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  نام خدا به
  
  
  
  
  
  

   مقدمه
س فعالیت وـ پاریونسککمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، به عنوان نهاد رابط جمهوري اسالمی ایران با ی

مانه و ضور عالط به حمندي جمهوري اسالمی ایران از یونسکو و تأثیرگذاري در آن، منوکند. بهرهمی
اي امهي و برناختارسهاي المللی و ظرفیته بینهوشمندانه ایران در یونسکو، شناخت دیپلماسی پیچید

عطوف به ریزي مرنامهبهاي علمی، فرهنگی، آموزشی و ارتباطاتی ایران، و یونسکو، استفاده از ظرفیت
  هدف است.

یسیون ظایف کمهاي اصلی مبتنی بر شرح وها و اولویتدر این گزارش تالش شده است تا سیاست 
 جملهاختاري یونسکو از سهاي استفاده از ظرفیت رود به جزئیات پرهیز شود.مورد توجه قرار گیرد و از و

 واسالمی، طراحی ـیالمللی با نام بزرگان ایرانهاي بینهاي دانشگاهی، طراحی جایزهایجاد کرسی
ت موس، ثبنامل اي درجه دو یونسکو در ایران، ثبت میراث فرهنگی، طبیعی وایجاد مراکز منطقه

  . وده استبورد تأکید طور ویژه مکره و ثبت آثار مکتوب ایران در یونسکو بهاي زیستهگاهذخیره
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   منديهاي بهرههاي همکاري و فرصتآفرینی در یونسکو، ظرفیتساز و کارهاي نقش
  اجتماعی وهاي فرهنگی/ فکري ایران در حوزه هايپیشنهادها و دیدگاهکردن المللیـ بین

  هاي جدید در یونسکوسازيي و بلوكـ یارگیر
  هاي جهانی یونسکوهاي ایران از طریق گزارشـ مستندسازي دستاوردها و پیشرفت

ها و یانیهها و بنسیونالمللی در چارچوب کنواـ حضور عالمانه در تکوین/تکامل و تدوین هنجارهاي بین
  هاي یونسکوقطعنامه

  انی یونسکوهاي جهاز ظرفیت هر چه بیشترـ استفاده 
  هاي دانشگاهی یونسکو در ایراناندازي کرسیـ راه

  المللی یونسکو در ایران اي و بینـ تشکیل مراکز منطقه
  المللی یونسکو ـ جوایز بین

  اسالمی -هاي بزرگ ایرانیکردن شخصیتـ جهانی
  دیگر کشورها هايبهـ استفاده از تجر

  میراث مستند/ میراث طبیعی ـ ثبت آثار  میراث فرهنگی/ میراث ناملموس/
  سازي در ایرانـ ظرفیت

    SMARTـ طراحی یک راهبرد 
  کشورها انبه باجهنگی دوالمللی با دیپلماسی فرهاي بینجانبه در سازمانتعامل دیپلماسی فرهنگی چندـ 

  لهاي کالن و راهبردي یونسکو، به جاي حضور منفعـ مشارکت فعال در تدوین سیاست
  با تداوم ري توامردبابجدید و تالش براي تبدیل مفاهیم به برنامه/ سیاست/ قطعنامه با  ـ طرح مفاهیم

   کوگذاري در یونسبه سیاست پذیريکاري نو، به منظور تغییر وضعیت از سیاست ـ ارائه ایده/ روش/ برنامه و یا ساز و
  یپایانگرفتن اصل همهاي ملی با در نظرافزایی همه ظرفیتـ تجمیع و هم

  هاي بازیگران ایرانی در صحنه دیپلماسی علمی/ فرهنگیـ استفاده از همه ظرفیت
  هاآن ضویتدوره ع الدولی یونسکو و جدیت درهاي شوراهاي بینگرفتن کرسیـ تالش براي در اختیار

ن گرفتزيه بابـ شناخت از وضعیت جدید بازي در عرصه جهانی و بازیگران جدید و به همان نسبت 
  ان جدید ایرانیبازیگر

  
   گانه براي حضور مؤثرتر جمهوري اسالمی ایران در یونسکوهاي چهارمؤلفه

  کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
  دفتر نمایندگی و سفیر جمهوري اسالمی ایران در یونسکو

  هاي دولتی نهادها و سازمان
   اي یونسکو در تهراندفتر منطقه
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  و در ایرانپنج نقش اصلی کمیسیون ملی یونسک
اي و اي، منطقهرمنطقهاتر زیبین دولت، نهادهاي دولتی و غیردولتی و افراد با یونسکو، مراکز و دف نقش رابط:

  رها و نهادهاي نظام ملل متحدهاي ملی دیگر کشواي و با کمیسیونمنطقه بین
  هاي ذیربطازمانهاي کاري یونسکو به نهادها و ساي در زمینهارائه خدمات مشاوره نقش مشورتی:

  ها و انتشارات یونسکو در سطح ملیمعرفی اهداف، راهبردها، برنامه رسانی:نقش اطالع
ر ي حضور دافراد برا کمک به مقامات دولتی، نهادها و مجامع دولتی، غیر دولتی و کننده:نقش هماهنگ

  کشور هاي یونسکو و ایجاد زمینۀ مشارکت مجامع فکري و علمیها و اجالسگردهمایی
هاي تخصصی در سطوح ملی، ها و اجالسهاي آموزشی همایشها و کارگاهبا برگزاري دوره نقش اجرایی:

  اي با کمک مالی، کارشناسی یا تجهیزاتی یونسکواي و بین منطقهاي، منطقهزیرمنطقه
  

  ارکان کمیسیون ملی یونسکو در ایران
هاي کلی کمیسیون ملی ها و تصویب برنامهیاستن سترین وظایف شوراي عالی، تبییمهم شوراي عالی:

هاي ساالنه و همچنین هاي عمومی یونسکو و تصویب گزارش فعالیتها و فعالیتدر قالب برنامه
وگو دربارة گفت هاي اعزامی به کنفرانس عمومی وتااظهارنظر پیرامون تأمین بودجه، تأیید اعضاي هی

قل که حدا هاي مربوط استمیسیون و سازمانکارتباط میان  هاي کمیسیون ملی و ایجادتوسعۀ فعالیت
  دهد.دو بار در سال تشکیل جلسه می

ترین وظایف شوراي اجرایی، کسب نظر از دولت در خصوص مشارکت در مهم شوراي اجرایی:
ارائه  اي و ملی یونسکو و همچنینالمللی، منطقههاي بینها و فعالیتریزي، اجرا و ارزیابی برنامهبرنامه

 صمیمات وتولت در مورد اجراي پیگیري نظرات و پیشنهادهاي دها به دولت، پیشنهاد در این زمینه
جامع مو سایر  هاي یونسکو، طرح و پیگیري پیشنهادهاي جمهوري اسالمی ایران در کنفرانس عمومیتوصیه

  د.شویکیل مکه ماهی یکبار تش یونسکو، پیشنهاد برنامه و بودجۀ کمیسیون به شوراي عالی
ی ي اجرایی شورادبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو که مجري مصوبات شوراي عالی با هماهنگ دبیرخانه:

  شود.زیر نظر دبیرکل اداره می که و تالش براي تحقق اهداف و وظایف کمیسیون است
  

   پنج حوزه کاري کمیسیون ملی یونسکو
  آموزش

  طبیعی علوم
  علوم اجتماعی و انسانی

  فرهنگ
  رتباطاتا
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   هاي ملی کمیسیون ملی یونسکوهاي تخصصی و کمیتهگروه
  آموزش:  گروه

   کمیتۀ ملی آموزش (آموزش و توسعه پایدار)
   کمیتۀ ملی آموزش عالی

 گروه علوم طبیعی:
  MAB)کمیتۀ ملی انسان و کره مسکون (

  )(IHPشناسی کمیتۀ ملی آب
  (IOC)شناسی کمیتۀ ملی اقیانوس

  ) (IGCPالمللی علوم زمین بین کمیتۀ ملی برنامه
  در حال ایجاد است.  )IBSPکمیته علوم پایه (

   گروه علوم اجتماعی و انسانی:
  و اخالق در علوم و فناوري کمیتۀ ملی اخالق زیستی

  )MOSTهاي اجتماعی (کمیتۀ ملی مدیریت دگرگونی
 کمیته ملی ورزش و جوانان 

  : گروه فرهنگ 
  )ایجاد است(در حال  ث فرهنگیکمیته ملی میرا           

   گروه ارتباطات:
   کمیتۀ ملی ارتباطات

   کمیتۀ ملی اطالعات براي همه
  کمیتۀ ملی حافظه جهانی 

             
  )مورد 14(  هاي دانشگاهی یونسکو در ایرانتأسیس کرسی

 )1388کرسی کارآفرینی یونسکو در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (ـ 
 )1390یف (تی شرو در مدیریت آب و محیط زیست براي شهرهاي پایدار در دانشگاه صنعکرسی یونسک ـ

 یوفیزیکبمی و اي در زمینه دیابت در موسسه بیوشیـ کرسی یونسکو در زمینه تحقیقات بین رشته
 )1393دانشگاه تهران (

 )1393کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران ( ـ
 )1393آموزش مهندسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ( کرسی یونسکو در زمینه ـ

د اسالمی گاه آزادانش هاي پاك و تجدید پذیر در واحد علوم و تحقیقاتـ کرسی یونسکو در زمینه انرژي
)1393 ( 

 نطقه درهاي مکرسی یونسکو در زمینه مدیریت بالیاي طبیعی در جمهوري اسالمی ایران و کشورـ 
 )1393ش عالی علمی کاربردي سوانح طبیعی (پژوهشکده و مرکز آموز

  )1393(هنگیان ه فرـ کرسی یونسکو در زمینه معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در دانشگا
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  )1394( در دانشگاه تهران ـ کرسی یونسکو در زمینه فرهنگ و فضاي مجازي
  هید بهشتیـ کرسی یونسکو در زمینه صلح، حقوق بشر و دموکراسی در دانشگاه ش

   ) 1395( کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیري آنالین در دانشگاه مهر البرز ـ
   ) 1395( در زمینه سالمت اجتماعی در دانشگاه تهران ـ کرسی یونسکو 

   ) 1395( کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور تهران ـ
   ) 1395( ی در فرهنگستان علومکرسی یونسکو در زمینه طب سنت ـ

  
  مورد) 20( یونسکو میراث جهانی فهرستمیراث فرهنگی ایران درآثارثبت 

   ،شده ایراناثر ثبت اولینبه عنوان  بیستونـ 
  ، شده ایراناثر ثبت دومینبه عنوان  سلطانیهـ 
  ، شده ایراناثر ثبت سومینبه عنوان  پاسارگادـ 
  ، شده ایراناثر ثبت چهارمینبه عنوان  انداز تاریخی آنبم و چشم ـ
  ، شده ایراناثر ثبت پنجمینبه عنوان  تخت سلیمان ـ

  1358، شده ایراناثر ثبتششمین به عنوان  چغازنبیلـ 
  1358،شده ایراناثر ثبت هفتمینبه عنوان میدان امام اصفهان ـ 
  1358،شده ایراناثر ثبت هشتمینبه عنوان  تخت جمشید ـ 

   1387، شده ایرانه عنوان نهمین اثر ثبتبقره کلیساي آذربایجان  مجموعهـ 
  1388 ،شده ایرانآبی شوشتر به عنوان دهمین اثر ثبت ـ هاي تاریخیسازهـ 
     1389 ،ایران شدهعنوان یازدهمین اثر ثبتازار تبریز بهـ ب
  1389، ده ایرانشعنوان دوازدهمین اثر ثبتالدین اردبیلی بهبقعه شیخ صفیـ 
هلستون چبهشهر،  آبادباغ ایرانی: اکبریه بیرجند، فین کاشان، شاهزاده ماهان، ارم شیراز، عباس 9ـ 

   1390،یرانشده اتاثر ثب عنوان سیزدهمینبه پور یزدآباد یزد، پاسارگاد شیراز ، پهلواناصفهان، دولت
   1391،شده ایراناثر ثبتعنوان چهاردهمین ـ گنبد قابوس به

  1391 ،شده ایراناثر ثبت عنوان پانزدهمینسجد جامع اصفهان بهـ م
  1392ـ کاخ گلستان به عنوان شانزدهمین اثر ثبت شده ایران، 
  1393ـ شهر سوخته به عنوان هفدهمین اثر ثبت شده ایران، 

  1394اثر ثبت شده ایران،جدهمین ه نوانعهـ محوطه باستانی شوش ب
  1394، اثر ثبت شده ایرانعنوان نوزدهمین به ـ چشم انداز فرهنگی میمند

  1395ـ قنات هاي ایرانی به عنوان بیستمین اثر ثبت شده، 
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  مورد) 1( میراث جهانی یونسکو فهرستایران در طبیعی ثبت آثارمیراث
  1395ـ کویر لوت، 

  
  مورد) 10(  یونسکو جهانیفهرست  ایران درمعنوي  میراثآثار ثبت 

   1388، نوروزـ  
  1388، هاي موسیقی ایرانیفردیـ 
  1389، هاي خراسانیموسیقی بخشـ 
   1389، آیین تعزیه هنر نمایشی ـ

  1389، ايآیین پهلوانی و زورخانهـ 
  1389، بافی کاشانمهارت فرشـ 
  1389، بافی فارسمهارت فرشـ 

  1390، گویی اجرایی ایرانی، قصهـ نقالی
   1390، ج فارسسازي و دریانوردي در خلیـ دانش سنتی لنج

  1391، ـ قالیشویی مشهد اردهال
  

  مورد) 1(  المللی یونسکو با نام جمهوري اسالمی ایرانهاي بینجایزه
   1382المللی یونسکویی ابن سینا در زمینه اخالق در علم و فناوري، ـ جایزه بین

  
  مورد) 3(  میراث معنويعضویت شهرهاي ایران در شبکه همکاري شهرهاي 

  1389 ،گی معنويدر شبکه همکاري بین شهري براي حفاظت از میراث فرهنو شیراز نیشابور  هايشهر ـ
  1390، شهراصفهان در شبکه همکاري بین شهري براي حفاظت از میراث فرهنگی معنويـ 
  

  عضویت شهرهاي ایران در شبکه شهرهاي خالق یونسکو
 1394شهر رشت در حوزه خوراك پزي، ـ 
   1394صنایع دستی،  شهر اصفهان در حوزهـ 
  

  مورد) 9(  حافظۀ جهانی یونسکوفهرست ایران در مستندثبت آثار میراث 
  1386 ـ شاهنامه بایسنقري،

 1386 ،نامه ربع رشیديـ  وقف
    1388،کوفظه جهانی یونسفهرست حامجموعه اسناد اداري دوره صفویه آستان قدس رضوي در ـ 
  1390، التفهیم بیرونیـ  
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  1390، خمسه نظامیـ  

   1392،رجهمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خا دوره قاجار ایران درهاي ـ نقشه
  1392،ذخیره خوارزمشاهی  ـ

 1394کلیات سعدي،ـ 
  1394 الممالک اصطخري،المسالک و  ـ
  
  

  مورد) 29(  حافظۀ ملی فهرستثبت آثار میراث مستند ایران در 
  1387،ي پوست آهوهاي نگاشته شده روـ مجموعه قرآن

  1387، نامۀ ربع رشیدي از کتابخانۀ مرکزي تبریزـ وقف
  1387، وين قدس رضناد آستاها و مرکز اسها، موزهمجموعۀ اسناد اداري آستان قدس رضوي از سازمان کتابخانهـ 

  1387، ـ شاهنامۀ بایسنقري از کاخ موزه گلستان
  1387، و مجلس شوراي اسالمیـ سفینۀ تبریز از کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد 

  1387، ـ المسالک و الممالک از موزة ملی ایران
  1388، المیاي اسالوایل صناعه التنجیم از کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورـ التفهیم ا

  1388، ) از مدرسه عالی شهید مطهري1ـ خمسۀ نظامی (
  1388، ) از کاخ موزة گلستان2ـ خمسۀ نظامی (

  1388، ) از موزة ملی ایران3امی (ـ خمسۀ نظ
  1388، ) از کتابخانۀ ملی و موزة ملی ملک4ـ خمسۀ نظامی (
  1388، ) از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران5ـ خمسۀ نظامی (

یماي سصدا و  یوهاياهللا تعالی علیه) از آرشـ مجموعه تصاویر و بیانات حضرت امام خمینی (رضوان
  1389، جمهوري اسالمی ایران

  1389، هاي تاریخی از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانـ مجموعه عکس
  1389، جهر خارهاي تاریخی ایران از مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت اموـ مجموعه نقشه

  1389، ـ نسخه خطی وندیداد از کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران
  1389، د وزیر از دانشگاه اصفهانالدین احمـ نسخه خطی بیاض تاج

  1389، ـ نسخه خطی تلخیص اقلیدس از مسجد سریزدي ـ یزد
  1389، يقدس رضو اد آستانها و مرکز اسنها، موزهجزوات قرآنی عثمان بن وراق غزنوي از سازمان کتابخانهـ 

  1390، ما)دا و سیازمان صسهاي (اداره کل آرشیوها و کتابخانهدفاع مقدس ـ مجموعه سرودها و آثار موسیقایی 



     8       گزارش عملکرد کمیسیون ملی یونسکو

 
  1390سیما)،  ومان صدا ي سازهاـ مجموعه سرودها و آثار موسیقایی انقالب اسالمی (اداره کل آرشیوها و کتابخانه

  1390(مدرسه عالی شهید بهشتی)، ذخیره خوارزمشاهی ـ
  1390، (کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران)ذخیره خوارزمشاهی ـ

  1390غه (مرکز احیاء میراث اسالمی در قم)، ـ نهج البال
  1390ـ انجیل رسوالن(کتابخانه مرکزي تبریز)، 

  1391ثارگران)، (بنیاد شهید و امور ای1359ـ 1342انقالب اسالمی ایرانشهداي اسناد ـ مجموعه 
  1391، (بنیاد شهید و امور ایثارگران) 1367ـ 1359 ـ مجموعه اسناد شهداي دفاع مقدس

  1391، یما )سهاي سازمان صدا و (اداره کل آرشیوها و کتابخانه حیم مؤذن اردبیلیـ اذان ر
  1391ما )، هاي سازمان صدا و سی(اداره کل آرشیوها و کتابخانه مستند جان مرجانفیلم ـ 
 
  مورد) 6 (وابسته به یونسکو در ایران  دواي درجۀ اندازي مراکز منطقهراهسیس و تأ
  1380مدیریت آب شهري،در زمینه ه دو یونسکو درجاي مرکز منطقهـ 
  1384 ،هاي تاریخی آبیقنات و سازهدر زمینه درجه دو یونسکو المللی مرکز بین ـ

ر شهرك دو مراکز رشد  هاي علم و فناوريیونسکو در زمینه توسعه پارك دواي درجه مرکز منطقهـ 
   1389، علمی، تحقیقاتی اصفهان

ی، اث فرهنگدر سازمان میر ناملموسیونسکو در زمینه مطالعات حفظ میراث  دواي درجه مرکز منطقهـ 
  1389، صنایع دستی و گردشگري

  1392،سیاآدر غرب  یشناساقیانوسوهش در حوزه ژآموزش و پاي درجه دو یونسکو در زمینه مرکز منطقهـ 
نیمه  طق خشک وراي مناع زیستی بمدیریت یکپارچه آبخیزداري و منابدر زمینه المللی درجه دو ـ مرکز بین

  1394، خشک
  

  مورد) 12( یونسکوکره هاي زیستگاهشبکه ذخیرهکره ایران درهاي زیستگاهثبت ذخیره
  1355 ارژن و پریشان،کره گاه زیستذخیرهـ 
  1355میانکاله، کره گاه زیستذخیرهـ 
  1355حرّا،  کرهگاه زیستذخیره ـ

  1355گنو، کره گاه زیستذخیرهـ 
  1355لستان، گکره گاه زیستذخیرهـ 
  1355 ارسباران،کره گاه زیستذخیرهـ 
  1355ارومیه،  کرهگاه زیستذخیره ـ

  1355، کویرکره گاه زیستذخیرهـ 
 1355، تورانکره گاه زیستذخیرهـ 
  1390، دنا کرهگاه زیستذخیره ـ
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  1394، ـ سبز کوه کره تنگ صیادگاه زیستـ ذخیره

  1394ره گاه زیست کره هامون،ذخیـ 
  

علم و مشاهیر رویدادها و در فهرست درج شده  هاي ایرانی ـ اسالمیرویدادها و شخصیت
  مورد)33( یونسکوب اد
  
  1980 ،هزارمین سال تولدابن سینا، دانشمند بزرگ ایرانی  - 
  1984 ،نیالدین سعدي شیرازي، شاعر و ادیب پرآوازه ایراهشتصدمین سال تولد شیج مصلحـ 
  1985 ،نهصدمین سال بزرگداشت امام محمد غزالی، دانشمند برجسته ایرانی  -
 1989 ،فظ شیرازيالدین محمد حاوفات خواجه محمد شمسششصدمین سال   -
  1989 ،نهصدمین سال وفات خواجه عبداهللا انصاري، عارف بزرگ ایرانی  - 
  1990 ،سراي ایرانیهزارمین سال گردآوري نسخه برجسته خطی شاهنامه فردوسی، شاعر بزرگ و حماسه - 
  1995 ،چهارصدمین سال تولد صائب تبریزي  -
 1996 ،تولد نیما یوشیج، شاعر و پدر شعر نو ایران ـ 
 1996،دالرحمن محمد جامی، شاعر و ا دیب بزرگ ایرانیششصدمین سال تولد عب - 
  1996 ،نهصدمین سال وفات حکیم عمر خیام، شاعر پرآوازه ایرانی - 
 1998 ،دان و منجمهزارمین سال وفات ابوالوفا محمدبن یحیی بوزجانی، ریاضی  -
  1998 ،سیصدمین سال وفات مال محمدباقر مجلسی، دانشمند بزرگ شیعی عهد صفوي  -
 2001 ،هشتصدمین سال تولد خواجه نصیرالدین طوسی  -
  2001 ،صدو پنجاهمین سال وفات امیرکبیر  -
  2002 ،صدمین سال تولد ابوالحسن صبا  -
  2003 ،هزارمین سال تولد حکیم ناصر خسرو ـ 
  2008ـ 2009 ،سال تولد امام محمد غزالیامین  950ـ 
  2008ـ 2009 ،سال وفات شیخ بهاییامین  400ـ 
  2010ـ2011 ،سرایش شاهنامهسال پایان  هزارمینـ  
   2010ـ2011 ،سال تولد سیبویه فارسی امین 1250ـ 
  2010ـ2011 ،الدین شیرازيسال وفات قطب امین 700ـ 
  2010ـ2011 ،سال حیات فعال خواجه نصیرالدین طوسی امین 750ـ 

  2011ـ2012 ،ـ هزارمین سال تالیف کتاب قانون ابوعلی سینا
  2011ـ2012ـ هزارمین سال حیات فعال ابوسعید ابوالخیر، 

  2011ـ2012ـ پانصدمین سال حیات فعال عبدالعلی بیرجندي، 
  2011ـ2012رسته اصفهانی، ابنالنفیسهکتاب عالئقصدمین سال تالیف  و هزارـ 

     2015 - 2014، ینالدین کبري عارف بزرگ اخالق و عرفان ایران زمـ هشتصدمین سال زندگی فعال نجم
 2015 -2014 ،ـ هشتصدمین سال تولید فخرالدین عراقی شاعر و ادیب پرآوازه ایرانی

   2015 - 2014 ،یرانیایی اولین ردیف نویس موسیقی اصیل افعال عبدالقادر مراغه ششصدمین سال زندگیـ 
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    2015 - 2014 ،کستان )تاجی ـ هفتصدمین سال تولد میرسیدعلی همدانی شاعر، ادیب و عارف بزرگ ایرانی ( مشترك با
    2016ـ 2017، ـ هزار و یکصد و پنجاهمین سالروز تولد محمد زکریاي رازي

      2016ـ 2017، ن سال نگارش کتاب گلشن راز توسط شیخ محمود شبستريـ هفتصدمی
  2016ـ 2017، ـ هزار و پنجاهمین سالروز تولد سید مرتضی علم الهدي

 
  

  )مورد 20( یونسکوجهانی هاي و بورسها ایزهبرندگان ایرانی ج
  MAB، 2009دانشمندان جوان  جهانی ایزهج               طاهر قدیریان 

  2009 ،کیزو ابوچیایزه جهانی ج           آباديورابراهیمشراره پ
  2010 ،بورس جهانی اشبرگ براي هنرمندان رسول عباسی                           

        2010 ،کیزوابوچیایزه جهانی ج            گلفام شریفی
  2010ـ2011 ،دیوار بزرگ چین  جایزه جهانی             سیدباقر رهایی

  2010ـ2011 ،دیوار بزرگ چین جایزه جهانی           و رستمیعلی حقگغالم
  2011 ،جایزه جهانی  اورآل             الدن تیموري

  2011بورس کیزوابوچی،    سکینه حدادي                      
  2012بورس دیوار بزرگ چین،   پناه                      نجمه یزدان

  2012بورس کیزوابوچی،                       محمودآبادي مجید      
    2013، ونجایزه دانشمند جوان انسان و کره مسک                    عطیه کاظمی مجرد      
  2013ـ2014بورس دیوار بزرگ چین،        حسین وحیدي                         
  2013المللی، بین آموزش براي تفاهم یسی در زمینهنوجایزه جهانی داستان       سریزدي                    برزو       

  2014بورس کیزوابوچی،        هدي رحمتی                           
    2014ه مسکون، جایزه دانشمند جوان انسان و کر                                مونا پورزادي      

  2014ـ2015بزرگ چین، بورس دیوار       حمید باستانی                    
  2014ـ2015بورس دیوار بزرگ چین،                             فاطمه فیروزي
  2014جایزه گینه استوایی،                          حسین بهاروند
  2015مدال کمک به علوم و فناوري نانو،                           سودابه داوران

   2015بورس آموزش بزرگساالن،                         علی ضیایی مهر
  

  مورد) 18(الحاق مدارس ایرانی به شبکه مدارس پیوسته به یونسکو در جهان 
، د مهدويی شهیدبیرستان هاجر،دبیرستان امام مهدي، مدرسه ابتدایی عدالت، مجتمع آموزش تهران:

ستان ن، دبیریمااسه ابتدایی مدرسه راهنمایی دکتر محمود افشار، دبیرستان شهید ایرج رستمی، مدر
 نیکان، مدرسه راهنمایی شهید مطهري، مدرسه راهنمایی محمد عاصمی

اي دبیرستان محبوبه دانش، مدرسه راهنمایی شهید اژه اصفهان:  
دبیرستان آینده سازان، دبیرستان شهید هاشمی نژاد   مشهد:  
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دبیرستان حضرت معصومه، مدرسه راهنمایی آصف  شیراز:  
مدرسه راهنمایی قدسیه، دبیرستان فرهنگ  تبریز:  

 
  ها و...ها، مراکز، دانشگاهبا سازمان نامهانعقاد تفاهم

نامه با دانشگاه شهید بهشتیـ تفاهم  
اي کشور نامه با سازمان آموزش فنی و حرفهـ تفاهم  

 ـ تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع ارتقاي همکاري مشترك میان کمیسیون و ـ تفاهم نامه ب

 وزارت فرهنگ در حوزه کتاب و کتابخوانی
تفاهم نامه با استانداري و جهاد دانشگاهی استان هرمزگان با موضوع  ارتقاي سالمت  استان  ـ

روم استانهرمزگان، سالمت جسم و روان با تاکید بر زنان و جوانان مناطق مح  
ـ تفاهم نامه با پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران با موضوع همکاري کمیسیون و پژوهشگاه در 

 ارتقاي امنیت غذایی  و کیفیت محصوالت کشاورزي
ـ تفاهم نامه با شهرداري رشت با موضوع  همکاري کمیسیون با شهرداري رشت براي ارتقاي کیفیت 

 زندگی شهروندي
با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريـ تفاهم نامه   

 ـ تفاهم نامه با شهرداري شیراز 
 ـ تفاهم نامه با موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد

 ـ تفاهم نامه با پارك علم و فناوري مازندران 
 ـ تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی

هاي طبیعی شاخص پژوهـ تفاهم نامه با پژوهشگاه مهندسی بحران   
 ـ تفاهم نامه با دانشگاه شهید رجایی 

انجمن فناوري هاي بومی ایران ـ تفاهم نامه با   
 
 
 
 

   هاها و دانشگاههاي شاخص در چارچوب برنامه مشارکت یونسکو با سازماناجراي برخی طرح  
 عاتدة مطالدانشک ا همکاريبرگزاري سمینار ملی فضاي مجازي: مالحظات اخالقی، حقوقی و اجتماعی بـ  

  جهان دانشگاه تهران 
  اصفهان طرح نوسازي و بهسازي جنوب میدان امام اصفهان، با همکاري سازمان نوسازيـ       

ربوط مرات ملی هاي جهانی حفظ میراث فرهنگی یونسکو در تدوین قوانین و مقرطرح تأثیر کنوانسیونـ 
  به حفظ میراث فرهنگی 

  ر توسعۀ اجتماعی با همکاري دانشگاه کاشان برگزاري سمیناـ  
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  کشور شناسیینآسیاي مرکزي با همکاري سازمان زم طانیدر کمربند سر پزشکی شناسیزمین هلعاپروژه مطـ 
  تهرانه شناسی دانشگاآموزان دورة ابتدایی با همکاري مؤسسه علوم تربیتی و روانطرح درك مفهومی دانشـ 
ارك علم و پدر نظام آموزشی مدارس یزد، با همکاري   ICTاي کاربردهطرح مشکالت و چالش ـ

  فناوري یزد
  ار و خیابانکاندازي بانک اطالعات کودکان راهـ 
  مراسم شصتمین سال تأسیس کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران برگزاريـ 
ه با رم توسعانامه چهمحیطی ایران در برهاي فرهنگی و اجتماعی و زیستها و سیاستتحلیل برنامهـ 

  توجه به اهداف ملل متحد براي آموزش در خدمت توسعه پایدار
  ـ پیگیري مصوبات اجالس سران جامعه اطالعاتی توسط ایران در قالب سمینار ملی

  لفهاي نوین در آموزش علوم کاربردي مختها و تکنیکها، روشسمینار ملی دادهـ 
ا و طقه آسیرهاي منهاي کشوهاي ایران و فرهنگستانننگري در علم و فناوري: نقش فرهنگستاآیندهـ 

  اقیانوسیه
   2010به مناسبت سال جهانی تنوع زیستی» تنوع زیستی«ـ برگزاري کارگاه ملی

   ایران ایدار درپهاي مختلف آموزش براي توسعه در زمینه مولفه کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفتـ 
  )IJBB( نیت زیستیـ انتشار ژورنال ایرانی اخالق زیستی و ام

  ها چالش ها وصتان: فرها و دستاوردهاي یونسکو به جامعه آموزشی ، فرهنگی و علمی ایرمعرفی برنامه ـ
 آن با دریاچه مقایسه یه وـ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر افزایش درجه حرارت و نرخ تبخیر دریاچه اروم

  هاي مجاور
  ـ طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

  انهاي مختلف آموزش براي توسعه پایدار در ایردر زمینه مولفه کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفتـ 
  ـ ارتقاء سالمت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر زنان و جوانان

  انتشار کتاب میراث مستند ایران ـ
  

  نسکویومللی البینهاي کمیسیون ها و برنامهعضویت ایران در شوراها و 
   الدول حفاظت از میراث فرهنگی معنويعضویت در کمیته بینـ 
  شناسی المللی آبعضویت در برنامه بینـ 
  شناسیالمللی آبعضویت در کمیته انتشارات برنامه بین ـ

  شناسی یونسکوآبالمللی برنامه بین ششعضویت در کمیته ارزیابی فاز ـ 
  بدنی  الدولی ورزش و تربیتکمیته بینعضویت ـ 
  )FASPPEDآموزش ( در زمینهمجمع نمایندگان مجلس کشورهاي آسیا و اقیانوسیه  ریاستـ 
  نه الدولی حفاظت از اموال فرهنگی در هنگام بروز منازعات مسلحاکمیته بین عضویتـ 
  )MOST( هاي اجتماعیالمللی مدیریت دگرگونیالدولی برنامه بیندر شوراي بینعضویت ـ 

  المللی انسان و کره مسکونراي برنامه بینـ عضویت در شو
  شناسیالدول اقیانوسـ عضویت در شوراي اجرایی کمیسیون بین

  الدول برنامه اطالعات براي همهـ عضویت در شوراي بین
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  ـ عضویت ایران در کمیته حقوقی

  )IGBCـ عضویت ایران درکمیته بین الدولی اخالق زیستی (
  
  

  انتشار کتابهمکاري در 
  »به سوي جوامع دانش محور«ترجمه و انتشار گزارش جهانی یونسکو با عنوان  ـ      

  جلدي) سهکتاب روابط ایران و یونسکو (ـ 
  ا)هالمللی زبانکتاب یارایله گؤروش (غزلیات به زبان ترکی به مناسبت سال بینـ 
ان) به ور ایرکش هایی از طبیعت و آثار باستانی(مجموعۀ عکس» کتاب ایران، سرزمین پارسیانـ 

  هاي فارسی و انگلیسی با همکاري انتشارات میردشتیزبان
  با همکاري مرکز پژوهشی میراث مکتوب » تاریخ هرات«کتاب ـ 
  با همکاري انتشارات آبان» نویسیخط و خوش«کتاب ـ 

  ران بازي از مناطق مختلف ای 31، معرفی "هاي بومی و محلی ایرانبازي"ـ کتاب        
  ـ کتاب افسانه پادشاه و ریاضیدان       

  ها و تغییرات آب و هوایی ـ ترجمه کتاب رسانه   
ان زي، سازمبا همکاري وزارت جهاد کشاور» هاي سنتی حفاظت خاك و آب در ایرانروش«کتاب ـ 

  انجمن آبخیزداري ایران وها، مراتع و آبخیزداري جنگل
  طاهر صباحیدکتر  لیفتا "هاي مشرق زمینهنر قالی"ـ کتاب         

  دکتر  یفتال "زریاي خامواج ناشی از باد و پیش بینی آنها در خلیج فارس، دریاي عمان و در"کتاب  ـ 
   وحید چگینی

  ، انتشارات کلهر"شاهنامه فردوسی"ـ کتاب نفیس        
  گویا نرهرهنگ و فه انخ، انتشارات استاد حجت شکیبا اثر "آثار نقاشی شاهنامۀ فردوسی"نفیس ـ کتاب       

 نتشاراتاشهیر،  انندهجعفر پورداثر  چهره هاي زرد عاشق ، آفتابگردان ، گل صلح و دوستیـ کتاب نفیس 
  ارك تبریز

   ، تالیف علی اصغر مقتدایینویسیو خوش ، تاریخ خطخطدائره المعارف بزرگ ـ 
ه فرهنگ و هنر گویا با همکاري خانتالیف دکتر رضائیان،  "میراث جهانی ایران در یونسکو"ـ کتاب    

   شرکت طلوع ابتکارات تصویري
  هاي ایرانیان تالیف آقاي بهروز بیگوندها و جشنوارهجشنـ 
  هاي زیباي مولوي تالیف آقاي پرویز امینیداستان -
  1393قلبی بزرگتر از جهان تالیف عرفان نظرآهاري، ـ 
  1393بر، امیر ره یف دکتر محمد رضا سعیدآبادي ور در توسعه پایدار تالآموزش تلفیقی، راهبرد موث -
بادي و آعید روندهاي آموزش عالی جهانی: رهگیري یک انقالب فرهنگی ترجمه دکتر محمدرضا س -

  1393، پروین احمد خانلو
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   مورد) 9(انتشار الکترونیکی مجالت پیام یونسکو
  2005نگري براي کره زمین، آیندهـ 

   2008ها اهمیت دارند، ـ زبان
  2007ها اهمیت دارند، ـ رسانه

   2005 ،شصتمین سال یونسکوـ 
   2004،جزیره هاي کوچک ، مشکالت بزرگـ 
   2004،آموزش: واکسنی براي ایدزـ 

 ـ سوادآموزي براي تحول
 2002، ـ قرن بیست و یکم و آینده ما

  2004 ،ـ تجارت برده: سفر پرماجراي فرهنگی
  

  مورد) 22(  هاي مهم جهانیت مناسبتبرگزاري یا مشارکت در بزرگداش
  می 17 ،روز جهانی جامعۀ اطالعاتیـ 
  اکتبر 27 ،روز جهانی میراث دیداري شنیداريـ 
  نوامبر 10، روز جهانی علم ـ
  2009، سال جهانی نجوم ـ
  2011، سال جهانی جنگل ـ
  2011، سال جهانی شیمی ـ
  2010 ،هاسال جهانی تقارب فرهنگ ـ
  2010 ،ایش شاهنامه فردوسیهزارمین سال سر ـ

  فوریه  13ـ روز جهانی رادیو، 
   2011مارس 8ـ روز جهانی زن، 

  می 3روز جهانی آزادي مطبوعات، ـ 
  2012ـ روز جهانی غذا ، 

  2014روز جهانی غذا، ـ 
  2014، روز جهانی صلحـ 

   2014،ـ روز جهانی کودك
   2014،ـ روز جهانی فلسفه                  

  2014، ی سرطانـ روز جهان
  2014، ـ روز جهانی زن

  2014، ـ روز جهانی ورزش
  2014ـ روز جهانی اقیانوس شناسی،

   2014ـ سال بین المللی بلور شناسی ، 
  2014ـ سال جهانی نور، 
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