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  هاي دانشگاهی یونسکو در ایرانتأسیس کرسی
  )1394( در دانشگاه تهران کرسی یونسکو در زمینه فرهنگ و فضاي مجازي ـ 

  
  میراث جهانی یونسکو فهرستثبت آثارمیراث فرهنگی ایران در

  1394اثر ثبت شده ایران، عنوان هجدهمینمحوطه باستانی شوش بهـ 
   1394، راناثر ثبت شده ایعنوان نوزدهمین چشم انداز فرهنگی میمند بهـ 
  

  یت شهرهاي ایران در شبکه شهرهاي خالق یونسکوعضو
 1394شهر رشت در حوزه خوراك پزي، ـ 
   1394شهر اصفهان در حوزه صنایع دستی، ـ 
 

  حافظۀ جهانی یونسکوفهرست ثبت آثار میراث مستند ایران در
 1394کلیات سعدي،ـ 
  1394الممالک اصطخري، المسالک و  ـ
  

  کره یونسکوهاي زیستگاهایران درشبکه ذخیره کرههاي زیستگاهثبت ذخیره
  1394ز کوه، سب ـ کره تنگ صیادگاه زیستذخیرهـ 
  1394ذخیره گاه زیست کره هامون ،ـ 
  

  اي درجۀ دو وابسته به یونسکو در ایران اندازي مراکز منطقهتأسیس و راه
نیمه  وناطق خشک مآبخیزداري و منابع زیستی براي نه مدیریت یکپارچه المللی درجه دو در زمیمرکز بین ـ

  1394خشک،
  

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

  2015هشتصدمین سال تولد فخرالدین عراقی شاعر و ادیب پرآوازه ایرانی،  ـ 
    2015انی، ایی اولین ردیف نویس موسیقی اصیل ایردر مراغهششصدمین سال زندگی فعال عبدالقا ـ 
تان )، تاجیکس رك باهفتصدمین سال تولد میرسیدعلی همدانی شاعر، ادیب و عارف بزرگ ایرانی ( مشتـ 

2015    
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  هاي جهانی یونسکوها و بورسبرندگان ایرانی جایزه
  2015ري نانو، سودابه داوران              مدال کمک به علوم و فناو -
   2015ورس آموزش بزرگساالن، بعلی ضیایی مهر           ـ 
  

  ها و...ها، مراکز، دانشگاهبا سازمان نامهانعقاد تفاهم
  1394، تفاهم نامه با دانشگاه شهید رجایی ـ 
  1394، نامه با دانشگاه شهید بهشتیتفاهمـ 
  1394، تفاهم نامه با موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگادـ 
  1394، تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريـ 
  1394، تفاهم نامه با پارك علم و فناوري مازندرانـ 
  

  هاها و دانشگاههاي مشارکت کمیسیون ملی یونسکو با سازماناجراي طرح       
  1394، انهاي مختلف آموزش براي توسعه پایدار در ایردر زمینه مولفه نفرانس ملی ارزیابی پیشرفتکـ 
  1394، و جوانانزنان  تاکید بر در مناطق حاشیه نشین با سالمت اجتماعی ارتقاءـ 
  1394، انتشار کتاب میراث مستند ایران ـ
  

  انتشار کتابهمکاري در 
  1394، رانیان تالیف آقاي بهروز بیگوندهاي ایها و جشنوارهجشنـ 
  1394، هاي زیباي مولوي تالیف آقاي پرویز امینیداستان -
  

  مجالت پیام یونسکو انتشار الکترونیکی 
  1394، سواد آموزي براي تحولـ 
  

  هاي مهم جهانیبرگزاري یا مشارکت در بزرگداشت مناسبت
   2015سال جهانی نور،  

 فوریه  13روز جهانی رادیو،  ـ 
   مارس 8روز جهانی زن،  ـ
   می 3روز جهانی آزادي مطبوعات، ـ  
   اکتبر 16روز جهانی غذا ، ـ  
  سپتامبر 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 16دباري، روز جهانی صبر و برـ 
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   آوریل 6روز جهانی ورزش، 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

  
   سایر موارد

و  سکواسالمی ایران در سی و هشتمین اجالس کنفرانس عمومی یونشرکت فعال جمهوري ـ 1
  :  دستاوردهاي کشورمان 

  انتخاب جمهوري اسالمی ایران به عضویت شوراي اجرایی یونسکو ـ الف 
  م ر علسینا براي اخالق دبرگزاري مراسم اعطاء جایزه ابنـ ب 
  یونسکو: ریزي و روابط خارجیتصویب پیشنهادات کشورمان در کمیسیون اداري، مالی، برنامهـ ج 

 هفتصدمین سالگرد تالیف کتاب گلشن راز توسط شیخ محمود شبستري ـ 
  هزار و پنجاهمین سالگرد تولد سید مرتضی علم الهدي دانشمند شهیر  ـ 
  نی وف ایرافیلس وحمد زکریاي رازي پزشک، شیمیدان هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد م ـ 

  : مومی یونسکوعهاي فرعی کنفرانس عضویت ایران در ارگانـ د 
  ـ عضویت ایران در کمیته حقوقی

  )IGBCـ عضویت ایران درکمیته بین الدولی اخالق زیستی (
گ، ارتباطات و هاي فرهنهاي پیشنهادي جمهوري اسالمی ایران در کمیسیونتصویب قطعنامهـ ه 

  اطالعات
یج ترو ـ قطعنامه تصویب شده کشورمان در کمیسیون فرهنگ یونسکو مبنی بر تولید و

هاي ضد رغیب کشورها به جلوگیري از بازيتو  هاي مجازي دوستدار میراث فرهنگیبازي
   (38C/DR.3)میراث فرهنگی و خشونت آمیز

ه با ر مقابلببنی طات و اطالعات یونسکو مـ قطعنامه تصویب شده کشورمان در کمیسیون ارتبا 
   (38C/DR.4) گرایی در فضاي مجازي افراط

  
 وحقیقات ت، لومـ برگزاري دو جلسه شوراي اجرایی کمیسیون ملی یونسکو با حضور وزیر محترم ع2

   فناوري 


