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Iran	Association	of	Social	Workers	meeting	with	Kyrgyz	Republic	Association	of	
Social	workers	

Hamed	 Olamaee,	 head	 of	 international	 affairs	 of	 Iran	 Association	 of	 Social	
Workers	presented	the	invitation	for	the	conference	of	“60	years	of	social	work	in	
Iran”	which	will	be	held	in	18th	and	19th	of	December	2017	in	Tehran	from	Seyed	
Hasan	 Mousavi	 Chalak,	 head	 of	 Iran	 Association	 of	 Social	 Workers	 to	 Erik	
Orozaliev,	 dean	 of	 the	 faculty	 of	 social	 work	 and	 practical	 psychology	 of	 the	
university	 of	 Bishkek	 and	 the	 chairman	 of	 Kyrgyz	 republic	 association	 of	 social	
workers	in	this	meeting.		

In	 the	 meeting,	 Olamaee	 explained	 a	 brief	 history	 of	 social	 work	 in	 Iran	 and	
explained	about	the	goals	of	the	conference	in	Tehran	which	is	to	analyze	social	
work	 in	 Iran	 in	 the	 last	 60	 years	 and	make	 a	 vision	 for	 that	 based	 on	 the	 new	
definition	of	social	work	released	by	IFSW.	He	also	gave	a	short	description	about	
social	work	in	Iran	and	Iran	Association	of	Social	Workers.	

Erik	Orozaliev	said	that	Kyrgyz	social	workers	usually	go	to	countries	like	Canada,	
Sweden	and	Denmark	 to	 get	 trainings	 and	get	 courses	 and	 this	 is	 the	 first	 time	
that	 they	 are	 being	 invited	 to	 Iran.	 He	 expressed	 his	 interest	 about	 brand	 new	
fields	for	social	workers	in	Iran	e.g	industrial	social	work,	emergency	social	work,	
airlines	social	work	and	neighborhoods	social	service	offices	and	explained	that	he	
would	be	happy	to	learn	about	social	work	in	Iran	more	and	could	implement	it	in	
Kyrgyz	Republic.	



Almaz	 Dyikanov,	 executive	 director	 of	 Association	 of	 Social	 Workers	 of	 Kyrgyz	
Republic,	 also	 expressed	 his	 interest	 to	 take	 part	 in	 the	 conference	 and	 start	
cooperation	with	Iran	Association	of	Social	Workers. 
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دیدار مسئول کمیتھ امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی 
مدیرعامل انجمن مددکاران اجتماعی جمھوری ایران با رئیس و 

 قرقیزستان

مسئول کمیتھ بین الملل انجمن مددکاران در این دیدار 
اجتماعی ایران، دعوت سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن 

سال مددکاری  60مددکاران اجتماعی ایران جھت شرکت در کنگره 

ان آذرماه سالجاری در تھر 28و  27اجتماعی در ایران کھ در 
برگزار می شود، بھ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی قرقیزستان 
ابالغ نمود و توضیحاتی در مورد تاریخچھ و وضعیت مددکاری 

 اجتماعی در ایران ارائھ کرد.

علمایی در این دیدار در مورد اھداف این کنگره کھ تحلیل 

سال گذشتھ در ایران و ترسیم چشم  60مددکاری اجتماعی در 
ای آینده مددکاری اجتماعی در ایران با توجھ بھ اندازی بر

 تعریف جدید این حرفھ می باشد، توضیحاتی ارائھ داد. 

دکتر اریک اوروزالیف، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی جمھوری 
رئیس دانشکده ی مددکاری اجتماعی و روانشناسی قرقیزستان و 

شورش بالینی دانشکده بیشکک اعالم نمود مددکاران اجتماعی ک
عمومًا جھت آموزش و شرکت درکنفرانسھای بین المللی بھ 
کشورھایی از قبیل کانادا، دانمارک و سوئد می روند و این 
اولین باری است کھ برای این منظور بھ یک کشور اسالمی دعوت 

  شده اند.

انجمن مددکاران اجتماعی قرقیزستان در سال جدید در صدد 
کشورشان ھستند و پس از مطالب بازتعریف مددکاری اجتماعی در 

ارائھ شده توسط مسئول کمیتھ بین الملل انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران در مورد فیلدھای متنوع مددکاری اجتماعی در 
ایران از قبیل صنعت، اورژانس اجتماعی، ھواپیمایی و پایگاه 
خدمات اجتماعی، در اریک اوروزالیف نیز اشتیاق خود را برای 



از ایران بھ عنوان یک کشور اسالمی پیشرو در الگوگیری 
مددکاری اجتماعی، جھت بازتعریف مددکاری اجتماعی در کشورش 
ابراز کرد و ابراز امیدواری نمود تا در سفرش بھ تھران 

سال مددکاری اجتماعی در  60برای شرکت در کنگره بین المللی 
ماعی ایران بتواند توافقنامھ ھمکاری با انجمن مددکاران اجت

 ایران امضا نماید.


