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 چکیده

تنظویم   ، در راستای«منتخبی از جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهان و ایران»گزارش 

یوه شوده   و تدوین آئین نشان عالی اکو و نشان عالی شبکه دانشمندان جهان اسوالم ته 

سوازی  وب پیشونهادی بورای طراحوی و پیواده    است. هدف این گوزارش، ارائوه چوارچ   

هوا یوا   شناسوی برخوی از جووایز، مودال    جوایز در مؤسسه فرهنگی اکو بر اساس تجربه

 ای است.های افتخار با رویکردی مقایسهنشان

جووایز   های یونسکو،ها، شامل جوایز و مدالدر این گزارش برخی از جوایز و مدال 

وپوا،  و ویورا دی ملوو، جوایزه ادبوی اتحادیوه ار     ایسسکو، جایزه شهروند جهانی سورجی 

ه بیل جایزجایزه کتاب اروپا، جوایز آکادمی علوم جهان و همچنین جوایز ایرانی از ق

المللوی  جشنواره خوارزمی، جشنواره تحقیقواتی علووم پزشوکی رازی، جشونواره بوین     

و  تتوجوه قورار گرفتوه اسو     فارابی و جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران مورد

ه اهداف، شرایط دریافت جایزه، نحوه درخواسوت و معیوار داوری آنهوا بررسوی شود     

 است.  

جورای   درنهایت، با توجه به مطالعه صورت گرفته، پیشنهاد شده است که طراحوی و ا 

ح الو..  نشان عالی اکو و نشان عالی شبکه دانشمندان جهان اسالم بایستی در سه سط
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چوه   هایی و بادر سطح دوم باید مشخص شود که جوایز با چه نگاهی و در چه حوزه
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Abstract 

"A Collection of the Awards in the Realms of Science and Culture in the 

World and in Iran" is compiled in order to regulate and codify the 

Excellent Badge of the ECO and the Excellent Badge of the Network of 

Scholars of the Islamic World. Adopting the comparative approach, 

the main purpose of this report is to implement a framework for 

composing and realizing awards of the Cultural Institute of ECO 

based on the review of more notable expertise on awards, badges or 

proud labels and medals. 

In this report, some awards and medals, include the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Awards 

and Medals, Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization 

(ISESCO) Awards, The Sergio Vieira de Mello Citizen of the World 

award, the European Union Prize for Literature (EUPL), the European 

Book Prize, the World Academy of Sciences Award, as well as Iranian 

awards and prizes such as the Khwarizmi Awards, the Razi Medical 

Sciences Research Award, the Farabi International Prize, and the 

Book of the Year Prize, have been reflected and for each case, the 

intentions, requirements for winning the award, the manner of 

applying and the principles for the assessments have been evaluated. 

The report proposes the configuration and implementation of the 

Excellent Badge of the ECO and the Excellent Badge of the network of 

scholars of the Islamic world should be pursued in three levels: a. the 

strategic dimensions and features of the award, b. the thematic and 

inclusion characteristics of the award; and c. the appearance and 

template peculiarities of the award. The first level focuses on 

purposes, objectives, and missions of the award and should be 

circumscribed based on the upstream policies of the institution. At 

the second level, it should be defined which award is designed and 

implemented in what areas and with what focus, and finally, in the 

third level, which is more highlighted in the report, the form of 

accomplishment and the method of implementation of the award 

should be stipulated. 
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 مقدمه 

همان  جتحقیق حاضر به مناسبت تدوین آئین نشان عالی اکو و نشان عالی شبکه دانشمنندان  

نللمی در  البمین  ای در خصوص انموا  جموای   تا از این مسیر مطالعات مقایسه اسالم تهیه شده است

 ... صورت گیرد.  ن وهای رقابتی، معرفی توسط خبرگاتشویق و برگ یدن های مختلفبقال

گممراری علممف و فرهنممه مرسسممه فرهن ممی اکممو و دبیرخانممه  یشممبرد علممف و   شممورای سیاسممت

رسمی و  ای، بمه بر ناممه مشمترکی، بما برگم اری جلسمات دوره     فناوری جهان اسمالم، یمی تهماهف   

ی هممای مشممترس مرسسممه فرهن ممی اکممو و دبیرخانممه  یشممبرد علممف و فنمماور  تصممویب فعالیممت

همای مرسسمه فرهن می    اسمتهاده از ررفیمت   اسما   ناممه بمر  یمن تهماهف  دازند. ا رجهان اسالم می

 هدر راسممتای تقویممت و توسممع دبیرخانممه  یشممبرد علممف و فنمماوری در جهممان اسممالم     و اکممو

بنمما شممده اسممت. هممای فرهن ممی، آموزشممی و  موهشممی میممان کشممورهای ع ممو اکممو  هنکمماری

هممای علنممی مشممترس،  ممموه  نامممه بممر محورهممایی هنچممون ان ممامدر ایممن تهمماهف هنچنممین،

النللمی  همای تخصصمی بمین   هما و نشسمت  هما، کارگماه  انتشار نشریات علنی، برگم اری هنمای   

 ت.نوآوری تأکید شده اسبا زیرساخت فرهنه، علف، صنعت و 

مختلمف   همای در حموزه و النللمی  ای و بمین های متعددی در سطح ملی، منطقهها و نشانجوای ، مدال

، تنظمیف  های عنل خاصیاندازها و اهداف کالن و عینی و برنامهبر اسا  چشف هر یکوجود دارد که 

انمد حماوی   تودر این میان، بررسی ت ارب مختلف در ارتباط با رویه عنومی اعطای آنها ممی  اند.شده

ه نشمان عمالی اکمو و نشمان عمالی شمبک       ریم ی بمرای  های سودمندی برای تنظمیف و برناممه  آموزه

 .  م باشددانشنندان جهان اسال
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بمر اسما    باید در نظر داشت که میان  اداش، جای ه، مدال و نشمان افتخمار تهماوت وجمود دارد.     

-ان مام اممری و یما خمدمت    به هر نو  قدردانی که به سبب  «1 اداش»فرهنه لغت مریام وبستر، 

ه بم  ایالق می شود و عنمدتا   گراری شایسته که محتنل است جنبه مادی و یا معنوی داشته باشد،

 غالبما   «2جای ه»در مقابل،  گیرد.تعلق می که در یک ف ای غیررقابتی حاصل می شود، یدستاوردی

رقمابتی کمه   ؛ به شخص یا اشخاص برنده اعطا می شود ،ماهیت عینی دارد و در فرجام یک رقابت

ی ر بمه  الرکر و به امید دستیابی به یک جای ه با یکدگروهی با علف به قوانین مسابقه فوق در آغاز،

و یما کماق قهرممانی     4های تقمدیر لوح، 3هاتواند از یریق اهدای گواهینامه ردازند و میرقابت می

یادبودی قینتی اسمت  ، 5. هنچنین مدالی ورزشی تینی( به منصه رهور برسدهارقابت ویمه در)به

عنمایی  افمت م ب شمود و در برجسمته از آن یریمق ارن نهماده ممی     اکثر موارد فعالیمت فمردی   که در

های وابسته ضرب روی مدال تاریخی مشخص با ارجا  به قلنروی علنی و یا ان نن ورزشی،غیر

 تهاوت مدال گرامیداشتی است از فرد برنده به شکرانه دستاوردهای وی. دی ر، عبارتبه  شود.می

ثنره  ،الشود که نشان افتخار برخالف مدبا ذکر این نکته روشن مینی  با مدال  6نشان افتخار میان

دالوری و یا ارن نهادن بمر   به سبب رشادت، جویی مستقیف نیست و عندتا  یروزی در یک برتری

 د.شوکارنامه درخشان فرد  س از مدتی یوالنی به وی اعطا می

ا اهداف، بعلف و فرهنه هنراه  حوزهها در بر این اسا ، در این گ ارش، برخی از جوای  و مدال

. گیردمی موردتوجه قراررخواست برای دریافت جای ه و معیار داوری آنها شرایط دریافت، روند د

 مطالعه شده در این گ ارش در جدول زیر آمده است.  هایو مدال فهرست جوای 

 عنوان جایزه حوزه جوایز

 ژا ن به آموزش برای توسعه  ایدار -جای ه یونسکو آموزش جوای  یونسکو

 ن و دخترانجای ه یونسکو برای آموزش زنا

                                                            
1 Reward 
2 Prize 
3 Certificates 
4 Trophies 
5 Medal 
6 Badge of honor 
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 عنوان جایزه حوزه جوایز

النللی سلطان حامدبن عیسی الخلیهه برای جای ه بین

 های ایالعاتی و ارتبایی در آموزشاستهاده از فناوری

 النللی سوادآموزی یونسکو جوای  بین

-جای ه یونسکو/ حندان ابن رشید النکتوم برای شاخص

 ترین ت ارب و عنلکرد در ارتقاء اثربخشی معلنان

 جای ه کالین ا برای ترویج علف یعلوم یبیع

 اورئال برای زنان در علف -النللی یونسکوجای ه بین

ر دگینه استوایی برای  موه   -النللی یونسکوجای ه بین

 علوم زیستی

 یونسکو برای میکروبیولوژی -جای ه کارلو  جی فینلی

علوم اجتناعی 

 و علوم انسانی

 ر علفجای ه ابن سینا برای اخالق د

جای ه جیف تور  بودت در حوزه علوم اجتناعی، علوم 

 انسانی و هنر یونسکو/ دانش اه ملی مک یک

 النللی خوزه مارتی یونسکوجای ه بین

 النللی سینون بولیوار یونسکو جای ه بین

جای ه خوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم 

  اجتناعی در امریکای التین و کارائیب

 جای ه مادان یت سینه برای ترویج تساهل و عدم خشونت 

 جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه عرب

 بوینی یونسکو -جای ه صلح فلیکس هوفویت

یونان برای  -النللی ملینا مرکوری یونکسوجای ه بین فرهنه

 حهارت و مدیریت منارر فرهن ی

ارتبایات و 

 ایالعات
 ات جهانی یونسکو/ گیلرمو کانوجای ه آزادی مطبوع

 جی جای ه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

جای ه یونسکو/ امیر جابر احند آل صباح برای 

 تواننندسازی دی یتال افرادی با ناتوانی جسنی
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 عنوان جایزه حوزه جوایز

محیط زیست 

 و علوم
 جای ه سلطان قابو  برای حهارت از محیط زیست

 هکرهای زیستگاهجای ه میشل باتیس برای مدیریت ذخیره

 جای ه دانشنندان جوان انسان و کره مسکون یونسکو 

های مدال های یونسکومدال

حوزه میراث 

 جهانی

مدال موهن و داور؛ مدال ونی ؛ مدال فیالی؛ مدال 

یت بوروبودور؛ مدال کارتاژ؛ مدال اکرو ولیس؛ مدال ژزوئ

ل داروت؛ مدال کاتناندو؛ مدال ماچو  یچو؛ مدال نوبیا؛ م

ال ؛ مدسیتادل؛ مدال ف ؛ مدال هیو؛ مدال استانبول و  گورمه

  الزا وی ا؛ هاوانا؛ مدا صنعا؛ مدال دوبرونیک؛ مدال

  وتوسی؛ مدال  النیرا؛ مدال معبد یاکوشی؛ نارا

سال ردها و 

رویدادهای 

 تاریخی

ل مدال بیستنین سال رد یونسکو، برن  یالکاری شده؛ مدا

مس؛ مدال بیستنین سال رد  بیستنین سال رد یونسکو،

ل  یونسکو، نقره؛ مدال میکل آنم، دوره اول؛ مدال  یتر 

 ینا؛روبنس؛ مدال ارسطو؛ مدال البرت انیشتین؛ مدال ابن س

دال ممدال عالی ناب  اق ژان  ل دوم؛ مدال  ابلو  یکاسو؛ 

؛ بور  یر تیالر دو شاردن؛ مدال سینون بولیوار؛ مدال نیل 

 ؛ مدال چهلنین سال رد یونسکو؛ مدالمدال ویکتور هوگو

چهلنین سال رد اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ مدال جواهر 

لعل نهرو؛ مدال جاده ابریشف؛ مدال وله انه آمادئو  

موت؛ مدال جان آمو  کنینیو ؛ مدال خوان میرو؛ مدال 

دال فدریکو فلینی؛ مدال مهاتنا گاندی؛ مدال کنهوسیو ؛ م

ه؛ هنین سال رد یونسکو/  نج قارلویی  استور؛ مدال  ن ا

مدال تینو؛ مدال ماری کوری؛ مدال  ن اهنین سال رد 

اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ مدال اوسوالدو گوایاسنین؛ 

؛ هامدال میکل آنم، دوره دوم؛ مدال گهت وی میان فرهنه

مدال توسن لورتور؛ مدال هیدکی یوکاوا؛ مدال شصتنین 

 الدینین؛ مدال موالنا جاللسال رد یونسکو؛ سرگئی ای نشتا

 بلخی رومی
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 عنوان جایزه حوزه جوایز

 جای ه منابع آموزشی باز دی یتال، دوره اول آموزش جوای  ایسسکو

ایسسکو برای توسعه  -جای ه حندان ابن رشید النکتوم

 داویلبانه تسهیالت آموزشی در جهان اسالم

 ایسسکو و آموزش غیررسنی جای ه سوادآموزی

 موزیجای ه ایسسکو برای سوادآ

 ا  برای آموزش دهندگانآیجای ه ایسسکو/ اُسی

  جای ه علف و فناوری ایسسکو علف و فناوری

های جوای  ایسسکو در یول مراسف ب رگداشت  ایتخت فرهنه

 فرهن ی اسالمی

ارتبایات و 

 ایالعات

 ایجای ه مطالعات و تحقیقات رسانه

جای ه شهروند جهانی 

 سرجیو ویرا دی ملو

- - 

 - - جای ه ادبی اتحادیه ارو ا

 - - کتاب ارو اجای ه 

   جای ه آکادمی علوم جهان

   جای ه جشنواره خوارزمی

جشنواره تحقیقاتی علوم 

   شکی رازی

  

النللی جشنواره بین

 فارابی

  

   جای ه کتاب سال
 شده مطالعه هایمدال و  یجوا فهرست 1 جدول
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 یونسکو جوایز

لموم  عهای آموزش، علموم یبیعمی،   بندی وب اه یونسکو، جوای  یونسکو در حوزهبر اسا  تقسیف

مل اجتناعی و علوم انسانی، فرهنه، ارتبایات و ایالعات و هنچنین محیط زیسمت و علموم شما   

 موارد زیر است. 

 جوایز یونسکو در حوزه آموزش

 ایمدار؛   ژا ن به آموزش برای توسعه -: جای ه یونسکوجوای  یونسکو در حوزه آموزش عبارتند از

لیهه برای النللی سلطان حامدبن عیسی الخجای ه یونسکو برای آموزش زنان و دختران؛ جای ه بین

یونسمکو؛ و   النللی سموادآموزی های ایالعاتی و ارتبایی در آموزش؛ جوای  بیناستهاده از فناوری

تمرین ت مارب و عنلکمرد در ارتقماء     کتموم بمرای شماخص   جای ه یونسکو/ حندان ابن رشمید الن 

 اثربخشی معلنان.

 ژاپن به آموزش برای توسعه پایدار -جایزه یونسکو

تقدیر از »شود و هدف کلی آن، این جای ه توسط سازمان یونسکو با هنکاری کشور ژا ن اعطا می

ی و کلیمه نهادهمای   ها، جوامع محلم های شاخصی است که توسط افراد، مرسسات، سازمانفعالیت

ایمن جمای ه در صمد و نمود و  ن نمین      «. شمود درگیر در امر آموزش برای توسعه  ایدار ان ام می

نشست شورای اجرایی یونسکو و در چارچوب برنامه عنل جهانی آموزش بمرای توسمعه  ایمدار    

(GAP تشکیل شده و از سال )ل  به مرحله اجرایی رسیده است. اعطای این جای ه بمه شمک   2015

گیمرد )وب ماه کنیسمیون    ه ار دالر، تعلق ممی  5ساالنه بوده و هر سال به سه نهر، هر یک به می ان 

 (.  1397ایران، -ملی یونسکو
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 شرایط دریافت جایزه 

سمهف قابمل   »، نام دها باید 1ژا ن به آموزش برای توسعه  ایدار -بر اسا  اساسنامه جای ه یونسکو

یور خاص با تنرک  بر برنامه عنل یونسمکو در زمینمه   ار و بهتوجهی در آموزش برای توسعه  اید

داشته باشند. هنچنین سه برنده جای ه توسط دبیر کل یونسمکو و بمر   « آموزش برای توسعه  ایدار

شود که شامل  نج متخصص اسمت  النللی تعیین میاسا  ارزیابی و نظر هیئت منصهه مستقل بین

تقالل و شهرت آنها در زمینه آموزش برای توسعه  ایدار، اس»که توسط دبیر کل یونسکو بر اسا  

المف(. افمراد، مرسسمات،    2014انمد )یونسمکو،   انتخماب شمده  « توزیع جغرافیایی عادالنه و برابری

واجد شرایط برای دریافت این « آموزش برای توسعه  ایدار»ها یا دی ر نهادهای درگیر در سازمان

« آموزش بمرای توسمعه  ایمدار   »های خاص بر  روژه یا برنامهجای ه هستند و نام دی باید متنرک  

 ای(.2019باشد )یونسکو، 

 درخواست برای جایزه

و  های ع مو از یریمق نناینمده دائنمی یونسمکو     توانند توسط دولتنام دهای  یشنهادی می

نهاد نهاد که هنکاری رسنی با یونسکو دارند، بمه دبیمر کمل یونسمکو  یشم     های مردمسازمان

ه رای هر جمای  بتواند سه نام د  یشنهادی را نهاد میهر نناینده دائنی یا سازمان مردم شوند.

یونسمکو،  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایمد ) و خود فرد ننی معرفی کند

 ای(.  2019

ب ماه  ر ودفرم نام دی باید به صورت آنالین و به زبان فارسی یا ان لیسی از یریمق  لتهرممی کمه    

 یونسکو در دستر  است، تکنیل شود. 

 « مو  نام دی  یشنهادی باید به صورت آنالین توسط نناینده دائنی یونسکو در کشمور ع 

 نهاد که هنکاری رسمنی بما یونسمکو دارد، از یریمق اکانمت     یا توسط یک سازمان مردم

 رسنی آنها تکنیل شود

 م آنالین را دارندهای ملی یونسکو نی  امکان دسترسی و تکنیل فرکنیسیون 

                                                            
1https://en.unesco.org/sites/default/files/esd_prize_statutes_en.pdf 
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       اگر کنیسیون ملی یا نناینده دائنی یونسکو بخواهمد کمه فمرم بمه صمورت الکترونیکمی 

بمرای همر    UNESTEAMSتواند یک اکانت توسط خود نام د تکنیل شود، یونسکو می

 نام د درست کند

 ابم منطبمق  ای روشمن و سماخت یافتمه و    بمه شمیوه    یشنهادی بایمد   روژه یا برنامه نام د 

 باشدشده  ارائهالعنل دستور

 قی از یریم تنامی آثار  شتیبان )مانند ویدئوها، تصاویر و غیره( باید به صورت الکترونیک 

 سیستف آنالین ارسال شود

 ارزیابی خواهند شد خاصی  روژه یا برنامه توسط هیئت منصهه بر اسا  معیارهای» 

 معیار داوری

کو، )یونسود شمی نصهه بر اسا  معیارهای زیر ارزیابیتوسط هیئت م ی  یشنهادی روژه یا برنامه نام دها

 الف(: 2019

ز ار در حنایمت  را به عنوان آموزش قابل تغییم « آموزش برای توسعه  ایدار»تغییر:  روژه یا برنامه، 

رای توسمعه  بآموزش »گیرد. شود، در نظر میتوسعه  ایدار که منتهی به تغییر فردی و اجتناعی می

ه در آن کم ای ابل تغییری است که به یادگیرندگان قدرت تغییر خودشان و جامعه، آموزش ق« ایدار

ای ماد   را قمادر بمه   دهد. بنابراین  روژه یا برنامه نام د شده باید یادگیرندگانکنند، را میزندگی می

 آمی  نناید.  تغییراتی برای ای اد جهان  ایدارتر و صلح

ه بط زیست( را گانه توسعه  ایدار )جامعه، اقتصاد و محیههای سیکپارچ ی:  روژه یا برنامه، جنبه

-ی و زیسمت ای یکپارچه نشان دهد. توسعه  ایدار نیازمند یکپارچ ی ابعاد اجتناعی، اقتصادشیوه

اشمد   ایدار ب محیطی توسعه است.  روژه یا برنامه نام د شده باید منطبق با چنین تعریهی از توسعه

 وا بشناسمند  ربه یادگیرندگان کنک کند تا وابست ی متقابل میان آنها و هر سه بعد را نشان دهد و 

 بر اسا  آن عنل ننایند.

ان دهمد و  نشم « آمموزش بمرای توسمعه  ایمدار    »ای را به نوآوری:  روژه یا برنامه، رویکرد خالقانه

 موضوعات آن را  وش  دهد. 
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 عالوه بر این سه معیار،  روژه یا برنامه باید: 

 سال اجرا شده باشد  4برای مدت زمان حداقل  مداوم باشد و 

 گراری شده باشددارای اثربخشی باال نسبت به منابع سرمایه 

  ریر باشدیرح موردنظر تکرار ریر و مقیا  

 دار برنامه عنمل جهمانی آمموزش    یرح مرکور به یک یا بی  از یک حوزه عنل اولویت

رای بم ها در زمینمه آمموزش   سیاست توسعه  ایدار کنک کرده باشد که عبارتند از: توسعه

ن و همای آموزشمیارا  های یادگیری و یاددهی، تقویمت ررفیمت  توسعه  ایدار، تغییر محیط

 های  ایدار در سطح ملیحلمربیان، تقویت و بسیج جوانان و تسریع راه

 جایزه یونسکو برای آموزش زنان و دختران

یور ساالنه توسط سمازمان یونسمکو   به 0162از سال  1جای ه یونسکو برای آموزش زنان و دختران

شود. این جای ه در صد و نود و ههتنین نشست شورای اجرایی یونسکو با هنکاری چین اعطا می

های نوآورانمه و شاخصمی اسمت کمه توسمط      تشکیل و یراحی شده و هدف آن، تقدیر از فعالیت

ی فعال در حوزه زنان و دختمران،  های دولتی یا غیردولتافراد، مرسسات و سایر نهادها و و سازمان

العنمر بمرای   های یادگیری مادامدر جهت ت نین آموزش با کیهیت برابر و فراگیر و ارتقاء فرصت

ه ار دالر است و به  50گیرد. مبلغ این جای ه هنه و تواننندسازی کلیه زنان و دختران صورت می

ایمران،  -)وب اه کنیسمیون ملمی یونسمکو    گیرددو نهر برنده، هر یک به هنین می ان مبلغ، تعلق می

1397.)   

 شرایط دریافت جایزه 

بر اسا  اساسنامه جای ه یونسکو برای آموزش زنان و دختران، نام دها باید نوآوری شاخصمی را  

داشته و سهف قابل توجهی در  شتیبانی و گسترش آموزش زنان و دختران داشته باشند )یونسکو و 

هایی که کنک مرثری (. بر این اسا ، افراد، مرسسات یا سازمان2015 کتابخانه دی یتال یونسکو،

توانند نام د دریافت ایمن جمای ه باشمند. هنچنمین     اند، میبه  یشرفت آموزش دختران و زنان کرده

                                                            
1 UNESCO Prize for Girls' and Women's Education 
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شوند )یونسکو برندگان توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  ارزیابی و نظر هیئت منصهه تعیین می

 (.2015نسکو، و کتابخانه دی یتال یو

 درخواست برای جایزه

 وهای ملی و ننایندگان دائنی یونسمکو خمود   های ع و یونسکو از یریق کنیسیوندولت

د تواننمد تما سمه نمام     نهاد که هنکماری رسمنی بما یونسمکو دارنمد، ممی      های مردمسازمان

ادی هتواند خمود را بمه عنموان نمام د  یشمن     خود فرد ننی یشنهادی داشته باشند. هنچنین 

 معرفی نناید. 

 ر(:2019مراحل درخواست برای این جای ه عبارتند از )یونسکو، 

ه امکان ب شدالف. تکنیل فرم نام دی برخط: دسترسی به  لتهرم نام دی تنها برای نهادهای منصو

  ریر است.

 « ه نایندننام دی  یشنهادی باید به صورت آنالین به زبان ان لیسی و فرانسوی توسط

ا بنهاد که هنکاری رسنی سکو در کشور ع و یا توسط یک سازمان مردمدائنی یون

 یونسکو دارد، از یریق اکانت رسنی آنها تکنیل شود

 های ملی یونسکو نی  امکان دسترسی و تکنیل فرم آنالین را دارندکنیسیون 

       اگر کنیسیون ملی یا نناینده دائنی یونسکو بخواهمد کمه فمرم بمه صمورت الکترونیکمی 

بمرای همر    UNESTEAMSتواند یک اکانت ود نام د تکنیل شود، یونسکو میتوسط خ

  نام د درست کند

  طبق با منای روشن و ساخت یافته و به شیوه یشنهادی باید  روژه یا برنامه نام د

 ارائه شده باشد دستورالعنل 

 ق از یری ونیکیتنامی آثار  شتیبان )مانند ویدئوها، تصاویر و غیره( باید به صورت الکتر

 سیستف آنالین ارسال شود

 شد ارزیابی خواهند خاصی  روژه یا برنامه توسط هیئت منصهه بر اسا  معیارهای» 

 ب. ارسال فرم آنالین نام دی
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 «ی مردمهااننام دی باید از یریق  لتهرم آنالین توسط نناینده دائنی یونسکو یا سازم-

 نهاد  ی  از تاریخ اتنام ارسال شده باشد

 شداشته بانهادی دتواند بیشتر از سه نام د  یشنهاد ننیینده دائنی یا سازمان مردمهر ننا» 

 معیار داوری 

روژه یما   م شموند و  النللی انتخماب ممی  برندگان این جای ه بر اسا   یشنهادات هیئت منصهه مستقل بین

 ق(:2019، )یونسکو شودارزیابی می ی ذیلبرنامه نام د  یشنهادی توسط هیئت منصهه بر اسا  معیارها

    و  اثربخشی: اثربخشی  روژه یا برنامه باید به صورت کنی یا کیهی قابمل سمن   باشمد

تغییرات  تواند شاملگراری شده ارائه دهد که مینتایج ملنوسی را نسبت به منابع سرمایه

و  . مشمارکت، ح مور  2ها، باورهما و اقمدامات بمرای برابمری،     . ن رش1قابل اثباتی در 

تبط . دی ر  ارامترهای ممر 3های یادگیری دختران و های آموزشی و خروجیدورهتکنیل 

 .باشد برای  یشرفت آموزش دختران و زنان

 رد رای  یشمب ای بم نوآوری:  روژه یا برنامه، ترغیب کننده یا ترسیف کننده اقدامات نوآورانه

ر حسب آوری را بتواند نوآموزش دختران و زنان بوده است. هنچنین  روژه یا برنامه می

د همای ممور  . کانال3شناسی به کار گرفته شده، . روش2. موضوعات  وش  داده شده، 1

 ها نشان دهد.. دی ر جنبه4و  ناستهاده برای ای اد تغییر برای زنان و دخترا

 ی سماز  یماده  آل از مرحله یراحی یایور ایده ایداری:  روژه یا برنامه مراحلی دارد که به

 وشمود  نان از اثرگراری بلندمدت آن ورای چرخه حیات  روژه را شمامل ممی  آن تا اینی

سمازی  ه. نهادینم 2. استنرار اقدام بومی، 1هایی برای اینینان از منکن است شامل تالش

 . تولید ابتکارات بیشتر باشد.3اج اء  روژه و 

 .یرح باید حداقل به مدت دو سال اجرا شده باشد 

 ه عنموان  های دی ر را داشته باشد و بتواند باربرد برای یرحیرح باید قابلیت سن   و ک

 .ها به کار رودهای نوآورانه در سایر حوزهای مهید برای ای اد یرحت ربه

 دار زیر کنک کرده باشد:یرح باید به یک یا تنامی  نج حوزه عنل اولویت 
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 وسمط  یه تگرار دختران از مقطع ابتدایی به  ایه اول متوسطه و تکنیل آموزش  ا

 آنان

 های سوادآموزی توسط دختران نوجوان و زنان جوانفراگیری مهارت 

 یادگیری اینن و عاری از خشونت علیه دختمران کمه   -های یاددهیای اد محیط

 نیازهای آموزشی آنان باشد ی اسخ و

   توانمد  اسمخ وی   مشارکت کامل معلنان )زن و مرد( در ارائه آموزشی کمه ممی

 ان باشدنیازهای آموزشی دختر

 همای  تما بتواننمد بما فراگمرفتن دانم  و مهمارت       نکنک به دختران و زنان جوا

دگی موردنیاز به راحتی از مدرسه وارد بازار کار شوند و آنهما را بمه سمنت زنم    

 موفق سوق دهد

 های اطالعاتی و ارتباطی در آموزشالمللی سلطان حامدبن عیسی الخلیفه برای استفاده از فناوریجایزه بین

شود و هدف از آن، به صورت سالیانه با هنکاری دولت بحرین اعطا می 2005از سال  1ین جای ها

همای دولتمی و   ای است که توسط افراد، نهادهما، سمازمان  های شاخص و برجستهتقدیر از فعالیت

و های ایالعاتی و ارتبایاتی برای گسترش یمادگیری  نهاد در زمینه استهاده خالقانه از فناوریمردم

شمود )وب ماه کنیسمیون ملمی     تواننندسازی ب رگساالن از یریق آمموزش الکترونیکمی ان مام ممی    

-های افراد، مرسسات یا سازمانها و فعالیتدرحقیقت این جای ه به  روژه(. 1397ایران، -یونسکو

ی برای های ایالعاتی و ارتبایاتآل و استهاده خالقانه از فناوریها برای ال وهای تعالی، روش ایده

شود )جمای ه سملطان حاممد بمن عیسمی      بهبود یادگیری، آموزش و عنلکرد کلی آموزش اعطا می

 (.  2019های ایالعاتی و ارتبایی در آموزش، الخلیهه برای استهاده از فناوری

شود )وب اه یه ار دالر بوده و به دو نهر برنده، هر یک هنین مبلغ اهدا م 25هنچنین مبلغ جای ه 

 (.1397ایران، -ملی یونسکوکنیسیون 

 شرایط دریافت جایزه 

                                                            
1UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICTs in Education 
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 شمتیبانی   ربه منظوهایی که در روژه هایی که نوآوری برجسته و سهف قابل توجهیافراد یا سازمان

ترسمی بمه   افم ای  دس  در جهمت های ایالعاتی و ارتبایاتی و یا ترویج استهاده خالقانه از فناوری

و، ت ایمن جمای ه هسمتند )کتابخانمه دی یتمال یونسمک      شود، واجد شرایط دریافم آموزش ان ام می

 الف(.  2019

 درخواست برای جایزه

ا یونسکو بنهاد که روابط مشورتی خود را النللی مردمبین هایکشورهای ع و یونسکو یا سازمان

د ال معرفمی کنم  ستوانند تا سه نام د را در هر اند و در زمینه این جای ه فعال هستند، میحهظ کرده

 الف(. 2019بخانه دی یتال یونسکو، )کتا

 معیار داوری 

 الف(:2019 معیارهایی که در این جای ه مورد توجه است، عبارتند از )کتابخانه دی یتال یونسکو،

 ج را بدهدها باید حداقل یک سال باشد تا اجازه ارزیابی نتایها/ فعالیتیول مدت  روژه 

 نوآوری و بازبودگی محتوا و اب ار 

 شمان  نمدت تما بلندممدت آن   را برای کاربردهای میان  روژه/ فعالیت ایداری  مدرکی که

 دهد

 جای ه شده باشد  دریافت  روژه/ فعالیت باید برای اولین بار نام د 

 المللی سوادآموزی یونسکو جوایز بین

نوبی یت کره جالنللی سوادآموزی را با حنایور سالیانه برنامه جوای  بینبه 1967یونسکو از سال 

ص و همای شماخ  کند. هدف اصلی اعطای این جوای  در جهان، تقدیر از فعالیتو چین برگ ار می

شورهای کهای دولتی و غیردولتی ای است که در زمینه سوادآموزی توسط افراد و سازمانبرجسته

 (.1397ایران، -)وب اه کنیسیون ملی یونسکوشود ع و ان ام می
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سمیو  بمرای   ووزی شماه سم ونه )دو جمای ه( و جمای ه کنه    این جمای ه شمامل جمای ه سموادآم    

-یتیابد. محور اصلی فعالسوادآموزی )سه جای ه( است که هر سال به یک موضو  اختصاص می

 ها عبارتند از:

  ر شود کمه بم  با حنایت دولت کره اعطا می 1989جای ه شاه س ونه: این جای ه از سال

 ه ی و آمموزش تأکیمد دارد. همدف ایمن جمای     توسعه و استهاده از زبان مادری در یادگیر

زه علیمه  آنها بمه مبمار   هایها یا افراد برای کنکهای مرسسات، سازمانقدردانی از تالش

شود. می ای را اخترا  کرد، اعطاسوادی است که به یادبود شاه س ونه که الهبای کرهبی

ازمان ا برنامه ایمن سم  های یونسکو و مرتبط بمشیاین جای ه، هنراستا با خط هدف عینی

 ب(.2019در دستیابی به آموزش برای هن ان است )کتابخانه دی یتال یونسکو، 

 شمود و بمر  با حنایت دولت چین اعطما ممی   2005سیو : این جای ه از سال وجای ه کنه 

نمان و  زویمه سوادآموزی ب رگساالن در منایق روستایی و جوانان بازمانده از تحصیل، به

-مانهای افراد، مرسسات، سازاست. هدف این جای ه، قدردانی از تالش متنرک  دختران

ن های مربوط به سموادآموزی اسمت کمه ب رگسماال    ها و دی ر نهادهای درگیر در فعالیت

ه بین جای ه شود. اویمه زنان و دختران ارائه میروستایی و جوانان بازمانده از تحصیل، به

ت منین آمموزش   » :کند کمه عبمارت اسمت از   در اهداف توسعه  ایدار کنک می 4هدف 

« انالعنمر بمرای هن م   همای یمادگیری ممادام   فراگیر، منصهانه و باکیهیت و  یشبرد فرصت

 .د(2019)کتابخانه دی یتال یونسکو، 

ست که در اه ار دالر، یک مدال نقره و گواهینامه اجرای یرح  20جوای  این برنامه هر یک شامل 

 شود. نتخبین برنامه اعطا میروز جهانی سوادآموزی به م

 شرایط دریافت جایزه 

در ارتباط با جای ه شاه س ونه، نام دها باید سهف قابل تموجهی در نتمایج اثمربخ  در سموادآموزی  و     

)کتابخانمه دی یتمال یونسمکو،    های اصلی آموزشی داشمته باشمند   های  س از آن در  یوند با برنامهفعالیت

در کار سموادآموزی کمه بمه ب رگسماالن      ایبرجستهسیو  نی  باید سهف وهکنب(. نام دهای جای ه 2019
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-داشته باشند. این جوای  ممی  شود،ارائه می ویمه زنان و دخترانروستایی و جوانان بازمانده از تحصیل، به

بیمر  برندگان جوای  نی  توسط دنهاد اعطا شود. های مردمتواند به افراد، مرسسات و دی ر نهادها یا سازمان

شموند )کتابخانمه دی یتمال یونسمکو،     کل یونسکو و بر اسا  ارزیابی و نظمر هیئمت منصمهه تعیمین ممی     

 ب،د(.2019

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم با مشورت کنیسیونهای ع و و دولت از سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی 

-ان حهظ کردهکه روابط مشورتی خود را با سازم النللیبین  نهادهای مردمآنها و هنچنین سازمان

هنچنمین  . معرفمی شموند  به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، اند و  در حوزه

ل یونسمکو،  )کتابخانمه دی یتما   ننایمد تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفمی  خود فرد ننی

 ب(.2019

یمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل ممدارس ز  نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 ب(:2019)کتابخانه دی یتال یونسکو،  ان لیسی یا فرانسوی است

 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 خاصکار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت ای از کار یا نتایج خالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 

 معیار داوری 

 ف(:2019النللی سوادآموزی عبارتند از )یونسکو، معیارهای انتخاب جوای  بین

 النللیینهایی است که جوای  بمرتبط بودن با موضوعات: برنامه یا  روژه مرتبط با حوزه 

شمود، بمر آن تنرکم     آموزی یونسکو و موضوعات اختصاصی که هر سال تعیین میسواد

 دارند.
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 دی و ازهمای فمر  مرتبط بودن با افراد و نیازها و توان اجتناعی: برنامه یا  روژه مرتبط با نی

، اجتناعی در زمینه خواسته شمده اسمت. برناممه یما  مروژه در یراحمی، ارائمه، سماختار        

 .استی قوی و اثربخ  مدیریت، کنترل و ارزیاب

   نمد  کیهیت آموزش و یادگیری: کیهیت آموزش و یادگیری شامل ابعاد به همف مرتبطمی مان

 اثربخشی، کارایی، برابری، مرتبط بودن و مناسب بودن است.

  ی ذینهعمان، با تغییرات مثبت و منهی است که یک  برنامه یا  مروژه بمرا   در ارتباطاثر: اثر 

ه و تر به هنراه دارد. ایمن تغییمرات شمامل تغییمرات خواسمت     ها و جامعه گستردهجناعت

 شود.ای است که با شواهد کنی یا کیهی نشان داده میناخواسته

 ا، هم ردهما، روش ها، راهکارها، رویکهای نوآورانه در ارتباط با ایدههای نوآورانه: ویمگیویمگی

 ت.رای تطبیق با آنهاسب نوینهای اندازهای جدید یا اصلی و یا روشها و چشفدست اه

 لی است. روژه فع  ایداری:  ایداری در ارتباط با م ایا و اثرات ماندگار مافوق چرخه حیات برنامه یا 

 عالوه بر این معیارها،  روژه و یا برنامه باید:

 اقل سه شده باشد که  روژه و یا برنامه به شکل خالقانه در زمینه سوادآموزی، حد محقق

 یور مداوم بوده استهسال کار کرده و ب

 ه باشدالنللی سوادآموزی یونسکو از آن تقدیر نکرددر  نج سال گرشته، جوای  بین 

 هدهای اثربخ  و نوآورانه توسعه دها و برنامهسوادآموزی را از یریق  روژه 

 انترین تجارب و عملکرد در ارتقاء اثربخشی معلمجایزه یونسکو/ حمدان ابن رشید المکتوم برای شاخص

با هنکاری امارات متحده عربی به و به صورت دوساالنه توسط یونسکو  2008این جای ه از سال 

منظور حنایت از بهبود کیهیت آموزش و یادگیری در دستیابی به اهداف آموزش برای هن ان، که 

همای  شمود. همدف از ایمن جمای ه، تقمدیر از فعالیمت      های یونسکو است، اعطا مییکی از اولویت

ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ملی و ی است که حداقل به مدت سه سال، توسط سازمانشاخص

ای بمرای بهبمود   ها و جواممع محلمی، ملمی و یما منطقمه     النللی و یا افراد وابسته به این سازمانبین

ویمه در کشورهای در حمال توسمعه و جواممع محمروم و در حاشمیه      ت ربیات آموزشی معلنان به
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وند و سهف مرثری در ارتقاء اثربخشی فعالیت معلنمان و کیهیمت تمدریس و یمادگیری     شان ام می

های مشی(. هدف عینی این جای ه، منطبق با خط1397ایران، -)وب اه کنیسیون ملی یونسکودارند 

 باشد. یونسکو و در ارتباط با برنامه این سازمان در زمینه آموزش و توسعه معلنان می

های آنهما بمه   هه ار دالر است که میان سه برنده که  روژ 300اهینامه هنراه با این جای ه شامل  گو

رندگان شود. هنچنین ببهبود عنلکرد و اثربخشی معلنان در سرتاسر جهان کنک کرده، تقسیف می

 ربه تالنللی متشکل از  نج متخصص برجسته که سطح باالیی از دان  و توسط هیئت منصهه بین

کو، شوند )یونسمکو و جمای ه حنمدان یونسم    بوط به معلنی دارند، انتخاب میرا در موضوعات مر

2019.) 

 شرایط دریافت جایزه 

یمادگیری   وبرنامه یا  روژه ارسال شده از سوی نام دها باید سهف قابل توجهی در ارتقاء آمموزش  

 ب(:2014هنراستا با اصول و اهداف عینی یونسکو در این زمینه داشته باشد )یونسکو، 

 از یریق نشان دادن نوآوری که به توسعه اثربخشی آموزگاران کنک کرده 

  همای خماص  کمه بمرای توسمعه آمموزش و       از یریق تولید مواد آموزشی یا دی ر کنمک

 یادگیری خالقانه یراحی شده

 از یریق بسیج ابتکارات و یا اب ارها برای کنک به اف ای  اثربخشی آموزگاران 

   دهدموه  که اثربخشی آموزگاران را اف ای  میاز یریق تقویت هناهن ی و 

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

د و  در انم که روابط رسنی خود را با سازمان حهمظ کمرده   هادینهای مردمآنها و هنچنین سازمان

ود فمرد  خم هنچنمین  . معرفی شموند به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

 ب(. 2014)یونسکو،  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدننی
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ه زبان س زیر بمکتوبی باشد که شامل مدار امهنمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 ب(:2014ان لیسی یا فرانسوی است )یونسکو، 

 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 

 معیار داوری 

 ب(:2014ارهای موردتوجه در این جای ه عبارتند از )یونسکو، معی

 ن ربخشی آو اث برنامه/  روژه باید حداقل سه سال ادامه داشته باشد تا نتایج آن ارزیابی

 تأئید شود

 کو و ای در تحقق اهداف عینی یونسبرنامه/  روژه باید نشان دهد که سهف برجسته

 ه  ایدار داردسازمان ملل در زمینه آموزش برای توسع

 ودبهی شکار ان ام شده باید یک ننونه و ال و باشد و احتناال  موجب ابتکارات مشا 

  باید خودش را در بسیج منابع جدید فکری و مادی، اثربخ  نشان دهد 

 جوایز یونسکو در حوزه علوم طبیعی

نللمی  اله بین؛ جای جوای  یونسکو در حوزه علوم یبیعی عبارتند از: جای ه کالین ا برای ترویج علف

موه  در گینمه اسمتوایی بمرای  م     -النللی یونسکواورئال برای زنان در علف؛ جای ه بین -یونسکو

 یونسکو برای میکروبیولوژی. -علوم زیستی؛ جای ه کارلو  جی فینلی

 جایزه کالینگا برای ترویج علم

همای یمک نویسمنده،    از تمالش النللی بمرای تقمدیر   ای بین، جای ه1جای ه کالین ا برای ترویج علف

های رادیویی و تلوی یونی یا مسئول وب سایت یا تهیمه کننمده   ویراستار، مدر ، تهیه کننده برنامه

شود. برندگان ایمن  کند، اعطا میفیلف که به تهسیر علف،  موه  و فناوری به عنوم مردم کنک می
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سازی میمراث فرهن می   نومی، غنیجای ه از قدرت بالقوه علف، فناوری و  موه  در بهبود رفاه ع

ای و ها و فراهف کردن راهکارهایی برای حل مشمکالت اجتنماعی در سمطح محلمی، منطقمه     ملت

های یونسکو و مرتبط بما  مشیجهانی ایال  دارند. هنچنین هدف عینی این جای ه هنراستا با خط

  (. 2017برنامه سازمان در زمینه اف ای  آگاهی و ترویج علف است )یونسکو، 

 the و  Kalinga Foundation Trustایمن جمای ه از سموی وزارت علمف و فنماوری هنمد،       

Orissa Government  ه ار دالر امریکا، گواهینامه و مدال نقره  20شود و شامل مبلغ اعطا می

شمود. عمالوه   رسنی از سوی دبیر کل یونسکو اهدا می فکه در مراس استآلبرت انیشتین یونسکو 

 5رد منتخب از جای ه ویمه کالین ای دولت هند با عنوان کرسی کالین ا کمه شمامل مبلمغ    بر این، ف

ای به کشور هند )با ه ینه دولت هند( بمرای تعاممل بما    ه ار دالر امریکا و سهری دو تا چهار ههته

 ب(. 2019مند خواهد شد )یونسکو، بهره است، دانشنندان

 شرایط دریافت جایزه 

 ن وب سمایت های رادیویی و تلوی یونی یا مسئوالمدر ، تهیه کنندگان برنامه نویسنده، ویراستار،

اختصماص   یا تهیه کنندگان فیلف که کار خود را به تهسیر علف، تحقیق و توسعه برای عنموم ممردم  

همای  یشمنهادی   ب(. نام د2019توانند برای دریافت این جای ه اقدام ننایند )یونسکو، اند، میداده

د که ه شکلی باشبای در راستای ترویج علف ان ام داده باشند. شغل این افراد باید ویمه باید فعالیت

ی و یما  اآنان را در تهسیر و ترویج علف،  موه  و فناوری برای عنوم، چه در سطح ملمی، منطقمه  

ن، متقاضمی  (. عالوه بر ایم 1396ایران، -النللی یاری رساند )گروه علوم کنیسیون ملی یونسکوبین

ا یم هما، آمموزش رسمنی )در مدرسمه     ازی به داشتن مدرس علنی ندارد و این جای ه به  مموه  نی

 ز(.2019)یونسکو، گیرد دانش اه( یا توسعه برنامه درسی برای بخ  یادگیری رسنی  تعلق ننی

 درخواست برای جایزه

نیسمیون  شوند و همر ک نام دها از سوی دولت از یریق کنیسیون ملی کشور به یونسکو معرفی می

های ملی برای  یشرفت علف و ملی یونسکو باید یک نام د را بر اسا   یشنهاداتی از سوی ان نن
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ن اران علنمی معرفمی کنمد.    های ملی نویسندگان علنی یا روزنامههای علنی و یا ان ننیا ان نن

ود فمرد  خم تواند تنها یک فرد را معرفی کند و هنچنمین  عالوه بر این، هر کشور ع و یونسکو می

یور همر کشمور   هنین ز(.2019تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی نناید )یونسکو، ننی

تواند یک نهر را معرفی کند و برنده توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  ارزیابی و نظر  نج تنها می

 ب(.2019شود )یونسکو، نهر هیئت منصهه تعیین می

دارس مسخه از نمکتوبی باشد که شامل  نج  نامهد هنراه با توصیهمعرفی هر نام د  یشنهادی بای

 ب(:2019)یونسکو، زیر به زبان ان لیسی یا فرانسوی است 

  شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د 

 ان  شتیب ای از کار یا نتایج کار در حوزه ترویج علف شامل آثار و دی ر آثارخالصه 

 ا به ترویج علفتوصیهی از چ ون ی کنک نام ده 

 اورئال برای زنان در علم -المللی یونسکوجایزه بین

تمر  یونسکو  و اورئال تالش زیادی برای  شتیبانی و تقدیر از  موهش ران زن و تشویق زنان جوان

. بمدین  1انمد برای ورود به حرفه خود و هنچنین کنک به آنها بمرای  یشمرفت در کارشمان کمرده    

یمور سمالیانه بمه    بمه  1998از سمال   2اورئال برای زنان در علمف  -یونسکوالنللی منظور، جای ه بین

شود که سهف چشن یری در  یشرفت علنی و غلبه بمر  برترین  موهش ران زن از هر قاره اعطا می

  (.2019های جهانی معاصر داشته باشند )یونسکو، چال 

به هر  وگیرد نللی صورت میالهنچنین انتخاب  نج برنده از هر قاره توسط یک هیئت منصهه بین

 شود. ه ار یورو اهدا می 100یک از برندگان مبلغ 

 شرایط دریافت جایزه 

  (:      2019نام دها باید دارای شرایط زیر باشند )یونسکو، 

 د؛ ده باشنشهای علنی فردی شناخته النللی، به خایر تواناییدر میان جامعه علنی بین 
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 لنی باشد؛یور فعال درگیر  موه  عبه 

 های علوم فی یک، ریاضیات یا علوم رایانه درگیر باشد؛در هر یک از حوزه 

 باشد.ندخیل  یور فردی یا مستقیف یا به عنوان ع و هیئت منصهه در برنامه زنان در علفبه 

 درخواست برای جایزه

شنهادی های  ی داین جای ه شوند و معرفی نام نام د دریافتتوانند میدانشنندان از سرتاسر جهان 

ر دزنان  اورئال برای -النللی یونسکوگیرد )یونسکو و جای ه بینتوسط اع اء زیر صورت می

 (: 2019علف، 

 ها یا مرسسات علنیرؤسای دانش اه 

 اع ای فرهن ستان علوم )آکادمی علوم( یا دی ر مرسسات علنی ملی 

 های  موهشیدارندگان کرسی 

 اساتید دانش اهی 

 ن جای ه برندگان سابق ای 

 یشنهاد دهندگان نام دها باید دارای مدرس دکترا باشند  

-فی میه معراختصاص یافت آنالیننام دهای  یشنهادی تنها به صورت الکترونیکی از یریق  لتهرم 

 شوند که نیاز به داشتن گررواژه و رم  عبور است. 

 -ونسکوللی یالنجای ه بینمدارس الزم برای بررسی نام دهای این جای ه عبارتند از )یونسکو و 

 (:2019اورئال برای زنان در علف، 

 سی( ویcvمشروح ) 

  شرح مختصری درباره دلیل معرفی نام د توسط  یشنهاد دهنده 

 تفهرستی از آثار و اختراعات، که به ترتیب، از جدیدترین آنها شرو  شده اس 

  شان ناهنیت آن را متن کاملی از  نج اثر مهف به ترتیب اهنیت: خالصه مختصری که

 دهد؛ تعداد ارجاعات به هر اثر 

 دهدیمیشنهاد  ای که نام د را نامه از دانشنندان برجسته خارن از مرسسهسه تا  نج توصیه 
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 معیار داوری 

د از بارتناورئال برای زنان در علف ع -النللی یونسکومعیارهای انتخاب برندگان جای ه بین

 (:2019اورئال برای زنان در علف،  -یونسکوالنللی )یونسکو و جای ه بین

 به  یشرفت عنومی علف  یشنهادی کنک برجسته نام د 

 روی وضعیت فعلی حوزه علنی وی   یشنهادی اثرگراری بدنه کاری نام د 

 لیت ن فعاآدر بین هنتایان خود درون جامعه علنی که در   یشنهادی شناخته بودن نام د

 دارد

  ل و غیرههای آموزشی، کنترآموزش از یریق آثار، فعالیت به یشنهادی تعهدات نام د 

لمی  النلگیمرد )یونسمکو و جمای ه بمین    انتخاب برندگان این جای ه نی  در دو مرحلمه صمورت ممی   

 (:2019اورئال برای زنان در علف،  -یونسکو

  ای هم داوری هنتایان: تنامی نام دهای  یشنهادی در  نلی با ح ور متخصصانی از رشمته

ررسمی  در علوم فی یک، ریاضیات و علوم رایانه، از یریق داوری هنتایان مورد بتلف خم

 50ثر گیرد و حمداک گیرند که درنهایت، از میان نام دها،  ی  انتخاب صورت میقرار می

 شود.نام د به هیئت منصهه  یشنهاد می

 ا بمر  رنمد  اانتخاب هیئت منصهه: هیئت منصهه، نام دهایی که در مرحله قبل  یشنهاد شده

اره شمده،  که در باال به آنها اش« معیار داوری»و « شرایط دریافت جای ه»اسا  معیارهای 

 کند. انتخاب می

 گینه استوایی برای پژوهش در علوم زیستی -المللی یونسکوجایزه بین

بما همدف تقمدیر     1گینمه اسمتوایی بمرای  مموه  در علموم زیسمتی       -النللمی یونسمکو  جای ه بین

-همای ممردم  همای یمک فمرد، افمراد، مرسسمات و دی مر نهادهما یما سمازمان         ا و فعالیتهاز  روژه

هما  در حوزه علوم زیسمتی کمه من مر بمه بهبمود کیهیمت زنمدگی انسمان         علنی نهاد برای  موه 

همای یونسمکو بموده    مشمی شود. اهداف عینی این جمای ه کمه هنراسمتا بما خمط     شود، اعطا میمی
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باشممد، عبارتنممد از: تشممویق  ممموه  و لی دوم یونسممکو مممیو مممرتبط بمما مأموریممت برنامممه اصمم

همایی از مراکم  برتمر در علموم زیسمتی کمه بمه بهبمود کیهیمت          اندازی و توسمعه بیشمتر شمبکه   راه

 (.  2016زندگی بشر کنک کند )یونسکو، 

-یباسوگو منا متأمین مالی این جای ه بر عهده رئیس جنهور گینه استوایی، تئودور اوبیانه ان وئ

جرای اه ار دالر آن صرف  600میلیون دالر امریکاست که سالیانه  3شد و شامل  رداخت با

افتخار و  (. هنچنین جای ه مرکور شامل مدال، دیپلف2016شود )یونسکو، های جای ه میه ینه

 ب(.2017؛ یونسکو، 1397ایران، -ه ار دالر است )وب اه کنیسیون ملی یونسکو 300مبلغ 

 زه شرایط دریافت جای

لوم عبرندگان این جای ه حداکثر سه نهر هستند و باید  موه  چشن یری را برای کنک به 

نظر  بی وزیستی ان ام داده باشند. هنچنین برندگان توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  ارزیا

 یهازمانا یا ساتوانند افراد، مرسسات و دی ر نهادهشوند و میالنللی تعیین میهیئت منصهه بین

 ب(.2017نهاد باشند )یونسکو، مردم

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

نمد و در  ای رسمنی بما ایمن سمازمان دار    وابط مشاورهنهادی که رهای مردمآنها و هنچنین سازمان

ود فمرد  خم هنچنمین  . معرفی شوندبه دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند،  حوزه

 (. 2016)یونسکو،  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایننی

ه ر ش  نسخنسوی دبان ان لیسی یا فراای به زنامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 (:2016)یونسکو، باشد 

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 
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 تعریهی از کنک نام د به اهداف عینی جای ه 

 ییونسکو برای میکروبیولوژ -جایزه کارلوس جی فینلی

توسط دولت کوبا به فرد،  1980از سال  1یونسکو برای میکروبیولوژی -جای ه کارلو  جی فینلی

شود که با  موه  و توسعه، سهف نهادی اعطا میهای مردممرسسه یا دی ر نهادها یا سازمان

شناسی، بیولوژی مولکولی، ژنتیک و غیره( و ای در حوزه میکروبیولوژی )شامل ایننبرجسته

های مشیاند. هدف عینی این جای ه نی  هنراستا با خطدهای آن در سرتاسر جهان داشتهکاربر

 (.2013باشد  )یونسکو، یونسکو و مرتبط با برنامه سازمان در زمینه تشویق  موه  علنی می

به صورت  ه ار دالر امریکا 20تأمین مالی این جای ه بر عهده دولت کوباست و شامل  رداخت 

 (.2013باشد. هنچنین این جای ه شامل یک گواهینامه نی  هست )یونسکو، یدو ساالنه م

 شرایط دریافت جایزه 

ناسی، شنننام دها باید سهف قابل توجهی در  موه  و توسعه در حوزه میکروبیولوژی )شامل ای

 د،ه افراند بتوابیولوژی مولکولی، ژنتیک و غیره( و کاربردهای آن داشته باشند. این جای ه می

یر کل وسط دبتنهاد اعطا شود. هنچنین برنده جای ه های مردممرسسات و دی ر نهادها یا سازمان

 (.2013شود )یونسکو، یونسکو و بر اسا  ارزیابی و نظر هیئت منصهه تعیین می

 درخواست برای جایزه

نی ر رسویکند، دبیر کل یونسکو باید بهزمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ملی  هایهای ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

و  در  انددهنهادی که هنکاری رسنی خود را با سازمان حهظ کرهای مردمآنها و هنچنین سازمان

رد خود فن هنچنی. معرفی شوندبه دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

 (.2013)یونسکو،  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدننی
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دارس مسخه از نمکتوبی باشد که شامل  نج  نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 (:2013)یونسکو، زیر به زبان ان لیسی یا فرانسوی است 

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 

 جوایز یونسکو در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی

ر دی اخالق برا جوای  یونسکو در حوزه علوم اجتناعی و علوم انسانی عبارتند از: جای ه ابن سینا

اه ملی انش ی ه جیف تور  بودت در حوزه علوم اجتناعی، علوم انسانی و هنر یونسکو/ دعلف؛ جا

جای ه  ونسکو؛یالنللی سینون بولیوار النللی خوزه مارتی یونسکو؛ جای ه بینمک یک؛ جای ه بین

 ای هجخوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اجتناعی در امریکای التین و کارائیب؛ 

؛ عرب ینه برای ترویج تساهل و عدم خشونت؛ جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنهمادان یت س

 بوینی یونسکو. -و جای ه صلح فلیکس هوفویت

 جایزه ابن سینا برای اخالق در علم

توسط  2002به  یشنهاد جنهوری اسالمی ایران در سال  1جای ه ابن سینا برای اخالق در علف

هایی تأسیس شد که در زمینه اخالق دمات افراد و گروهیونسکو برای گرامیداشت  موه  و خ

نخستین جای ه آن اعطا شد. این جای ه در راستای یکی از  2003در علف فعالیت دارند و از سال 

ارتقاء اصول و معیارهای اخالقی برای هدایت  یشرفت علنی »اهداف راهبردی یونسکو با عنوان 

باشد )وب اه می 2007و  2002مدت با استراتمی میانمنطبق « و فناورانه و دگرگونی اجتناعی

(. بر اسا  اساسنامه این جای ه، هدف از اعطای این جای ه، 1397ایران، -کنیسیون ملی یونسکو

ها در زمینه اخالق در علف و هنچنین تعریف، تدوین و های افراد و گروهگرامیداشت فعالیت

ها، احترام علوم و فناوری بر مبنای حهظ ارزشهای های اخالقی برای  یشرفتاجرای چارچوب

های گراریباشد. این فعالیت باید در راستای سیاستو رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی می
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یونسکو و در ارتباط با برنامه این سازمان در زمینه اخالق در علف و فناوری باشد )بنیاد علنی و 

 (.  1397فرهن ی بوعلی سینا، 

نا بن سیاشود، شامل مدال یالی نا برای اخالق که به صورت دوساالنه اهدا میجای ه ابن سی

امل ایراد یور یک ههته سهر علنی به ایران که شه ار دالر و هنین 10هنراه با گواهینامه، 

دعوت  اند بهتوباشد که این سهر میهای دانش اهی است، میسخنرانی و معرفی و آشنایی با گروه

ه در زمین نسکو ر ادامه  یدا کند تا بدین ترتیب، برنده جای ه و نی  فعالیت یوکشورهای ع و دی

ن ملی تری بشناساند )وب اه کنیسیوالنللی وسیعاخالق در علف و فناوری را در سطح بین

 (.1397ایران، -یونسکو

 شرایط دریافت جایزه 

ناوری فر علف و زمینه اخالق دگیرد که در هایی تعلق میهای افراد و گروهاین جای ه به فعالیت

(. 1397ایران، -های علنی ارزشنند شده باشند )وب اه کنیسیون ملی یونسکوموفق به  موه 

خالق در امینه های واالیی در زدرواقع نام دها که به صورت فرد یا گروه هستند، باید با تحقیق

یابی و ارز ونسکو و بر اسا علف و فناوری شرکت ننایند. هنچنین برنده جای ه توسط دبیر کل ی

 (.  1397شود )بنیاد علنی و فرهن ی بوعلی سینا، النللی تعیین مینظر هیئت منصهه بین

 درخواست برای جایزه

 شمود، ین ممی رسد و منابع مالی مراسف تأمهن امی که موارد شایسته دریافت جای ه به دبیرخانه می

-ردمهای مملی از کشورهای ع و و از سازمانهای مدیر کل یونسکو  س از مشورت با کنیسیون

کشور ع مو   کند تا کاندیدای خود را معرفی کنند. هرالنللی مرتبط با یونسکو دعوت مینهاد بین

 (.   1397، )بنیاد علنی و فرهن ی بوعلی سیناکند نهاد تنها یک نام د معرفی میو سازمان مردم

 ن لیسی وه زبان ابای نامهی از نام د موردنظر، توصیهنهاد در  شتیبانهای مردمها و سازماندولت

ارد زیر ل موکنند که شامفرانسوی هنراه با شرحی از زندگی و فعالیت نام د  یشنهادی تقدیف می

 (: 1397)بنیاد علنی و فرهن ی بوعلی سینا، است 
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 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 گرددررسی تقدیف میای از کاری که برای بخالصه 

 ر وه  دتحلیلی درباره اینکه کار تقدیف شده برای بررسی به چه دلیل به  یشرفت  م

 زمینه اخالق در علف و فناوری کنک کرده است.

 جایزه جیم تورس بودت در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر یونسکو/ دانشگاه ملی مکزیک

همای  ، تقمدیر از تمالش  1وم اجتناعی، علوم انسانی و هنرهدف جای ه جیف تور  بودت در حوزه عل

النللی است که به توسعه دان  و جامعه از یریق هنر، آمموزش  افراد، گروهی از افراد یا مرسسات بین

اند. ایمن بمه معنمای تشمویق ابتکمارات      و  موه  در حوزه علوم اجتناعی و علوم انسانی کنک کرده

اند. هدف عینی این جای ه های انسانی کنک کردهو تحکیف ارزش  یش امی است که به توسعه، اشاعه

های یونسکو و در ارتباط با برنامه این سازمان در حوزه علوم اجتنماعی، علموم   مشینی  هنسو با خط

 (.2019انسانی و هنر است )جای ه جیف تور  بودت در حوزه علوم اجتناعی، علوم انسانی و هنر، 

 ار دالر هم  50و مبلغ جای ه معمادل   شدهرت دوساالنه به سه برنده اهدا هنچنین این جای ه به صو

شمنهاد و  شود. انتخاب برندگان نی  توسط دبیر کل یونسکو و بمر اسما   ی  بین برندگان تقسیف می

گیرد )جای ه جیف تمور  بمودت در حموزه علموم اجتنماعی، علموم       نظر هیئت منطقه صورت می

 (.2019انسانی و هنر، 

 افت جایزه شرایط دری

لموم  . ع2. علموم اجتنماعی،   1نام دهای  یشنهادی باید سهف قابل توجهی در یکمی از سمه حموزه    

همای  سمازمان  تواند به افراد، مرسسات و دی ر نهادهما و . هنر داشته باشند و جای ه می3انسانی و 

نمر،  و هنهاد تعلق گیرد )جای ه جیف تور  بودت در حوزه علموم اجتنماعی، علموم انسمانی     مردم

2019.) 

 درخواست برای جایزه
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سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

نمد و  در  اسازمان حهظ کرده نهادی که هنکاری رسنی خود را باهای مردمآنها و هنچنین سازمان

ود فمرد  خم هنچنمین  . معرفی شموند به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

وزه علوم ح)جای ه جیف تور  بودت در  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدننی

 (.2019اجتناعی، علوم انسانی و هنر، 

یمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل ممدارس ز  نامهی باید هنراه با توصیهمعرفی هر نام د  یشنهاد

 وان لیسی و فرانسوی است )جای ه جیف تور  بودت در حوزه علموم اجتنماعی، علموم انسمانی     

 (:2019هنر، 

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصان با اهنیت ای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبخالصه 

  تعریهی از کنک نام د  یشنهادی در تحقق اهداف عینی جای ه 

 المللی خوزه مارتی یونسکوجایزه بین

ای اسمت کمه بمه    ، شناساندن و قدردانی از شایست ی برجسته1النللی خوزه مارتیهدف جای ه بین

یور به از جهان و هنینای اتحاد و یکپارچ ی کشورها در امریکای التین و کارائیب در هر منطقه

کنند. هدف عینی این های تاریخی آنها کنک میهای فرهن ی و ارزشها، سنتمحافظت از هویت

های یونسکو و مرتبط با برنامه این سازمان در زمینه ترویج اصول و مشیجای ه نی  هنراستا با خط

النللمی خموزه   جای ه بینهن ارهای اخالقی برای راهننایی توسعه علنی و تحول اجتناعی است )

 (. 2019مارتی یونسکو، 

باشد. این جمای ه بمه   مطرح شده و تأمین مالی آن بر عهده دولت کوبا می 1994این جای ه از سال 

شمود.  تواند حداکثر دو نهر باشد، اهدا ممی صورت دوساالنه هنراه مدرس دیپلف به برندگان که می
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النللمی  شموند )جمای ه بمین   رت هیئت منصهه تعیین میبرندگان نی  توسط دبیر کل یونسکو با مشو

 (.2019خوزه مارتی یونسکو، 

 شرایط دریافت جایزه 

رچ ی ای از جهان، کنمک قابمل تموجهی بمه اتحماد و یکپما      باید از هر منطقه ی  یشنهادینام دها

و  همای فرهن می  هما، سمنت  کشورها در امریکای التین و کارائیب و هنچنین به حهارت از هویت

هادهما یما   تواند بمه افمراد، مرسسمات و دی مر ن    . این جای ه میکرده باشندهای تاریخی آنها رزشا

 (.2019النللی خوزه مارتی یونسکو، نهاد اعطا شود )جای ه بینهای مردمسازمان

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

اند کرده نهادی که روابط مشورتی رسنی خود را با سازمان حهظهای مردمآنها و هنچنین سازمان

ود خم چنمین  هن. معرفی شوند به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند،و  در حوزه

ه ممارتی  النللمی خموز  )جمای ه بمین   تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفمی ننایمد  فرد ننی

 (.2019یونسکو، 

س زیمر  ه شامل مدارمکتوبی )کنتر از  نج صهحه( باشد ک نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 (:2019النللی خوزه مارتی یونسکو، به زبان ان لیسی، فرانسوی یا اسپانیایی است )جای ه بین

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 
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 المللی سیمون بولیوار یونسکو جایزه بین

اهدا ای به منظور تقدیر از فعالیت برجسته 1978از سال  1وار یونسکوالنللی سینون بولیجای ه بین

که هنراستا با افکار سینون بولیوار، به آزادی، استقالل و کرامت مردم و تقویت هنبست ی  شودمی

النللمی جدیمد اقتصماد،    میان ملل کنک کند و  یشرفت آنها را به  ی  برد و تالش برای نظف بمین 

تواند شکل خلمق هنمری فکمری، دسمتاورد     ا تسهیل نناید. چنین فعالیتی میاجتناعی و فرهن ی ر

 (. 1978النللی سینون بولیوار، اجتناعی یا بسیج افکار عنومی باشد )یونسکو، جای ه بین

نیم    شمود. هنچنمین مبلمغ جمای ه    این جای ه توسط دبیر کل یونسکو به صورت دوساالنه اعطا می

نللمی  الشود )یونسمکو، جمای ه بمین   رت دولت ون وئال تعیین میتوسط دبیر کل یونسکو و با مشو

 (.1978سینون بولیوار، 

 درخواست برای جایزه

یما   همای ع مو  گیرد و نام دهای  یشمنهادی توسمط دولمت   این جای ه به یک یا چند نهر تعلق می

ا یونسمکو  بنهادی که روابط مشورتی اع ای  وابسته به یونسکو، سازمان دولتی و یا سازمان مردم

 (.1978النللی سینون بولیوار، شوند )یونسکو، جای ه بیندارد، معرفی می

 جایزه خوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اجتماعی در امریکای التین و کارائیب 

از  2جای ه خوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اجتناعی در امریکمای التمین و کارائیمب   

همای نوشمته شمده در حموزه علموم اجتنماعی توسمط        تقدیر از بهترین یمرح با هدف  2009سال 

 موهش ران جوان در امریکای التین و منطقه کارائیب که کنک تحقیقاتی قابل توجهی به تمرویج  

شود )مرسسه اند، اعطا میهای توسعه اجتناعی کردهمشی موه  در حوزه علوم اجتناعی و خط

ویج تحقیمق علموم اجتنماعی در امریکمای التمین و کارائیمب،       جای ه خوان بوش یونسکو برای تر

2009.) 
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ین بم ه ار دالر است کمه بمه صمورت مسماوی      10این جای ه به صورت دوساالنه بوده و مبلغ آن، 

-نیکن میشود. هنچنین تأمین مالی این جای ه بر عهده جنهوری دومیحداکثر سه برنده تقسیف می

شموند  کو و با مشمورت و نظمر هیئمت منصمهه انتخماب ممی      باشد و برندگان توسط دبیر کل یونس

 )مرسسه جای ه خوان بوش یونسکو برای تمرویج تحقیمق علموم اجتنماعی در امریکمای التمین و      

 (.2009کارائیب، 

 شرایط دریافت جایزه 

عی و نام دهای  یشنهادی باید کنک قابل توجهی به توسعه ترویج  موه  در حوزه علوم اجتنما 

نمده شمده   عه اجتناعی کرده باشند. این جای ه به نویسنده یا نویسندگان یرح برهای توسمشیخط

یکمای  شود )مرسسه جای ه خوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اجتناعی در امراعطا می

 (.2009التین و کارائیب، 

 درخواست برای جایزه

د را بما  کمه روابمط رسمنی خمو     نهمادی ها و بنیادهای مردماع ا یا اع اء وابسته یونسکو، سازمان

را معرفمی   توانند نام دهای  یشنهادی خوداند و در این حوزه فعال هستند، مییونسکو حهظ کرده

وان سه جای ه ختوانند در هر دوره، سه  نام د را  یشنهاد دهند )مرسننایند. هنچنین اع ا تنها می

 (.2009تین و کارائیب، بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اجتناعی در امریکای ال

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

اند ردهکمان حهظ نهادی که روابط مشورتی رسنی خود را با سازهای مردمآنها و هنچنین سازمان

خمود  چنمین  هن. معرفی شوندبه دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، و  در حوزه

ش یونسمکو  )مرسسه جای ه خوان بو تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدفرد ننی

 (.2009برای ترویج تحقیق علوم اجتناعی در امریکای التین و کارائیب، 



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

34 

یمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل ممدارس ز  نامهعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیهم

تناعی ان لیسی و اسپانیایی است )مرسسه جای ه خوان بوش یونسکو برای ترویج تحقیق علوم اج

 (:2009در امریکای التین و کارائیب، 

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 ندککنک نام د  یشنهادی در تحقق اهداف عینی جای ه را مشخص میکه ای بیانیه 

 جایزه مادانجیت سینگ برای ترویج تساهل و عدم خشونت 

نی اسمت از  ای جهما ، جمای ه 1تساهل و عدم خشونت جای ه مادان یت سینه یونسکو برای ترویج

ای در ترویج تسماهل و صملح و توسمعه    سوی یونسکو به افرادی که اقدامات و دستاوردهای ویمه

شمود )وب ماه کنیسمیون ملمی     انمد، اعطما ممی   روح تساهل از یریق هنر، فرهنه و آموزش داشمته 

همد  اگر صلح بخوا»کند (. این جای ه بر مبنای اساسنامه یونسکو که اشاره می1397ایران، -یونسکو

 ایدار بناند، باید در اذهان بشریت ای اد شود، زیرا انس ام فکری و اخالقی در ذهن افراد شمکل  

 ب(.1396ایران، -، یراحی شده است )وب اه کنیسیون ملی یونسکو«گیردمی

-نده اهدا مینوامبر است، به دو بر 16النللی تساهل که این جای ه به صورت دوساالنه در روز بین

وب ماه  )شمود  ه ار دالر امریکاست که بین دو برنده تقسیف می 100وجه نقد معادل  شود که شامل

رسسات یا تواند به یک فرد، گروهی از افراد، مب(. جای ه می1396ایران، -کنیسیون ملی یونسکو

-ورت ممی صنهاد اهدا شود  و انتخاب برنده توسط هیئت منصهه های مردمدی ر نهادها یا سازمان

 (.2018و، گیرد )یونسک

 شرایط دریافت جایزه 

                                                            
1http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/unesco_seeks_nominations_for_the_unesco_madanjeet_singh_priz-3/ 
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باید راهبری خود را در زمینه ترویج تساهل نشان دهند. الزم است تا برندگان  ی  یشنهادینام دها

یک یا چند ابتکار قابل توجه را بمرای تمرویج  یشمرفت تسماهل و عمدم خشمونت داشمته باشمند          

 (:2018)یونسکو، 

 یفیور مستقاز یریق ان ام یک فعالیت آموزشی به 

 ویج تسماهل و  ای یا بومی که به ترالنللی، ملی، منطقههای بینسازی برنامهاز یریق  یاده

 عدم خشونت کنک کند

 ندکی کنک میهایسازی چنین برنامهها که احتناال  به  یادهاز یریق بسیج ابتکارات و/ یا روش 

 ی بمرای  همای برناممه  از یریق تولید مواد آموزشی و یا دی ر اب ار آموزشی که برای توسعه

 آموزش تساهل و عدم خشونت یراحی شده است

 بما ابعماد   های مرتبطها یا زمینهاز یریق تعهد، هناهن ی یا تشویق تحقیقاتی در آن زمینه 

 خاصی از تساهل

  ترویج  های ویمه یا ان ام تعهدات اصیل که برای  یشرفت مهف دراز یریق ان ام  ینای

 د شده است.بردباری و عدم خشونت ای ا

 درخواست برای جایزه

و  همای ملمی آنهما   های ع و و بما مشمورت کنیسمیون   توانند توسط دولتنام دهای  یشنهادی می

انمد و  دهنهادی که هنکاری رسنی خود را با یونسکو حهظ کرها و بنیادهای مردمهنچنین سازمان

-ه، شخصمیت گان قبلی این جای های مرتبط با این جای ه فعال هستند، معرفی شوند. برنددر حوزه

های برجسته و هنچنین هر شخص یا سازمان مناسبی که برای  یشمرفت فرهنمه صملح، حقموق     

عرفمی  متواننمد نام دهمای  یشمنهادی را    می کند،فعالیت می بشر، تساهل و عدم خشونت در جهان

 (.2018ننایند  )یونسکو، 

 معیار داوری 

 (:2018و، گیرد )یونسکردی از این قبیل مورد بررسی قرار میدر بررسی فعالیت داویلبان جای ه، موا
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 ن آو اثرات  ای باشد که نتایج آن ارزیابیفعالیت داویلبان از نظر مدت زمان اجرا به گونه

 تأئید شود

  لمل  فعالیت داویلبان باید سهف قابل توجهی در تحقق اهداف اصلی یونسکو و سمازمان م

 ه باشدو عدم خشونت داشت در زمینه تساهل

  ودشکار ان ام شده باید یک ننونه و ال و باشد و احتناال  موجب ابتکارات مشابهی 

  باید خودش را در بسیج منابع جدید فکری و مادی، اثربخ  نشان دهد 

 والنللی و ملی مربموط بمه روح تسماهل    باید نشان دهد که در فهف و حل مشکالت بین 

 عدم خشونت سهف دارد. 

 رجه برای فرهنگ عربجایزه یونسکو/ شا

ر های یک فرد متعلمق بمه کشمو   هدف جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه عرب، تقدیر از تالش

ود به خعربی و یک فرد متعلق به کشور غیرعربی است که از یریق آثار هنری، فکری یا تروی ی 

سمنامه  اسا توسعه و اشاعه فرهنه عرب در جهان کنک کند. هدف عینی این جای ه نی  هنراستا با

ی ممردم  هاهایی است که شناخت بیشتر فرهنهیونسکو، ترویج درس متقابل افراد از یریق فعالیت

همای  النللمی میمان افمراد مختلمف و میمان فرهنمه      کند و هنچنین تبادل بینمختلف را تشویق می

 (.2019متهاوت است )جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه عرب، 

شود. یصورت سالیانه از یرف حاکف شارجه به دو برنده اعطا م به 1998این جای ه از سال 

دبیر کل  یور مساوی بین دو برنده که توسطه ار دالر است که به به 60هنچنین مبلغ جای ه 

سکو/ شود )جای ه یونشوند، تقسیف مییونسکو و با مشورت و نظر هیئت منصهه انتخاب می

 (.2019شارجه برای فرهنه عرب، 

 یافت جایزه شرایط در

نهادی باشند که کنک قابل توجهی های مردمنام دها باید افراد، مرسسات یا دی ر نهادها و سازمان

یور آنها باید شهرت اند. هنینبه توسعه، اشاعه و ترویج فرهنه عرب در سرتاسر جهان کرده
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ی و احیای فرهنه النللی در این زمینه داشته باشند و در کنار آن، به ترویج گهت وی فرهن بین

 (.2019عرب کنک کرده باشند )جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه عرب، 

 درخواست برای جایزه

نی ور رسیکند، دبیر کل یونسکو باید بهزمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ملی  هایهای ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

و  در  انددهنهادی که هنکاری رسنی خود را با سازمان حهظ کرهای مردمآنها و هنچنین سازمان

 /یونسکو )جای همعرفی شوند به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

 (.2019شارجه برای فرهنه عرب، 

ها نسازما وهای ملی  آنها کنیسیون های ع و و با مشورتنام دهای  یشنهادی باید توسط دولت

د نظر ه موراند و در حوزنهادی که هنکاری رسنی خود را با یونسکو حهظ کردهو بنیادهای مردم

اجد ونسکو وای که دبیر کل یهای برجستهباشند؛ هنچنین برندگان قبلی جای ه؛ شخصیتفعال می

شرفت ای  یرهنه عرب فعال هستند و برهایی که در زمینه فشرایط بداند و یا افراد و سازمان

واند تننی خود فردکنند، به دبیر کل معرفی شوند و هنچنین فرهن ی کار میصلح و گهت وی بین

، عرب خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی نناید )جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه

2019.) 

ه زبان س زیر بمکتوبی باشد که شامل مدار نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 (:2019ان لیسی و فرانسوی است )جای ه یونسکو/ شارجه برای فرهنه عرب، 

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

  جای هتعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی 

 معیار داوری

 (:2019معیار انتخاب برندگان این جای ه عبارتند از )د ارتنان فرهنه شارجه، 
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 نوآوری 

 های جامعهها و آرمانکنک نام دهای  یشنهادی از یریق  موه  و ترویج ارزش 

 کنک نام دهای  یشنهادی به توسعه میراث فرهن ی 

 نه بشریتأکید نام دهای  یشنهادی به وحدت در کثرت خالقا 

 هاها و تندنکنک نام دهای  یشنهادی به گهت وی میان فرهنه 

 ر آنها د انداز نام دهای  یشنهادی نسبت به سایرین و جای اهفرد بودن چشفمنحصربه

 کارهای معرفی شده

 ی  یشنهادیهای دی ر نام دهااحترام به دیدگاه 

 بوینی یونسکو -جایزه صلح فلیکس هوفویت

به منظور قدردانی از اشخاص و  1989از سال  1بوینی یونسکو -وفویتجای ه صلح فلیکس ه

بدنه یا مرسسات عنومی یا خصوصی فعال که سهف قابل توجهی در ترویج، جست و، تأمین یا 

در نظر گرفته شده است. دارند، برقراری صلح هنراستا با منشور ملل متحد و اساسنامه یونسکو 

بوینی رئیس جنهور سابق ساحل عان است که از زمان  -نام فلیکس هوفویت بهاین جای ه 

حکومت کرده است. هنچنین اهدای این  1993تا زمان مرگ در سال  1960استقالل در سال 

-ه ار دال، یک مدال یال و دیپلف صلح می 150جای ه به صورت دو ساالنه بوده و جای ه شامل 

-النللی انتخاب میهیئت منصهه بین برنده توسط دبیر کل یونسکو با مشورت 3باشد و حداکثر 

 (.2019بوینی یونسکو،  -شوند )جای ه صلح فلیکس هوفویت

 شرایط دریافت جایزه 

اشند بد داشته ی خونامزدها باید کمک قابل توجهی به پیشبرد صلح و ترویج فرهنگ صلح در زمینه مطالعات

 ب شوند. د انتخانهاهای مردمسازمانتوانند از میان افراد، مؤسسات و دیگر نهادها و و برندگان می

 درخواست برای جایزه

                                                            
1UNESCO Felix Houphouët-Boigny Peace Prize 
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شورتی ی اه منهادی که جاهای مردمای را برای اع ا و سازمانهر سال دبیر کل یونسکو بخشنامه

یند. عرفی نناخواهد تا نام دهای  یشنهادی خود را ماز آنها میو فرستد با یونسکو دارند، می

موارد  اند توسطتونهاد مرکور، معرفی نام دهای  یشنهادی میمردمهای عالوه بر اع اء و سازمان

 (:2019بوینی یونسکو،  -زیر نی  صورت گیرد )جای ه صلح فلیکس هوفویت

 اع اء هیئت منصهه در یول کارشان 

 برندگان قبلی این جای ه 

 ها و دانش اهیاندانش اه 

 در مورد صلحهای مرتبط با تحقیقات مراک  و بنیادهای تخصصی در حوزه 

 النللمرسسات حقوق بین 

 النللی الههاع اء دادگاه بین 

 اع اء م لس و دولت 

 های هایی که برای توسعه صلح، حقوق بشر و گسترش ارزشها یا سازمانان نن

 کننددموکراتیک در جهان کار می

 های تاریخ، علوم سیاسی و حقوقها و یا اساتید رشتهرؤسای دانش اه 

 صلح نوبل برندگان جای ه 

 س زیر بهمل مدارمکتوبی باشد که شا نامههنچنین معرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

 (:2019بوینی یونسکو،  -زبان ان لیسی یا فرانسوی است )جای ه صلح فلیکس هوفویت

 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 خاصدی ر اسناد  شتیبان با اهنیت  ای از کار یا نتایج کار، آثار وخالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 
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یونان برای حفاظت و  -المللی ملینا مرکوری یونکسوبینجایزه  : جوایز یونسکو در حوزه فرهنگ

 مدیریت مناظر فرهنگی

 1995از سال  1ییونان برای حهارت و مدیریت منارر فرهن  -کوسالنللی ملینا مرکوری یونجای ه بین

 برای حهارت و بهبود منارر فرهن ی جهان که ای از اقداماتیهای برجستهبه منظور تقدیر از ننونه

و نام جای ه  گیردشود. تأمین مالی این جای ه از سوی دولت یونان صورت میاعطا می شود،ان ام می

ه ار دالر  30یور مبلغ جای ه شد. هنینبانی  برگرفته از نام ملینا مرکوری، وزیر فرهنه سابق یونان می

 (.2019)کنوانسیون میراث جهانی یونسکو،  شوداست که به صورت دوساالنه به یک برنده اهدا می

 شرایط دریافت جایزه 

نک قابل کهاد که نهای مردمها یا سازمانها، مرسسات و دی ر نهادها و ان ننافراد، مدیران سایت

افت دری جد شرایطاند، وات و بهبود منارر فرهن ی اصلی جهان کردهتوجهی به محافظت، مدیری

 (.2019کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، این جای ه هستند )

 درخواست برای جایزه

د فی نناینه معری دریافت این جای توانند نام دهای  یشنهادی خود را براهر یک از موارد زیر می

 (: 2019کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، )

 نهاآهای ملی یونسکو مرسسات دولتی از کشورهای ع و یونسکو در مشورت با کنیسیون  

 نهادی که هنکاری رسنی با یونسکو دارندهای مردمسازمان 

 عال در نهاد فهای علنی و مردمسازمان ای و ملی و هنچنینالنللی، منطقهمتخصصان بین

 زمینه منارر فرهن ی

                                                            
1 The UNESCO-Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and 
Management of Cultural Landscapes 
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 رتباطات و اطالعات جوایز یونسکو در حوزه ا

 /جوای  یونسکو در حوزه ارتبایات و ایالعات شمامل جمای ه آزادی مطبوعمات جهمانی یونسمکو     

آل صباح  جی؛ و جای ه یونسکو/ امیر جابر احندگیلرمو کانو، جای ه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

 باشد.برای تواننندسازی دی یتال افرادی با ناتوانی جسنی می

 وعات جهانی یونسکو/ گیلرمو کانوجایزه آزادی مطب

بمه مناسمبت ب رگداشمت روز جهمانی آزادی      1جای ه آزادی جهانی مطبوعمات یونسمکو/ گیلرممو کمانو    

در حمین ان مام    1986گیلرمو کانو عیسماز کمه در سمال     ،ن ار کلنبیاییمطبوعات و گرامیداشت روزنامه

ای که سهف بس ایی در دفا  ان یا مرسسهشود. این جای ه به شخص، سازموریهه خود ترور شد، اعطا می

ن اری متحنل خطرات و ویمه آن ایی که ان ام وریهه روزنامهو یا توسعه آزادی بیان در سرتاسر جهان به

های یونسکو و ممرتبط  مشی. هدف عینی این جای ه نی ، در انطباق با خطگرددباشد، اعطا میها میآسیب

بخشی به ترویج و توانما  یور خاص، اولویتارتبایات و ایالعات بوده و بهبا برنامه این سازمان در زمینه 

جمای ه جمای ه آزادی جهمانی مطبوعمات     کردن محیط برای آزادی بیان و آزادی ایالعات اسمت )وب ماه   

 (.1397ایران، -وب اه کنیسیون ملی یونسکو؛ 2019یونسکو/ گیلرمو کانو، 

ورت سمالیانه  که هنراه با گواهینامه و سنبل جای ه به صه ار دالر است  25مبلغ این جای ه معادل 

لسمین ین  بنیماد گیلرممو کمانو عیسمازا )کلنبیما( و بنیماد ه      شمود و منبمع تمأمین ممالی آن،     اهدا می

کمانو،   جای ه جای ه آزادی جهمانی مطبوعمات یونسمکو/ گیلرممو    )وب اه باشد سانومات)فنالند( می

 (.1397، ایران-وب اه کنیسیون ملی یونسکو؛ 2019

 شرایط دریافت جایزه 

النللی که در زمینمه آزادی مطبوعمات فعالیمت دارنمد،     ای و بینهای غیردولتی و تخصصی منطقهسازمان

یور مکتموب بمه   باید درباره این کاندیدا به رم بو گیرند. سازمانافرادی را برای دریافت جای ه در نظر می

اسامی نام دها باید به دبیر دفتر جای ه ارائه شمود. هنچنمین    های ان لیسی و فرانسوی توضیح دهد وزبان

هما، اعمف از   نام دها باید سهف قابل توجهی در آزادی بیان در هر جایی از جهان و در تنامی انموا  رسمانه  

                                                            
1 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 
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-های مردمتواند به افراد، مرسسات و یا دی ر نهادها یا سازمانهای دی یتال داشته باشند. جای ه میرسانه

-اعطا شود و انتخاب برنده توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  مشورت هیئت منصهه صمورت ممی  نهاد 

 (.2019جای ه جای ه آزادی جهانی مطبوعات یونسکو/ گیلرمو کانو، گیرد )وب اه 

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از درخ

-نمه روزناممه  نهادی که در زمیهای مردمای و سازمانالنللی و منطقهآنها و هنچنین متخصصان بین

توانمد  یخود فمرد ننم  هنچنین . معرفی شوندبه دبیرخانه جای ه ن اری و آزادی بیان فعال هستند، 

 (.2019گیلرمو کانو، ) ا به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدخود ر

 زیمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل مدارس نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه. 

 (:2019گیلرمو کانو، )ان لیسی یا فرانسوی است 

 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 یئمت  م د  یشنهادی به توسعه آزادی بیان که برای ارهمار نظمر بمه ه   معرفی کنک عنده نا

 شودمنصهه ارسال می

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 

 جی جایزه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

تمرین  با هدف گرامیداشمت ثبمت قمدینی    2004از سال  1جیجای ه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

امروزی در جهان در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهمانی   کتاب چاق شده فل ی به شکل

 ریری میمراث جهمانی بمه عنموان     های صورت گرفته برای محافظت و دستر و ت لیل از تالش

همای یونسمکو و   مشمی شود. هدف عینی این جای ه هنسو با خمط میراث مشترس بشریت اعطا می

نی به ایالعات دان  است )وب اه کنیسیون ملی مرتبط با برنامه این سازمان، تقویت دسترسی جها

 (.1397ایران، -یونسکو

                                                            
1UNESCO/Jikji Memory of the World Prize 
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نظمر   وجی توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  ارزیابی برنده جای ه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

ن و آهم ار دالر اسمت کمه تمأمین ممالی       30شود. مبلغ این جمای ه معمادل   هیئت منصهه تعیین می

لمت کمره   های مربوط به مراسف اهدای جای ه توسط دونامی ه ینههای عنلیاتی و تهنچنین ه ینه

 (.2019جی، حافظه جهانی یونسکو/ جیک جای هشود )وب اه ان ام می

 شرایط دریافت جایزه 

ل تموجهی  گیرد که سهف قابم جی به افراد یا نهادهایی تعلق میجای ه حافظه جهانی یونسکو/ جیک

های ماناند. عالوه بر این، کشورهای ع و و سازداشته  ریری میراث مستنددر حهارت و دستر 

 اشمند )وب ماه  توانند نام د ایمن جمای ه ب  نهاد که دارای روابط رسنی با یونسکو هستند نی  میمردم

 (.2019جی، حافظه جهانی یونسکو/ جیک جای ه

 معیار داوری

 (:2018جی، نسکو/ جیکحافظه جهانی یو جای همعیارهای داوری این جای ه عبارتند از )وب اه 

 د: ان داده شوتواند از یریق برتری مستند در یک یا چند حوزه زیر  نش.تأثیر کلی: این تأثیر می1

نهما  که نتمایج آ  ایها و مطالعات توسعه یافته و اجرا شدهها،  روژهتوسعه و مدیریت برنامه: برنامه

 ورسمی بمه ممواد مشمخص؛ شناسمایی      تواند در یک یا چند بخ  نشان داده شود: اف ای  دستمی

کسب میراث مستندی که قبال   راکنمده بموده اسمت؛ ای ماد یمک برناممه علنمی روی حهارمت و         

 دسترسی؛ و توسعه یک  روژه علنی تحقیقاتی. 

یما   وها، مهاهیف و خدمات جدیمد  شناسیها، محصوالت، روشنوآوری: یراحی یا توسعه فناوری

روشی که  ها، مهاهیف و خدمات موجود بهشناسیا، محصوالت، روشهتطبیق یا استهاده از فناوری

 د.های آتی را در حوزه حهارت و دسترسی میراث مستند تغییر دهیور بنیادین،  یشرفتبه

وزش داده های آموزشی سازماندهی شده یا آمآموزش: آثار نوشته شده توسط سازمان یا فرد، دوره

ویکردهما،  ردهنمد کمه مهماهیف،    ه شده یا اجرا شده که نشان میها و سنینارهای ارائشده، کنهرانس

سترسمی  دای روی توسعه محافظت و یور قابل مالحظههای نام دها بهها و استراتمیشناسیروش

 میراث مشترس اثر دارند؛
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ارهای کای که خدمات های  یشرفتهفرد به ان ننهای منحصربهای و سازمانی: کنکرهبری حرفه

خصوصمی   والنللی و عنومی های ملی و بیندهند و یا به سازماندسترسی را ارائه میمحافظت و 

  ریری میراث مستند جهانی هستند.که  شتیبانی  کننده حهارت و دستر 

همای  .دشواری غیرمعنول: یک سازمان یا فرد منکن است در محیطی کار کند که ان مام فعالیمت  2

فمرد در   مشترس بسیار دشوار باشد، برای مثال سازمان یامربوط به محافظت و دسترسی به میراث 

سمی  یک منطقه جن ی یا در یک کشور یا منطقه فقیری باشند که فاقد بمرق و دی مر خمدمات اسا   

 د. کنهایی را دشوار میای که ان ام چنین فعالیتباشد و یا به خایر دی ر دالیل زمینه

ه نیاز بمه  کا فرد منکن است کاری را ان ام دهند فرد بودن یک توانایی: یک سازمان ی.منحصر به3

  فردی داشته باشدتوانایی منحصربه

 جایزه یونسکو/ امیر جابر احمد آل صباح برای توانمندسازی دیجیتال افرادی با ناتوانی جسمی

ها در ترویج فراگیمری و بماال   هدف از اعطای این جای ه، قدردانی از سهف برجسته افراد و سازمان

های دی یتال های جسنی از یریق کاربرد راهکارها، منابع و فناوریزندگی افرادی با ناتوانیبردن 

ویمه برنامه اصملی ارتبایمات و ایالعمات یونسمکو،     است. هنسو با اهداف راهبردی یونسکو و به

امیرجمابر احنمد آل صمباح بمرای تواننندسمازی دی یتمال        -یونسکو1هدف عینی از اعطای جای ه

های جسنی در جامعه، عنلمی کمردن   ناتوانی جسنی، تشویق مشارکت افرادی با ناتوانی افرادی با

های اساسی با تأکید ویمه روی از میان برداشتن موانع دسترسی به ایالعات و حقوق بشر و آزادی

های ایالعماتی  یور یادگیری و مشارکت در جامعه از یریق کاربرد اثربخ  فناوریدان  و هنین

 د(. 2019ی است )یونسکو، و ارتبایات

ک یاین جای ه به صورت دو ساالنه با حنایت دولت کویت، به دو برنده شامل یک شخص و 

شود. قسیف میته ار دالر امریکاست که بین دو برنده  40شود و جای ه آن، مبلغ سازمان اعطا می

د نوشیمه تعیین برندگان جای ه توسط دبیر کل یونسکو و بر اسا  ارزیابی و نظر هیئت منصه

 د(.2019)یونسکو، 

                                                            
1https://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment?language=en 
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 شرایط دریافت جایزه 

ه ه داشتهای جسنی در جامعباید سهف چشن یری در مشارکت دادن افرادی با ناتوانی نام دها

حداقل  ود کهشاعطا  ینهادهای مردمباشند و جوای  به افراد، مرسسات و دی ر نهادها یا سازمان

شده  ا تأئیدهای آنهها و تالشهای فعالیتباشند و خروجی نج سال در این حوزه فعالیت داشته 

 د(.2019باشد )یونسکو، 

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کند، دبیمر کمل یونسمکو بایمد بمه     زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

نمد و  در  انهادی که هنکاری رسنی خود را با سازمان حهظ کردههای مردمآنها و هنچنین سازمان

ود فمرد  خم هنچنمین  . معرفی شموند به دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

 د(. 2019)یونسکو،  تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرفی ننایدننی

یمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل ممدارس ز  نامهم د  یشنهادی باید هنراه با توصیهمعرفی هر نا

 د(:2019)یونسکو، ان لیسی یا فرانسوی است 

 شرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  یشنهادی 

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 اهداف عینی جای ه تعریهی از کنک نام دها به 

 معیار داوری 

تواند می هایی شده که از یریق آنها ایالعات و دان در اعطای این جای ه، تأکید خاصی بر روش

ده اسمت  شهای جسنی کنک کند و لرا بر محورهای زیر تأکید به تواننندسازی افرادی با ناتوانی

 د(:2019)یونسکو، 

 اری و شراکتها،  شتیبانی عنومی، هنکمشیتنظیف خط 
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       وخلق و توسعه راهکارهای دی یتال و م ه  کمردن محمیط و فراینمدها، شمامل اب ارهما 

 منابع

 ارهمای  های افراد برای ای اد، انطبماق و اسمتهاده از راهک  بوجود آوردن و تقویت ررفیت

 صرفه و  ایداردی یتال به شیوه مقرون به

 محیط زیست و علوم جوایز یونسکو در حوزه

ط محی سکو در حوزه محیط زیست و علوم شامل جای ه سلطان قابو  برای حهارت ازجوای  یون

 ان جوانکره؛ و جای ه دانشنندهای زیستگاهزیست؛ جای ه میشل باتیس برای مدیریت ذخیره

 انسان و کره مسکون یونسکو است. 

 جایزه سلطان قابوس برای حفاظت از محیط زیست

توسمط   1991نخستین بار در سال  1رای حهارت از محیط زیستالنللی سلطان قابو  بجای ه بین

سلطان قابو   ادشاه عنان به یونسکو  یشنهاد شمد کمه همدف آن، بمه رسمنیت شمناختن سمهف        

هایی است که در تحقیقات مربموط بمه منمابع    برجسته افراد، گروهی از افراد، مرسسات یا سازمان

سازی محیطی از یریق آمادهد آگاهی زیستمحیطی و ای امحیطی و یبیعی، آموزش زیستزیست

محیطی مشمارکت دارنمد و بمه ای ماد و ممدیریت منمایق       های زیستمحتوای ایالعاتی و فعالیت

های یونسکو و ممرتبط بما برناممه    مشیکنند. هدف این جای ه منطبق با خطحهارت شده کنک می

باشمد )یونسمکو،   سعه  ایدار ممی این سازمان در ارتباط با محیط زیست، منابع یبیعی و آموزش تو

2017  .)  

انین و این جای ه شامل یک گواهینامه هنراه مبلغی است که ارزش آن در هر ساله بمر اسما  قمو    

سمال یمک    شود که هر دوبی تعیین میایالنللی اممقررات مالی توسط دفتر شورای هناهن ی بین

-نسمکو شود )وب ماه کنیسمیون ملمی یو   یبار به واجدان شرایط که حداکثر سه نهر هستند، اعطا م

 (. 1397ایران، 

                                                            
1 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation 



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

47 

 شرایط دریافت جایزه 

را داشمته   ایهایی که شایسمت ی برجسمته  این جای ه به افراد، گروهی از افراد، مرسسات یا سازمان

-دا ممی خصوصی در زمینه حهارت از محیط زیست دست یافته باشند، اهم های بهباشند و به یافته

نسمان  النللی اینها به عهده دفتر شورای هناهن ی برنامه بها و یا سازمانگروه شود. انتخاب افراد،

ی بمه  های ملو کره مسکونی یونسکو است و واجدان شرایط دریافت این جای ه از یریق کنیسیون

داشمته   شوند. این دفتر منکن است قواعد خودش را برای انتخماب برنمدگان  این شورا  یشنهاد می

نمدگان بمه   شود و اگمر روی بر اتهاق آراء گرفته می ایور معنول بهیئت منصهه بهباشد. تصنینات 

 شمود )وب ماه وزارت اممور زیسمت    توافق نرسد، تصنیف بر اسا  نظر اکثریت حاضر گرفتمه ممی  

 (. 2019محیطی و آب و هوای عنان، 

 درخواست برای جایزه

سمنی  ریمور  کمل یونسمکو بایمد بمه     کند، دبیمر زمانی که یونسکو منابع مالی جای ه را دریافت می

ی های ملم های ع و و با مشورت کنیسیوندولت سویدرخواست دهد تا نام دهای  یشنهادی از 

نمد و  در  انهادی که هنکاری رسنی خود را با سازمان حهظ کردههای مردمآنها و هنچنین سازمان

ام دهمای  نفی شموند و معرفمی   معربه دبیرخانه جای ه های مرتبط با این جای ه فعال هستند، حوزه

را بمه   توانمد خمود  خود فرد ننیهنچنین . النللی تبلیغ شود یشنهادی در  نج رسانه تخصصی بین

  (. 2017)یونسکو،  عنوان نام د  یشنهادی معرفی نناید

یمر بمه زبمان    مکتوبی باشد که شامل ممدارس ز  نامهمعرفی هر نام د  یشنهادی باید هنراه با توصیه

  (:2017)یونسکو، یا فرانسوی است  ان لیسی

  یشنهادیشرحی درباره سابقه و دستاوردهای نام د  

 خاصای از کار یا نتایج کار، آثار و دی ر اسناد  شتیبان با اهنیت خالصه 

 تعریهی از کنک نام دها به اهداف عینی جای ه 

 معیار داوری 
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 س(:2019معیارهای انتخاب برنده عبارتند از )یونسکو، 

 چشمن یری   های دریافت کننده این جای ه باید سهفاد، گروهی از افراد، مرسسات یا سازمانافر

 :های زیر داشته باشندویمه در یکی از حوزهدر مدیریت یا حهارت از محیط زیست، به

 محیطیان ام تحقیقات در زمینه منابع یبیعی و زیست 

 آموزش و تعلیف در زمینه محیط زیست 

 همای ایالعماتی  در زمینه محیط زیست از یریق تهیمه داده  ای اد آگاهی عنومی 

 محیطیزیست

 یمل  های حهارمت شمده از قب  هایی در زمینه ای اد و مدیریت حوزهان ام فعالیت

 های میراث یبیعی جهانی کره و سایتهای زیستگاهذخیره

            ،این جمای ه صمرفنظر از همر گونمه مالحظمات ملیتمی، نممادی، جنسمی، زبمانی، شمغلی

 شود.ئولوژیکی یا دینی فرد یا افراد اعطا میاید

 نتخماب فعالیمت  بی یا هر دفتری که در فراینمد ا ایالنللی اماع ا دفتر شورای هناهن ی برنامه بین

 باشد.کرده باشند، مشنول این جای ه ننی

 کرههای زیستگاهبرای مدیریت ذخیره جایزه میشل باتیس

کره به یادبود دکتر میشل باتیس که های زیستگاهیریت ذخیرهدر ارتباط با مد 1جای ه میشل باتیس

بمه شخصمی    ،کره داشته است، هر سالهای زیستگاهفعالیت چشن یری در زمینه مدیریت ذخیره

هم ار دالر   12شود. مبلغ این جمای ه  ای ان ام داده است، اعطا میکه در این زمینه تحقیقات ارزنده

اریس،  برای نشان دادن مطالعه ان ام شمده بمه شمورای هنماهن ی     به هنراه کنک ه ینه سهر به  

کمره ان مام شمده    های زیستگاههایی که در ذخیرهاست و به  روژهالنللی جای ه میشل باتیس بین

و برناممه انسمان و کمره     ؛ یونسکو1397ایران، -)وب اه کنیسیون ملی یونسکوگیرد باشند، تعلق می

 (.د2019، مسکون

 ی جایزهدرخواست برا

                                                            
1http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-
and-biosphere-programme/awards-and-prizes/michel-batisse-award/ 
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یما   وهمای ملمی برناممه انسمان و کمره مسمکون مربویمه        تنامی مطالعات موردی باید از یریق کنیتمه 

وی ر های ملی یونسکو در کشورها معرفی شوند و از هر کشوری تنها یک مطالعمه مموردی  کنیسیون

 د(.2019، برنامه انسان و کره مسکون)یونسکو و شود  ریرفته می کرههای زیستگاهمدیریت ذخیره

 معیار داوری 

یی تأئید نها های دریافته شده و  یشنهاد برنده جای ه برای بررسی ومسئولیت بازبینی تکنیکی یرح

-گماه ذخیره النللی برایباشد و در دست کنیته مشورتی بینبرنامه انسان و کره مسکون میدفتر  با

 کره است. های زیست

  ن یونسکوجوان انسان و کره مسکو انجایزه دانشمند

با هدف تشویق دانشنندان جوان کشورهای در حال توسعه به تحقیق  ساالنه1989از سال  یونسکو

کره و هنچنین تبادل ایالعات و ت ربیمات بمین   های زیستگاهدرخصوص مسائل مرتبط با ذخیره

 کنمد یاعطا مم  1جوان انسان و کره مسکون انای را با عنوان دانشننددانشنندان نسل جدید، جای ه

-(. درحقیقت این جای ه تالشمی اسمت بمرای سمرمایه    1397ایران، -)وب اه کنیسیون ملی یونسکو

در سرتاسر جهمان، بمر اسما  ایمن     و  موهش ران جوان گراری روی نسل جدیدی از دانشنندان 

-محیطی و  ایداری نق  مهنی را ممی تهکر که جوانان آموزش دیده، در نشان دادن مسائل زیست

 . (2018 )یونسکو و برنامه انسان و کره مسکون، ته باشندتوانند داش

-گماه خیمره ذهای مرتبط با سال سن داشته باشند و  روژه 35متقاضیان دریافت جای ه باید حداکثر 

هما   مروژه  جوان انسان و کره مسکون  یشنهاد دهند. این انکره را برای جای ه دانشنندهای زیست

ای هم ار دالر امریکاسمت کمه بمر     5ام شمود و مبلمغ آن حمدود    باید حداکثر تا مدت دو سال ان م 

وب ماه  یابمد ) ها، منابع یبیعی و تنو  زیستی اختصماص ممی   شتیبانی از تحقیقات روی اکوسیستف

 (. 1397ایران، -کنیسیون ملی یونسکو

 اهداف جایزه 

                                                            
1http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-
and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/ 
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و کمره   نسمان )یونسمکو و برناممه ا   اهداف جای ه دانشنندان جوان انسان و کره مسکون عبارتند از

 (:2018مسکون، 

 ی در حمال توسمعه، بمرای    ویمه دانشمنندان جموان کشمورها   ، بهتشویق دانشنندان جوان

 های خوددر  موه  ی  انسان و کره مسکونهای  موهشاستهاده از سایت

  ی ان ام کنند، برااستهاده می  هادر حال حاضر از این سایتتشویق دانشنندان جوانی که

 های دی ر در داخل یا خارن از کشور خودای در سایتمطالعات مقایسه

 تشویق به تبادل ایالعات و ت ارب میان نسل جدید دانشنندان 

 در میان دانشنندان جوان و تقویت دیده شدن آن 1 یایتقویت ارتباط  یرح ال 

 یایسازی یرح الدرگیری و مشارکت دانشنندان جوان در  یاده  

 ارند.از نق   موهشی که در اجرای اهداف توسعه  ایدار دوان اف ای  آگاهی دانشنندان ج 

 معیار داوری 

ونسمکو و  عبارتنمد از  )ی معیارهای انتخاب برندگان جای ه دانشنندان جوان انسان و کره مسمکون  

 (:2018برنامه انسان و کره مسکون، 

 ان شنندجای ه باید در فرم درخواست جای ه دان هایبرای واجد شرایط بودن، درخواست

نیکی که و ال امات تک ارائه شدهجوان انسان و کره مسکون به زبان ان لیسی یا فرانسوی 

ه مسکون درخواست باید مورد تأئید کنیته ملی انسان و کر. شوددنبال  ،در آن ا ذکر شده

ه کم همای متقاضمیانی   قرار گیرد و هر سال تنها دو درخواست از میان درخواستمتقاضی 

 شودسن دارند، تأئید می سال 35کنتر از 

 ینمه، هجمویی در  کاری و صمرفه به منظور نشان دادن ارتباط با حوزه و اجتناب از دوباره  

 همای ها باید شامل ایالعات مختصری درباره  موه  قبلی یا فعلی در حموزه درخواست

 مرتبط باشد

                                                            
1 Lima Action Plan (LAP) 
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 ر برناممه  کره کمه د های زیستگاهای است که در  حوزه ذخیرهرشتههای بیناولویت با  روژه

 شدبالقوه ان ام شده با کرههای زیستگاهانسان و کره مسکون مشخص شده و یا ذخیره

     کی بما  متقاضیانی از کشورهای توسعه یافته فقط در موارد استثنایی و یما اگمر کمار مشمتر

 ودبکشورهای در حال توسعه ان ام داده باشند، واجد شرایط برای این جای ه خواهند 

 ه ار دالر است 5 ه مبلغ جای 

 روژه باید در یول دو سال تکنیل شده باشد  

  دهنمد، بمه   یمم هایی را که با جای ه دریافت شده ان ام  روژه بپریرند که گ ارشنام دها باید

ره مسکون کهای ملی برنامه انسان و دبیرخانه برنامه انسان و کره مسکون در  اریس و کنیته

 ندهای تحقیقاتشان توسط یونسکو باشامکان نشر یافته خودشان ارائه ننایند و موافق

 جوای  نیستند النللی عنوما  تحت   وش  اینبین هایهای سهره ینه 

 ه یا کنیت در ارتباط با کشورهایی که فاقد کنیته ملی برنامه انسان و کره مسکون هستند و

کمه انتخماب    یور کامل دایر نیست، کنیسیون ملی یونسکو ت منین خواهمد کمرد   آنها به

 گیردالرکر صورت مینام دها بر اسا  معیارهای فوق

 های یونسکومدال

 دو دسته هستند: یادبود یونسکو های مدال

 های حوزه میراث جهانیالف. مدال

ر سمطح  ی و یبیعی و تالش یونسکو برای محافظت از آنهما د ها مربوط به میراث فرهن این مدال

 ب(:2019نسکو، رتال یو)  باشدالنللی میبین

النللمی  اندازی کنپین بینبه منظور یادآوری راهموهن و داور ) اکستان(: مدال  1مدال موهن و داور

 بوجود آمده است. 1974در سال محافظت از موهن و دارو 

در ونی  و فلورنس ایتالیا سیل مهیبی اتهاق افتاد کمه باعم     1966)ایتالیا(: در سال  1مدال ونی 

شد. بمه دنبمال ایمن رویمداد، یونسمکو       یارزشنندر و تخریب آثار هنری ه اران نخاننانی هبی

                                                            
1 Moenjodaro  
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، مدالی بما عنموان ممدال ونیم  بمرای یمادبود آن       1974النللی راه انداخت و در سال کنپین بین

 ای اد کرد.  

النللی را برای حهظ آثار تاریخی نوبیا کمه  ، کنپین بین1960)مصر(: یونسکو در سال  2مدال فیالی

بمه راه انمداخت و در   خایر باال آمدن آب سد ب رگ آسوان در معرض خطر قرار گرفته بودند، به 

 مدال فیالی را بوجود آورد. 1975ل سا

النللمی را بمرای بازسمازی معبمد     کنپین بمین  1972)اندون ی(: یونسکو در سال  3مدال بوروبودور

ام رسید. مدال بوروبودور نی  در سمال  به اتن 1983انداخته که این  روژه در سال  بوروبودور به راه

 ضرب شد.  1976

همای  النللی را برای محافظمت از سمایت  کنپین بین 1972یونسکو در سال )تونس(:  4مدال کارتاژ

شناسی به راه انداخت که به دلیل توسعه شهرنشینی مورد تهدید قرار گرفته بودند. بمر ایمن   باستان

 مطرح شد.  1976اسا ، مدال کارتاژ نی  در سال 

النللممی را بمرای محافظممت از  کنپممین بمین  1977)یونمان(: یونسممکو در سمال    5ممدال اکرو ممولیس 

به راه انداخت و ده سال بعد در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. این ممدال نیم  در   اکرو ولیس 

 ضرب شد.  1977سال 

رژانتمین،  کشمورهای آ ، 1978در سال )آرژانتین، برزیل،  اراگوئه و اروگوئه(:   مدال ژزوئیت روت

یمن  برزیل،  اراگوئه و اروگوئه با هنکماری یونسمکو، برناممه عنمل بمرای حهارمت و بازسمازی ا       

نپین ها یراحی کردند و این مدال برای یادبود این رویداد ضرب شده است. هنچنین یک کسایت

 به راه افتاد.  1988ها در سال النللی برای حهارت و بازسازی این سایتبین

                                                                                                                                                            
1 Venice  
2 Philae  
3 Borobudur  
4 Carthage  
5 Acropolis  
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کنپینممی بممرای محافظممت از آثممار تمماریخی   1979)نپممال(: یونسممکو در سممال   1مممدال کاتنانممدو

انممدازی کنپینممی کاتنانممدو راه انممداخت و ضممرب ایممن مممدال نیمم  در هنممین سممال هنممراه بمما راه

 برای آن بود. 

شمهر   مربموط بمه  و ضمرب شمده    1979در آلنمان در سمال   ) مرو(: ایمن ممدال     2ماچو  یچومدال 

 باشد. رو می ماچو یچو در

النللمی را بمه راه انمداخت و از    کنپمین بمین   1960یونسکو در سمال  )مصر و سودان(:  3مدال نوبیا

جامعه ملل درخواست اف ای  کنک مالی و تکنیکی برای محافظت از معابد نوبیما کمرد. در سمال    

ار، ایمن  آمیم  ایمن کم   ، به مناسبت جشن بیست سال ی اتحاد ملی و به نتی ه رسیدن موفقیت1980

 مدال در آلنان ضرب شد. 

به راه  را ئیتیاز سیتادل در هامحافظت النللی ، یونسکو کنپین بین1980: در مدال سیتادل )هائیتی(

 ضرب شد.  1981اخت و مدال آن نی  در سال اند

 بمه  ، یونسکو کنپینی برای حافظت از میراث فرهن ی شمهر فم   1980)مراک (: در سال  4مدال ف 

 مدال یادبود آن ضرب شد.  1982و در سال  تراه انداخ

النللی محافظت از شهر هیو در ویتنام به راه افتماد و  کنپین بین 1981در سال )ویتنام(:  5ویمدال ه

 ضرب شد.  1983مدال یادبود آن نی  در سال 

محلمه   النللمی بمرای محافظمت از   ، یونسکو کنپین بمین 1983)ترکیه(: در سال  6مدال استانبول و  گورمه

ضرب  1984تاریخی دره گورمه و استانبول به راه انداخت. هنچنین مدال استانبول و  گورمه نی  در سال 

 شد. 

یونسکو کنپین محافظت از  مالزا وی ما را بمه راه     1983)کوبا(: در سال  1مدال  الزا وی ا، هاوانا

 ضرب شد. 1986انداخت و مدال یادبود آن نی  در سال 

                                                            
1 Kathmandu  
2 Machu Picchu 
3 Nubia  
4 Fez  
5 Hué  
6 Istanbul and Göreme 
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راه بمه  النللی برای محافظت از شمهر قمدینی صمنعا    یونسکو کنپین بین 1984ال در س: 2مدا صنعا

 نی  مدال یادبود آن ضرب شد. 1987انداخت و در سال 

 را یونسکو برنامه عنل برای محافظمت از دوبرونیمک   1993)کرواسی(: در سال  3مدال دوبرونیک

، ممدال  1990داخت و در سمال  اجرا کرد و هنچنین کنپینی برای محافظت از این شهر بمه راه انم  

 یادبود آن ضرب شد.

 مدال یادبود شهر  وتوسی را ضرب کرده است.  1993)بولیوی(: یونسکو در سال  4مدال  وتوسی

 مدال یادبود بناهای تاریخی  النیرا را ضرب کرده است. 1995)سوریه(: یونسکو در سال  5مدال  النیرا

 کرد.  صادرمدال مدال معبد یاکوشی را  2005و در سال یونسک)ژا ن(:  6معبد یاکوشی، نارامدال 

 ب. سالگردها و رویدادهای تاریخی

این  .باشداشخاص و رویدادهای تاریخی برجسته می تولد یا مرگ ها مربوط به سال رداین مدال

ر ب ییهاتها و مناسبتاریخ چنینتوجه عنومی به  جلب به منظوروریهه از یرف کنهرانس عنومی 

لنللی اشود و با هدف کنک به شناخت بهتر بین یشنهاداتی که از سوی اع ا مطرح میاسا  

 ب(:2019ست ) رتال یونسکو، آنها، به یونسکو داده شده ا

تأسمیس شمد و در    1946، برن  یالکاری شده: یونسمکو در سمال   7مدال بیستنین سال رد یونسکو

 برن  یالکاری شده آن ضرب شد. مدال یادبود  1966بیستنین سال رد آن، یعنی در سال 

 1966، یعنمی در سمال   تأسیس یونسمکو مدال بیستنین سال رد یونسکو، مس: در بیستنین سال رد 

 مدال یادبود مسی آن ضرب شد.

 1966 ، یعنمی در سمال  تأسیس یونسمکو مدال بیستنین سال رد یونسکو، نقره: در بیستنین سال رد 

 مدال یادبود نقره آن ضرب شد.

                                                                                                                                                            
1 Plaza Vieja, Havana 
2 Sana’a 
3 Dubrovnik  
4 Potosí  
5 Palmyra  
6 Yakushi Temple 
7 20th Anniversary of UNESCO 
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میکل آنم، نقماش و  سال ی تولد  مین: به مناسبت  انصد1اول دوره(، 1475-1564) ل آنممیکمدال 

و سپس بمرای بمار دوم    1974توسط یونسکو ابتدا در سال میکل آنم ، مدال معنار و شاعر ایتالیایی

 ضرب شده است.  2002در سال 

(: به مناسبت چهارصدمین سال رد تولمد   یتمر  مل روبمنس،     1577-1640) 2مدال  یتر  ل روبنس

 ضرب شده است.  1977نقاش برجسته ارو ایی، مدال  یتر  ل روبنس توسط یونسکو در سال 

: به مناسبت دو ه ار و سیصدمین سال رد فموت فیلسموف   3قبل از میالد( 384-322مدال ارسطو )

 ضرب کرد. 1978را در سال  یونانی، ارسطو، یونسکو مدال یادبودی

: به منظور یادبود صد سال ی البرت انیشتین، یونسمکو ممدال   4(1879-1955مدال البرت انیشتین )

همای کمه کنمک    همای برجسمته  وجود آورده و این مدال به شخصیتبه 1979یادبودی را در سال 

 شود. اند، اهدا میالنللی کردهای به علف و هنکاری بینبرجسته

(: به مناسبت ه ارمین سال رد تولد ابن سینا، یونسکو مدال یادبود ابن 980-1037) 5بن سیناامدال 

 ضرب کرده است.  1980سینا را در سال 

 ماق ژان  مل دوم   در  اسخ به دعوت یونسکو، (: 1920-2005) 6 اق ژان  ل دوم عالی نابمدال 

عالی نماب  نین مناسبت ممدال  دیدار رسنی در دفتر رسنی یونسکو داشت که به ه 1980در سال 

  اق ژان  ل دوم ضرب شد. 

به مناسبت تولد صدسال ی  یکاسمو،   1981این مدال در سال (: 1881-1973) 7مدال  ابلو  یکاسو

هایی به مناسبت هنرمند اسپانیایی، توسط یونسکو ضرب شد. یونسکو این مدال را به افراد یا گروه

 کند.ر یا فرهنه اعطا میهای برجسته آنها به هنتقدیر از کنک

                                                            
1 Michelangelo (1475-1564) - First Edition 
2 Peter Paul Rubens 
3 Aristotle 
4 Albert Einstein 
5 Avicenna 
6  His Holiness Pope John Paul II 
7 Pablo Picasso 



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

56 

-ینبم ، یونسمکو سمنپوزیوم و ننایشم اه    1981در سال (: 1955-1881 یر تیالر دو شاردن )مدال 

مدال آن  والنللی به مناسبت تولد صد سال ی  یر تیالر دو شاردن، فیلسوف فرانسوی برگ ار کرد 

 نی  در هنین سال ضرب شد. 

ل در سما ر که در بخ  جوای  یونسکو مطمرح شمد،   یوهنان: (1830-1783مدال سینون بولیوار )

ز ور تقمدیر ا النللی سینون بولیوار به منظ، هیئت اجرایی یونسکو تصنیف به ای اد جای ه بین1978

ل کمرد و  کنک به آزادی، استقالل و کرامت انسانی افراد و تقویت هنبست ی و اتحاد در میمان ملم  

بت دویست نخستین بار اعطا شد و مدال آن به مناس، این جای ه برای 1983 نج سال بعد، در سال 

 سال ی تولد سینون بولیوار ضرب شد. 

تولد نیل   به منظور ب رگداشت سالروز 1985(: مدال نیل  بور در سال 1962-1885مدال نیل  بور )

ه بم ای شمود کمه کنمک برجسمته    بور،  در فی یکی کوانتوم، مطرح شد و به  موهش رانی اعطا ممی 

ود که کنمک  شهایی اهدا تواند به افراد یا سازمانحوزه فی یک کرده باشند. این مدال میتحقیقات 

و بماز   گمراری آزاد آمی  بین مرزها و تمرویج بمه اشمتراس   ای به توسعه هنکاری صلحقابل مالحظه

 (.2019اند )وب اه دانش اه کپنهاگ، دان  داشته

سال رد فموت ویکتمور هوگمو، یونسمکو      به مناسبت صدمین(: 1885-1802ویکتور هوگو )مدال 

 ضرب کرده است. 1985مدال یادبود ویکتور هوگو را در سال 

ل ممدا  1986، یعنمی در سمال   تأسیس یونسکوسال رد  چهلنینمدال چهلنین سال رد یونسکو: در 

 یادبود آن ضرب شد.

 1948 اعالمیمه جهمانی حقموق بشمر در سمال     : 1مدال چهلنین سال رد اعالمیه جهانی حقوق بشر

توسط م نع عنومی سازمان ملل تصویب و اعالم شد. یونسکو به مناسبت چهلنین سال رد ایمن  

 ضرب کرد. 1988اعالمیه، مدال یابود آن را در سال 

به مناسمبت صمدمین سمال رد تولمد جمواهر لعمل نهمرو،        (: 1889-1965) 2مدال جواهر لعل نهرو

 کرده است. ضرب 1989یونسکو مدال جواهر لعل نهرو را در سال 

                                                            
1 40th Anniversary of  the Universal Declaration of Human Rights 
2 Jawaharlal Nehru 
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انمدازی  ای ده ساله جاده ابریشف را راهرشته، یونسکو  روژه میان1988: در سال 1مدال جاده ابریشف

کرد که به مطالعه تبادالت علنی، فناورانه و فرهن ی میان شرق و  غرب با همدف تمرویج مههموم    

 1990شف در سال  رداخت. بر این اسا ، مدال جاده ابریهای چندگانه و میراث مشترس میهویت

 زمانی که این  روژه وارد فاز عنلیاتی خود شد، ضرب شد.

 1991در سال   ارتمدال وله انه آمادئو  موت(: 1756-1791) 2 ارتمدال وله انه آمادئو  موت

 ضرب شد.   ارت، آهن ساز برجسته اتریشی،تیونسکو به مناسبت دویستنین سال رد مرگ موتوسط 

توسمط   1992مدال جان آمو  کنینیمو  از سمال    (: 1592-1670) 3مدال جان آمو  کنینیو 

وزارت آموزش، جوانان و ورزش جنهوری چک و یونسکو به مناسبت چهارصدمین سال رد تولد 

النللمی آمموزش کمه    شود. این مدال در هر جلسه از کنهمرانس بمین  جان آمو  کنینیو  اهدا می

یونسممکو در ژنممو بممه منظممور تقممدیر از  النللممی آممموزش و  ممرورش مسممتقر درتوسممط دفتممر بممین

 شود. دستاوردهای برجسته در حوزه  موه  و نوآوری آموزشی اعطا می

یونسکو به مناسبت تولد صد سال ی خوان میرو، نقاش برجسمته   1993: در سال 4خوان میرومدال 

 اسپانیایی، مدال خوان میرو را ضرب کرد. 

، اع مای یونسمکو، یمک    1996رگ فلینی در سمال   س از م(: 1920-1993) 5مدال فدریکو فلینی

کنهرانس عنومی را برای محافظت از میراث سیننایی تصویب کردند. بر این اسا ، مدال فلینی از 

یک سو برای گرامیداشت کنک ب رگ این کارگردان ایتالیایی به فیلف به عنوان یک شکل هنری و 

 باشد.  هنچنین به مناسبت صد سال ی رهور سیننا می

د و یونسکو مدال یادبودی را بمه مناسمبت صم    1994در سال (: 1948-1869مدال مهاتنا گاندی )

 بیست و  ن نین سال رد تولد مهاتنا گاندی ضرب کرد. 

رکت به مناسبت مشما  1995قبل از میالد(: مدال کنهوسیو  در سال  475-551مدال کنهوسیو  )

 ابری، توسعه و صلح بود، ضرب شد. یونسکو در کنهرانس  کن که متنرک  بر موضوعات بر

                                                            
1 Silk Roads 
2 Wolfgang Amadeus Mozart  
3 Jan Amos Comenius  
4 Joan Miró  
5 Federico Fellini  
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، 1995به مناسبت صدمین سال رد فوت لویی  استور در سمال  : (1895-1822) مدال لویی  استور

بمه   یونسکو و مرسسه  استور مستقر در  اریس مدال لویی  اسمتور را مطمرح کردنمد. ایمن ممدال     

انم   انسان و توسمعه د  ای که اثرگراری سودمندی روی سالمتمناسبت تقدیر از تحقیق برجسته

 شود.های مربویه مانند کشاورزی و غرا داشته است، اعطا میعلنی در حوزه

، یعنی در سمال  تأسیس یونسکو: در  ن اهنین سال رد 1مدال  ن اهنین سال رد یونسکو/  نج قاره

 مدال یادبود آن ضرب شد. 1996

شود که برای دفا  از صملح  اعطا می توسط یونسکو به افرادی 1997: مدال تینو از سال 2مدال تینو

 اند. و دموکراسی در امریکای التین و کارائیب فعالیت داشته

(: ماری کوری نخستین زنمی بمود کمه جمای ه نوبمل را در سمال       1867-1934) 3مدال ماری کوری

و به منظور کنمک بمه   امین سال رد تولد وی دریافت کرد و این مدال به مناسبت صد و سی 1903

توسط یونسکو  1998در سال ویمه دختران برای دنبال کردن مطالعات و مشاغل علنی  ن، بهجوانا

 ضرب شد. 

 1948مدال  ن اهنین سال رد اعالمیه جهانی حقوق بشر: اعالمیمه جهمانی حقموق بشمر در سمال      

این  توسط م نع عنومی سازمان ملل تصویب و اعالم شد. یونسکو به مناسبت  ن اهنین سال رد

 ضرب کرد.  1998یه، مدال یابود آن را در سال اعالم

، یونسکو مدال یادبودی را به مناسمبت  1999در سال (: 1919-1999) 4مدال اوسوالدو گوایاسنین

های یونسمکو نیم  بمود، ضمرب     مرگ اوسوالدو گوایاسنین، نقاش اکوادوری که یراح برخی مدال

 کرد. 

ل رد به مناسبت  انصمدمین سما   1974در سال  دوم: یونسکو دوره(، 1564-1475مدال میکل آنم )

آن  ، یراحمی دی مری بمرای   2002هنرمند ایتالیایی، میکل آنم، مدالی را ضمرب کمرد کمه در سمال     

 صورت گرفت. 

                                                            
1  50th Anniversary of UNESCO/ five continents 
2 Taino 
3  Marie Curie 
4 Oswaldo Guayasamín 
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یونسکو تصنیف گرفمت تما در جشمن    ، 2001کنهرانس عنومی : در 1هامدال گهت وی میان فرهنه

روسیه ممدالی را بمه   ، 2003ید. در سال سیصدمین سال رد تأسیس شهر سن  ترزبورگ شرکت ننا

ها به منظور تقدیر از اشمخاص یما مرسسمات    ننایندگی از یونسکو با عنوان گهت وی میان فرهنه

 برای کنک آنها به ترویج گهت وی بین فرهن ی ضرب کرد. 

برای  2004دبیر کل یونسکو، جای ه توسن لورتور را در سال (: 1743-1803) 2مدال توسن لورتور

 .مطرح کردک به مبارزه علیه سلطه، نماد رستی و عدم تساهل کن

رد کمه  کمدال هیدکی یوکاوا را صادر  2005یونسکو در سال  (: 1981-1907مدال هیدکی یوکاوا )

 بود. 1949نخستین برنده ژا نی جای ه نوبل برای فی یک در سال 

ال ممد  2005عنی در سال ، یتأسیس یونسکومدال شصتنین سال رد یونسکو: در شصتنین سال رد 

 یادبود آن ضرب شد که نخستین مدالی است که در آن از رنه استهاده شده است. 

تاین (: دبیر کل یونسکو، برای نخستین بمار ممدال سمرگئی ای نشم    1948-1898سرگئی ای نشتاین )

ا سمینن  و گهت وی میان ممردم از یریمق  داد.  2005یونسکو را به بازی ر فیلف عنر شریف در سال 

 شود.اعطا می کنند، کنک می

یونسمکو بما هنکماری    ، 2007در سمال   (:1207-1273) 3روممی  مدال موالنا جالل المدین بلخمی  

 افغانستان، ایران و ترکیه، به مناسبت هشتصدمین سال رد تولد موالنا جمالل المدین بلخمی روممی،    

 ل را صادر کرد. ، این مدادر بلخ متولد شد 1207در سال  شاعر و فیلسوف فارسی زبان که

                                                            
1 Dialogue among cultures 
2 Toussaint Louverture 
3  Mawlana Jalal-ud-Din Balkhi-Rumi 
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 جوایز ایسسکو

ندی بقسیفهای آموزش، علف و فناوری، فرهنه و ارتبایات و ایالعات تجوای  ایسسکو در حوزه

 اند.شده

 جوایز ایسسکو در حوزه آموزش

 ول؛ جمای ه جوای  ایسسکو در حوزه آموزش عبارتند از: جای ه منابع آموزشی باز دی یتمال، دوره ا 

الم؛ ایسسکو برای توسعه داویلبانه تسهیالت آموزشمی در جهمان اسم    -د النکتومحندان ابن رشی

جای ه سوادآموزی و آموزش غیررسنی ایسسکو؛ جمای ه ایسسمکو بمرای سموادآموزی؛ و جمای ه      

 ا  برای آموزش دهندگان.آیایسسکو/ اُسی

 جایزه منابع آموزشی باز دیجیتال، دوره اول

توسط ایسسمکو تنظمیف و اعمالم     2018در سال  1ی باز دی یتالجای ه ایسسکو  برای منابع آموزش

-های آموزشی دی یتال، ترغیب تنامی ذینهعان به ادغام فنماوری تشویق نوآوری»شده و هدف آن، 

 مریر  ،  موه  علنی و مدیریت اجرایی و دسمتر  تربیت ایالعاتی و ارتبایاتی در آموزش، های

همای ایسسمکو بمرای شناسماندن     ذیل تالشر این جای ه یوباشد. هنینکردن آنها برای هن ان می

همای شمریف   های دی یتال کمه ممنعکس کننمده ارزش   های موفق و گسترش بهترین  روژهنوآوری

های آموزشی ای که به تأمین فرصتبه شیوه های فرهن ی جهان اسالم قرار دارد،انسانی و ویمگی

النللمی بمرای   های بمین  اء را در تالشهای مختلف کنک کند و نرخ مشارکت اعخوب به گروه

ت منین کیهیمت آمموزش    »بما عنموان    2030سند اهداف توسعه  ایدار  4دستیابی به هدف شناره 

                                                            
1 The 1st edition of ISESCO Prize for Open Digital Educational Resources 
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)وب ماه   را بماال ببمرد  « العنمر بمرای هن مان   های یادگیری ممادام فرصت تشویقفراگیر و عادالنه و 

 . (2019ایسسکو، 

ه نیکی، توجه بیراحی با کیهیت باالی آنها، یراحی تک  اف اری بر اسابه سه برنامه نرماین جای ه 

حتوایی به آموزان سودمند است و دسترسی آسان به چنین ممهاهیف آموزشی که احتناال  برای دان 

ازنمد و بهمره   دهد تا به محتموای بماز آنهما بپرد   اجازه میآموزان و عنوم مردم ای که به دان شیوه

  (. 2019سکو، شود )وب اه ایسببرند، اعطا می

وه بر اسا  تصنیف اداره کل ایسسکو، این جای ه بمه صمورت سماالنه بمه سمه ابتکمار از سمه گمر        

شود. یاهدا م )از هر گروه یک برنده( عرب زبان، ان لیسی زبان و فرانسوی زبان ع و کشورهای

واهینامه اهمدا  این مبلغ هنراه با یک گ ،دالر است که به هر یک از برندگان ه ار 3مبلغ این جای ه 

 (.2018شود )ایسسکو، می

 جایزه اهداف

تنمد از   اهداف  در نظر گرفته شده برای جای ه ایسسکو  بمرای منمابع آموزشمی بماز دی یتمال عبار     

 (:2018)ایسسکو، 

  حنایت از تالش کشورهای ع و در دستیابی آنها به کیهیت آموزشی از یریمق کنک به 

 تربیتارتبایات با آموزش و  مطلوب فناوری ایالعات و به کارگیری

 ی فنمماوری ایالعمماتی و ارتبایممات  بممه کممارگیرینمموآوری آموزشممی در زمینممه   تممرویج

-آموزشممی از یریممق یممک جنممب  آموزشممی کممه بممه تقویممت روح نمموآوری و رقابممت  

هممای کنشمم ران  هممای نوآورانممه و ررفیممت  شایسممت ییری و برجسممته کممردن   ممر

 آموزشی کنک کند

 انبیشمترین میم  ر در جهت حنایت و انتشار آنهما، هنمراه بما    های  یشرو و کانشر  روژه  

 تربیتها در حوزه آموزش و این فناوری کارگیریبهبه  کنک

  یری از کارهمایی کمه در راسمتای بمه کمارگ     حنایت  و خالقانههای  روژه انتشارمعرفی و

 کندفناوری در آموزش و تربیت، به بیشترین می ان کنک می
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 درخواست برای جایزه

 شمود، که بمه تنمامی کشمورهای ع مو ارسمال ممی      رسنی   نامهس از اعالم این جای ه از یریق  

بما   و در ارتبماط  مرسسات ذیصالح در این کشورها نام دهای  یشنهادی خود را از یریمق اینیمل  

ننمد.  کمعرفی ممی به اداره آموزش و  رورش ایسسکو  های با ح ف باال از یریق خدمات وبفایل

ی ا باید فرم مربویه را تکنیمل نناینمد. سمپس ایسسمکو کنیتمه تخصصمی را بمرا       هنچنین نام ده

  (.2018)ایسسکو،  اندازد انتخاب برندگان راه می

 معیار داوری 

 :(2018)ایسسکو،  ی نام دی این جای ه  عبارتند از های واجد صالحیت براشرایط  روژه

 ای تعاملیهای آموزشی چندرسانه روژه 

 می ی که فناوری ایالعات و ارتبایات را در آموزش و تربیت به کارسناریوهای آموزش-

 گیرد

مرسسمات(   ها و یما فعاالن حوزه آموزش )افراد، گروههای آموزشی به فناوری زمینهاین جای ه در 

اهمدا   ننمد، کهای خالقانه بر اسا  استانداردهای آموزشی، تکنیکی و اخالقی کمار ممی  که با برنامه

 (:2018، د  )ایسسکوشومی

صمول  شمرایط محتموای مح  ای تعاملی: های آموزشی چندرسانهالف. استانداردهای آموزشی  روژه

 عبارتند از: 

 های رسنی آموزشیرعایت دستورالعنل 

 رعایت قواعد گرامری 

 برجسته کردن ارزش اف وده محصول 

  زبانی گروه هدفتوجه به سطوح شناختی و 

 1یکپارچه بودن 

 دهدهای تعاملی که امکان خودیادگیری را میعالیتبرخورداری از امکان ف 

                                                            
1 Consistent 
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 ب. استانداردهای تکنیکی

 نصب و استهاده آسان 

 های عاملسازگاری با یکی از سیستف 

 های هناهنهاج اء و فرم 

  های گروه موردنظرقابل تطبیق با خصوصیات و ویمگیاج اء 

 سهولت دستیابی به هدف 

 ن. استانداردهای اخالقی و حقوق بشر

 اصول اخالقی و اسالمیترام به اح 

  ی ممتقن و حقموق بشمر کمه در     ها و خصوصیات ملی، اصول و هن ارهاارزشاحترام به

 النللی شناخته شده استسطح ملی و بین

   فون، فمیل بما ارجما  بمه منمابع تصماویر، اسمناد، متم        احترام به کپی رایت یا حمق تکثیمر-

ت ابق بمما قمموانین و مقممرراحقمموق مالکیممت مطممهممای اسممتهاده شممده و نممو  م وزهمما و 

 قابل اجرا

عماتی و  همای ایال های آموزشی که هن رایی فناوریفعالیت: د. استانداردهای سناریوهای آموزشی

 شوند:ارتبایاتی را شامل می

 هدف عینی، اهداف عنومی یا اهداف مربوط به یرز عنل 

 های موردنظر  یشین یادگیرندگان  یتدان  و شایس 

 ن رگیری فنمماوری ایالعممات و ارتبایممات و مسممائلی کممه بممه حممل آ ارزش افمم وده بممه کمما

 کندکنک می

 مراحل، اج ا و انوا  سناریوهای به کارگیری فناوری ایالعات و ارتبایات 

 های استهاده و برآورد کردن به کارگیری فناوری ایالعات و ارتبایاتشیوه 

  های آموزگار و یادگیرندهنق 

 ارجا  به منابع استهاده شده 
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 تسهیالت آموزشی در جهان اسالم ایسسکو برای توسعه داوطلبانه -حمدان ابن رشید المکتومیزه جا

 1در جهان اسالم ایسسکو برای توسعه داویلبانه تسهیالت آموزشی -، جای ه حندان2017در سال 

شیخ حندان ابن رشید النکتوم با هنکاری ایسسکو بوجمود آممد. همدف ایمن جمای ه،      با حنایت 

های داویلبانه و کارهای خیرخواهانمه در زمینمه   تقدیر از افرادی است که درگیر فعالیتتشویق و 

)ایسسمکو،   ویمه برای توسعه تسهیالت آموزشی در کشمورهای جهمان اسمالم هسمتند    آموزش، به

2019)  . 

شورهای این جای ه به صورت دوساالنه به سه فرد یا مرسسه که به توسعه تسهیالت آموزشی در ک

ه برنمده  سه ار دالر است که بین  300شود. ارزش این جای ه کنند، اهدا میالم کنک میجهان اس

 (.2019شود )ایسسکو، شود و هنراه با گواهینامه به آنها اعطا مییف میسبه صورت مساوی تق

 شرایط دریافت جایزه 

-یرخواهانمه مات خها و خیرینی باشند که خدتوانند نهادها، خیریهنام دهای دریافت این جای ه می

 (.2019دهند )ایسسکو، ای را برای توسعه تسهیالت آموزشی در کشورهای جهان اسالم ارائه می

 درخواست برای جایزه

شمود  بمه دو روش ارسمال ممی    که باید به زبان ان لیسی یا عربی تکنیل شود، های درخواستفرم

 (:2018)ایسسکو، جای ه حندان ابن رشید النکتوم، 

 از  سط خود نام د: نام د جای ه باید فرم درخواست را تکنیمل ننموده و  مس   ثبت نام تو

 تأئید، برای ستاد جای ه حندان در دبی بهرستد.

 رم تکنیمل فم   نهاد  یشنهاد دهنده: نهاد  یشنهاد دهنده باید نام دهای  یشنهادی را از یریق

 فی نناید.درخواست و ارسال آنها  س از تأئید به ستاد جای ه حندان در دبی معر

 گیرد. النللی صورت میمنصهه بینهیئت انتخاب برندگان این جای ه توسط هنچنین 

 معیار داوری 

                                                            
1 Hamdan Bin Rashid Al Maktoum – ISESCO Prize For Voluntary Development of Education 
Facilities in the Islamic World 
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سمهیالت  تموجهی بمه توسمعه ت   برنامه یا  روژه ارسال شده توسط نام د  یشنهادی، باید کنک قابل

مینه ن زآموزشی در کشورهای اسالمی کرده باشد و هنسو با اصول و اهداف عینی ایسسکو در ای

 (:2018باشد )ایسسکو، جای ه حندان ابن رشید النکتوم، 

   ، از یریق تبیین ماهیت تسهیالت آموزشی مانند ساخت، توسعه یا م ه  کمردن ممدار 

 مرسسات آموزشی و غیره

   از یریق ارائه خدمات خیریه روشن و مشخص در زمینه توسعه و حنایت از تسمهیالت

 آموزشی

نمدان  اب برنده و اعطای جای ه مورد توجه است )ایسسکو، جمای ه ح هنچنین شرایط زیر در انتخ

 (:2018ابن رشید النکتوم، 

 ن نتایج آ برنامه یا  روژه باید مداوم باشد و برای مدت حداقل سه سال اجرا شده باشد تا

 ارزیابی و اثربخشی آن تأئید شود

 ای یا ح بی باشدنباید شامل هیچ گونه کار فرقه 

 اممل  وه اقدامات دانش اهی برتر، برنامه و  مروژه نبایمد تحمت  وشم  ک    در ارتباط با گر

 جای ه حندان ابن رشید النکتوم باشد

 تنام یا بخشی از برنامه یا  روژه باید مرتبط با آموزش باشد 

 ایسسکو و آموزش غیررسمی آموزیسوادجایزه 

ی بمه  یمت زیماد  ، اهن«2015انمداز جدیمد سمواد بمرای برناممه کماری بعمد از        چشمف »ایسسکو در 

و آممموزش غیررسممنی  داده کممه اساسمما  توسممط     آموزیتممرویج بهتممرین اقممدامات در سممواد   

-آنهما ممی   شمود و لمرا اقمدامات   همای جامعمه ممدنی ان مام ممی     نهاد و سمازمان های مردمسازمان

نممل توانممد توسممعه یایممد و بممه توسممعه اجتناعممات محلممی کنممک کنممد. بنممابراین در برنامممه ع   

و  آموزیای را بممرای ت ممارب موفممق در حمموزه سممواد    ان جممای ه، ایممن سممازم 2016-2018

 (.2019آموزش غیررسنی در نظر گرفت )ایسسکو، 



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

68 

تمرویج بهتمرین اقمدامات در حموزه     ، 1و آموزش غیررسمنی ایسسمکو   آموزیجای ه سواد هدف از

نهماد و  همای ممردم  ویمه اقمداماتی اسمت کمه توسمط سمازمان     و آموزش غیررسنی، به آموزیسواد

ه ار دالر اسمت کمه هنمراه     5هنچنین مبلغ این جای ه  گیرد.های جامعه مدنی صورت میسازمان

 (.2019شود  )ایسسکو، یک گواهینامه به صورت سالیانه به یک برنده اعطا می

 (:2019انتظار این جای ه نی  عبارتند از  )ایسسکو، های مورد خروجی

 هما ها، راهبردها و یرحشیمهای کشورهای ع و در آماده کردن خطتقویت ررفیت 

 و آموزش غیررسنی  آموزیبرای سواد

 رای های جامعمه ممدنی بمرای اجم    نهاد و سازمانهای مردمحنایت سالیانه از سازمان

 و آموزش غیررسنی آموزیهای آزمایشی سواد روژه

 درخواست برای جایزه

رسمتند و  انمد، به فت کمرده هایی را که دریا روندهایسسکو درکشورهای ع و باید  دفاترهر یک از 

 (.2019ایسسکو برنده را انتخاب نناید  )ایسسکو،  سپس کنیته ذیصالح

 معیار داوری 

 (:الف2015مواردی باشد  )ایسسکو،  د شامل چنینیهای نام دهای  یشنهادی این جای ه با رونده

 ی هما نهماد و سمازمان  های مردمو آموزش غیررسنی که توسط سازمان آموزیبرنامه سواد

 : جامعه مدنی ان ام شده است

  سوادآموزی و آموزش غیررسنی  یش ام و  ایدار است ت ارباولویت با 

 سوادآموزی و آمموزش  در های تحسین بران ی  و مهف قبلیتنرک  روی فعالیت 

 غیررسنی است

 شودهای اسالمی قدردانی میها و ارزشگسترش آموزه 

 نتایج کنی 

                                                            
1 ISESCO Prize of literacy and non-formal education 
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 شوندر منتهع میتعداد کسانی که از نتایج کا 

     ،مواد آموزشی برای سوادآموزی/ تعلیف و  آموزش  مس از سموادآموزی )فمیلف

 اسالید و ...(

 )آمار در یول زمان )نشان دادن تحول اقدامات در یول زمان 

 نتایج کیهی 

 ایاثر حرفه 

 اقتصادی -اثر اجتناعی 

 )... اثر فرهن ی )زبان، دین و 

 سازیهای حسا فعالیت 

 رد بسیج اجتناعی برای حنایت از برنامه سوادآموزی و توسمعه وجود یک راهب 

 ایهای آن در سطوح محلی، ملی و منطقهفعالیت

 ها منابع مالی و ه ینه 

 وجود یک راهبرد برای ارزیابی داخلی و خارجی 

 ری ی با توجه به فرایند ارزیابیوجود یک راهبرد برنامه 

 ایسسکو برای سوادآموزیجایزه 

به صورت سالیانه به یکی از نام دهای  یشنهادی از سمه حموزه    1برای سوادآموزی جای ه ایسسکو

کنک قابل تموجهی   که به گسترش سوادآموزی  شودجغرافیایی عرب، افریقایی و اسیایی اهدا می

 (.2019)ایسسکو، اند داشته

 اس برای آموزش دهندگانآیاُسیجایزه ایسسکو/ 

به دبیمر کمل یونسمکو بمرای      2برای آموزش دهندگان اسیآیی، جای ه ایسسکو/ اُس2017در سال  

نشان دادن کنک عنده دانشنندان، محققان، فالسهه، شاعران و متهکران مسلنان به تندن بشری و 

 2015های هن یستی و گسترش فرهنه عدالت، تسامح و صلح اهدا شمد. در سمال   ترویج ارزش

                                                            
1 ISESCO Prize of Literacy  
2 ISESCO/OCIS Prize for Educators 
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وی در تصحیح تصور از اسمالم در غمرب و ارائمه    نی  این جای ه به کارن آرمسترانه برای تالش 

 (.2019ایسسکو، ایالعات درست درباره  یامبر اسالم )ص( اهدا شد )

 جایزه علم و فناوری ایسسکو  : ایسسکو در حوزه علم و فناوری هایزج

در  ، تشویق اسمتعدادهای خمالق و تقمدیر از آثمار متنمای      1هدف از جای ه علف و فناوری ایسسکو

اقتصادی اسمت کمه بمه صمورت     -اجتناعی دارای اهنیتحل مشکالت علنی و فناورانه  ارتباط با

ای در دوساالنه به دانشنندان و متخصصان فناوری از کشورهای ع و ایسسکو که کنک برجسمته 

 . (2015)مرک  ترویج  موه  علنی ایسسکو و ایسسکو،  شوداند، اهدا میهای مربویه داشتهزمینه

و  شناسمی( شناسی، شینی، ریاضیات، فی یمک و زممین  وزه علوم  ایه )زیستجوای  ایسسکو در ح

اهیناممه  دالر و یمک گو  هم ار  5باشد و هر جای ه مبلغ های مهف میهنچنین فناوری برای نوآوری

لنمی  شمود )مرکم  تمرویج  مموه  ع    های مرکور اهدا میکه به هر یک از برندگان در زمینه است

 (.2015ایسسکو و ایسسکو، 

 خواست برای جایزهدر

ها و مرسسات علنی و های علوم، شوراهای  موهشی ملی، دانش اهنام دهای  یشنهادی از دانش اه

تواند حداکثر شوند. هر یک از کشورهای ع و میفناورانه در کشورهای ع و ایسسکو معرفی می

همای  یشمنهادی کمه از    ها معرفی نناید.  س از آن، نام ددو نام د  یشنهادی را در هر یک از زمینه

انمد، توسمط کنیتمه گم ین ، کمه متشمکل از متخصصمان فنماوری و         کشورهای ع و معرفی شده

گیرند تا برندگان انتخاب شوند. هنچنین نام دها ای است، مورد داوری قرار میدانشنندان برجسته

 مو  برای دریافت جای ه ایسسکو باید دانشمنند یما متخصمص فنماوری باشمند و از کشمورهای ع      

نام دهای  یشنهادی بایمد   یورهنینکنند. ایسسکو بوده و در کشورهای خودشان زندگی و کار می

یور واضح، کنکی که نام د  یشنهادی  به توسعه در فرم نام دی جای ه ایسسکو معرفی شوند و به

)مرکم    ر کرده است و برای آن صالحیت دریافت ایمن جمای ه را دارد، گهتمه شمود    حوزه موردنظ

 (.2015ویج  موه  علنی ایسسکو و ایسسکو، تر

                                                            
1 ISESCO Prizes in Science and Technology 
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هتای  در طول مراسم بزرگداشتت پایتختت  جوایز ایسسکو : جوایز ایسسکو در حوزه  فرهنگ

 فرهنگی اسالمی

ایسسکو جوای ی را برای ت لیل از معلنان،  موهش ران و هنرمندان بااستعداد اختصاص داده و از 

را راه انداختمه   1در منایق عربی، افریقایی و آسیاییفرهن ی اسالم  های ایتخت، برنامه 2005سال 

است. این جوای  به صورت سالیانه به بهترین آثار ادبی و هنری افراد، دانشم ویان و  موهشم ران   

 کنمد شود  و بر اسا  معیارهای مشخصی، هیئت منصمهه برنمدگان را معرفمی ممی    خالق اهدا می

 .(2019)ایسسکو، 

 معیار داوری 

 :ب(2015)ایسسکو،  خاب شهرها به عنوان  ایتخت فرهن ی اسالم عبارتند ازمعیارهای انت

 وو آوازه بماالی علنمی داشمته باشمد      باید وضعیت تماریخی تأئیمد شمده    شهر  یشنهادی 

 دای را به کشور خود و منطقه در سرتاسر تاریخ اسالمی دهجای اه فرهن ی برجسته

  داشمته فرهنه اسمالمی و فرهنمه جهمانی     در ارتقاای برجسته سهفشهر  یشنهادی باید 

احبان ، صمحققان، متهکران هنریاز یریق آثار علنی، فرهن ی، ادبی و  این نق  کهباشد 

 قابل تأئید باشدهنرمندان  و قلف

   های نسمخ خطمی و مراکم  آموزشمی    شنهادی باید مراک   موهشی علنی، کتابخانهیشهر 

ر را بمه مقصمدی بمرای  موهشم ران و     شناسی خودش را داشته باشد کمه آن شمه  باستان

 های مختلف علنی، فرهن ی و دان  تبدیل کندمندان در زمینهعالقه

    ی شهر  یشنهادی باید می بان نهادهای فرهن ی فعال در ترویج فرهن می فمردی و گروهم

شمر و  هما، ترجنمه، ن  های کتماب، بمازی  ها، رویدادهای فرهن ی، ننایش اهباشد )فستیوال

 (ننایش اه کتاب

  اشمد  ب به مطالعه مشروح در مورد شهر ه ایتخت فرهن ی اسالمی باید هنرابرای نام دی

  که آیا تنامی یا بخشی از معیارهای ذکر شده را داشته باشد. 

                                                            
1 Programme of Islamic Culture Capitals for the Arab, African and Asian Regions 
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 ایجایزه مطالعات و تحقیقات رسانه: جوایز ایسسکو در حوزه  ارتباطات و اطالعات

یقمات  از آن کمه در ارتبماط بما حنایمت از تحق     ویممه بخشمی  ، به2012-2010در راستای برنامه عنل 

حقیقمات  دانش اهی و تشویق اساتید  موهشی است، ایسسکو اعالم کرد که برنده جای ه مطالعمات و ت 

 . (2019)ایسسکو،  شوداهدا میتصورات غلط درباره اسالم و مسلنین اصالح ای، به رسانه

 یشنهادی  اشد که  س از مطالعه نام دهایبهنچنین انتخاب برنده جای ه بر عهده هیئت منصهه می

 (.2019)ایسسکو،  کننداز میان آنها انتخاب می
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جهانی  شهروند هجایز
 ملو دی ویرا سرجیو
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 شهروند جهانی سرجیو ویرا دی ملوجایزه 

ان نن خبرن اران سازمان ملل به کسمانی اهمدا   توسط  1ملو وشهروند جهانی سرجیو ویرا دجای ه 

بمه افتخمار    2003باشند. این جای ه در سال شود که اثر برتری در حوزه حقوق بشر ان ام داده می

دیپلنات برزیلی سرجیو ویرا دو ملو، کنیسیونر عالی سازمان ملل در حقوق بشر که بر اثر بنباران 

گمراری شمد )معاونمت یمرح و برناممه      کشته شد، بنیمان  2003مقر سازمان ملل در عراق در سال 

 (.1388دانش اه تهران، 

سمته و  کمار برج  شود کمه اهدا می هاییمرسسات یا جناعته افراد، این جای ه به صورت ساالنه ب

اهمداف عینمی    انمد. میان افراد و اح ابی که مناقشه دارند، ان ام دادهبرای مصالحه  یفردمنحصر به

 :(2015)شورای علنی سیستف سازمان ملل،  این جای ه عبارتند از

 همای محلمی، بمه عنموان     تشویق و ترویج گهت و، هن یستی و مصالحه در سطح جناعت

همای  گامی به سوی دستیابی به صلح و ثبات و درنتی مه، کماه  عمواملی کمه جنعیمت     

 کندثبات و آواره می ریر را بیآسیب

 ص، های ارزشنند اشمخا ان به امر غالبا  مغهول مانده تالشو جلب توجه جهانی تشخیص

ح محلمی در راسمتای   ها که به رویه سنتی و مختص به خود در سطوو سازمان مرسسات

-کنند و زبان مشترکی جهت صلح و ثبات با جوامع جن  ده ممی تحکیف صلح تالش می

ه رقابمت  بم النللی برای نیل به این مهف، با یکدی ر یابند و هنچنین با حنایت جوامع بین

  ردازند می

                                                            
1 The Sergio Vieira de Mello Citizen of the World award 
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 همه  دوستانه جهتی کوششمی واالتمر از صمرف وری   امور انسان فعاالن ترغیب و بران یختن

همای  ها و آالم قربانیان منازعمات یماد شمده توسمط کنمک     ایشان در راستای کاه  رنج

 بشردوستانه و رهانیدن هننوعان

 معیار داوری 

د )بنیما  شمود یمو یا یک سازمان بر اسا  معیارهای زیر اهدا  این جای ه به فرد یا افراد، یک گروه

 :(2019سرجیو ویرا دو ملو، 

 ه هسمتند کم   قابل اعتبارسن یهای های مبتنی بر جناعتیت، موجودنام دهای  یشنهادی

یا افمرادی   توانند  ناهندگان، آوارگان داخلییور میفعالیت دارند، هنین در حوزه مناقشه

 اند، باشندکه تحت تأثیر مناقشه بوده

 منحصر  شوند،  خالقانه ودستاوردهایی که نام دهای  یشنهادی بر اسا  آنها انتخاب می

ویج هستند و زندگی و رفاه بخ  مهنی از جامعه را به شکل مثبتی از یریمق تمر  به فرد 

 دهند تحت تأثیر قرار می مصالحه و گهت وی میان جوامع مخالف هندی ر،

 کرار شوداحتنال باالی اینکه این ابتکار بتواند حهظ شود و در اجتناعات مشابه دی ری،  ت 

   بتکار،  ایدار بودن و قابل اعتبارسن ی ا ریر بودنمصالحه و هن یستی درنتی ه سن 

  باشدقرار گرفته جامعه دستاورد مورد تکریف و قدردانی 

 یچ یمک از  تواند نام د دریافت این جای ه باشد، اما هم هر کسی اعف  از فرد یا سازمان می

 توانند خودشان، خودشان را نام د ننایندآنها ننی

 ودنا  گرفته شدر صورت نیاز، با آنها ت کهر داشته باشد هر نام د  یشنهادی باید حداقل دو اسپانس 

 گیردصورت می انتخاب برنده توسط هیئت منصهه مستقل بنیاد سرجیو ویرا دو ملو 

 مدارس ارسال شده باید کپی باشد، زیرا عودت داده نخواهد شد 

 د، سمن رمنکن است زمانی که نام دهای  یشنهادی به مرحله نهایی رویه انتخاب برنده می

بخواهد  بنیاد سرجیو ویرا دو ملو ایالعات و مدارس بیشتری را در مورد نام د  یشنهادی

 این حق را دارد که اسامی نام دهای نهایی را منتشر کند و
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 جوایز اروپایی

 اروپااتحادیه ادبی  جایزه

قیمت و گن ینمه   توجه بمه خال ، اندازی شدهراه 2009که از سال  1هدف از جای ه ادبی اتحایه ارو ا

تنو   ادبی معاصر ارو ا در حوزه داستان، به منظور ترویج نشر ادبیات  در ارو ا و تشمویق توجمه   

النللی و فراتر از مرزهای ملی بیشتر به آثار ادبی غیرملی است. آثار برندگان برگ یده، در سطح بین

ین جای ه  بر عهده برناممه  تأمین مالی اهنچنین و زبانی در دستر  مخایبان  قرار خواهد گرفت. 

)وب ماه جمای ه    کنمد که به تحقق سه هدف اصلی کنک ممی  باشدارو ای خالق کنیسیون ارو ا می

 : (2019ادبی اتحایه ارو ا، 

 کنندترویج بسیج فرامرزی افرادی که در  بخ  فرهن ی کار می 

 های فرهن ی و هنری  تشویق نشر فراملی خروجی 

 فرهن ی رورش گهت وی بین 

 النللممیبممینارو ممایی و فدراسممیون یممن جممای ه از سمموی کنیسممیون ارو مما و بمما هنکمماری     ا

یممور مشممترس  کتابهروشممان، شممورای نویسممندگان ارو مما و فدراسممیون ناشممران ارو مما بممه       

د، یممور تنممامی کشممورهایی کممه در برنامممه ارو ممای خممالق هسممتن. هنممینشممودمممیماندهی زسمما

ز یریممق اینممد و معرفممی نام دهممای  یشممنهادی اتواننممد بممرای گممرفتن ایممن جممای ه رقابممت ننمممی

فممت همم ار یممورو دریا 5ای بممه مبلممغ گیممرد و برنممدگان جممای ههیئممت منصممهه ملممی صممورت مممی

وب ماه  )شمود  هما فمراهف ممی   کننمد و عمالوه بمر آن، امکمان ترجنمه آثارشمان بمه دی مر زبمان         می

 (.2019جای ه ادبی اتحایه ارو ا، 

                                                            
1 European Union Prize for Literature (EUPL) 
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 معیار داوری

ن هیئت منصهه ذیصالح در هر یک از  کشورهای مشمارکت کننمده در ایم   توسط انتخاب برندگان 

ت زیر گیرد و ال امابر اسا  معیارهایی که توسط کنیسیون ارو ا مشخص شده، صورت میجای ه 

 (:2019ضروری است )وب اه جای ه ادبی اتحایه ارو ا، 

  باشد دوازده کشور منتخبنویسنده باید شهروند یکی از 

 منتشر کرده باشد جدید کتاب داستان 4تا  2ن نویسنده باید بی 

  بی  از چهار بار ترجنه شده باشدنباید  برگ یدهکتاب 

 باشد  ماه گرشته منتشر شده 18باید آخرین اثر نویسنده باشد و در  برگ یدههای کتاب 

 کتاب اروپاجایزه 

همر  شمده و   حطمر ان نن روح ارو ا مستقر در  ماریس م  توسط  2007از سال  1جای ه کتاب ارو ا

بمه عنموان یمک     ارو ما  اتحادیمه های ارو ایی و شناخت بهتر ساله به منظور کنک به ترویج ارزش

-متشمکل از روزناممه  ، هیئمت منصمهه  برندگان این جای ه توسط  شود.اعطا میموجودیت فرهن ی 

ب ، انتخما برنارد هنمری لموی   ،و ریاست فیلسوف فرانسوین ارانی از کشورهای مختلف ارو ایی 

کشورهای اتحادیه ارو ما  برندگان این جای ه نی  دو نهر از نویسندگان معاصر در یکی از شوند. می

 (.2011شود )گاردین، ه ار یورو اهدا می 20باشند که به هر یک، مبلغی معادل می

ی جمای ه و  کشور ع و اتحادیه ارو ا در سال قبل از اعطا 28های  یشنهادی باید در یکی از کتاب

 گمروه  آثار ارسال شمده در یکمی از دو  هنچنین زبان اصلی و یا ترجنه شده، چاق شده باشد. به 

بما متمرادف    تری را در مقام مقایسمه فرانسه حوزه معنایی وسیع)که در زبان   essaiنویسی یامقاله

لمت  که بر ادبیات داستانی و رممان دال  romans et recitsگیرد( و دربر می essayان لیسی آن 

ران و ن ما و سپس به کنیته سانسور و  س از آن، به کنیته هیئت منصمهه کمه شمامل روزناممه    د دار

 (.2011شود )گاردین، نویسندگان است، ارسال می

 

                                                            
1 European Book Prize 
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 جوایز آکادمی علوم جهان

شناسی، شینی، علوم زمین، ن وم در نه حوزه علوم کشاورزی، زیست 1جوای  آکادمی علوم جهان

شود. ی، ریاضیات، علوم   شکی، فی یک و علوم اجتناعی اعطا میو علوم ف ایی، علوم مهندس

نام دهای  یشنهادی باید حداقل ده سال در کشورهای در حال توسعه زندگی و کار کرده باشند. 

درواقع این جوای  به دانشنندانی از کشورهای در حال توسعه به منظور تقدیر از سهف برجسته 

-لنی و یا استهاده از علف و فناوری برای توسعه  ایدار اعطا میآنها به دان  علنی در نه حوزه ع

 (. 2018شود )وب اه آکادمی علوم جهان، 

ه ار  15شود و به هر یک از برندگان در نه حوزه علنی، این جوای  به صورت دوساالنه اهدا می

 (.2018، است )وب اه آکادمی علوم جهان 2گیرد که هر جای ه هنراه با یک لوحتعلق می دالر

 شرایط دریافت جایزه

ا زمان تکه  نام دهای  یشنهادی برای دریافت جای ه آکادمی علوم جهان باید دانشنندانی باشند

یکی  داقلحمعرفی آنها، حداقل ده سال در کشورهای در حال توسعه زندگی و کار کرده باشند و 

سعه رای توببا اهنیت برجسته های ذیل را دارا باشند: الف. دستاورد  موهشی علنی از صالحیت

ن اع ا نچنیافکار علنی و ب. کنک برجسته به استهاده از علف و فناوری برای توسعه  ایدار. ه

ند دام ننایی  اقتوانند برای دریافت این جواآکادمی علوم جهان و نام دها برای ع ویت در آن ننی

م جهان، ی علو)وب اه آکادمفی نناید تواند خود را به عنوان نام د  یشنهادی معرو خود فرد ننی

2018.) 

 معیار داوری

 ا آکادمیز اع هایی است که اانتخاب برندگان بر اسا  معیار علنی و مبتنی بر  یشنهادات کنیته

 ریر مکانعلوم جهان هستند. هنچنین ثبت نام برای نام دهای  یشنهادی تنها به صورت برخط ا

 (.2018است )وب اه آکادمی علوم جهان، 

                                                            
1 The World Academy of Sciences 
2 Plaque 
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 جایزه جشنواره خوارزمی

 ای علنی در جنهوری اسالمی ایران است که توسط سازمانجشنواره خوارزمی، جشنواره

-شخصیت شود. به منظور ارن نهادن و گرامیداشتهای علنی و صنعتی ایران برگ ار می موه 

ن حندبمابوجعهر های برجسته علنی، این جشنواره به نام دانشنند، ریاضیدان و من ف ب رگ، 

ین است. موسی خوارزمی، یکی از دانشنندان اسالمی برجسته در قرن سوم ه ری، نامیده شده ا

نواره بخ  جش 1378النللی آغاز به کار کرد و در سال در سطح بین 1366جشنواره از سال 

 نی  بخ  نوجوانان خوارزمی به این جشنواره اضافه شد.  1393جوان و در سال 

 

 واره نوجوان خوارزمیالف. جشن

ن مقطع آموزابه جشنواره خوارزمی برای دان  94-1393این بخ  از جشنواره از سال تحصیلی 

بان زسازها، متوسطه اول اضافه شد که شامل ش  رشته زبان و ادبیات فارسی،  موه ، دست

 باشد. های آزمایش اهی و بازارچه کار و فناوری میان لیسی، فعالیت

ت سئولیباشد و مهای آزمایش اهی، هدف  رورش خالقیت و بروز استعدادها میلیتدر بخ  فعا

 (:1398گیرد )وزارت آموزش و  رورش، ارزیابی در چهار مرحله صورت می

 مرحله آموزش اه: توسط دبیران م رب که منتخب مدیران باشند 

 مرحله منطقه: توسط هیئت داوران ناحیه/ شهرستان/ منطقه 

 :توسط هیئت داوران استان مرحله استانی 

  مرحله کشوری: هیئت داوران وزارت متبو 
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 وقویت تسازی برای تقویت توانایی اندیشیدن، زمینه»بخ  زبان و ادبیات فارسی با محوریت 

-می «اکی رورش خالقیت و ذوق هنری و ادبی و تقویت و تربیت سواد دیداری، شنیداری و ادار

 (:1398ارت آموزش و  رورش، باشد و اهداف آن عبارتند از )وز

 « دبیالنی و های عآموزان به فعالیتای اد ان ی ه به منظور رقابت سالف و تشویق دان 

 های نوین، علنی و روشنند در فرایند نوشتن و تولید متناهنیت به روش 

  آموزانتقویت قوه تخیل، توصیف و تهکر خالق دان 

 ای اد زمینه برای آزادسازی عوایف 

 واندنخکه حاصل اف ای  ت ربه  ه اندیشیدن و دی رگونه دیدن و دی رگونه زیستندی رگون 

 های زبانی و فرازبانی در ادبیاتتقویت مهارت 

 تقویت مهارت ن ارشی، انشا و نوشتن خالق» 

 (:1398گیرد )وزارت آموزش و  رورش، هنچنین مسئولیت ارزیابی در چهار مرحله صورت می

 یران م رب ادبیات که منتخب مدیران باشندمرحله آموزش اه: توسط دب 

 مرحله منطقه: توسط کنیته داوران از دبیران خالق و م رب ادبیات 

 مرحله استانی: توسط کنیته داوران استانی 

  مرحله کشوری: هیئت داوران وزارت متبو 

 (:1398اهداف بخ   موه  نی  عبارتند از )وزارت آموزش و  رورش، 

 «ری و آموزان و تقویت روحیه  رسشهای دان دها و خالقیترشد و شکوفایی استعدا 

  رورش استعدادهای بالقوه آنان 

  آموزان به مطالعهای اد ان ی ه به منظور رقابت سالف و تشویق دان 

 نون فمندی از دستاوردهای علنی، اجتناعی ب رگان ایرانی در گسترش علوم و بهره

 «ررسی مسائل امروزهای آنان در بجدید و بیان اهنیت یافته

 (:1398گیرد )وزارت آموزش و  رورش، یور مسئولیت ارزیابی در چهار مرحله صورت میهنین

 مرحله آموزش اه: توسط دبیران م رب که منتخب مدیر باشند 
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 مرحله منطقه: توسط هیئت داوران ناحیه 

 مرحله استانی: توسط هیئت داوران استان 

  متبو مرحله کشوری: هیئت داوران وزارت 

 (:1398سازها نی  اهداف اصلی عبارتند از )وزارت آموزش و  رورش، در بخ  دست

 « لآموزان در زمینه کشف و حل خالقانه مسائارتقا دان ، مهارت و ن رش دان 

 آموزانهای دان آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیتفرصت 

 محور  محور، موقعیتبر تدریس  موه یادگیری مبتنی -بخشی به فرایند یاددهیکیهیت

 و ... مطابق با برنامه درسی ملی

 یهای زندگکاربردی کردن دان  و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیت 

  لنیهای عآموزان برای ورود به میدان رقابتتوجه ویمه به دستاوردهای علنی و عنلی دان 

  های یادگیریبخشی به محیطتنو» 

 (:1398گیرد )وزارت آموزش و  رورش، سئولیت ارزیابی در چهار مرحله صورت میهنچنین م

 دباشن مرحله آموزش اه: توسط دبیران م رب کار و فناوری که منتخب مدیر آموزش اه 

 مرحله منطقه: توسط هیئت داوران ناحیه/ منطقه/ شهرستان 

 مرحله استانی: توسط کنیته داوران استان 

 وران وزارت متبو مرحله کشوری: هیئت دا 

 (:1398، در بخ  زبان ان لیسی نی  اهداف موردنظر شامل موارد زیر است )وزارت آموزش و  رورش

 «تبیین  یشبرد اهداف نوین آموزشی در سند تحول بنیادین و سند در  ملی 

 بر  ه اولتوجه به رویکرد ارتبایی فعال و خودباورانه در آموزش زبان ان لیسی متوسط

 های آموزش زبان ان لیسی مدار د جدید کتاباسا  رویکر

   توجه و اهنیت دادن به بخRole Play ایهای نق ( در کتاب درسی  ایه هشتف( 

  آموزان در جهت تسهیل یادگیری، با رویکرد فعال و خودباورانه و هدایت هدفنند دان

-هدایت دان  آموزان وهای علنی و خالقانه دان استهاده بهینه و کاربردی از تواننندی
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های خود در جامعه و زندگی روزانه خود و آموزان به سنت کاربردی کردن آموخته

 ای اد ارتباط )از علف تا عنل(

  المی ازکهای علنی و کاربردی و استهاده عنلی و آموزان با  روژهدرگیر کردن دان 

 های تئوری خود در کال  در آموخته

  وای کتبای و ننایشی برای درس بهتر محترسانهتهیه مهاهیف علنی و آموزشی به شکل 

 آموزاندرسی و ای اد رقابت سالف علنی در بین دان 

 های کالسی و درگیر ننودن آموزههای کالسی و برونبه مشارکت گرفتن آموزش

  رورشی، اعتقادی، مرهبی، اجتناعی، فرهن ی و علنی

 ان محوری در دحیه  موه فراگیری از یریق ان ام کار عنلی و ای اد و تقویت رو-

 آموز و تشویق به ان ام کارهای گروهی و توجه به تعاون و هنکاری بین آنها

 ای اد ارتباط علنی و کاربردی بین مطالب درسی و زندگی 

 ن   زباتقویت قدرت محاوره و گهت و به زبان ان لیسی و تبیین اهداف آموزشی در در

 «در مدار ان لیسی در رویکرد جدید آموزش این در  

 (:1398گیرد )وزارت آموزش و  رورش، یور مسئولیت ارزیابی در چهار مرحله صورت میهنین

 مرحله آموزش اه: توسط دبیران م رب زبان ان لیسی که منتخب مدیران باشند 

 مرحله منطقه: توسط کنیته داوران از دبیران خالق و م رب زبان ان لیسی 

 استانی مرحله استانی: توسط کنیته داوران 

  مرحله کشوری: هیئت داوران وزارت متبو 

 

 ب. جشنواره جوان خوارزمی

)وزارت علوم تحقیقات و فناوری، « نامه برگ اری جشنواره جوان خوارزمیآئین»بر اسا  

های علنی و صنعتی الف(، نخستین دوره جشنواره جوان خوارزمی توسط سازمان  موه 1395

آموزی، دانش ویی/ آزاد برگ ار شد که  س از چند های دان با شرکت یرح 1378ایران در سال 
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های علنی و صنعتی ایران با هنکاری وزارت آموزش و ، سازمان  موه 1384دوره، از سال 

-دان "ننایند. رقابت علنی در این جشنواره در دو بخ   رورش این جشنواره را برگ ار می

 شود.و اجرا می سازماندهی "آموزیدان "و  "فناوران - موهان

 الف(:1395های این جشنواره عبارتند از )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اهداف و مأموریت

 «های مختلف شناسایی، معرفی، جرب و  رورش استعدادهای جوان کشور در زمینه

 علنی و فناوری

 ارن نهادن و تقدیر از  موهش ران، نوآوران و فناوران جوان کشور 

 یان من در بنیاآوری، کاربردی ننودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دان ترویج فرهنه نو

 «جوانان کشور

م محورهای فعالیت جشنواره جوان خوارزمی شامل مواردی از این قبیل است )وزارت علو

 الف(:1395تحقیقات و فناوری، 

 « ای، ههای بنیادی، کاربردی، توسعفناوران در محورهای  موه  - موهانبخ  دان

وری و فناستهای علنی، فنی و مهندسی، علوم  ایه، زیابتکار و نوآوری در تنامی زمینه

که به  علوم  ایه   شکی، معناری و شهرسازی و هنر، کشاورزی و منابع یبیعی و ...

 باشد. سال می 35شود. حداکثر سن شرکت کنندگان صورت ساالنه برگ ار می

 وهای علنی سازمان  موه  -ات و فناوریساله با م وز وزارت علوم، تحقیقهنه 

وزش و ها توسط وزارت آمآموزشی جشنواره در تنامی استانصنعتی ایران، بخ  دان 

 ور راهشود و برگ یدگان استانی به مرحله بعدی داوری در سطح کش رورش برگ ار می

ان وجهای علنی به هیئت داوران جشنواره های  یشنهادی گروهیابند، سپس یرحمی

 یابند. خوارزمی راه می

  و  های دهف، یازدهفآموزی جشنواره فقط شامل دوره متوسطه دوم )سالبخ  دان

-ان ای برای دهای نظری، کار دان  و فنی و حرفهباشد که در شاخهدوازدهف( می

 «شودآموزان برگ ار می
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ین گراری و تعیترین مرجع سیاستگراری، شورای راهبردی جشنواره، عالیدر بخ  سیاست

م های کالن علنی و اجرایی جشنواره است و ورایف آن عبارتند از )وزارت علومشیخط

 الف(:1395تحقیقات و فناوری، 

 «های کالن علنی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست 

 های کالن اجرایی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست 

  جشنوارههای الزم برای حسن اجرای فرایندهای برگ اری بینی ی» 

ره گیری علنی و تخصصی جشنواترین مرجع تصنیفدر بخ  علنی نی ، هیئت داوران، عالی

 الف(:1395است و رایف آن عبارتند از )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 

 «ی هاهای ارزیابی شده در گروهبررسی و ارزیابی نهایی ارزش علنی و فنی یرح

 اندیشنهاد شدهتخصصی که برای یرح در هیئت داوران  

 انتخاب برگ یدگان نهایی جشنواره 

 های برگ یده در سه سطح اول، دوم و سومبندی یرحرتبه 

 های مورد اعتراضبررسی م دد یرح» 

اوری ها و مسابقات علنی و فنهنچنین در بخ  اجرایی، دبیر جشنواره، مدیر کل جشنواره

بخ   شود. نظارت عالی درحسوب میباشد که باالترین مقام اجرایی جشنواره مسازمان می

 الف(.1395آموزی نی  بر عهده دبیر جشنواره است )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دان 

 وقیقات شود )وزارت علوم تحهای نام برده تأمین میتأمین مالی جوای  برگ یدگان از محل

 الف(:1395فناوری، 

 «گ اری حل کنک مبلغی را برای برری ی کشور ساالنه از مسازمان مدیریت و برنامه

 شود ردازد که به ه ینه قطعی منظور میجشنواره به حساب سازمان می

 اعتبارات ذیربط ابالغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  نایدنی میبینسازمان هنه ساله اعتباری از محل بودجه ساالنه برای برگ اری جشنواره  ی 

 صوصیخدایای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و ها و هاستهاده از حنایت 
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 مادی و  النللی )خارجی(، اعف ازها و نهادهای ملی )داخلی( و بینهای سازمانکنک

 معنوی و اجرایی

 زمان نو  و مبلغ جوای  برگ یدگان هر سال توسط دبیر جشنواره به هیئت رئیسه سا

 رسد یشنهاد و به تصویب می

 ( توسط ها، جوای  و ..آموزی جشنواره )ه ینهات موردنیاز بخ  دان تنامی اعتبار.

 «شودوزارت آموزش و  رورش تأمین می

وان جبر این اسا ، جوای  بیستنین جشنواره جوان خوارزمی عبارتند از )وب اه جشنواره 

 (: 1398خوارزمی، 

 «لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

 زمیتندیس جشنواره جوان خوار 

  100وم میلیون ریال و نهر س 130میلیون ریال، نهر دوم  150جای ه نقدی: نهر اول 

 میلیون ریال

 ع ویت و استهاده از تسهیالت بنیاد ملی نخب ان مطابق با آئین نامه مربوط 

 مربوط نامهمعرفی برگ یدگان به سازمان سن   برای استهاده از تسهیالت مطابق با آئین 

 رح یسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی برای م ری و هنکاران صدور گواهینامه ک

 با تعیین درصد مشارکت

 های تخصصی برای توسعه و اجرای یرح برگ یدهبرخورداری از حنایت صندوق 

 و  های حنایتیهای علف و فناوری، مراک  رشد، صندوقمعرفی برگ یدگان به  ارس

 «های فی مابیناریهای اقتصادی برای اف ای  تعامل و هنکبن اه

 

 النللی خوارزمین. جشنواره بین

النللی خوارزمی )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه برگ اری جشنواره بینآئین»بر اسا  

با شرکت  موهش ران  داخلی برگ ار  1366ب( نخستین دوره جشنواره خوارزمی در سال 1395
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بخ  خارجی به منظور  1370وارزمی از سال شد. هن مان با برگ اری  ن نین دوره جشنواره خ

های  موهشی اندیشنندان تعامل با مراک  علنی  موهشی جهان و شناسایی و معرفی بهترین یرح

با دعوت از  1376النللی خوارزمی از سال خارجی به جشنواره اف وده شد. دبیرخانه جشنواره بین

های علنی مشغول بودند، بر ه به فعالیت موهش ران و فرهیخت ان ایرانی مقیف خارن از کشور ک

و با توجه به  1391آن شد تا از آنان نی  برای شرکت در جشنواره دعوت به عنل آورد. از سال 

های قبل دعوت به عنل آمد تا در قدمت جشنواره، بر اسا  یرحی نو، از برگ یدگان دوره

یرح "، در گروه تخصصی اندسازی و کسب درآمد از دان  شدهصورتی که موفق به ت اری

النللی خوارزمی در چهار شرکت ننایند. بنابراین جشنواره بین "برگ یده موفق در تولید ملی

بخ  داخلی، خارجی، ایرانیان مقیف خارن از کشور و یرح برگ یده موفق در تولید ملی برگ ار 

 شود. می

یقات و )وزارت علوم، تحقالنللی خوارزمی عبارتند از های جشنواره بیناهداف و مأموریت

 ب(:1395فناوری، 

 «ه در رگ یدشناسایی، معرفی و تقدیر از دانشنندان،  موهش ران، نوآوران و فناوران ب

 النللیعرصه ملی و بین

  سازی نتایج تحقیقاتبنیان و ت اریترویج فرهنه کارآفرینی دان 

 مراک  علنی وهای علنی و فناوری با فراهف آوردن بستری مناسب برای هنکاری 

  مهشی خارن از کشور

 حنایت مادی و معنوی از برگ یدگان جشنواره» 

وم رت علالنللی خوارزمی شامل مواردی از این قبیل است )وزامحورهای فعالیت جشنواره بین

 ب(:1395تحقیقات و فناوری، 

 « ای، های بنیادی، کاربردی، توسعهبرگ اری رقابتی علنی در محورهای اصلی  موه

-های تخصصی، فنی و مهندسی، علوم  ایه، زیستبتکار و نوآوری که در تنامی زمینها

فناوری و علوم  ایه   شکی، معناری و شهرسازی و هنر، کشاورزی، منابع یبیعی و ... و 
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النللی به صورت ساالنه برگ ار های خارجی( در سطح ملی و بینعلوم   شکی )یرح

 شود.می

 خل ئه شده توسط اندیشنندان،  موهش ران و فناوران داهای ارابخ  داخلی: یرح

 کشور

 رجیهای ارائه شده توسط اندیشنندان،  موهش ران و فناوران خابخ  خارجی: یرح 

 ناورانهای ارائه شده توسط  موهش ران و فبخ  ایرانیان مقیف خارن از کشور: یرح 

 ایرانی مقیف خارن از کشور

 :ر ی قبل دهاشود که در دورههایی ایالق میبه یرح یرح برگ یده موفق در تولید ملی

و  انددهشالنللی خوارزمی و یا جوان خوارزمی به عنوان برگ یده معرفی جشنواره بین

و  بنیان، اشتغال مولدسازی محصول، کارآفرینی دان صاحب یرح موفق به ت اری

 کسب درآمد از دان  آن یرح شده است

 ی و فن د ایرانی که در یول عنر خود منشأ خدمات علنیمعرفی و تقدیر از یک دانشنن

 «در یک زمینه تخصصی بوده است به عنوان برگ یده ویمه

ین گراری و تعیترین مرجع سیاستگراری، شورای راهبردی جشنواره، عالیدر بخ  سیاست

م های کالن علنی و اجرایی جشنواره است و ورایف آن عبارتند از )وزارت علومشیخط

 ب(:1395یقات و فناوری، تحق

 «های کالن علنی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست 

 های کالن اجرایی جشنوارهبررسی و تصویب سیاست 

  های الزم برای حسن اجرای فرایندهای برگ اری جشنوارهبینی ی» 

ره گیری علنی و تخصصی جشنواترین مرجع تصنیفدر بخ  علنی نی ، هیئت داوران، عالی

 ب(:1395ف آن عبارتند از )وزارت علوم تحقیقات و فناوری، است و رای

 «ی هاهای ارزیابی شده در گروهبررسی و ارزیابی نهایی ارزش علنی و فنی یرح

 اندتخصصی که برای یرح در هیئت داوران  یشنهاد شده
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 انتخاب برگ یدگان نهایی جشنواره 

 و برگ یده ویمههای برگ یده در سه سطح اول، دوم و سوم بندی یرحرتبه 

 های مورد اعتراضبررسی م دد یرح» 

و  هاههنچنین در بخ  اجرایی، دبیر جشنواره، معاون سازمان، مربوط به اداره کل جشنوار

 وزارت)شود باشد که باالترین مقام اجرایی جشنواره محسوب میمسابقات علنی و فناوری می

 ب(.1395علوم تحقیقات و فناوری، 

 وقیقات شود )وزارت علوم تحهای نام برده تأمین می  برگ یدگان از محلتأمین مالی جوای

 ب(:1395فناوری، 

 «گ اری ری ی کشور ساالنه از محل کنک مبلغی را برای برسازمان مدیریت و برنامه

 شود ردازد که به ه ینه قطعی منظور میجشنواره به حساب سازمان می

 لوم، تحقیقات و فناوریاعتبارات ذیربط ابالغی از سوی وزارت ع 

  می بینیسازمان هنه ساله اعتباری از محل بودجه ساالنه برای برگ اری جشنواره  ی-

 نناید

 و  ها و هدایای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتیاستهاده از حنایت

 خصوصی

 و مادی  النللی )خارجی(، اعف ازها و نهادهای ملی )داخلی( و بینهای سازمانکنک

 معنوی و اجرایی

 زمان نو  و مبلغ جوای  برگ یدگان هر سال توسط دبیر جشنواره به هیئت رئیسه سا

 «رسد یشنهاد و به تصویب می

-اره بینجشنو النللی خوارزمی عبارتند از )وب اهبر این اسا ، جوای  سی و یکنین جشنواره بین

 (: 1398النللی خوارزمی، 

 «می ایرانلوح تقدیر ریاست جنهوری اسال 

 لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
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 النللی خوارزمیتندیس جشنواره بین 

 جای ه نقدی 

 ع ویت و استهاده از تسهیالت بنیاد ملی نخب ان مطابق با آئین نامه مربوط 

 مربوط نامهمعرفی برگ یدگان به سازمان سن   برای استهاده از تسهیالت مطابق با آئین 

 کاران النللی خوارزمی برای م ری و هنسب رتبه در جشنواره بینصدور گواهینامه ک

 یرح با تعیین درصد مشارکت

 های تخصصی برای توسعه و اجرای یرح برگ یدهبرخورداری از حنایت صندوق 

 و  های حنایتیهای علف و فناوری، مراک  رشد، صندوقمعرفی برگ یدگان به  ارس

 «های فی مابینو هنکاری های اقتصادی برای اف ای  تعاملبن اه

 جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 لیل از تبه شکل سالیانه به منظور  1374جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی رازی کشور از سال 

 شکی لوم  عهای تحقیقاتی برتر محققین برجسته ایرانی داخل و خارن از کشور و معرفی فعالیت

ی هانل ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره، بخ شود. بر اسا  دستورالعبرگ ار می

ت کی اسها، مرسسات و نهادهای حقوقی حوزه علوم   شجشنواره شامل افراد حقیقی و سازمان

 (.1398)وب اه جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی رازی، 

ی حصیلالف. افراد حقیقی شامل  موهش ران حوزه علوم   شکی هستند که بر اسا  آخرین مدرس ت

بداعات، . ا3. علوم بالینی و سالمت و 2. علوم  ایه   شکی، 1های تخصصی خود، یکی از کنیته

ی شرکت هاهکنند. گرواختراعات و فناوری را انتخاب ننوده و مدارس و مستندات الزم را ارسال می

 (:1398کننده در این بخ  عبارتند از )وب اه جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی رازی، 

 کی کهمحققین ایرانی داخل و خارن از کشور: کلیه  موهش ران حوزه علوم   ش گروه 

 توانند در این گروه ثبت نام ننایندباشند، می H index 12دارای حداقل 

  وان محقق و به بعد با عن 1362گروه محققین جوان و دانش و شامل: الف. متولدین سال

 محقق دانش و به بعد به عنوان 1358جوان و ب. متولدین سال 
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 ک از یر هر دتوانند گروه  موه  برتر: محققین که دارای مقاله با شرایط زیر باشند، می

 بت نامثهای علوم  ایه   شکی یا علوم بالینی و سالمت در گروه  موه  برتر کنیته

. داویلب 2. مقاله اصیل  موهشی باشد؛ 1ننوده و مقاله برتر خود را ارسال ننایند: 

نی چاق . مقاله در سه سال اخیر در م الت معتبر عل3ول یا مسئول باشد؛ نویسنده ا

 10ل م له حداق IF. 5باشد؛  ISIدر  Citation 30. مقاله دارای حداقل 4شده باشد؛ 

اویلب . د6اول نشریات تخصصی موضو  مقاله چاق شده باشد؛  %10باشد یا مقاله در 

قات های علوم   شکی و مراک  تحقیاه)وابست ی( یکی از دانش  Affiliationدارای 

 وابسته داخل کشور باشد. 

-می ساله اخیر صورتهای کارنامه  موهشی هشتهنچنین انتخاب برگ یدگان بر اسا  شاخص

 (:1398ها عبارتند از )وب اه جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی رازی، گیرد که این شاخص

 بر داخلی و خارجیمقاالت چاق شده در م الت علنی و  موهشی معت 

  کتب تألیهی 

  تنت خارجی  

هما   نشکدهها و دا. دانش اه1ها، مرسسات و نهادهای حقوقی حوزه علوم   شکی نی  شامل ب. سازمان

. 3کی، همای علموم   شم   های تحقیقات دانش ویی دانشم اه . کنیته2و مراک  تحقیقاتی علوم   شکی، 

همای علموم   مراک  رشد فنماوری مصموب دانشم اه   . 4م الت علنی،  موهشی مصوب علوم   شکی، 

ر های علوم   شکی است. شرایط شمرکت د های غیردولتی حامی  موه . سازمان5  شکی کشور و 

 (:1398این جشنواره نی  عبارتند از )وب اه جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی رازی، 

 «های  موهشی سازمان در رابطه با ارتقا سالمت جامعه باشدفعالیت 

  میلیارد  2حداقل می ان حنایت مالی به امور  موهشی غیروابسته به فعالیت خود حداقل

 ریال باشد

 دتقاضای شرکت در جشنواره توسط باالترین مقام اجرایی سازمان صادر شده باش 

 سازمان غیردولتی یا عنومی باشند» 
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 المللی فارابیجشنواره بین

 وشود می رگ ارم، تحقیقات و فناوری به صورت ساالنه بالنللی فارابی توسط وزارت علوجشنواره بین

ه در حوزه کدهد النللی  وش  میسال( و ب رگسال را در حوزه داخلی و بین 35دو سطح جوان )زیر 

 در حوزه ست واداخلی، تنامی آثار تولید شده توسط ایرانیان، فارغ از محل سکونت و اشتغال مدنظر 

شود. یمبال وهشی توسط کسانی که دارای تابعیت ایرانی نیستند، دنخارن از کشور، تولید آثار  م

ار دو ر کندهنچنین موضو  این جشنواره، تقدیر از تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسالمی بوده و 

. 2ی ایران، .  یشکسوت علوم انسان1»شامل « بخ  ویمه»النللی، بخشی با عنوان بخ  داخلی و بین

ر و تأثیرگرار در . مترجف برت4 رداز برتر، . نظریه3وزه علوم انسانی ایران، های  یشرو در حشخصیت

تصاص یافته نی  اخ« . فصلنامه علنی  موهشی برتر6. ان نن علنی برتر و 5حوزه اهداف جشنواره، 

ذکر  نوارهیور که در وب اه رسنی این جشاست. ضرورت بر ایی و برگ اری این جشنواره نی  هنان

لوم وزه عح ردازی در الف. ضرورت تقویت اعتبار علوم انسانی، ب. ضرورت نظریه»بر  شده، مبتنی

ه ستیابی بدرای انسانی، ن. ضرورت نقد گهتنان غالب بر حوزه دان  علوم انسانی و د. تنهید شرایط ب

 اه از )وب های ساختاری این جشنواره نی  عبارتندباشد. مهنترین ویمگیمی« علوم انسانی بومی

 (:1398النللی فارابی، ویمه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی، شنواره بینج

 « شود.  ار میبرگ 1386ادواری بودن: این جشنواره به صورت سالیانه و در ایران از سال 

 ورمندان ان، هنالنللی بودن: جشنواره برای تبادل آرای متهکران، دانشنندان،  موهش ربین 

های هآورد، جلوهای الزم را فراهف میان اسالم زمینهنهادهای علنی و فرهن ی جه

رانی قان ایکند و آشنایی محقفرهن ی، علنی، هنری و ادبی ایران در جهان را معرفی می

 نناید.با دستاوردهای جدید فرهن ی جهان را تسهیل می

 ه دشمصوب  ها و فرایند ان ام آنها در جشنواره مدون وشهافیت فرایندها: نو  فعالیت

. بر م شوداست تا از اعنال نظرهای غیرعلنی  رهی  و بر  ایه تصنینات کارشناسی اقدا

نه بیرخاداسا  مقررات جشنواره، اقدامات زیر در هر نوبت از برگ اری جشنواره توسط 

 شوند: ی یری می
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 های گراری جهت بررسی و تصویب اصول و سیاستتشکیل شورای سیاست

 های علنیو انتخاب رؤسای گروهکالن جشنواره در هر دوره 

  تشکیل شورای علنی جهت بررسی و تصویب ضوابط علنی و داوری آثار

  موهشی در هر دوره جشنواره

 حل های علنی برای تدارس امور مراشناسایی و انتخاب اع ا و تشکیل گروه

 داوری و بررسی آثار  موهشی دریافتی

  های مختلف ایال قالباعالم فراخوان جشنواره به صورت گسترده و در-

 ثبت رسانی در داخل و خارن از کشور و تدبیر امور برای  وش  هن انی آن و

 کلیه آثار دریافتی

   ئینآارزیابی و معرفی آثار  موهشی برگ یده یی  نج مرحله داوری بر اسا-

 نامه فرایند داوری

 ی و ر داوریرفی دعدالت در داوری: به منظور اینینان از صحت داوری و رعایت بی

ه به کگراری جشنواره، تنام افرادی ارزیابی آثار، بر اسا  مصوبات شورای سیاست

شارکت های اجرایی جشنواره فعالیت و منوعی در هر یک از شوراهای علنی و یا بخ 

 دارند، در آن دوره امکان شرکت در جشنواره را ندارند

 های  موهشیتلف فعالیتهای مخالنللی فارابی جنبهجامعیت: در جشنواره بین 

 «های اصلی آن دارای تنو  استموردتوجه است و به هنین دلیل، برنامه

غ به وجه بلیهای مساعد، تتوان تنهید و تقویت زمینهالنللی فارابی را میهدف کلی جشنواره بین

 وشی های ان ی ضرورت تولید دان  درخور نیازهای بومی جامعه  یشرو اسالمی و ای اد ررفیت

شنواره جاین  باره دانست. هنچنین اهداف کالن و بلندمدتحنایتی اقبال به  موه  و نوآوری در این

 (:1398المی، و اس النللی فارابی، ویمه تحقیقات علوم انسانیشامل موارد زیر است )وب اه جشنواره بین

 «بسترسازی تولید دان  بومی اسالمی و ایرانی 

 ای عدادهانی در کشور و هدایت و ای اد ان ی ه در استای اد ن رش مثبت به علوم انس

 جوان به این حوزه
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 ر دسازی بخشی ن اه به نق  علوم انسانی در حوزه تولید علف و تندنآشناسازی و عنق

 جامعه ایران و جهان اسالم

 المهان اسجاسالمی در ایران و -سازی علوم انسانیتقویت و توسعه ایده و برنامه بومی 

  اسالمی-توان علنی ایران و جامعه اسالمی در حوزه علوم انسانیبازننایی 

 ی و ریکنک به تبیین اهنیت، کارکرد و نق  مرثر علوم انسانی در فرایند برنامه 

 «النللیگراری ملی و بینسیاست

بی، نللی فاراالینالنللی فارابی عبارتند از )وب اه جشنواره بهنچنین اهداف کاربردی جشنواره بین

 (:1398مه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی، وی

 « تنهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و

 اسالمی-تحقیق در حوزه علوم انسانی

 ستردهکنک به کاربردی شدن علوم انسانی از یریق شناسایی مهنترین مسائل در گ 

 جامعه ایران و جهان اسالم

 دی منرهاسالمی جهت به-دهای برتر در حوزه علوم انسانیشناسایی و معرفی استعدا

 «از توان ایشان در فرایند توسعه مرزهای دان 

ورای النللی فارابی دارای ساختاری متشکل از  نج رکن اصلی شامل رئیس، شجشنواره بین

 ت وحقیقاتگراری، دبیر، دبیرخانه و شورای علنی است. ریاست جشنواره را وزیر علوم، سیاست

-تصنیف گراری وگراری باالترین رکن سیاستیور شورای سیاستفناوری بر عهده دارد و هنین

 های کالن جشنواره است. ری یگیری در برنامه

 ام ل زیر انمراح النللی فارابی درفرایند ارزیابی، داوری و انتخاب آثار  موهشی در جشنواره بین

 (:1398، ، ویمه تحقیقات علوم انسانی و اسالمیالنللی فارابیشود )وب اه جشنواره بینمی

 االی ، گروه علنی آثاری را که به لحاظ شکلی دارای  مرحله اول:  االی  علنی: در مرحله»

کند. گ یند و داوران آنها را تعیین میباشند، برای داوری بر می« اثر  موهشی»معیارهای اولیه 

صورت و با وجود  است؛ در غیر این« ه بر رد اثراجنا  مطلق گرو»مبنای تصنیف در این مرحله 
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شود. در این مرحله، کاربرگ خاص هر اثر تکنیل و احتنال و تردید، اثر وارد مراحل بعدی می

شوند و صورت لسه م بور با ذکر عناوین کلیه آثار رد و برای داوری ارسال داوران آثار تعیین می

 د.گردشده، توسط هنه اع ای گروه ام اء می

داور  رای دوبدر این مرحله آثار انتخاب شدۀ مرحله قبل، ل: جانبه اومرحله دوم؛ ارزیابی هنه

شنا  شوند. داوران منتخب گروه علنی به صورت مستقل و نامتخصص در آن موضو  ارسال می

ار ابی آثهای مربوط، به سن   و ارزیها و معیارهای یراحی شده در کاربرگو بر  ایه شاخص

سط وم توکنند. چنانچه نظرات این دو داور مغایر یکدی ر تشخیص داده شود، داور سمیاقدام 

آثاری  رحلهگروه تعیین و جنع ننرات دو داور ن دیک به هف مبنای تصنیف خواهد بود. در این م

 د.شونوارد مرحله بعد می ،درصد و باالتر است 60که متوسط امتیاز آنها 

صد در 60آثاری که در ارزیابی مرحله قبل حداقل م: ه دوجانبمرحله سوم؛ ارزیابی هنه

رسال احله قبل( کف برای دو داور دی ر )غیر از داوران مراند، دستامتیاز را کسب کرده میان ین

وسط ا  متشوند.  س از اخر نتایج داوری مرحله سوم، گروه علنی نتایج را بررسی و بر اسمی

بندی اقدام به جنع« جانبه دومجانبه اول و ارزیابی هنههارزیابی هن»ننره حاصل از دو مرحله 

زمه درصد ننره در بخ  ب رگسال ال 80درصد ننره در بخ  جوان و  75کند. کسب حداقل می

 ت.ورود اثر به مرحله بعدی داوری اس

های ابیارزی در این مرحله، گروه علنی  س از بررسی میان ین نتایجوه: مرحله چهارم؛ گ ین  گر

ه ببوط و مرحله قبل )حداقل چهار داوری تهصیلی برای هر اثر( و لحاظ کردن امتیازات مرد

ابی نهایی، درباره ننره( و ثبت آنها در برگه ارزی 20)تا سقف « مقاالت منتشر شده از نتایج تحقیق»

هرست فا تعیین و خود ر« شایسته تقدیر»یا « برگ یده»کند و آثار گیری میرتبه اثر  موهشی تصنیف

 نواره بهر جشآنها را به هنراه  رونده کامل اثر یی نامه رسنی از یریق رئیس دبیرخانه یا دبی

 د.کنشورای علنی جشنواره معرفی می

گ ین  نهایی آثار و تعیین رتبه آنها توسط شورای علنی جشنواره یی: گ ین  نها مرحله  ن ف؛

برگ یده گروه خود را به هنراه تنام سوابق و شود. در این مرحله، رئیس هر گروه آثار ان ام می
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کند. در این مرحله ها، در جلسه شورای علنی معرفی و از آن دفا  میمستندات مربوط به داوری

شود و  س از بررسی های مختلف با هندی ر سن یده میهنچنین سطح آثار برگ یده گروه

ریت اع ای شورا آثار برگ یده و ها، با رأی اکث رونده تک تک آثار و بح  درخصوص داوری

 «.دشورتبه آنها تعیین می

 جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

در  «یراناتشویق خادمان دان  و فرهنه »جای ه کتاب سال در ایران برای نخستین بار با هدف 

وضو  در دوباره این م 1361اهدا شد و  س از  یروزی انقالب اسالمی نی  در سال  1334سال 

اب سال نامه نحوه انتخاب کت، آئین1362وزارت فرهنه و ارشاد اسالمی مطرح شد و در سال 

یران، امی تصویب شد. اهداف جای ه کتاب سال عبارتند از )وب اه جای ه کتاب سال جنهوری اسال

1398:) 

 «های برترشناسایی و معرفی کتاب 

 کنک به اعتالی سطح دان  و فرهنه مکتوب جامعه اسالمی 

 ظ استقالل و هویت فرهن یحه 

 حنایت و تشویق  دیدآورندگان متعد و متخصص کتاب کشور» 

ا برشته گهایی است که یی یک سال آثار مورد ارزیابی در جای ه کتاب سال، شامل کلیه کتاب

ار در ن آثم وز رسنی وزارت فرهنه و ارشاد اسالمی برای نخستین بار منتشر شده باشند که ای

 مل هنههای اصلی هر گروه شاشود و موضو ترجنه و احیای متون تقسیف می سه گروه تألیف،

ارشاد  ای مورد قبول وزارت فرهنه وبندی کتابخانههای علوم و معارف بر اسا  ردهشاخه

ارشاد  وهنه اسالمی است. در ارتباط با ساختار این جای ه نی ، معاونت امور فرهن ی وزارت فر

ر ارکان ی  اب سال است و هیئت علنی، دبیر علنی و دبیرخانه اجرایی ناسالمی مسئول جای ه کتا

 (.1398این جشنواره هستند )وب اه جای ه کتاب سال جنهوری اسالمی ایران، 

ل گیرد )وب اه جای ه کتاب ساروند داوری و انتخاب کتاب سال یی سه مرحله صورت می

 (:1398جنهوری اسالمی ایران، 
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 «شترس ای مههای ارسال شده هر گروه به دبیرخانه در جلسام کتابمرحلۀ اول: ابتدا تن

ای یت اع شود و آثار با رأی اکثرتوسط هیئت داوری  نج نهر گروه مربوط ارزیابی می

 یابند.هیئت داوران به مرحله بعد راه می

 ان م ز داوراهای راه یافته به مرحله دوم داوری حداقل توسط چهار تن مرحلۀ دوم: کتاب

ای هر فرمدشوند و نتایج ارزیابی ه به انتخاب هیئت داوران خواهند بود م بررسی میک

ز ایی که اهگردد. کتابشود، درن میای که توسط هیئت علنی بدین منظور تهیه میویمه

ابند. یاوری راه میامتیاز یا بیشتر را کسب کنند، به مرحلۀ نهایی د 80امتیاز، میان ین  100

ه به کیافته به مرحله دوم داوری حداقل توسط چهار تن از داورانی  های راهکتاب

 شوند.انتخاب هیئت داوران خواهد بود، بررسی می

 د هت تأئیب و جمرحلۀ سوم: هیئت داوران با بررسی نتایج ارزیابی، آثار برگ یده را انتخا

ک اثر یران، اوننایند. در این مرحله با رأی حداقل سه نهر از دبه هیئت علنی معرفی می

ه وان اثر برگ یداند، به عنامتیاز و بی  از آن را کسب کرده 90از میان آثاری که میان ین 

 «.شودمعرفی می

ه جای ه وب ا)بر این اسا ، معیارهای ارزیابی کتاب برگ یده یا شایسته تقدیر سال عبارتند از 

 (:1398کتاب سال جنهوری اسالمی ایران، 

 «قای سطح علنی و فرهن ی کشورتأثیرگراری در ارت 

 تازگی و نوآوری در موضو ، ساختار،  رداخت و ن اه کتاب 

 بندی، ن ارش، دستور زبان و واژگانرعایت استانداردها در ساخت، فصل 

 رعایت استانداردها در ذکر منابع و مأخر در آثار تحقیقی و  موهشی 

 مندی از قدرت تحلیل و استنتان منطقیبهره 

 نی و محتوایی کتابارزشنندی عل 

 استحکام و زیبایی زبان 

 های فرهن ی، دینی و انسانیالت ام به ارزش 
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 برخورداری از قدرت اقنا  و تأثیرگراری عنیق بر مخایب 

 رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجنه 

 بندی و چاقچینی، صهحه اکی گی و آراست ی کتاب از حی  حروف» 

ای ه و ج ه، تندیس کتاب سال، لوح تقدیر به ام ای رئیس جنهورهنچنین به برگ یدگان هر رشت

ه بر این، به گردد. عالوسکه تنام بهار آزادی( اهدا می 30ویمه وزارت فرهنه و ارشاد اسالمی )

شود هدا میاسکه تنام بهار آزادی  10هر یک از شایست ان تقدیر، لوح تقدیر با ام ای وزیر و 

 (.1398وری اسالمی ایران، )وب اه جای ه کتاب سال جنه
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 بندیجمع

اظ فرم ی به لحهای سودمندهای افتخار، حاوی آموزهها یا نشانشناسی جوای ، مدالهرگونه ت ربه

رچوب ر چادو ساختار تنظیف یک جای ه، مدال یا نشان افتخار است و بدیهی است که محتوای آن 

ان به توح میگیرد. در سه سطمربویه صورت می های راهبردی و اهداف سازمانانداز، برنامهچشف

ه سازی چنین جوای ی در مرسسبندی این گ ارش جهت  یشنهاد برای یراحی و  یادهجنع

 بعادافرهن ی اکو  رداخت؛ سطح نخست، ابعاد و وجوه راهبردی جای ه، سطح دوم مربوط به 

ای ه جالبی د و وجوه فرمی و قسطح سوم به ابعا ،شود و در نهایتمحتوایی و موضوعی جای ه می

 گردد. بازمی

 
 سازی یک جای ه، مدال یا نشانسطوح سه گانه یراحی و  یاده 1 شکل
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، ه استهای جای انداز، اهداف و مأموریتدر سطح نخست یا وجوه راهبردی که معطوف به چشف

های است که باید مبتنی بر سیاستهنه چی  بسته به ن اه مرسسه به اهدای چنین جوای ی 

 باالدستی خود مرسسه تعیین گردد. 

هد خوایمای است که جای ه یا جوای  سطح دوم، یا حوزه محتوا و موضوعات، معطوف به گستره

 اه به یا نآشود. اهدا شود. حوزه علف و فرهنه، دامنه وسیعی از موضوعات و مسائل را شامل می

خاص  ن اه کلی و عام است، یا ن اه خاص و متنرک  بر موضوعی های علنی و فرهن ی،حوزه

-زهه حودر مسائل علف و فرهنه. در این سطح باید مشخص شود که جوای  با چه ن اهی و در چ

 شوند. سازی میهایی و با چه تنرک ی یراحی و  یاده

شخص ی ه مسازی جاسطح سوم، فرم و قالب جوای  است که در آن، شکل اجرایی و روش  یاده

-یطرح مشود. آن چی ی که این گ ارش بیشتر بر آن متنرک  بوده است، نی  در این بخ  ممی

 شود.شود. بر این اسا ، برخی  یشنهادات برای سطح فرم و قالب  یشنهاد می

 ها، ها، تشکلهای حقیقی و حقوقی مشنول جای ه اعف از افراد، گروهدامنه شخصیت

 غیره. نهاد و های مردمسازمان

 ی نام د کهای و جهانی برای نام دی اشخاص حقیقی و حقوقی و ایندامنه ملّی، منطقه

 شد.اشخاص ل وما  از میان کشورهای ع و اکو باشد یا از کشورهای دی ری نی  با

 نتر. کهای زمانی برگ اری جوای  به صورت ساالنه، دوساالنه و یا بیشتر یا دوره 

 ی و شنهادالم نام دی و شرایط احراز صالحیت نام دهای  یشرایط الزم و کافی برای اع

 دریافت جوای  موردنظر. 

 های ملّی، دانش اهیمعرفی نام دهای  یشنهاد از سوی خود اشخاص یا سازمان ،

 خصوصی و عنومی متبو  آنها.

 . تعیین فرآیندهای شهاف برای اعالم نام دی و فرآیند بررسی و اعطای جوای  

 ری(. گیری عنومی( یا خاص )توسط کنیته داوی به صورت عام )رأیتعیین نظام داور 
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 ی های اشخاص حقیقی و حقوقتدوین معیارهای داوری و ارزیابی شرایط و صالحیت

 نام دی. 

  رسانی  یرامون روند اداری و اجرایی ارسال مدارس و  ی یری آنها. ایال 

 ای . مستندسازی سازوکارهای اجرایی برگ اری مراسف اعطای جو 

 ی یا تعیین و تأمین منابع مالی و ه ینه و مبالغ مربوط به جوای  به صورت عنوم

 اختصاصی.

  ند.شور میرخوردارسانی  یرامون امتیازها یا امتیازاتی که برندگان جوای  از آنها بایال 
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 منابع

 منابع فارسی

ش زنان در زمینه آموز (. فراخوان جای ه یونسکو1396ایران )-گروه علوم کنیسیون ملی یونسکو

 http://oerp.ir/announce/1396/4906و و دختران. بازیابی از: 

لی. تهمران:  النل(. فهرست منتخبی از جوای  معتبر بین1388معاونت یرح و برنامه دانش اه تهران )

 معاونت یرح و برنامه دانش اه تهران

ابی از: ناممه. بازیم  ه جمای ه. آئمین  (. دربمار 1398وب اه جای ه کتاب سال جنهوری اسالمی ایمران ) 

http://ketabsal.ir/Forms/Aiin.aspx 
بماره  (. در1398النللمی فمارابی، ویممه تحقیقمات علموم انسمانی و اسمالمی )       وب اه جشنواره بمین 

جشمممممممممممممممممممممممممممممممممنواره. بازیمممممممممممممممممممممممممممممممممابی از: 

http://farabiaward.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa 
سمت و  (. دستورالعنل ثبت نمام داویلبمان بی  1398زی )وب اه جشنواره تحقیقاتی علوم   شکی را

چهمممممارمین جشمممممنواره تحقیقممممماتی علممممموم   شمممممکی رازی. بازیمممممابی از:   

http://razi.research.ac.ir/Documents/instructions.pdf 
رزمی. (. تقدیرنامه و جوای  بیستنین جشنواره جوان خموا 1398وب اه جشنواره جوان خوارزمی )

 http://khwarizmi.ir/young/awardsبازیابی از: 

-بمین  (. تقدیرنامه و جوای  سمی و یکنمین جشمنواره   1398النللی خوارزمی )وب اه جشنواره بین

 http://khwarizmi.ir/fakia/awardsالنللی خوارزمی. بازیابی از: 



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

106 

کو در فراخوان سومین دور برنامه جمای ه یونسم  الف(. 1396ایران )-وب اه کنیسیون ملی یونسکو

 http://fa.irunesco.org(. بازیابی از: 2018ه آموزش زنان و دختران )زمین

رای یونسکو ب "همادان یت سین" فراخوان جای هب(. 1396ایران )-وب اه کنیسیون ملی یونسکو

. بازیمممممابی از: 2018تمممممرویج بردبممممماری و نهمممممی خشمممممونت در سمممممال     

http://fa.irunesco.org/ 
ز: همای یونسمکو. بازیمابی ا   (. عنماوین کلمی جمای ه   1397ایمران ) -وب اه کنیسیون ملی یونسمکو 

http://fa.irunesco.org 
. زمیآموزی نوجوانان خموار نامه اجرایی جشنواره دان شیوه(. 1398وزارت آموزش و  رورش )

معاونت آموزش متوسطه، اداره کل آموزش و  مرورش اسمتان یم د، وزارت آمموزش و     

  رورش.

. ناممه برگم اری جشمنواره جموان خموارزمی     آئمین الف(. 1395وزارت علوم تحقیقات و فناوری )

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

. زمیالنللمی خموار  نامه برگ اری جشنواره بمین آئینب(. 1395وزارت علوم تحقیقات و فناوری )

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
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 پیوست: فهرست مهمترین جوایز علمی در جهان  و ایران

 ایالمللی چندرشتهفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه علوم  ایه کیوتوKyoto Prize in Basic Sciences) 

 ( جای ه ژا نJapan Prize) 

     ( جای ه جهمانی علمف آلبمرت انیشمتینThe Albert Einstein World Award of 

Scienceتحقیق و توسعه علنی و فناورانه :) 

 جای ه بین( النللی علف ملک فیصلKing Faisal International Prize in Science در :)

 عربستان

 ( جای ه تحقیقات ماکس  النکMax Planck Research Award) 

 ج( ای ه بال انBalzan Prizes  :)1978 

 المللی در حوزه پزشکی و علوم زیستیفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه نوبل فی یولوژی و   شکیNobel Prize in Physiology or Medicine) 

       ( جمای ه  تحقیقمات  ایمه   شمکی آلبمرت لسمکرAlbert Lasker Basic Medical 

Research Award) 

 النللجای ه بین( ی گاردنر کاناداThe Canada Gairdner International Award) 

 بیکممی )دی-جممای ه تحقیقممات   شممکی بممالینی لسممکرLasker-DeBakey Clinical 

Medical Research Award) 
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 ( جای ه علوم زیستی و   شکی شاوThe Shaw Prize in Life Science and Medicine) 

 ( جای ه بهداشت جهانی گاردنر کاناداThe Canada Gairdner Global Health Award) 

 ( جای ه ولف در   شکیWolf Prize in Medicine) 

 جای ه عصب( شناسی کاولیThe Kavli Prize in Neuroscience) 

 ( جای ه علوم زیستی کرافوردCrafoord Prize in Biosciences) 

 المللی در حوزه علوم طبیعی: نجومفهرست جوایز علمی بین

 جای ه ( ن وم کرافوردCrafoord Prize in Astronomy) 

 ( جای ه کاولی در اخترفی یکThe Kavli Prize in Astrophysics) 

 ( جای ه شاو در ن ومThe Shaw Prize in Astronomy) 

 ( مدال یالی ن ومThe Gold Medal for Astronomy) 

 (  مدال بروThe Bruce Medal) 

 ( جای ه دنی هیننن در اخیرفی یکDannie Heineman Prize for Astrophysics) 

 المللی در حوزه علوم طبیعی: شیمیفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه نوبل شینیNobel Prize in Chemistry) 

 ( جای ه ولف در شینیWolf Prize in Chemistry) 

 ( نشان  رینسلیPriestley Medal) 

 ( جای ه ول  در شینیWelch Award in Chemistry) 

 ایای ه انج( ا  در علوم شینیNAS Award in Chemical Sciences) 

 ( جای ه سخنران فارادیFaraday Lectureship Prize) 

 المللی در حوزه علوم طبیعی: علوم زمینفهرست جوایز علمی بین

 جای ه زمین( شناسی کرافوردCrafoord Prize in Geosciences) 

 ( مدال والستونWollaston Medal) 
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 مد( ال یال برای ژئوفی یکThe Gold Medal for Geophysics) 

 ( مدال  نروزPenrose Medal) 

 ( جای ه ولتسنThe Vetlesen Prize) 

 ( جای ه و سخنرانی آرتور ال. دیArthur L. Day Prize and Lectureship) 

 ( مدال آرتور ال. دیArthur L. Day Medal) 

 علوم طبیعی: ریاضیاتالمللی در حوزه فهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه ابلThe Abel Prize) 

 ( مدال فیلدزFields Medal :)1936 

 ( جای ه ولف در ریاضیاتWolf Prize in Mathematics) 

 ( جای ه ریاضیات کرافوردCrafoord Prize in Mathematics) 

 ( جای ه شاو در علوم ریاضیThe Shaw Prize in Mathematical Sciences) 

 جای ه ول( ف نوانلیناRolf Nevanlinna Prize) 

 ایجای ه ان( ا  در ریاضیاتNAS Award in Mathematics) 

 ( جای ه رلف شاس در ریاضیاتRolf Schock Prize in Mathematics) 

 ( جای ه یابود بوچرBôcher Memorial Prize) 

 المللی در حوزه علوم طبیعی: فیزیکفهرست جوایز علمی بین

 جای ه نوبل فی( یک Nobel Prize in Physics) 

 ( جای ه ولف در فی یکWolf Prize in Physics) 

 ( مدال ای اس نیوتنIsaac Newton Medal) 

 ( مدال ماکس  النکMax Planck Medal) 

 ( جای ه برکترو در فی یک  ایهBreakthrough Prize in Fundamental Physics) 

  ( جممای ه دنممی هیممننن بممرای فی یممک ریاضممیDannie Heineman Prize for 

Mathematical Physics) 
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 (  مدال لرنLorentz Medal) 

 ( جای ه هنری  وینکرHenri Poincaré Prize ) 

 ایرشتهالمللی در حوزه علوم مهندسی: بینفهرست جوایز علمی بین

 جای ه فناوری( های  یشرفته کیوتوKyoto Prize in Advanced Technology) 

 جای ه کاولی در عل( ف نانوThe Kavli Prize in Nanoscience ) 

 ( جای ه چارل  استارس درا رCharles Stark Draper Prize) 

 ( جای ه ملکه الی ابت برای مهندسیQueen Elizabeth Prize for Engineering) 

 ( جای ه فناوری ه ارهMillennium Technology Prize) 

 مهندسی: مهندسی شیمیالمللی در حوزه علوم فهرست جوایز علمی بین

   همای شمینیایی )  جای ه آراچ ویلهلف در مهندسی واکمنR.H. Wilhelm Award in 

Chemical Reaction Engineering) 

 ( جای ه آلف خی سی نا برای تحقیقات مهندسی شینیAlpha Chi Sigma Award 

for Chemical Engineering Research) 

 ته در زمینه مهندسی شمینی ) جای ه بنیان راران برای مشارکت برجسFounders Award for 

Outstanding Contributions to the Field of Chemical Engineering) 

 ( جای ه  یشرفت تخصصی در مهندسی شینیProfessional Progress Award in 

Chemical Engineering) 

 ( مدال یاکوز ویلرماوکسJacques Villermaux Medal) 

 المللی در حوزه علوم مهندسی: مهندسی عمرانعلمی بینفهرست جوایز 

 ( مدال فریسینتFreyssinet Medal) 

 النللی لیاقت در مهندسمی سمازه )  جای ه بینInternational Award of Merit in 

Structural Engineering) 
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 جای ه ان نن بین( النللی مهندسی  ل و سازهIABSE Prize) 

 لی در حوزه علوم مهندسی: مهندسی برق و اطالعاتالملفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه تورینهA. M. Turing Award) 

 ( مدال افتخار مرسسه مهندسی برق و الکترونیکIEEE Medal of Honor) 

   ( مممدال مهندسممی بممرق بن ممامین فممرانکلینBenjamin Franklin Medal in 

Electrical Engineering) 

  مدال ادیسون مرسسه مهندسی برق( و الکترونیکIEEE Edison Medal) 

 ( جای ه اوکاواThe Okawa Prize) 

 ( جای ه ناثThe Knuth Prize) 

 ( جای ه ان نن سلطنتی میلنرRoyal Society Milner Award) 

 المللی در حوزه علوم مهندسی: علوم و مهندسی انرژیفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه اِنیEni Award) 

 ( جای ه انریکو فرمیThe Enrico Fermi Award) 

 المللی در حوزه علوم مهندسی: علوم و مهندسی محیط زیستفهرست جوایز علمی بین

  محیطممی تممایلر )جممای ه موفقیممت زیسممتTyler Prize for Environmental 

Achievement) 

 ( جای ه محیط زیست ولووVolvo Environment Prize) 

 ( جای ه آب استکهلفStockholm Water Prize) 

 ای )ویبمی شناسی بقا بنیاد بیجای ه مرزهای دان  در اکولوژی و زیستBBVA Foundation 

Frontiers of Knowledge Award in Ecology and Conservation Biology) 

     ای )ویبممیجممای ه مرزهممای دانمم  در تغییممرات آب و همموایی بنیمماد بممیBBVA 

Foundation Frontiers of Knowledge Award in Climate Change) 
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      ( جمای ه علموم زیسمت محیطمی هینمیکنHeineken Prize for Environmental 

Sciences) 

 المللی در حوزه علوم مهندسی: علوم و مهندسی موادفهرست جوایز علمی بین

 ( جای ه ون هیپلVon Hippel Award) 

 ( جای ه مدال ان نن تحقیقات موادMRS Medal Award) 

 سخنرانی دیوید تو( رنبولDavid Turnbull Lectureship) 

 المللی در حوزه علوم مهندسی: مهندسی مکانیکفهرست جوایز علمی بین

 ( مدال ان نن مکانیک امریکاASME Medal) 

 ( مدال تینوشنکوTimoshenko Medal) 

  ( ممدال مهندسممی مکانیممک بن ممامین فممرانکلینBenjamin Franklin Medal in 

Mechanical Engineering) 

 المللی در علوم اجتماعی و انسانیفهرست جوایز علمی بین

          ( جای ه علموم اقتصمادی بمه یماد الهمرد نوبما سموری   ریکمس بانمکThe Sveriges 

Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) 

 ( جای ه اروین  لین ننرز در اقتصادThe Erwin Plein Nemmers) 

    ممالی دویچمه بانمک )   جمای ه اقتصمادThe Deutsche Bank Prize in Financial 

Economics) 

 ( جای ه جانسونYrjö Jahnsson Award) 

 ( جممای ه مرزهممای دانمم  دراقتصمماد، امممور مممالی و مممدیریتBBVA Foundation 

Frontiers of Knowledge Award in Economics, Finance and 

Management) 

 لی در حقوقالملفهرست جوایز علمی بین



 و ایران جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهانمنتخبی از 

119 

 جای ه جرم( شناسی استکهلفThe Stockholm Prize in Criminology) 

 ( جای ه ادوین اچ ساترلندEdwin H. Sutherland Award) 

 جای ه جرم( شناسی ارو اEuropean Criminology Award) 

 ( جای ه آگوست ولنرAugust Vollmer Award) 

 المللی در علوم سیاسیفهرست جوایز علمی بین

      ( جمای ه علموم سیاسمی جمان اسمکایتThe Johan Skytte Prize in Political 

Science) 

    ( جای ه تحقیقات علوم اجتناعی تطبیقمی اشمتین روکمانThe Stein Rokkan Prize 

for Comparative Social Science Research) 

  النللمی علموم سیاسمی کمارل دویمچ )     جای ه ان نن بمینKarl Deutsch Award of 

International Political Science Association) 

 ( جای ه یک عنر تالش و موفقیت کنسرسیوم تحقیقات سیاسی ارو اECPR Lifetime 

Achievement Award ) 

 سایر جوایز 

 جای ه هوبارد در حوزه فناوری و اختراعات 

 (  جای ه ایکس  رایX Prizeحوزه  یشرفت :)های فناورانه 

    یمی معمروف )  جموای  جهماین سمایت یالThe World Famous Golden Web 

Awards ) 

 ( جوای  جهانی وب جهان گسترWorld Wide Web Awards) 

 ( جوای  وب بازopenwebawards) 

 ( جای ه ارتبایات جهانیThe World Communication Awards) 

  جای ه جهانی دبلیوا( ایThe World Summit Award (WSA)حوزه فناوری :)-

     2003تی و ارتبایاتی؛  های ایالعا
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 مسابقه تحلیل داده ال تی بی  ی 

 جای ه جهانی وب( سایتWeb awards) 

  شناسمی ) جوای  موفقیت علنی آکادمی میکمروبASM Scientific Achievement 

Awards) 

 ( جای ه اتف برای صلحAtoms for Peace Award :)1955 

 هممای اسممالمیالنللممی کنوانسممیون دانشمم اهجمموای   بممین (AWARDS OF IIUM 

CONVOCATION) 

 ( جوای  ایسسکوISESCO Prizes ملت متحد اسالمی :) 

 ( جای ه هنکاری علنی برجستهThe Distinguished Scientific Contribution 

Award :)1956  

    ( جمای ه قلمف یالیمی آزادیThe Golden Pen of Freedom Award  حموزه :)

 1961ن اری؛  روزنامه

   النلجمای ه بمین   ( لمی صملح گانمدیThe International Gandhi Peace Prize :)

 حوزه جنه و صلح

  :1992جای ه کومن برینکر: حوزه سریان سینه  

 جای ه لورنس: حوزه فی یک 

 ( جای ه یونسکوUNESCO prize  :)1968 

 ( جای ه تنهtang prize حوزه توسعه  ایدار، علوم زیستی و دارویی و چمین :) شناسمی 

  2012و حقوق؛  

   1831جای ه دمیدوف: حوزه علوم انسانی و علوم یبیعی؛  

 جای ه بال ان 

 ( جای ه شهروند جهانیThe Sergio Vieira de Mello Citizen of the World 

award 2003(: حوزه حقوق بشر؛  

 ( جای ه جهانی زنانWomen's World Award  :)2004  
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 ( جای ه جهانیThe World Awards  :)2000  

 مصطهی: برای  دانشنندان جهان اسالم جای ه 

 جای ه علنی جوانان 

 فهرست مهمترین جوایز در ایران

 النللمی خموارزمی: ریاضمی، فی یمک، ن موم، شمینی، بمرق و الکترونیمک،         جشنواره بین

یمات  کامپیوتر، مکانیک، عنران، زیست گیاهی و جانوری، کشاورزی،   شکی، زبان و ادب

 تناعی، هنرهای ت سنی و معناریفارسی، علوم اسالمی، علوم اج

 النللی فارابی: در حوزه علوم انسانیجشنواره بین 

 1361النللی فیلف ف ر: از سال جشنواره بین  

 المللیترین جوایز بینفهرست قدیمی

   :1831جای ه دمیدوف: حوزه علوم انسانی و علوم یبیعی   

  :1901جای ه نوبل 

  :1936مدال فیلدز 

 1955: جای ه اتف برای صلح 

   :1956جای ه هنکاری علنی برجسته   

   :1961جای ه قلف یالیی آزادی 

   :1968جای ه یونسکو 

   :1978جای ه بال ان 

  :1979جای ه ولف 
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