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  تعداد  1393فعالیت ها در سال  عنوان  ردیف

  6  هاي دانشگاهی یونسکو در ایرانتأسیس کرسی  1

  1  ثبت آثارمیراث فرهنگی ایران درفهرست میراث جهانی یونسکو  2

  1  سکوشده در فهرست رویدادها و مشاهیرعلم و ادب یونهاي ایرانی ـ اسالمی ثبترویدادها و شخصیت  3

  5  هاي جهانی یونسکوها و بورسی جایزهبرندگان ایران  4

  4  ها و...ها، مراکز، دانشگاهبا سازمان نامهانعقاد تفاهم  5

  هاي ملیبرگزاري یا مشارکت در برگزاري سمینار، کنفرانس و کارگاه  6
  

40  

  8  المللیاي و بینهاي منطقهبرگزاري یا مشارکت در برگزاري سمینار، کنفرانس و کارگاه  7

  3  بنتشار کتاا  8

  مجالت پیام یونسکوانتشار الکترونیکی   9
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  هاي مهم جهانیبرگزاري یا مشارکت در بزرگداشت مناسبت  10
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  هاي دانشگاهی یونسکو در ایرانتأسیس کرسی
اه انشگدوفیزیک ی و بیاي در زمینه دیابت در موسسه بیوشیمـ کرسی یونسکو در زمینه تحقیقات بین رشته

 1393، تهران 

  1393، کرسی یونسکو در بازیافت آب در دانشگاه تهران ـ

 1393، کرسی یونسکو در زمینه آموزش مهندسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ

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

 در نطقههاي مزمینه مدیریت بالیاي طبیعی در جمهوري اسالمی ایران و کشورـ کرسی یونسکو در 
 1393، پژوهشکده و مرکز آموزش عالی علمی کاربردي سوانح طبیعی 

 1393 ،هنگیانه فرـ کرسی یونسکو در زمینه معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در دانشگا

  
  ث جهانی یونسکومیرا فهرستثبت آثارمیراث فرهنگی ایران در

  1393شهر سوخته به عنوان هفدهمین اثر ثبت شده ایران، ـ 
 

م و مشاهیرعل شده در فهرست رویدادها وهاي ایرانی ـ اسالمی ثبترویدادها و شخصیت         
  ادب یونسکو

  2014الدین کبري عارف بزرگ اخالق و عرفان ایران زمین، هشتصدمین سال زندگی فعال نجم -
  

  هاي جهانی یونسکوها و بورسن ایرانی جایزهبرندگا
  2014بورس کیزوابوچی،  هدي رحمتی             ـ 
    2014دانشمند جوان انسان و کره مسکون، جایزه   مونا پورزادي             ـ
   2014ـ 2015حمید باستانی             بورس دیوار بزرگ چین،  ـ
   2014ـ 2015دیوار بزرگ چین، بورس  فاطمه فیروزي             ـ
   2014حسین بهاروند             جایزه گینه استوایی،  ـ

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

  1393، تفاهم نامه با شهرداري شیرازـ 
  1393، تفاهم نامه با پژوهشگاه مهندسی بحران هاي طبیعی شاخص پژوهـ 
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 ومیسیون کیان مارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع ارتقاي همکاري مشترك تفاهم نامه با وز -
  1393، وزارت فرهنگ در حوزه کتاب و کتابخوانی

  1393، تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ـ
  

  انتشار کتابهمکاري در 
  1393، قلبی بزرگتر از جهان تالیف عرفان نظرآهاريـ 
  1393، رمیر رهباو  باديآموزش تلفیقی، راهبرد موثر در توسعه پایدار تالیف دکتر محمد رضا سعیدآ -
بادي و عید آسروندهاي آموزش عالی جهانی : رهگیري یک انقالب فرهنگی ترجمه دکتر محمدرضا  -

  1393، پروین احمد خانلو
  

  مجالت پیام یونسکو انتشار الکترونیکی 
  1393، پرماجراي فرهنگی تجارت برده : یک سفرـ 
  

  هاي مهم جهانیبرگزاري یا مشارکت در بزرگداشت مناسبت
  2014سال بین المللی بلور شناسی، ـ 
 فوریه  13روز جهانی رادیو،  ـ 
   مارس 8روز جهانی زن،  ـ
   می 3روز جهانی آزادي مطبوعات، ـ  
   اکتبر 16روز جهانی غذا ، ـ  
  رسپتامب 21، روز جهانی صلح ـ

  آگوست 12روز جهانی جوان، ـ 
   اکتبر 8، روز جهانی کودك ـ
  نوامبر 12، روز جهانی فلسفه ـ
   فوریه 4، روز جهانی سرطانـ  

  نوامبر 16روز جهانی صبر و بردباري، ـ 
   ژوئن 8روز جهانی اقیانوس،  ـ 

  سپتامبر 8روز جهانی سوادآموزي، ـ  
   می 17روز جهانی جامعۀ اطالعاتی، ـ 
   اکتبر 27روز جهانی میراث دیداري شنیداري،  ـ 
  نوامبر 10روز جهانی علم، ـ  

  مارس 22روز جهانی آب، ـ 
  ژوئن 5روز جهانی محیط زیست، ـ 


