ترکیب فعلی اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

اعضای حقوقی:
1ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران (رئیس کمیته) :دکتر اشرف برٍجردی (-9395
تاکٌَى)
2ـ سازمان صذا و سیما :سپیذُ سیرٍس کبیری () -9398
3ـ سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکس اسناد آستان قذس رضوی :دکتر علی سَزًچی کاشاًی (-9397
)
4ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری :دکتر هصطفی پَرعلی () -9398
5ـ کتابخانه حضرت ایتاهلل مرعشی نجفی :آیت اهلل دکتر سیذ هحوَد هرعشی ًجفی ( -9384تاکٌَى )
6ـ کتابخانه ،موزه و مرکس اسناد مجلس شورای اسالمی :حجتاالسالم ٍ الوسلویي سیذ علی عواد (
7ـ کتابخانه مرکسی و مرکس اسناد دانشگاه تهران :حجتاالسالم ٍ الوسلویي دکتر رسَل جعفریاى (- 9395
تاکٌَى
8ـ کمیسیون ملی یونسکو :دکتر فرّاد اعتوادی ( -9384تاکٌَى )
9ـ وزرات امور خارجه :دکتر هرتضی داهي پان جاهی ( -9394تاکٌَى)

اعضای حقیقی:
9ـ حجتاالسالم ٍ الوسلویي دکتر سیذ هحوذعلی احوذی ابْری ( -9386تاکٌَى)
2ـ دکتر اکبر ایراًی ( -9384تاکٌَى)
3ـ دکتر هحوذحسي سوسار (-9387تاکٌَى)
4ـ دکتر جوشیذ کیاًفر ( -9397تاکٌَى)

5ـ هٌْذس فریبا فرزام ( -9384تاکٌَى)
6ـ آلای عوادالذیي شیخالحکوایی (
7ـ دکتر فرّاد ًظری (دبیر کویتِ) ( -9399تاکٌَى)
8ـ دکتر سَسي اصیلی ( -9384تاکٌَى)
91ـ آلای ًادر هطلبی کاشاًی ( -9384تاکٌَى)
99ـ دکتر فریبا افکاری ( -9397تاکٌَى)

اعضای سابق کمیته ملی حافظه جهانی
اعضای حقوقی:
1ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران (رئیس کمیته):
دکتر علیاکبر اشعری ،دکتر اسحاق صالحی  ،دکتر رضا صالحی اهیری
2ـ سازمان صذا و سیما:
دکتر شْرام بلَریاى ،هٌْذس سعیذ اًبارلَیی
3ـ سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکس اسناد آستان قذس رضوی:
جعفر درباغ عٌبراى ،سیذ هحوذرضا فاضل ّاشوی ،دکتر ًَریًیا
4ـ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتر سیذ طِ ّاشوی ،دکتر فرّاد ًظری
5ـ کتابخانه حضرت آیتاهلل مرعشی نجفی:
آیت اهلل دکتر سیذ هحوَد هرعشی ًجفی
6ـ کتابخانه ،موزه و مرکس اسناد مجلس شورای اسالمی:

حجتاالسالم ٍ الوسلویي دکتر سیذ هحوذعلی احوذی ابْری ،دکتر احوذ جاللی ،حجت االسالم
ٍالوسلویي دکتر رسَل جعفریاى
7ـ کتابخانه مرکسی و مرکس اسناد دانشگاه تهران:
دکتر علی افخوی ،دکتر فاطوِ فْینًیا
8ـ کمیسیون ملی یونسکو:
دکتر فرّاد اعتوادی
9ـ وزرات امور خارجه:
دکتر سیذ اصغر لریشی ،دکتر ًظرآّاری ،دکتر هَجاًی

اعضای حقیقی:
9ـ حجتاالسالم ٍالوسلویي دکتر سیذ هحوذعلی احوذی ابْری
2ـ دکتر اکبر ایراًی
3ـ دکتر عبذالحسیي حائری
4ـ دکتر فریبرز خسرٍی
5ـ دکتر سعیذ رضائی شریفآبادی
6ـ دکتر هحوذحسي سوسار
7ـ هٌْذس فریبا فرزام
8ـ دکتر سیذ اصغر لریشی
9ـ دکتر کیاًَش کیاًی ّفت لٌگ
91ـ دکتر علی هحمك

