يكي از اهداف مهم كميسيون استفاده از ظرفيت علمي انجمن ها در سطح بين الملل و ارتقاء جايگاه بين المللي كشور
مي باشد .يكي از راههاي توسعه روابط بين الملل انجمن ها ،همكاري با مراكز و مجامع بين المللي مي باشد .يكي از
اين سازمانهاي بين المللي ،سازمان اسالمي ،آموزشي ،علمي و فرهنگي (آيسسكو) مي باشد.
آيسسكو پس از تصويب اساسنامه آن در يازدهمين اجالس وزيران خارجه كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي در اسالم آباد در
سال ( 1631ماه مه  )1891تأسيس شد .آيسسكو به عنوان يكي از مجامع علمي ،فرهنگي و آموزشي وظيفه مهمي در جهت
هماهنگي و گسترش تعامل و همكاريهاي آموزشي ،علمي و فرهنگي با الهام از اهداف و تعاليم عاليه اسالم ميان كشورهاي
اسالمي بر عهده دارد .مقر اصلي آيسسكو در كشور مراكش (شهر رباط) قرار دارد 11 .كشور اسالمي از جمله ايران عضو اين
سازمان هستند .اين سازمان كه زائيده سازمان كنفرانس اسالمي است ميتواند نقطه روشني در بسط و گسترش علم و
فناوري و فرهنگ در ميان ملل مسلمان و شناساندن دستاوردهاي آن به كشورهاي غيرمسلمان باشد.
ارتباط تنگاتنگ آن با مجامع دانشگاهي و صاحبان علم و انديشه ،بهرهگيري از توان و ظرفيت دانشمندان و
دانشگاهيان ميتواند نقطه شروع رشد و تعالي و بالندگي روزافزون آن در عرصه بين المللي باشد .از سوي ديگر كميسيون
ملي آيسسكو در ايران نيز به عنوان نماينده اين سازمان ميبايست بيش از گذشته مورد توجه باشد ،وراي يك سازمان اجرايي
و دولتي به وظايف مصرح خود در اساسنامه و مقررات بپردازد و شوراي علمي خود را متشكل از دانشمندان و
انديشمندان و جهان ديدگان قرار دهد تا جايگاه خود را هر چه بيشتر از گذشته بيابد .ترتيبي اتخاذ گردد تا پژوهشگران
و انديشمندان ايراني بتوانند از مزاياي آيسسكو بيشتر بهرهمند گردند .اهداف آيسسكو عبارتند از:
1ـ تقويت و ترغيب همكاري ميان كشورهاي عضو و تحكيم آن در زمينههاي آموزش ،علوم ،فرهنگ و ارتباطات
2ـ توسعه علوم كاربردي و استفاده از فناوري پيشرفته در چارچوب آرمانها و ارزشهاي جاودان و بلندمرتبه
اسالمي
6ـ تحكيم درک و تفاهم ميان ملتهاي مسلمان و مشاركت در امور ،دستيابي به صلح و امنيت جهاني به شيوههاي
گوناگون به ويژه آموزش ،علوم ،فرهنگ و ارتباطات
4ـ حمايت از تكامل و ايجاد هماهنگي ميان مؤسسات تخصصي سازمان كنفرانس اسالمي در زمينه آموزش ،فرهنگ و
ارتباطات و تحكيم همبستگي يكپارچه اسالمي در ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي
1ـ مطرح نمودن فرهنگ اسالمي به عنوان پايه و اساس برنامهريزي آموزشي در كلية سطوح

3ـ تحكيم فرهنگ اسالمي ،حفظ استقالل انديشه اسالمي در برابر تهاجم فرهنگي ،عوامل انحراف ،تخريب و پاسداري از
خصوصيات بارز تمدن اسالمي
7ـ پاسداري از هويت اسالمي مسلمانان در كشورهاي غير اسالمي.
خواهشمند است براي آشنايي تفصيليتر با آيسسكو به پايگاه اينترنتي آن به آدرس  http://www.isesco.org.maمراجعه
فرمائيد.

