*عکاسی از کارگاه کشوری تخصصی تربیت مربی 

*عکاسی از نشست ریاست با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 
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*بهمن 1396

* جشن دهه فجر

* اولین گردهمایی دانشجویان ممتاز بورسیه قلم چی و همکاری در برگزاری آن

*آذین بندی سازمان مرکزی به مناسبت دهه فجر

*سیاهپوش کردن سازمان مرکزی به مناسبت فاطمیه
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*بهمن 1396

*عکاسی از تقدیر از دکتر احمدیان  

*تقدیر دکتر واعظ زاده  و انتصاب دکتر مسعودی 

*عکاسی از جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر خیام نیکویی  
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*بهمن 1396

* عکاسی از دومین جلسه شورای مطالعات راهبردی 

*برگزاری دوره آئین سخنوری و فن بیان
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* اسفند 1396

* مجری رونمایی از کتاب حافظ و قرآن و همکاری در برگزاری مراسم

*مراسم روز مهندس

*برگزاری دوره آئین سخنوری و فن بیان
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*بهمن 1396

* اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه نصیر 

*عکاسی از جلسه امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و IITJAMMU هندوستان

*عکاسی از جلسه دکتر شیخ معاون شهرداری تهران و تقدیر از دکتر صدیق
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* اسفند 1396

* عکاسی از انتصاب دکتر ترابی و دکتر طالعی
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* افکار سنجی:

* دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان، اساتید و کارمندان )در موضوعات مختلف(
* انتقال پیشنهادات، انتقادات و ... به مسئولین دانشگاه

* آمادگی برای نظر سنجی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه
* افکار سنجی از دانشجویان جدیدالورود
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* برنامه های جانبی:

* برگزاری مسابقه عکس )جشنواره عکس نوروزی(
* برگزاری مسابقه شعر و عکس جشنواره تابستانه )من یک خواجه نصیری هستم(

* برگزاری مسابقه شعر و عکس )سوگواره عاشورائیان(
* برگزاری مسابقه حماسه حضور و تزیین واحدها به مناسبت 22 بهمن

* ارائه سیم کارت رایگان در تمامی دانشکده ها
* هماهنگی بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه دانشکده ها
* زیبا سازی فضاهای عمومی در مناسبت ها و مراسمات

* توزیع بلیط های تئاتر و مکان های تفریحی با تخفیف ویژه بین کارکنان و دانشجویان
* همکاری با بسیج اساتید در برگزاری مراسمات و برنامه ها

* همکاری با بسیج کارکنان در برگزاری مراسمات و برنامه ها 
* همکاری با تشکل های دانشجویی

* به روز رسانی اقالم و تجهیزات روابط عمومی
* همکاری با تمام دانشکده ها
* حضور در جلسات مختلف

* برگزاری جلسات کارگروه روابط عمومی
* تهیه هدایای میهمانان
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