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هدف از تاسیس سازمان آیسسکو گردهمایی کشورهای مسلمان ، در استای ایجاد و افزایش آگاهی نسبت به ظرفیتهای موجـود                    
 عـضو از  50ایـن سـازمان   . مـوزش در کـشورهای مـسلمان مـی باشـد     آموزشی با رویکرد توجه اسالم و قران بـه فراگیـری و آ          

  .از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد محسوب می گرددآسیایی و آفریقایی و اروپایی دارد و کشورهای مسلمان 
رح ذیـل   محور استوار است که در کنفرانسهای کشورهای اسالمی به تصویب رسیده است که بـه شـ                8استراتژی این سازمان بر     

  :می باشد
 ارتقا آموزش در کشورهای اسالمی •
 توسعه علوم و فنون در کشورهای اسالمی •
 تاثیر فرهنگ اسالم در غرب •
 بهره برداری از توانمندیهای کشورهای اسالمی در غرب •
 گردهمایی کشورهای مسلمان •
 توسعه بیوتکنولوژی در جهان اسالم •
 مدیریت منابع آب در جهان اسالم •
   دانشگاهی در جهان اسالماشاعه آموزشهای •

 دسـت یافتـه     آیسسکو در قالب تفاهمنامه با اکثر سازمانها و دانشگاههای مطرح در سراسر دنیا به ظرفیت آموزشـی چـشمگیری                  
  )1پیوست (.است

مـی  مدیریت و مبانی پژوهش های علمی، اصول و مبانی پژوهش، پژوهـشهای عل :برنامه های علمی این سازمان عبارت است از   
توسعه تکنولوژی، ظرفیت سازی بیوتکنولوژی، آموزش و مهارتهای پژوهشی در توسعه بیو تکنولوژی، امهارت              در توسعه اقتصاد،    

آموزشـهای  محوری جامعه، توسعه منابع انسانی، آموزش الکترونیکی علوم، منابع طبیعی و توسـعه پایـدار، مـدیریت منـابع آب ،                      
  .تسهیالت علمی پژوهش ، علوم مقدماتی و کاربردی، پژوهش و کاربست آنعالی، حفظ محیط زیست، فقرزدایی، 

  
  :برنامه های بین المللی این نهاد در تعامل با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد

 مشارکت در ارائه خدمات پروژه های سازمان •
 همکاری با کشورهای اسالمی •
 همکاریهای منطقه ای و بین المللی •
 رکت در پروژه های توسعه پایدارتوسعه همکاری و مشا •
تاسیس موسسات اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی در قدس ، تهیه و تدوین برنامـه درسـی واسـتاندارد آموزشـی ،                       •

 ارائه خدمات و مشاور
 حمایت از فرهنگ اسالم •
 حمایت از موسسات تخصصی فلسطین در قدس •
 آموزش منابع انسانی در کمیسیونهای ملی •
  کاری مجامع ملیحمایت از اهداف •
 تبادل کارشناس و تجربیات در مجامع ملی •
  موسسات و انجمن های ملی،اشاعه مشارکت میان مجامع  •

  
 .فهرست مجامعی که آیسسکو با آنها در تعامل قرار دارد: 1پیوست 


