
 

 گزارش جلسه بررسی راهکارهای همکاری مشترک

شرکت کننده در جایزه ملی یادگیری الکترونیکیمنتخب های با حضور نمایندگان سازمان  

7991بهمن ماه  9سه شنبه   

00:11تا  01از ساعت   

 

 کترونیکیال یادگیری ملی جایزه در کننده شرکت های سازمان نمایندگان حضور باجلسه بررسی راهکارهای مشترک همکاری، 

در محل دفتر کرسی  0191بهمن ماه  9به دعوت رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در تاریخ سه شنبه 

که که در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی موفق به دریافت لوح تقدیر شده بودند سازمان  6از در اولین مرحله، تشکیل شد. 

سازمان شامل: بانک صادرات ایران، شرکت ایرانسل، سازمان امور مالیاتی  5وت به عمل آمد که رای شرکت در این جلسه دعب

 .حضور یافتندکشور، بانک رفاه کارگران، و شرکت بیمه کوثر 

رئیس موسسه آموزش عالی مهر  ،عالوه بر نمایندگان سازمان های مذکور، رئیس اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو

  .داشتندجلسه شرکت  این نیز درسسه ؤآن ممدیر فنی، مسئول روابط عمومی و سرپرست باشگاه یادگیری ا البرز همراه ب



 

شکیل اکبر جاللی، توضیحاتی درخصوص دالیل تی الکترونیکی یونسکو، دکتر علیدر ابتدا رئیس کرسی آموزش و یادگیر

باشد یم توسعه نهادهای مسئول در حوزه یادگیری الکترونیکی مند بهه عالقکه کرسی  جلسه ارائه کرد. ایشان با اشاره به این

ندارد از شرکت کنندگان خواستند بخشی از  جایزه ملی یادگیری الکترونیکی مانندهایی ی پروژهو امکان الزم برای اجرا

 های کرسی را به عهده بگیرند. های اجرایی ایدهمسئولیت

 هدومین دورهم اکنون به دنبال سازمان یا نهادی هستیم که برگزاری " فزود:در توضیح برگزاری دوره دوم جایزه اایشان 

ه عنوان مالک معنوی ب تا با پشتیبانی معنوی کرسی به ایشان واگذار نماییمیادگیری الکترونیکی را برای سال آینده  ملی جایزه

ه که باین جایزه، دوره دوم ها سال آینده نیز شاهد برگزاری شکوهمند  و حمایت شما و سایر سازمانو ناظر بر روند جایزه، 

کترونیکی یادگیری ال در گسترش بکارگیری آموزش وثر ؤالزم و م در دوره اول مراسم جایزه ملی اقدامیگفته شرکت کنندگان 

رگزاری که ممکن است تجربیات بداند تا آنجا آموزش و یادگیری الکترونیکی وظیفه خود میکرسی  .نجام شودا ،در کشور است

اولین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ودستاوردهای آنرا در اختیار هر نهاد یا سازمانی که مسئولیت برگزاری دوره دوم 

ور های علمی و نظارت به منظجایزه ملی یادگیری الکترونیکی را بپذیرد قرار دهد. هدف اصلی کرسی کمک به انجام پروژه

ز شما اباشد. های تجاری نمیگری پروژهدنبال  مجریه باشد و هرگز بآنها در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی می ارتقاء

عزیزان شرکت کننده در این نشست و سایر حامیان اولین دوره جایزه ملی یادگیری الکترونیکی که هر یک سهمی را برای 

های بعد نیز همین رویه ادامه پیدا کند و کرسی ورودی مین نمودید در دورهأتبعد از آن  های قبل وبرگزاری مراسم و هزینه

  "در بخش مالی نداشته باشد.

سسه آموزش عالی مهر البرز که خود جزء برگزار کنندگان اولین دوره جایزه ؤاز آنجا که م": در پایان دکتر جاللی اعالم نمود

اما با توصیه  ،خود را معرفی کند ،بود مانند سایر شرکت کنندگان سمینار محق و بیشترین حمایت را از جایزه داشتملی بود 

نداشت  <اتبیان تجربی> ملی یادگیری الکترونیکی ارائهجایزه مراسم در برنامه سمینار صبح روز برگزاری  ،سسهؤآن م بنده



ما در توانمندی و نیازهای خود را با شسسه فرصت داده شده که ؤبه همین منظور امروز به آن م جنبه تبلیغی نداشته باشد.تا 

  "میان بگذارد تا با همکاری و شناخت متقابل بتوانید دستاوردهای خود را به مشارکت بگذارید.

 سپس جلسه وارد دستور کار شد.

ل روابط عمومی مؤسسه ئوسوده محمد آبادی مس عالی مهر البرز بود. خانم سسه آموزشؤدستور کار جلسه معرفی م یک

ت رائه نمود تا شرکاگزارشی تصویری مؤسسه این در خصوص آشنایی با تاریخچه و فعالیت های ش عالی مهرالبرز، آموز

 سسه آشنایی بیشتری پیدا کنند.ؤکنندگان با آن م

سیستم های آموزشی آنالین طراحی شده توسط  مؤسسه آموزش عالی مهرالبرزسپس آقای مهندس محمد یوسفی، مدیر فنی 

را با ارائه همکار  یهاات آموزشی و ادارات آموزش سازمانبرای سایر دانشگاهها و مؤسسسسه و ؤبرای خود م ،این مؤسسه

 توضیحاتی نمایش داد.

اشگاه بمجموعه معرفی به در ادامه، آقای مهندس کیوان عباسی، سرپرست باشگاه یادگیری این مؤسسه، 

همه مؤسسات آموزشی الکترونیکی و حتی غیر  امکانات و خدمات آن که قابل استفاده برای یادگیری و

 آموزش الکترونیکی است، پرداخت.

های ها و نیازمندیتوانمندی بیان نیز ضمن خوشامد گویی باآموزش عالی مهر البرز ئیس مؤسسه دکتر رحیم عبادی، ر

 .نموداعالم رسما های حاضر در جلسه مؤسسه را برای همکاری با سازمان آمادگی این مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

 سپس به درخواست ریاست جلسه، نمایندگان سازمان ها به بیان نظرات خود پرداختند.

 



ان گرفاه کارگران، دکتر حسن جعفری طاهری با بیان این موضوع که نگاه برگزار کنندرئیس اداره آموزش و توسعه دانش بانک 

ی دارد. لذا هایزمانی مسائل آموزشی به ذات دافعهدر بحث سا"برد است افزود: -برد این جلسه صرفا انتفاعی نیست و نگاهی

کارگیری ه ه بایم کموفق بوده فزاییمبیاش اش کم کرده و بر جاذبهپیش برویم از دافعههای جهانی قدر بتوانیم با پیشرفت هر

 در بانک رفاه کارگران"د: ایشان اعالم کر ".استهای جذاب آموزش ویادگیری الکترونیکی در رفع این نقیصه موثر روش

مند شویم، ما نیز تجربیاتی داریم که آمادگی همکاری با شما شرکت کنندگان در توانیم از تجربیات و مشاوره با شما بهرهمی

ی توانیم بخشمیاست که امکاناتی  کارگران هم اکنون دارایاداره آموزش و توسعه دانش بانک رفاه  .را فراهم می آوردجلسه 

  "مهرالبرز را پاسخگو باشیم.آموزش عالی از نیازهای مؤسسه 

 

رئیس اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، دکتر فرهاد اعتمادی با اشاره به برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی سپس 

راه اندازی جایزه در حوزه کاری خود  ها هم درصددها و سازمانبعد از برگزاری جایزه، سایر کرسی"توسط کرسی گفت: 

ای هایی مانند بالیبایل و از طریق اپلیکیشن در حوزههایی با استفاده از گوشی مومیخواهیم آموزش "وی افزود:  ".شدند

ادگیری ی با کرسی آموزش وکمیسیون ملی یونسکو آمادگی همراهی در این زمینه ، طبیعی و حفظ محیط زیست انجام دهیم

کو در حوزه هایی که یونستواند آخرین کتابکرسی می": ایشان افزود "دارد.را  وسایر شرکت کنندگان در جلسه یکیالکترون

، پیشنهادات ایشان برای کرسیاز دیگر  ".نمایدر ایران منتشر است را تهیه، ترجمه و د یادگیری الکترونیکی چاپ کرده

ارگاهی و ک های آموزشی جهت برگزاری دورهکارشناسان یونسکویی دعوت از برای کمیسیون با کرسی مشترک های همکاری

 تواند باشد که مورد توجه کمسیون ملی یونسکو است.می



 

 ضمن ابراز خرسندی از کسب جایزه ملی یادگیری الکترونیکیفر، شرکت بیمه کوثر، خانم زینب حمیدیمدیر آموزش و پژوهش 

یی است اصنعت بیمه صنعت نوپ"کنندگان در جایزه و منقطع نشدن آن گفت: و مشی استمراری کرسی در ارتباط با شرکت 

استفاده از تجربیات دیگران هستیم. لذا آمادگی همکاری مشترک با مند به تر است و ما عالقهو بحث آموزش در آن مغفول

  "دار باشد.کرسی و شرکت کنندگان در این جلسه را داریم وامیدواریم این همکاری ادامه

ر عالوه ب سازی شرکت ایرانسل، خانم محبوبه محمدی نیز در ادامه با اشاره به این موضوع کهدیر ارشد آموزش و توانمندم

وا در زمینه کاری خود را از محت برخی از انواع های مدیریت یادگیری وها سیستمتا پیش از تحریم ،در داخل تولید محتوا

مایلیم که این موارد را از "گفت:  ایشان "اکنون تا حدودی محدود شده است. های امریکایی خریداری میکردیم کهشرکت

های طراحی شده ستمهای ایرانی تهیه کنیم. درخواست برگزاری جلسات دیگری نیز داریم تا با جزئیات بیشتری از سیشرکت

سل را تا چه حد نیازهای ایران آشنا شویم و ببینیمو سایر سازمانهای شرکت کننده در این نشست مهرالبرز سسه ؤمتوسط 

حل سایر مدر مبنی بر تشکیل جلسات بعدی این گروه . همچنین ایشان پیشنهاد دکتر جاللی را "توانند پوشش دهندمی

 .بعدی اعالم کردگزاری نشست شرکت ایرانسل را جهت برو آمادگی  مورد تأیید قرار داد سازمانها



 

ما در اول راه " :سخنران بعدی بود.ایشان گفتمعاون دایره آموزش مجازی بانک صادرات ایران، آقای محسن گرمسیری 

ر را هزار کارب 13آموزشی و آزمون برای  یهاهم اکنون توان برگزاری کالس با وجود این کههستیم. الکترونیکی آموزش 

های جمعی  و باید دانش خود را از طریق همکاری برخوردار نیستیم کافیاز دانش  زارهای الزم را هم داریم اماداریم و اب

کمک کند تا نقاط ضعف خود را و اطالعات  ای که بتواند در زمینه دانشاز هر سازمان یا مؤسسه ایشان ."افزایش دهیم

 .ؤکد نمودمبر استمرار این گونه جلسات نیز تأکید و  داشت همکاری درخواستبرطرف سازند 

مندی . ایشان ضمن ابراز عالقهآخرین سخنران این نشست بودمعاون آموزش سازمان امور مالیاتی، آقای سید رستم اسداهلل زاده 

سات بیرونی های مؤسمور مالیاتی با استفاده از ظرفیتسازمان ا"به برگزاری جلسات متعدد با باشگاه یادگیری مهرالبرز گفت: 

و در اختیار  کنیمدر بحث یادگیری به دنبال فروش و درآمد نیستیم. بلکه محتوا تولید میوارد فعالیت آموزشی شده است. 

وی همچنین علت شرکت در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی را شناسایی  ."دهیم الیاتی و حتی مؤدیان قرار میشرکت های م

مود که نقاط قوت و ضعف شرکت واست نوضمن استقبال از این جلسات درخ نقاط قوت و ضعف سازمان متبوع خود دانست

ناخت فرصتی را برای شول جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، میان همه آن ها به اشتراک گذاشته شود تا در دوره اکنندگان 

 د.بوجود آوربیشتر خود این سازمانها 



 

در  گانشانسازمان هایی که نمایندد مانن ،در مراحل ارزیابی از شرکت کنندگان یونسکو کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

 .قرار نگیرد سساتؤمدارکی را داشته و تعهد اخالقی داشته است تا بدون اجازه قبلی در اختیار سایر م ،بودند حاضراین نشست 

ه، از رضایت آنان جهت به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی هر کدام، با سایر شرکت کنندگان، ل آمدبه عم نظر سنجیلذا طی 

جهت به اشتراک گذاری نقاط قوت و  ،نشست در کننده شرکت اعضایاعالم رضایتمندی مقرر شد پس از . کسب اطالع شد

 بندی شود و بدون ذکر نام به همراه سایر اطالعات مفید موجود در مدارکجمعاین اطالعات ضعف خود با سایر سازمان ها، 

 ط کرسی را امضاء نمایند توزیع شود.ارزیابی بین افرادی که فرم ارسالی رضایتمندی توس

لی مها که ماحصل ارزیابی آنها توسط ممیزان در پروسه جایزه گزارش بازخور سازمانپیش نویس یک نسخه از  همچنین

ورد گزارش الحی خود را در منقطه نظرات اصگردید، تحویل داده شد و مقرر  شرکت کنندگانبود به  ییادگیری الکترونیک

 ،منده عالقهای سازمانبرای  زارش بازخوربه کرسی ارائه دهند تا نسخه نهایی گ 0191بهمن ماه  01خ تاری تا مذکور

 چاپ شود.  توسط کرسی در چند نسخه محدود



 

 حاضرین در جلسه به ترتیب حضور عبارت بودند از:

 معاون دایره آموزش مجازی بانک صادرات ایران، آقای محسن گرمسیری

 توانمند سازی شرکت ایرانسل، خانم محبوبه محمدیمدیر ارشد آموزش و 

 رئیس اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو، دکتر فرهاد اعتمادی

 معاون آموزش سازمان امور مالیاتی، آقای سید رستم اسداهلل زاده

 رئیس اداره آموزش و توسعه دانش بانک رفاه کارگران، دکتر حسن جعفری طاهری

 خانم بهارک سفیدگران معاون آموزش بانک رفاه،

 معاون توسعه اداره آموزش بانک رفاه، آقای حسن عابدینی

 مدیر آموزش و پژوهش شرکت بیمه کوثر، خانم زینب حمیدی فر

 کارشناس آموزش شرکت بیمه کوثر، آقای میالد کرمی

 همکاران مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز:

 سوده محمدآبادیمهندس م مسئول روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، خان

 مدیر فنی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، آقای مهندس محمد یوسفی

 ، آقای مهندس کیوان عباسیسرپرست باشگاه یادگیری مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز 



 رئیس مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، آقای دکتر رحیم عبادی

 دفتر کرسی:

 یونسکو، آقای دکتر علی اکبر جاللیرئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی 

 کارشناس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، خانم سمانه امیرنکویی
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