
  
  آثار ثبت شده در فهرست ملی ، منطقه اي و جهانی حافظه جهانی 

  
  

  محل نگهداري  عنوان اثر
تاریخ ثبت در 
حافظه جهانی 

  ایران

تاریخ ثبت در 
حافظه جهانی 
  یونسکو

  مالحظات

  گواهی  پرونده
  

1  

مجموعه اسناد تشکیالت اداري آستان قدس رضوي در دوره 
  صفویه 

موزه ها و مرکز سازمان کتابخانه ها، 
  اسناد آستان قدس رضوي

1387  *1388  *  *  

2  

  

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز   مجموعه قرآنهاي خطی نگاشته شده روي پوست آهو
  اسناد آستان قدس رضوي

1387    *  *  

3  

  
  نسخه خطی سفینه تبریز

       کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
  مجلس شوراي اسالمی

1387    *  *  

4  

  
  *  *  1386*  1387  کاخ موزه گلستان  نسخه خطی شاهنامه بایسنقري

5  

  
  *  *  1394*  1387  موزه ملی ایران  نسخه خطی مسالک و ممالک 

6  

  
  *  *  1386*  1387  کتابخانه مرکزي تبریز  نسخه خطی وقفنامه ربع رشیدي



7  
        کتابخانه، موزه و مرکز اسناد   نسخه التفهیم الوائل صناعه التنجیم

  مجلس شوراي اسالمی
1388  *1390  *  *  

  *  *  1390*  1388  کاخ گلستان  نسخه خطی خمسه نظامی  8
  *  *  1390*  1388  کتابخانه و موزه ملی ملک  نسخه خطی خمسه نظامی  9
  *  *  1390*  1388  موزه ملی ایران  نسخه خطی خمسه نظامی  10
  *  *  1390*  1388  دانشگاه تهرانکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد   نسخه خطی خمسه نظامی  11
  *  *  1390*  1388  مدرسه عالی شهید مطهري  نسخه خطی خمسه نظامی  12
    *    1389  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  )ره(مجموعه تصاویر و بیانات امام  13
    *    1389  موسسه مطالعات تاریخ معاصر  مجموعه عکس هاي تاریخی  14
    *    1389  کتابخانه آیت اله سریزدي در یزد  نسخه خطی تلخیص اقلیدس  15
    *  1393منطقه *  1389  کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران  نسخه خطی وندیداد  16

17  
     مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی  مجموعه نقشه هاي تاریخی ایران

  وزارت امور خارجه
1389  *1392  *  *  

  *  *    1389  دانشگاه اصفهان  وزیرنسخه خطی بیاض تاج الدین احمد   18

19  
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز   مجموعه جزوات قرآنی عثمان بن وراق

  اسناد آستان قدس رضوي
1389    *    

  *      1390  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مجموعه سرودها و آثار موسیقیایی انقالب اسالمی  20
        1390  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  موسیقیایی دفاع مقدسمجموعه سرودها و آثار   21
  *  *  1391*  1390  مدرسه عالی شهید مطهري  ذخیره خوارزمشاهی  22
  *  *    1390  کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران  ذخیره خوارزمشاهی  23
  *  *    1390  کتابخانه مرکزي تبریز  انجیل رسوالن  24



    *    1390  مرکز احیا میراث اسالمی در قم  نهج البالغه  25
    *    1391  بنیاد شهید و امور ایثارگران  )59-42(مجموعه اسناد شهداي انقالب اسالمی  26
    *    1391  بنیاد شهید و امور ایثارگران  ) 67-59(مجموعه اسناد شهداي دفاع مقدس  27
    *    1391  سیما اداره کل آرشیو سازمان صدا و  اذان رحیم موذن زاده اردبیلی  28
    *  1393منطقه *  1391  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مستند جان مرجان  29

30  
کتابچه جمع و خرج کل ممالک محروسه سیچقان ئیل سنه 

1318  
    *    1392  موسسه مطالعات تاریخ معاصر

    *    1392  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  گنجینه فرهنگ مردم  31

32  
آرشیو مرکز آموزش و پژوهش هاي   اسناد و تصاویر کربالمجموعه 

  وزارت امور خارجه
    *  1393منطقه *  1392

  *    1394*  1392  ) 2(سازمان اسناد و کتابخانه ملی   کلیات سعدينسخه خطی   33

34  
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز   مثنوي معنوي

  اسناد آستان قدس رضوي
1392      *  

  *      1392  سازمان اسناد و کتابخانه ملی  مثنوي معنوي  35
  *      1392  کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران  مثنوي معنوي  36

37  
       کتابخانه، موزه و مرکز اسناد   مثنوي معنوي

  مجلس شوراي اسالمی
1392      *  

  *      1392  کاخ موزه گلستان  مثنوي معنوي  38
  *      1392  ملی ملککتابخانه و موزه   مثنوي معنوي  39

           کتابخانه، موزه و مرکز اسناد   االبنیه عن حقایق االدویه  40
  مجلس شوراي اسالمی

1392    *    



    *    1392  سازمان اسناد و کتابخانه ملی  سفرنامه ناصرخسرو  41
        1394  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مجموعه اسناد تصویري دفاع مقدس  42
  *  *    1394  سازمان اسناد و کتابخانه ملی  )کامران قاجار(ایران تصویريمجموعه   43

44  
 مجموعه مکاتبات سران و روساي کشورهاي جهان با 

   قاجارپادشاهان 
    مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی 

  وزارت امور خارجه
1394    *  *  

45  
    مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی   مجموعه عکس هاي تاریخی دوره قاجار

  وزارت امور خارجه
1394      *  

      1395منطقه *  1394    عرفات العاشقین  
  *  *    1395  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مجموعه مستند تلویزیونی پل آزادي  46
  *  *    1395  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مجموعه مستند تلویزیونی همراه باد در دل تنهایی کویر  47
  *  *    1395  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مستند تلویزیونی یاد و یادگارمجموعه   48
  *  *    1395  اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما  مجموعه مستند تلویزیونی کودکان سرزمین ایران  49
  *      1396  مجموعه شخصی  مجموعه نت نوشته هاي پیانو استاد مرتضی خان محجوبی  50
      1396*      جامع التواریخ  51

  پانته آ  بدرزاده: تهیه و تنظیم

 96آذرماه 


