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 آشنایی با کارگاه

ـاري ، با هم1391بهمن  23-26در تاریخ  العمر،هاي جدید در زمینۀ یادگیري مادامکارگاه آموزش ملی مفاهیم و نظام ک
 ادگیري اي یونسـکو و مؤسسـه یـ.، یونسکو، کمیسیون ملی یونسـکو، دفتـر زیـر منطقـه1,1وزارت آموزش و پرورش ج.

 العمر یونسکو، در هتل هویزه، تهران برگزار شد.مادام
 

 اهداف کارگاه
ـاه که در اسناد و سخنرانی آن گونه گـذاران و اسـتتقویـت ظرفیـت سی«هاي انجام شده بازتاب یافته است، هدف کارگ

ها و راهبردهاي نوآورانه براي تقویـت گذاري در سطح ملی به منظور تدوین و اجراي سیاستپژوهشگران عرصه سیاست
 .1العمر و تحقق آن بر همگام استنظام یادگیري مادام

 از دیگر اهداف ویژه کارگاه چنین یاد شده است:   
ام مطلـوب العمر و بحث و تبادیل نظـر دربـاره نظـنظري دقیق از مفهوم یادگیري مادامارایه تعریف  -

 العمر براي همه درجمهوري اسالمی ایران؛یادگیري مادم
اي هاي نو بـرشهآمیز و تولید افکار و اندیهاي موفقیتالمللی و برنامهبه اشتراك گذاردن تجارب بین -

 العمر؛تدوین و اجراي سند راهبردي جامع ملی در زمینه یادگیري مادام
گـذاري و پـژوهش گـذاران و پژوهشـگران بـه منظـور ارتقـاي سیاسـتکیل یک گروه از سیاستتش -

 .العمر براي همگانهاي تجربه مدار و مستند با هدف تقویت یادیگري مادامبراساس یافته
 

 شناسی کارگاهروش
ه بـگـاه شناسی کارگاه چنین توصیف شـده اسـت ایـن کاردر سند تدوین شده از سوي برگزارکنندگان روش

نظـر ادلشکل تعاملی و مشارکتی سازماندهی شده که در برگیرنده جلسات سخنرانی، کارگروهی و بحث و تب
 یـادگیري  هایی از بهترین تجارب موفق و مـؤثر کشـورهاي دیگـر در ایجـاد نظـامها، نمونهاست. در سخنران

 هد شد.آن به شرکت ارائه خوا هاي عملی مرتبط باحلهاي پژوهشی و راهالعمر، همچنین یافتهمادام
 صلی که ردمباحث ا وشود در بارة موضوعات کنندگان خواسته میاز شرکتدر جلسات کارگروهی و بحث و تبادل نظر،    

ور ان، در کشبراي همگ یادیگري در مورد تقویت هاي نو و ابتکاريدیدگاهشود، ابراز نظر کرده و ها ارائه میسخنرانی
 هند کرد.یت خواکنندگان را پشتیبانی و هداد. استادان و اشخاص مرجع علمی فردي و جمعی شرکتایران ارائه دهن

 
                                                 

 کنندگان را پژوهشگران، کارشناسان و برخی مدیران میانی تشکیل کنندگان کارگاه، هیچ سیاستگذاري وجود نداشت و بیشتر شرکتشود، در ترکیب شرکت. یادآوري می 1
 کنندگان نداشتند.رکتاي در میان ش ز نمایندهنگاران نیها، از جمله صدا و سیما و روزنامهر آن، رسانهدادند. این موضوع، چندین بار به برگزارکنندگان گوشزد شد. افزون بمی

اهداف کارگاه  ، که یکی ازاناستگذارسازي سیبنابراین، ظرفیت انجمن هاي علمی که می توانند نقش بسزایی در این گونه نشست ها داشته باشند، نیز نقش کم رنگی داشتند.
 رست اشند (فهها داشته بنیز تمایلی براي شرکت در این نشست انرسد سیاستگذاردر عمل از قلم افتاده است. هر چند به نظر نمی ه شده بودبرشمرد
 ).1کنندگان، پیوست شرکت
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 موضوعات اصلی کارگاه

 ده شده است:هاي زیر بر شمرکارگاه ضمن پافشاري بر عمل محور بود آن، سر خطدر برنامه 
ی و طح ملیت آن در سالعمر، بحث در مورد اهمو تحوالت یادگیري مادام بررسی تحلیلی تاریخچه -

 ت.هاي یونسکو که با مشارکت کشورهاي عضو تهیه شده اسالمللی در چارچوب اولویتبین
ه زن و کسیاسی و فرهنگی براي کسب قابلیتهاي اصلی  –اقتصادي  –نیازهاي اجتماعی ارزیابی  -

ي و شکوفایی فردتوانمندي  -1مرد و پیر و جوان در راستاي منافع خود باید از آن برخوردار باشند: 
 وسعه پایدار.ت -3نسجام اجتماعی و شکوفایی اقتصادي و ا -2فرهنگی، 

ر و یادگیري با کیفیت آموزش فراگی -1العمر که شامل: هاي اصلی نظام یادگیري مادامبررسی مؤلفه -
ادگیري مؤثر بر محیط ی -3حیط خانواده و اجتماع، میادگیري در  -2از سطح پایه تا آموزش عالی، 

سمیت شناختن رتأئید و به  -5هاي جدید یادگیري و ستفاده از فناوريا -4کار و در محیط کار، 
 مدارج تمامی اشکال یادگیري.

 شامل:  تبادل نظر درباره برخی شرایط اساسی براي ایجاد نظام یکپارچه و کارآمد یادگیري: -
بسیج  -3اندرکاران و ذینفعان، تداره و مشارکت تمامی دسا -2انداز، اراده سیاسی و تعهد، چشم -1

گیري در زمینه سازي براي تصمیمرفیتظ -4ها و استفاده مؤثر از آنها و تمامی منابع و قابلیت
 العمر براساس مستندات.یادگیري مادام

 
 جلسات کاري کارگاه

 هی برگزارروارگکاري در طول کارگاه برگزار شد. پس از انجام هر جلسه کاري، معموالً جلسات ک جلسه 11
 شد.می
هاي  هاي سخنراندر واقع، جلسات کاري در برگیرنده دو و گاه سه سخنرانی پیاپی بود. محور صحبت   

العمر آموزش ماداماندازهاي ایرانی در قلمرو چشم 3هاي ایرانیالمللی و سخنرانانداز بینبیان چشم 2خارجی
 بود.

                                                 
 هاي خارجی عبارت بودند از:. سخنران 2

 العمرارشد برنامه در مؤسسه یادگیري مادامجین یانگ، کارشناس •

 سگارد، مشاور عالی وزارت کودکان و آموزش دانماركیورن اسکوو •

 العمرخانم ریکاریوروز و، کارشناس برنامه در مؤسسه یادیگري مادام •
 ایرانی عبارت بودند از:علمی هاي . سخنران 3

 مهدي نوید، دبیر شوراي عالی آموزش و پرورش •

 جعفر  توفیقی، دانشگاه تربیت مدرس •

 ید چمران اهوازدانشگاه شه یداهللا مهرعلیزاده، •

 مسعود شفیعی، دانشگاه امیرکبیر •

 دانشگاه علم و صنعت ا یران علی اکبر جاللی، •
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 ز:به ترتیب عبارت بودند ا جلسات کاري خط رس
ربوط هاي متالعمر و اهمیت سیاسهاي انجام شده در مفهوم یادگیري مادامبررسی تحلیلی پیشرفت •

 به آن؛
ا انی ببررسی و تحلیل دقیق تقاضاهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی براي نیروي انس •

 کیفیت و شهروندان فعال در ایران؛
 .لفیق آنان با یکدیگرالعمر و چگونگی تهاي نظام یادگیري ماداممؤلفه •

 
 ایجاد نظام آموزش رسمی فراگیر و با کیفیت در ایران

 یادگیري فراگیر از پایه تا آموزش عالی. •
 ها و جوامع.تجدید نیروي یادگیري در خانواده •
 یادگیري مؤثر براي محیط کار و در محیط کار. •
 هاي جدید یادگیري.استفاده گسترده از فناوري •
 اختن مدارج تمامی اشکال یادگیري.تأیید و به رسمیت شن •
اراده سیاسی،  وانداز، تعهد ) چشم1العمر(شرایط اساسی براي تقویت نظام یکپارچه یادگیري مادام •

) قابلیت 4ز آنها(ا) بسیج منابع و استفاده ابتکاري 3گیري () مشارکت ذینفعان در اداره و تصمیم2(
 العمر.گیري در مورد یادگیري مادامتصمیم

سه اري هر جلشد. پیش از برگزجلسات کارگروهی، در سه گروه به صورت جداگانه و همزمان انجام می   
به  ت مربوطشد، که پس از توضیح کوتاهی در مورد یکی از موضوعااي میان افراد توزیع میکار برگه

ان رئیس اد. در پایدمیبایست پاسخ می هایی را در مورد ایران در همان زمینهالعمر، پرسشیادگیري مادام
عمومی  در جلسه پرداخت و یکی از اعضاي کارگروه نتایجهاي اعضاي گروه میبندي پاسخهر گروه، به جمع

ه خواهد گان کارگاها بر دوش برگزارکنندبندي پایانی نتایج کارگروهرسد، جمعداد. به نظر میگزارش می
 کنندگان برسد.تبود، که امید است انجام و دست کم به آگاهی شرک

 
 خط جلسات کارگروهی عبارت بودند از:رس

 ند؟شند، کداممردان، جوانان و کهنساالن ایرانی باید از آن برخوردار با هاي اصلی که زنان،توانایی •
یجاد راي ابشناسایی اقدامات و تجارب موفق سالهاي گذشته و جستجوي دیدگاهها و رویکردهاي نو  •

 و با کیفیت در ایران.نظام آموزش رسمی فراگیر 
راي بشناسایی اقدامات و تجارب موفق سالهاي گذشته و جستجوي دیدگاهها و رویکردهاي نو  •

 ها و اجتماعات ایران.تقویت و بازتوانی یادگیري در خانواده

                                                                                                                                                        
 ابراهیم صالحی عمران، دانشگاه مازندران •

 .ابوالفضل سعیدي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش •
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یجاد ابراي  ها و رویکردهاي نوشناسایی اقدامات و تجارب موفق سالهاي گذشته و جستجوي دیدگاه •
 ر براي محیط کار و در محیط کار.یادگیري مؤث

قویت راي تبشناسایی اقدامات و تجارب موفق سالهاي گذشته و بحث در مورد سازوکارهاي ابتکاري  •
 العمر در ایران.نظام یکپارچه یادگیري مادام

 

 بازکاوي محتوایی و روش شناختی کارگاه
ه ثبت کارگانقاط بسیار م ریزي و اجراي آن، از جمله، برنامهدهیسازمان ریزي کارگاه: سازمان دهی و برنامه - الف

 توان این نقاط مثبت را چنین فهرست کرد:بود که می
 ها؛و اجراي به هنگام برنامه شناسیزمان •
 توزیع به هنگام اسناد؛ •
 ثبت نام و پذیرایی از شرکت کنندگان؛ •
 کنندگان؛معرفی شرکت •
 ها؛صدور گواهینامه •
 بودن گفتگوها با کاستیهایی همراه بود؛ تخصصی ترجمه همزمان گرچه به دلیل •
 .اي از شرکت کنندگانو ایجاد شبکه •

بی را ضاي مناسفونسکو یالعمر به این ترتیب، کوششی برگزارکنندگان ایرانی با همکاري اعضاي مؤسسه یادگیري مادام   
گاه ت در کارول جلساطکنندگان در رکتبیشتر ش که سبب شده بود ايبراي گفتگو و یادگیري فراهم آورده بود. به گونه

 .باشندحاضر 

 

 شناسی کارگاهروشنقد 
د. حجم شده بو دوینتالعمر مادامشناسی کارگاه بیشتر با نظر مؤسسه یادگیري اصلی و روش موضوعات رسدبه نظر می

رویکرد،  که آنجا ود. ازبده هاي اعضاي این مؤسسه، در واقع بیشترین زمان کارگاه را به خود اختصاص داگستردة سخنرانی
 ت کنندگاندر روش برگزاري کارگاه چیرگی داشت، همکنشی و هماندیشی میان شرک» یادگیري«به جاي » تدریس«

شدند.  ه پایانیود در جلسخکنندگان ایرانی خواستار بیان نظرات اي که شرکترفت، نبود. به گونهآن گونه که انتظار می
ستاورد یافت، دها کاسته و مباحث جمعی گسترش میکنندگان از حجم سخنرانییب شرکتشاید اگر، با توجه به ترک

 آمد.بهتري از کارگاه بدست می
ان او و همکار جین یانگ)(هاي پیاپی رئیس چینی کارگاه ها، بویژه سخنرانیبودن برخی سخنرانی ارتباططوالنی و بی   

 د.آیهاي اساسی کارگاه بشمار میاز دیگر کاستی
گزاري ز روش برانست ناشی تواها  نیز می توجهی به نیازهاي آنکنندگان و بینادیده انگاشتن نظرات و تفاسیر، شرکت   

برطرف  ن کاستی راکنندگان تاحدي توانست ایها و کوشش جدي شرکتهاي کوتاه کارگروهنشستاگرچه،  .کارگاه باشد
 کند.
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 ی کارگاهیمحتوانقد 
ه این چشت. چنانهاي خارجی اختصاص دااي از زمان کارگاه به سخنرانبخش گسترده ،طر نشان شدکه خا گونههمان

 محتوایی وشناختی  روش هايتوانست، کاستیاز کیفیت و دانش مناسب و روزآمدي برخوردار بود، شاید می هاسخنرانی
اي هتم و روشسیسرسی سکووسگارد) که به برها (اکارگاه را برطرف کند. اما به جز سخنرانی پایانی، یکی از سخنران

یگر ت که دتوان گفآموزش رسمی کشور دانمارك پرداخت و آن را با روش ناکارآمد کشور کره مقایسه کرد، می
 هاي خارجی به دالیل زیر از کیفیت پایینی برخوردار بودند:سخنرانی
 روزآمد بودن ادبیات و محتواي ارائه شده؛ غیر •
 ها؛ها و محتواي برخی از سخنرانعنوانارتباط بودن بی •
 در روش اجراي کارگاه؛ کاربست آن حتی و5به جاي یادگیري 4پافشاري بر رویکرد سنتی تدریس •
 پافشاري بیش از اندازه بر آموزش رسمی به جاي یادگیري همگانی؛ •
 هاي کهنه و غیر روزآمد براي ارزیابی یادگیري؛ارائه روش •
 ؛6ايت آموزي حرفهفروکاستن یادگیري به مهار •
 چیرگی رویکرد ابزاري به یادگیري؛ •
 گیري مفاهیم با مفاهیمی که تاکنون از سوي یونسکو انتشار یافته است؛فاصله •
 در هم آمیزي ناشیانه مفاهیم ناهمگراي ورویکردهاي سنتی و نو؛ •
 درك ناروا از جامعه یادگیرنده و مفاهیم نوین مربوط به آن؛ •
 ؛کنندگانها و نیازهاي شرکته پرسشناتوانی در پاسخگویی ب •
 ؛7ها به رغم ایرادات جدي وارد بر آنتغییرناپذیري محتواي سخنرانی •
 شناسی و محتواي کارگاه؛نبود ارزیابی دقیق از روش •
 اي از اهداف کارگاه.ساختن بخش گستردهنبرآورده  •

ر نظر درغم  و به ،آن هابه تناسب محتواي  ،تمامی کاستی هاي یاد شده، پس از پایان هر سخنرانی
ر بیشت نگرفتن زمان کافی براي گفتگو، در جلسات مطرح می شد که به نظر میرسید به پویایی

 جلسات انجامید.
 

 سخن پایانی

                                                 
4. Teaching 
5. Learning  
6. Training Lvocational Teaching  

 دادند. اتیهاي خود را تغییرسخنرانیدر کنندگان، هاي ایرانی، باتوجه به فضاي کارگاه و نیازهاي شرکتخی از سخنرانشود که بر. یادآوري می 7
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دي شی و عملکرتواند، مرزهاي بخهایی میشناسی و محتوایی، برگزاري چنین نشستهاي روشبرخی کاستی به رغم
ارجیان، که ا حضور خویژه بهایی، بجرایی را از میان بردارد. بنابراین، برگزاري چنین نشستمیان پژوهشگران و  مجریان ا

ر کارآمد و امد، بسیانجبیاجی ها ملی و خارتواند به هماندیشی، پیوند و داد و ستد و ا ندیشه و زیست آزمودهدر مجموع می
 .است ن ارزیابیاز این کارگاه گواه روایی ایکنندگان ایرانی شود. استقبال و حضور شرکتاثربخش ارزیابی می

تواند مد خود میکارآاً هایش و همچنین نیروي انسانی نسبتنکتۀ آخر این که، مؤسسه با توجه به وظایف و کار ویژه   
ت ي و مشارککنندگان براي همکارهایی داشته باشد. روي آوردن بسیاري از شرکتتر در چنین نشستنقشی جدي

 ها باشد.گر نیاز به این همکاريتواند، بیانؤسسه، میبیشتر با م
 ه از نظرچتی، و شناخوانگهی، مشارکت به هنگام مؤسسه و اعضاي آن در فرایند طراحی کارگاه، چه از نظر روش   

کم  زونسکو ایسیون ملی هایی بیانجامد. گالیه همکاران کمیتواند به افزایش کیفیت چنین نشستتردید میمحتوایی، بی
نین بهبود چ ا مسیر راتواند نه تنههاي آینده، میها براي برگزاري نشست کاري مؤسسه و تمایل به همکاري بیشتر آن

 .وار سازدملی هم بلکه، راه را نیز براي نقش آفرینی اعضاي علمی مؤسسه در انجام وظایف ،هایی فراهم کندنشست
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 1پیوست 

اه فهرست نهایی شرکت کنندگان در کارگ LLL به تفکیک سازمان/ نهاد/ وزارتخانه   
 

 وزارت آموزش و پرورش 

 جناب آقاي مجید رعنایی، رئیس محترم گروه ارزشیابی شوراي عالی  -1
 رکار خانم بیتا مهدي، رئیس محترم گروه آموزش شوراي عالی س-2
 ناب آقاي رحیم آصفی املشی، معاون محترم دفتر آموزش متوسطه نظري ج-3
 قاي محمد مهدي زاده، معاون محترم آموزش سازمان نهضت سوادآموزيجناب آ-4
 ناب آقاي مهدي نامجو منش، مدیر کل محترم دفتر آموزش سازمان نهضت سوادآموزيج-5
 ناب آقاي اردشیر قیصر، معاون محترم دفتر برنامه ریزي سازمان نهضت سوادآموزيج-6
 مان نهضت سوادآموزيناب آقاي حیدر سهرابی، مشاور محترم رئیس سازج-7
 ناب آقاي مرتضی شکوهی، معاون محترم آموزش ابتدائیج-8
 ناب آقاي کیومرث جهانگردي، رئیس محترم گروه آموزش و مشاوره خانواده ج -9

 رکار خانم طیبه حمزه بیگی، کارشناس ارشد محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشیس-10
رخشان و دستعدادهاي اي، مدیر محترم پرورشی و تربیت بدنی مرکز ملی پرورش سرکار خانم سیده طاهره آقا میر -11

 دانش پژوهان جوان
 ناب آقاي مجید عابدي، رئیس محترم اداره آموزش نیروي انسانی ج -12
 رکار خانم بهامین تختایی، کارشناس محترم مرکز آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات س -13
  محترم آموزش استثنائی  ولچی، کارشناسجناب آقاي علی اسالمب -14
 کتر پورکمالی، رئیس محترم مرکز برنامه ریزي درسی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائیجناب آقاي د -15
 ناب آقاي فرشید برهان آزاد، معاونت فنی و آموزشی مرکز تربیت مربیج -16
 ناب آقاي خلیل چراغی، کارشناس و مترجم مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشورج -17
 رکار خانم اطهر مقیمی اردکانی، مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور س -18
 ناب آقاي مصطفی حسن نژاد، سازمان نهضت سواد آموزيج-19
 ر بین الملل و مدارس خارج از کشورناب آقاي مسعود سردشتی، کارشناس مرکز اموج -20
 قاي محمد حسین دریائی، کارشناس آجناب  -21
 رکارخانم شهره حسین پور، پژوهشگاه مطالعات س -22
 ناب آقاي مهدي وحدانی، کارشناس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشورج -23
 مدارس خارج از کشور ناب آقاي جواد عبدالملکی، کارشناس مرکز امور بین الملل وج -24
 رکار خانم دریه افخمی، رئیس مجتمع تطبیقی بین المللی دخترانس -25
 رکار خانم نسرین باروتچی، مدرس، مجتمع تطبیقی بین المللی دخترانس -26
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 ناب آقاي دکتر سیدکمال واعظی، معاون محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالیج-1
 ناب آقاي دکتر شاهین همایون آریا، هیات علمی محترم دفتر گسترش ج-2
ت وه مطالعاتر حمید جاودانی، استادیار محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی/مدیر گرجناب آقاي دک-3

 مدیریت آموزش عالی
 رکار خانم مریم اسدي راد، کارشناس مسئول محترم آموزش، معاونت آموزشی  س-4
 وزارت علوم جناب آقاي دکتر علیرضا مرادي، معاونت -5
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 تر الهه ملکان راد، دانشیار محترم مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران سرکارخانم دک-1
 ناب آقاي دکتر سیدعلی اکبر فقیهی، عضو هیات علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران ج-2
 

 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
 ناب آقاي دکتر علی توکلی گلپایگانی، سرپرست محترم معاونت پژوهشی ج-1
 ناب آقاي مهندس سید علی موسوي، مدیرکل محترم دفتر امور آموزش روستائی  ج-2
  

 معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 ل رسانه هاي خارجیکر حقیقت، سرپرست محترم اداره جناب آقاي محمدناص-1
 ناب آقاي حسن محرابی، معاون محترم اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلی ج-2
 

 سازمان فناوري اطالعات ایران 
 ناب آقاي علی شکوهی بیدهندي، رئیس محترم اداره هماهنگی عملیات طرح هاي اجرائیج-1
 ه ها ه اطالعات و آمار دفتر برنامه ریزي و کنترل برنامهوازي، رئیس محترم ادارسرکار خانم مهرنوش ا-2
 

 مرکز امور زنان و خانواده 
 رکارخانم زهره نظري، کارشناس مسئول  محترم واحد برنامه ریزي، آمار و فناوري اطالعات س-1
 رکار خانم رابعه امامی رضوي، مدیر محترم آموزش س-2
 

 و نظارت راهبردي ریاست جمهوري معاونت برنامه ریزي 
 جناب آقاي محمد جواد محسنی نیا، معاون محترم امور آموزشی و فرهنگی  – 1
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 انجمن هاي علمی 
 رکار خانم فاطمه صادقیان، مسئول محترم دایره بین الملل س-1
 

 پژوهشکده سوانح طبیعی
 اه مدت ناب آقاي مهندس  بهمن احمدي توانا، مدیر محترم آموزش هاي کوتج-1
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 : برگزار کنندگان 2پیوست 

 
 الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورشمرکز امور بین

 کشور ارج ازالملل و مدارس خ، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بینآقاي دکتر علی اصغر یزدانی -1
 ج از کشورالملل و مدارس خارخانم فاطمه بزرگ سهرابی، کارشناس ارشد مرکز امور بین -2
 شورکالملل و مدارس خارج از خانم مهشید باستانی پور مقدم، مدیر تشریفات مرکز امور بین -3
 

 ایران –کمیسیون ملی یونسکو 
 ایران –کتر محمدرضا سعیدآبادي، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو د -1
 انم دکتر محدثه محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکوخ -2
 زهرا پورهادي، کارشناس گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکوخانم  – 3
 انم مهرناز پیروزنیک، مسئول واحد ترجمه کمیسیون ملی یونسکوخ -4
 

 آلمان –العمر یونسکو مؤسسه یادگیري مادام
 آلمان –العمر یونسکو قاي آرن کارلسن، رئیس مؤسسه یادگیري مادامآ -1
 ، آلمان(UIL)العمر یونسکو مؤسسه یادگیري مادام رنامه،مدیر ارشد ب آقاي جین یانگ، -2
 العمر یونسکو در آلمانانم ریکا یوروزو، متخصص برنامه، مؤسسه یادگیري مادامخ -3
 ، وزارت آموزش و کودکان دانماركUILزگارد، مشاور عالی آقاي یورن اسکو -4
 

 تهران –اي یونسکو دفتر منطقه
 ايمنطقه ن، رئیس دفترخانم تاریان ویرتان -1
 م فاطمه ضرابی، کارشناس برنامه آموزشخان -2
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 3پیوست 

 

List of participants of  the National Training Workshop on Innovative Concepts and Systems of 
Lifelong Learning 

Ministry of Education 

 
1-Majid Ranaee(Mr),  
Head,  Evaluating  Group, Education Supreme Council 
Majid_ranaei@yahoo.com 
 
2-Bita Mahdi(Ms),  
Head, Education group, Education Supreme Council 
bitamahdi@yahoo.com 
 
3-Rahim Asefi Amlashi(Mr),  
Deputy Head , Office  of Secondary Education  
rahimasefi@yahoo.com 
 
4-Mohammad Mahdizadeh(Mr),  
Deputy Head for Education, Literacy Movement Organization 
Mahdizadeh_m@roshd.ir 
 
5-Mahdi Namjoomanesh(Mr),  
Director General, Office of Education, Literacy Movement Organization 
mnamjoo@roshd.ir 
 
6-Ardeshir Gheysar(Mr), 
 Deputy Head, Office of  Planning,Literacy Movement Organization 
Ardeshir45@mihanmail.ir 
 
7- Dr Heydar Sohrabi(Mr),  
Advisor to the Chair person, Literacy Movement Organization 
aaabbb4455@mihanmail.ir 
 
8-Dr Morteza Shokouhi(Mr),  
Deputy Head, Primary Education Office, Primary Education Bureau 
Shokouhi1346@gmail.com 
 
9-Kiyoumars Jahangardi(Mr),  
Head,  Family consultation and Education Group 
kjahangardi@yahoo.com 
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10-Tayebeh Hamzeh Beygi(Ms), 
 Senior Expert, Research and Planning Organization of Education 
Bygi2000@yahoo.com 
 
11-Tahereh Agha Miri(Ms),  
 Director, physical Training Bureau, National Organization for Development  of Exceptional Talents  
and Young Researchers 
stam207@gmail.com 
 
 
12-Majid Abedi(Mr),  
Head, Human Power Education Department 
majidabedy@gmail.com 

 
 
13-Bahamin Takhtaee(Ms), 
 Expert, Center for Statistics and Information Technology 
b.takhtaei@gmail.com 
rdgroup@medu.ir 
 
14-Ali Eslamboolchi(Mr), 
 Expert, Organization for  Education of Exceptional  Students 
ali110bapo@yahoo.com 

15- Dr Ali pourkamali Anaraki (Mr), 
Head, Center for Curriculum Planning, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University 
 Ali_pourkamali@srttu.edu 
 
16- Farshid Borhan Azad(Mr), 
Teacher Training Center 
 
17- khalil Cheraghi(Mr), 
Translator and Expert, Center for International Affairs and Schools Abroad 
 
18- Athar Moghimi Ardakani(Ms), 
Expert,Center for International Affairs and Schools Abroad 
 
19- Mostafa Hasan Nezhad(Mr), 
Literacy Movement Organization 
 
20- Masoud Sardashti(Mr), 
Expert,Center for International Affairs and Schools Abroad 
 
21- Mohammad Hasan Daryaei(Mr), 
Expert 
 
22- Shohreh Hoseinpour(Ms), 

mailto:Bygi2000@yahoo.com
mailto:stam207@gmail.com
mailto:majidabedy@gmail.com
mailto:b.takhtaei@gmail.com
mailto:rdgroup@medu.ir
mailto:ali110bapo@yahoo.com
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Expert, Research Institute for Education 
 
234-Mahdi Vahdani(Mr), 
Expert, Center for International Affairs and Schools Abroad 
 
24-Javad Abdolmaleki(Mr), 
Expert,Center for International Affairs and Schools Abroad 
 
25- Dorreye Afkhami(Ms), 
Principal, International School for girls 
 
26- Nasrin Baroutchi(Ms), 
Teacher, International School for girls 
 
Ministry of Science, Research, and Technology 

1- 3- Dr Seyed Kamal Vaezi(Mr), 
Deputy Head,Center for Supervision and Evaluation, Ministry of Science, Research and Technology 
Vaezi_ka@yahoo.com 
 
2-Dr Shahin Homayoun Aria(Mr),  
Faculty, Higher Education Development Office 
ho_arya@yahoo.com 
 
3-Dr Hamid Javdani(Mr),  
Head, Group of  Studies on Higher Education Management, Institute for Research and Planning in 
Higher Education 
Javdani99@gmail.com 
 
4-Maryam Asadi Raad(Ms),  
Expert, Deputy Directorate for Education 
Ma_rad67@yahoo.com 
 
5- Dr Alireza Moradi(Mr), 
Deputy Directorate for Education 
 
 
Ministry of Health and Medical Education 

1-Dr Elahe Malekan Raad(Ms),  
Associate Professor, Medical Center for children, Tehran Medical Sciences University 
emalakanrad@gmail.com 
 
2-Dr Ali Akbar Faghihi(Mr), 
Faculty,  Tehran University of Medical Sciences 
 
 
Technical and Vocational Organization 

1-Dr Ali Tavakoli Golpayegani(Mr),  

mailto:Vaezi_ka@yahoo.com
mailto:ho_arya@yahoo.com
mailto:Javdani99@gmail.com
mailto:Ma_rad67@yahoo.com
mailto:emalakanrad@gmail.com
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Person in Charge of  the Deputy  Directorate for Research 
tavakoli.golpa@gmail.com 
 
2-Ali Mousavi (Eng) (Mr), 
 Director General, office for Rural Education Affairs 
Najma1389@yahoo.com 
 

Ministry of Culture and Islamic Guidance, Deputy Directorate for Press Affairs 

1-Mohammad Naser Haghighat (Mr),  
Person in charge of General Directorate of Foreign  Media 
Naser.haghighat@gmail.com 
 
2-Hasan Mehrabi(Mr),  
Deputy Head, General Directorate of Domestic Press and News Agencies  
hmf1382@yahoo.com 
 
 

Ministry of Information and Communication Technology, IRAN Information Technology 
Organization 

1-Ali Shokouhi Bid Hendi (Mr), 
 Head, Department for Coordination of Implementing Projects 
shokouhi@itc.ir 
 
2-Mehrnoosh Ahvazi(Ms), 
 Head, Department of Information and Statistics, Office of Planning and Monitoring Programmes 
ahvazi@itc.ir 
 

Center for Women and Family Affairs 

1-Zohreh Nazari(Ms),  
Expert in charge, Unit for Planning, Statistics, and Information Technology 
Zohreh_nazari@yahoo.com 
 
2-Rabea Emami Razavi(Ms),  
Director, Education Department 
 
 
Bureau for Cultural and Educational Planning, Deputy Directorate for Planning and Strategic 
Supervision, Presidential Office 

Mohammad Javad Mohseni nia(Mr), 
 Deputy Head for Educational and Cultural Affairs 
Javad1334@yahoo.com 
 
Iranian Scientific Associations Commission 
Fatemeh Sadeghian(Ms), 

mailto:tavakoli.golpa@gmail.com
mailto:Najma1389@yahoo.com
mailto:Naser.haghighat@gmail.com
mailto:hmf1382@yahoo.com
mailto:shokouhi@itc.ir
mailto:ahvazi@itc.ir
mailto:Zohreh_nazari@yahoo.com
mailto:Javad1334@yahoo.com
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Person in charge, International bureau 
n.sadeghian@gmail.com 
 
Natural Disaster Research Institute 
Bahman Ahmadi Tavana (Eng. Mr), 
Director of Short-Term Education 
Bahman_at@yahoo.com 
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