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  هاي دانشگاهی یونسکو در ایرانتأسیس کرسی

  1395اسفند  18، در دانشگاه پیام نور محیط زیستتاسیس کرسی یونسکو در زمینه آموزش ـ 

  1395عی دانشگاه تهران، تابستان تاسیس کرسی آموزش سالمت اجتماعی در دانشکده علوم اجتماـ 

  1395دانشگاه شهید بهشتی، بهار باز تاسیس کرسی حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در ـ 

  ثبت آثار میراث فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو

  قنات ایرانی   11ثبت  

  ثبت آثار میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو 

  لوت  بیابانثبت ـ 

  هاي همکاري یونسکوعضویت شهرهاي ایران در شبکه 

  هنرهاي دستی رشت در حوزه غذا و اصفهان در حوزهشهر 

  پیوستن شهرهاي کشور به شبکه شهرهاي یادگیرنده یونسکو

  شهرهاي کاشان، بهبهان، اراك، و شیراز 

  ه جهانی یونسکوظثبت آثار میراث مستند ایران در فهرست حاف

  اقیانوسیه حافظه جهانی -در فهرست منطقه اي آسیا "کتاب عرفات العاشقین و عرصات العارفین"

   جهانیحافظه ملی ثبت آثار میراث مستند ایران در فهرست 

  مستند تلویزیونی  4

 اسالمی ثبت شده در فهرست رویدادها و مشاهیر علم و ادب یونسکو  –رویدادها و شخصیت هاي ایرانی 

  2016ـ 2017هزار و یکصد و پنجاهمین سالروز تولد محمد زکریاي رازي، ـ 

  2016ـ 2017گلشن راز توسط شیخ محمود شبستري، هفتصدمین سال نگارش کتاب  ـ 

  2016ـ 2017هزار و پنجاهمین سالروز تولد سید مرتضی علم الهدي، ـ 

  

  برندگان ایرانی جایزه ها و بورس هاي جهانی یونسکو

  2016-2017 چین، بزرگ دیوار بورس، سهیال بیگی 

 )2016مناسبت روز جهانی معلم (مسابقه طراحی پوستر یونسکو به ، رضا زواري
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  ها ها، مراکز، دانشگاهانعقاد تفاهم نامه با سازمان

  دانشکاه آزاد اسالمیـ 

  طبیعیشهرداري همدان و کرسی سوانح ـ 

 وري بومی ایراناانجمن فنـ 

 پژوههاي طبیعی شاخصپژوهشگاه مهندسی بحرانـ 

 مازندران ورياپارك علم و فنـ 

  معاونت علمی و فنّاوري ریاست جمهوريـ 

  شهرسازي و مسکن ، راه وزارتـ 

  هاها و دانشگاهمشارکت کمیسیون ملی یونسکو با سازمانبرنامه هاي اجراي طرح

  چاپ کتاب میراث مستند ایران در حافظه جهانی یونسکو ـ 

   اي ملیهبرگزاري یا مشارکت در برگزاري سمینار، کنفرانس و کارگاه

هاي ملی کاربرد فناوري اطالعـات در توانمندسـازي   ها و سیاستبرگزاري نشست مشورتی کارشناسی حمایت از تدوین برنامهـ 

  1395، بهمن معلوالن، تهران

دانشـگاه  و خـانوادة آب یونسـکو در   یونسـکو  بازیافـت آب  کرسـی  نشست مشترك کمیتۀ راهبري و شوراي مشورتی برگزاري ـ 

 1395، رئیس بخش آب یونسکو، آذر حضور خانم دکتر بالنکا خیمنز سیسنروسا بتهران 

 1395، تیر  حرا هاياکوسیستم جنگلروز جهانی حفاظت از همایش ملی برگزاري ـ 

 گذاري کرسی بازیافت آبشوراي سیاست 1395و  1394هاي سالیانۀ نشستبرگزاري همکاري در ـ 

 گذاري کرسی آموزش مهندسی در دانشگاه تهرانشوراي سیاست 1395و  1394سالیانۀ هاي نشستبرگزاري همکاري در ـ 

  1395اردیبهشت ، گري اجتماعیبرگزاري سی و یکمین همایش ملی مددکاري اجتماعی و مطالبههمکاري در ـ 

  ،نشـگاه تربیـت مـدرس   ایران بـراي دانشـجویان دا  ـ   برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت هاي کمیسیون ملی یونسکو ـ 

  1395اردیبهشت 

    1395اردیبهشت  ،برگزاري همایش بین المللی اقتصاد شهري با همکاري علمی انجمن علمی اقتصاد شهريهمکاري در ـ 

سفر علمی، پژوهشی و فرهنگی پروفسور زبتاخان شـینواري، برنـده جـایزه بـین المللـی اخـالق ابـن سـینا یونسـکو          برگزاري ـ 

  هاي زیر:ها و همایشبا همکاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، شامل نشست 1395خرداد  )2015(
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با حضـور وزیـر علـوم و اندیشـمندان حـوزه اخـالق در        تحقیقات و فناوريبرگزاري نشست تخصصی علمی در وزارت علوم ، * 

 هاایران، سفرا و روساي دانشگاه

 علوم ایرانفرهنگستان برگزاري نشست تخصصی علمی در  *

 پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي برگزاري نشست تخصصی علمی در* 

   دانشگاه تهرانبرگزاري نشست تخصصی علمی در* 

 انجمن ایرانی اخالق در علم و فناوريبرگزاري نشست تخصصی علمی در *

 اصفهان سراسريدانشگاه برگزاري نشست تخصصی علمی در *

 استانداري اصفهانبرگزاري نشست تخصصی علمی در  *

 برگزاري نشست تخصصی علمی در پارك علم و فناوري اصفهان *

 برگزاري نشست تخصصی علمی در دانشگاه سراسري شیراز *

 برگزاري نشست تخصصی علمی در شهرداري شیراز *

 برگزاري نشست تخصصی علمی در دفتر شوراي شهر شیراز *

  1395تیر  ،در تهران 2016برگزاري مراسم نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران همکاري در ـ 

  1395همکاري در برگزاري همایش زن، خانواده و رسانه با معاونت زنان ریاست جمهوري، دي ـ 

  1395، بهمن ي جام شهداي آتشنشان حادثه پالسکو در قالب مسابقه گلف در تهرانهمکاري با فدراسیون گلف کشور در برگزارـ 

  1395بهمن   ،همکاري با شهرداري رشت در برگزاري شب فرهنگی گیالنـ 

  1395بهمن  ،نشست آشنایی با یونسکو براي دانش آموزان مدرسه مهدوي 2برگزاري ـ 

  1395اسفند   ،ي انجمن ایرانی مطالعات سازمان مللبرگزاري نشست تخصصی آشنایی با یونسکو براي اعضاـ 

  1395بهمن  ،همکاري در برگزاري همایش کارآفرینی اجتماعی با موسسه علمی بهزیستیـ 

 چـارچوب  در آب منابع مدیریت و اقلیمی تغییرات زمینه در نگاري روزنامه مدرسان توانمندي ارتقاء آموزشی کارگاه برگزاريـ 

  یزد، تهران و 1395، آذر  تهران در یونسکو دفتر همکاري با ارتباطات توسعه المللی بین برنامه

  اصفهان ،اردیبهشت ،با همکاري دانشگاه فرهنگیان "دومین همایش ملی تربیت معلم"مشارکت در برگزاري ـ 

هـا و  دانشـگاه المللـی شـدن   انـداز بـین  اولین همایش ملی آینده پژوهـی آمـوزش عـالی ایـران: چشـم     "مشارکت در برگزاري ـ 

اردیبهشـت   ،المللـی امـام خمینـی قـزوین    ریزي آموزش عالی و دانشگاه بینسسه پژوهش و برنامهؤبا همکاري م"هاي آنچالش

 ، قزوین1395
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 ، تهران1395خرداد،مشارکت در برگزاري هشتمین همایش ملی آموزش،  با همکاري دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیـ 

المللـی  اي در یونسکو در  پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بـین آموزش فنی و حرفه"برگزاري پانل یونسکو با عنوان ـ 

    1395آموزي و اشتغال، مرداد مهارت

  ، شیراز1395، شهریور همکاري در برگزاري کارگاه آموزشی هشتمین مدرسه تابستانیـ 

  1395آذر  ،ملّی آموزشچارچوب عمل به مناسبت رونمایی از  "در ایران 2030ینۀ آموزش رتبۀ مشورتی در زمنشست عالی"برگزاري ـ 

 1395تهران، آذر، "GEM 2016 -گزارش پایش جهانی آموزش"برگزاري نشست رونمایی از ـ 

   1395آذر   ،"2016گزارش پایش جهانی آموزش "نشست رونمایی ازـ 

 توانمندسازي در اطالعات فناوري کاربرد ملی هايسیاست و هابرنامه تدوین از حمایت کارشناسی مشورتی نشست برگزاري -

  1395 بهمنمعلوالن ، 

شهر  99روستا و  1006برگزاري همایش پایتخت کتاب ایران با مشارکت در  با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همکاريـ 

  1395از آبان تا اسفند  کشور

  برگزاري همایش شیخ محمود شبستري از مشاهیر ثبت شده  ایران در فهرست مشاهیر یونسکو در شهر شبستر  ـ همکاري در 

  فارس  و  خراسان، خوزستان ،هاي آذربایجانکارگاه آموزشی با محوریت شهرهاي خالق در استان 6برگزاري ـ 

  سعدي شیرازي، حافظ، موالنا و مرتضی علم الهدي هاي ثبت شده در فهرست مشاهیر یونسکو؛ برگزاري همایش نکوداشت شخصیتـ 

 برگزاري سه کارگاه آموزشی براي کلیه مدیران فرهنگی و شهري استان آذربایجان شرقی، در راستاي ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانیـ 

 داوودیه برگزاري نود و چهارمین نشست انجمن دوستداران حافظ دفتر تهران با سراي محلههمکاري در ـ 

 نخستین همایش میراث ماندگار دیلیگنهمکاري در برگزاري ـ 

  کارگاه آموزشی منظومه فرهنگ صلح دوبرگزاري ـ 

  کارگاه آموزشی پرهیز از خشونت و افراط گرایی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 8برگزاري ـ 

  منطقه اي و بین المللیبرگزاري یا مشارکت در برگزاري سمینار، کنفرانس و کارگاه هاي 

با همکاري  "در ایرانکنندگان یونیووك از آسیاي جنوبی و غربی اي هماهنگنشست زیرمنطقه"ـ مشارکت در برگزاري 

   1395 خرداد، اي یونسکو در آلمان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیسازمان آموزش فنی و حرفه

اي ارتقاء توانمندسازي مدرسان روزنامه نگاري در زمینـه تغییـرات اقلیمـی و مـدیریت     برگزاري نشست کارگاه آموزش منطقهـ 

  1395آذر منابع آب، 

 1395 آذر، اي آمارهاي آموزشیبرگزاري کارگاه زیر منطقهـ 
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 هاي هزارة سومالمللی آب و محیط زیست چالشهمکاري در برگزاري کنفرانس بینـ 

 هاي دریاییالمللی مدیریت هماهنگ سواحل با همکاري سازمان بنادر و دریانوردي و سایر ارگانبینهمکاري در برگزاري کنفرانس ـ 

 ايدومین نشست ساالنه نوروز، تنوع فرهنگی همبستگی ملی و منطقههمکاري در برگزاري ـ 

المللی خاتم الشعرا عبدالرحمان جامی از مشاهیر ثبت شده ایران در فهرست مشاهیر همایش بینهمکاري در برگزاري ـ  

  1395مرداد  ،یونسکو با حضور پژوهشگران و اساتیدي از یازده کشور 

هاي زیسـت کـره   گاهرو در ذخیرههاي مدیریتی پیشرگزاري نشست مشورتی با موضوع وضعیت موجود و چالشهمکاري در بـ 

المللـی  اي یونسکو در تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مایکـل سـوکو و پـروژة بـین    کاري دفتر منطقهبا ایران و  هم

  1395، کالهزاگرس در میان

در تهران بـا همکـاري دانشـگاه علـوم      )USERN( ش یوسرنشبکه جهانی آموزش و پژوهالمللی ـ برگزاري کنگره سه روزه بین

 1395آبان ، مان و آموزش پزشکیپزشکی تهران، وزارت بهداشت، در

 در اصفهان 1395آذر  ،المللی تئاتر معلولینـ همکاري در برگزاري جشنواره بین

کمیتـه فرهنـگ و تمـدن     ، تحقیقات و فنـاوري، روزه جندي شاپور  با وزارت علوم سهالمللی برگزاري کنگره بینـ همکاري در 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی   و ایران اسالم و

  1395دي  ،همکاري با فدراسیون گلف کشور در برگزاري جام صلح و دوستی در قالب مسابقه بین المللی گلف در مشهدـ 

 برگزاري یا مشارکت در بزرگداشت مناسبت هاي مهم جهانی

وز ، به مناسبت ر”هاها و فرصتبررسی جایگاه معلمان و ارتقاي منزلت آنان در ایران: چالش“تخصصی  ـ برگزاري نشست

 )، کمیسیون ملی یونسکو1395مهرماه  14(اکتبر)،  5جهانی معلم (

 اعطـاي  و علـوم  محتـرم  وزیـر  حضور با) 2016 اکتبر 27( میراث دیداري ـ شنیداري  جهانی روز گرامیداشت مراسم برگزاري -

  1395 آبان 6 و الممالک،مسالک و سعدي کلیات اثر دو جهانی ثبت گواهی

  1395 دي 7 تهران، در یونسکو دفتر همکاري با) 2016 سپتامبر 28( اطالعات به دسترسی جهانی روز گرامیداشت مراسم برگزاري - 

 )95اسفند  13ـ همکاري در برگزاري روز ملّی آب (

 با دو نشست: نوامبر) 10(ـ برگزاري روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 

 1395آبان  24خ نقش زنان در در توسعۀ علم و فنّاوري در تاریـ 

 1395آبان  17و فنّاوري در ایران در تاریخ  نشست بررسی موانع و مشکالت علمـ 

  ـ همکاري در برگزاري هفته ترویج علم
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  1395فروردین  29 ،در آکادمی ملی المپیک نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی ورزش براي صلح و توسعهـ برگزاري 

  1395المللی سوادآموزي، شهریور مناسبت روز بین، به"سوادآموزي، خواندن گذشته و نوشتن آیندهمشارکت در برگزاي همایش ملی ـ 

  1395اردیبهشت   28اي یونسکو در تهران ،ـ همکاري در برگزاري روز جهانی تنوع فرهنگی با دفتر منطقه

 1395رداد خ 17برگزاري نشست تخصصی محیط زیست، ورزش و مشارکت هاي اجتماعی به مناسبت روز جهانی محیط زیست ـ 

  1395شهریور  1ـ برگزاري روز جهانی جوان با همکاري سازمان هالل احمر در انزلی، 

   1395شهریور  29 ،دانشگاه تهران درروز جهانی ورزش دانشگاهی بزرگداشت مراسم ـ برگزاري 

دستیابی به صلح در راستاي اهداف هفده گانه توسعه پایـدار  «ـ برگزاري نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی صلح با عنوان 

  با حضور مهمانان خارجی از اتحادیه اروپا 1395مهر  10» 2030سازمان ملل 

  1395سفند ا 23ـ برگزاري مراسم بزرگداشت آیین نوروز با حضور مهمانان خارجی، 

  1395اسفند  ،به مناسبت روز جهانی زن» صلح و زن«نشست تخصصی ـ همکاري در برگزاري 

  انتشار کتاب

  که با آرم و حمایت معنوي کمیسیون انتشار یافته است: هاییکتاب

  عنوان کتاب با حمایت معنوي و آرم کمیسیون ملی یونسکو به شرح زیر انتشار یافت:  6 ، تعداد1395درسال 

 ؛ تألیف محمدرضا اسدزاده"رنج و رنگ"ـ 1

  فرانکفورت آلمان رونمایی، و در موزة گوته ثبت شد). کتاب ، درنمایشگاه بین المللی1395درسال “ رنج و رنگ” (کتاب 

  فارسز ملی خلیج وریزي براي رونمایی از آن در رو برنامه ؛ تألیف رامین اردستانی"خلیج فارس به روایت رامین اردستانی"ـ 2

    " 2030چارچوب عمل "کتاب: ترجمه  ـ3

  "سازمان ملل متحد 2030دستورکار توسعۀ پایدار " کتاب ترجمه ـ4

  "هاي اطالعات و ارتباطات فراگیر در آموزش معلوالنالگوي سیاستگذاري در زمینه فناوري"سند و چاپ ترجمه  ـ5

   "ترجمه شده و آماده چاپ"مجالت پیام یونسکو 

  :  پیام یونسکو به صورت الکترونیکیچاپ مجالت 

تعداد یک شماره از مجلۀ پیام یونسکو به صورت الکترونیکی انتشـار یافـت کـه در وب سـایت کمیسـیون قـرار        1395در سال  

  گرفته است. عنوان مجلۀ مذکور به شرح زیر است: 

  ”383، شماره “آب براي مردم، آب براي زندگی  

 1395ترجمۀ سال عناوین مجالت پیام در دست 
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  واحد انتشارات کمیسـیون قـرار    شماره از مجالت جدید پیام یونسکو، در دستور کار 9، ترجمۀ تعداد  1395در سال

 چاپ شوند. عناوین مجالت مذکور به شرح زیر است: 1396ر سال د گرفت و قرار است این مجالت

 تجدید حیات هائیتی   -1

 شیمی و زندگی -2

 گستره هاي جدیدي از آزاديزنان در حال فتح  -3

 ی براي مظلومانیصدا -4

 جوانان چگونه منشأ تغییر می شوند -5

 ، یک ایدة جدیدییانسان گرا -6

 آموزش براي همه، در نیمۀ راه هستیم -7 

 )24میراث فرهنگی ناملموس آسیا و اقیانوسیه ( شمارة  -8

  )25میراث فرهنگی ناملموس آسیا و اقیانوسیه ( شمارة  -9

  ـ ایرانکمیسیون ملی یونسکو هايعالیتفاهم 

 در ارتبـاط بـا تغییـر اقلـیم     نویس بیانیۀ اصول اخالقیپیشایران در مورد  –اعالم نظر گروه علوم کمیسیون ملّی یونسکو  -

شناسی یونسکو در ایران و تعیین نقطه نظـرات و  المللی  آبشناسی با حضور رئیس برنامه بین(نشست مشترك کمینه ملی آب

  )هاي مشترك با جمهوري اسالمی ایرانکار

شست شوراي اجرایی براي تصویب به دویست و یکمین ن هاي یونسکواز سوي شوراي جهانی ژئوپارك ژئوپارك قشممعرفی  -

  هاي یونسکووستن به شبکۀ جهانی ژئوپاركپیو 

و تعیین  در فهرست میراث جهانی یونسکو هاي هیرکانیثبت جنگلهاي حمایت از تدوین پروندة برگزاري سري نشست -

هاي میراث فرهنگی، سازمانبا همکاري  هاي کارشناسی و مدیریتی پروژهنفعان و تعیین کمیتهنقشه راه با حضور تمامی ذي

ها و آبخیزداري و صندوق ملّی محیط زیست و همچنین بنیاد ، جنگلدستی و گردشگري، حفاظت محیط زیست، مراتعصنایع

  مایکل سوکو آلمان 

ـ همکاري با کرسی یونسکو در زمینۀ مدیریت آب و محیط زیست براي شهرهاي پایدار به منظور برگزاري سمپوزیوم 

المللی گذاري، در همکاري با برنامۀ بینهدف برقراري پیوند میان علم و سیاستهاي زیرزمینی با المللی مدیریت آببین

  شناسی یونسکوآب

    رادیو فرهنگبرنامه ترویجی در راستاي معرفی و آموزش دستاوردهاي مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو در  80تولید و پخش بیش از ـ 
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  تاي معرفی به شبکه شهرهاي خالق یونسکو در راس شیراز و قزوین پرونده شهرهايسازي مادهآـ 

  به یونسکو پاریس 2019-2018براي دوره  مشاهیر یونسکوسازي و تهیه پرونده دو رویداد مربوط به ـ آماده 

 ایران – یونسکو ملّی کمیسیون طبیعی و فرهنگی میراث ملی کمیتۀ اندازي راهـ 

 در اطالعات فناوري کاربرد ملی هايسیاست و هابرنامهتدوین   از حمایت کارشناسی مشورتی نشست تدوین گزارش نهاییـ  

  معلوالن  توانمندسازي

 بـه  ملـی  کمیسـیون  در 2016 دسـامبر  14 از هفتـه  یـک  مدت به قاجار دوره در ایران تاریخی هايعکس نمایشگاه برگزاري -

  1395 آذر  ،ایران تاریخی عکس روز گرامیداشت مناسبت

  هاي ایران و جامع التواریخپرونده فرش دوپیگیري تکمیل پرونده هاي ارائه شده براي ثبت جهانی با ارسالِ:  -

  سال جهانی نورهاي ملی بندي فعالیتبرگزاري نشست جمعـ 

و تـدوین   نشست شوراي اجرایی یونسـکو امین دستور کار دویستـ بررسی و اعالم نظر نسبت به کلیه اسناد مندرج در 

  گزارش تفصیلی جهت استحضار مقام محترم وزارت و دفتر نمایندگی ایران در یونسکو

  کمیسیون ملی یونسکو و صدور احکام اعضاي اتاق فکر توسط مقام عالی وزارتتشکیل اتاق فکر ـ 

 کمیسیون ملی یونسکو هاي ملیآیین نامه کمیته 13تهیه و تنظیم ـ 

  کمیته ملی توسط مقام عالی وزارت 13اعضاي  صدور احکامو  هاي ملیکمیتهي هانامهـ ابالغ آیین

هـا بـر   هاي کمیتـه انجام اقدامات الزم به منظور اجرایی کردن فعالیت یونسکو و  هاي ملی کمیسیون ملیکمیتهجلسات تشکیل  ـ

 طبق نقشۀ راه اجرایی هر کمیته

  همکاران کمیسیون هاي پژوهشیفعالیتنامه امتیازبندي نویس شیوهپیشـ تهیه و تنظیم 

  گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوريبراي درج در  94و  93هاي تهیه و تنظیم گزارش فعالیت کمیسیون ملی سالـ 

و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بـه  و تهیه اساسنامه اصالحی  اصالح اساسنامه کمیسیونـ تشکیل جلسات کارگروه 

  ر طی مراحل قانونی جهت تصویبمنظو

  کمیسیون ملی  شوراي مدیران جلسه 34ـ برگزاري 

 جدید کمیسیون ملی یونسکو وبگاه انگلیسی و فارسیراه اندازي ـ 

با حضور وزراي علوم، تحقیقات و فناوري، فرهنـگ و ارشـاد    ایران ـ شوراي عالی کمیسیون ملی یونسکو جلسهتشکیل  -

  1395اردیبهشت  26، اسالمی و آموزش و پرورش و اکثریت اعضاي حقیقی و حقوقی
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   1395 اسفند 17و  مرداد 19 ، شوراي اجرایی کمیسیون ملی یونسکوجلسه از دوره جدید و چهارمین  تشکیل سومین -

جلسه دویست و هفـتم کمیتـه   در راستاي مصوبه که  ـ تاریخی  از میراث فرهنگی کارگروه حفاظتجلسه  چهارـ تشکیل 

  .به تصویب رسید 95/9/13مورخ شوراي عالی انقالب فرهنگی  فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


