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ثسوِ تؼبلی   

 عملکرد اوجمه مددکاران اجتماعی ایران

ثزگشاری  ثیست ٍ پٌجویي ّوبیص کطَری اًجوي ثب هَضَع: -  

 هذدکبری اجتوبػی،سالهت اجتوبػی،ثزًبهِ پٌجن تَسؼِ اقتػبدی،اجتوبػی ٍ فزٌّگی کطَر.

  هذدکبراى اجتوبػی ایزاى تذٍیي ثزًبهِ ػولیبتی اًجوي -

طزاحی ٍ غذٍر کبرت ػضَیت ثزای اػضبء-  

هزتجطّبی تؼبهل ثب سبسهبى-  

َلیي سبسهبى ّبی هزتجط اس جولِ:سئثزگشاری جلسبت ّن اًذیطی ثب ه -  

 ٍسارت دادگستزی،کویتِ اهذاد ، ضْزداری تْزاى، 

هذدکبری اجتوبػی اس جولِ:  سهیٌِ سیبستگذاری ٍ ثزًبهِ ریشی ٍاحذّبی هزتجطّوکبری ثب سبسهبى ّبی هختلف در  -

شیستی کطَر، جوؼیت ّالل احوز، ...کویتِ اهذاد،ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبر گزاى، ضْزداری تْزاى، سبسهبى ثْ  

اًجوي هذدکبراى اجتوبػی ایزاى جذیذ طزاحی سبیت-  

ایزاى. 1404هَضَع: هذدکبری اجتوبػی در چطن اًذاس  ثزگشاری ثیست ٍضطویي ّوبیص کطَری اًجوي ثب-  

هطبرکت ػلوی در ّوبیص ّب ٍ کٌفزاًس ّبی هتؼذد اس جولِ: -  

 )اٍلیي ّوبیص دٍ سبالًِ آسیت ّبی اجتوبػی )دثیز ّوبیص. 

.دٍهیي کٌفزاًس هذدکبری اجتوبػی ایزاى در گٌبثبد ثب هَضَع هذدکبری اجتوبػی ٍ سیبستگذاری اجتوبػی )دثیز 

 ػلوی(

.اجتوبػی استبى هزکشی اى هذدکبر تقذیز اس  جطيّوکبی در ثزگشاری  -  
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 عملکرد اوجمه مددکاران اجتماعی ایران

تقذیز اس هذدکبراى اجتوبػی در گٌبثبد -  

.کٌگزُ ثیي الوللی ػالهِ ثْلَل گٌبثبدی -  

در داًطگبُ آساد خویٌی ضْز اغفْبى.  کبرثزدی هذدکبری اجتوبػی-ػلوی هلی .اٍلیي کٌفزاًس  

.ّوبیص سزاسزی خَدکطی در سًجبى.ضزکت در    

هطبرکت در ّوبیص هلی سًبى سزپزست خبًَار کویتِ اهذاد ثب ّوکبری داًطگبُ ضْیذ ثْطتی.-  

یشد. در ّوبیص غیبًت اجتوبػی در جبهؼِ ایثبرگزیضزکت در  .  

 .ضطویي سویٌبر ثْذاضت رٍاًی داًطجَیبى.

.در داًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی راًٌذگی .ثزرسی اثؼبد اجتوبػی تػبدفبتّوکبری در ثزگشاری ّوبیص   

اغفْبىدر  آسیت ّبی اجتوبػی ًَپذیذضزکت در ّوبیص  .  

اجتوبػی در سوٌبى اى هذدکبرضزکت در جطي تقذیز اس  .  

هضبػف در داًطگبُ ضْیذ ثْطتی تْزاى.  جٌسیت.ّوبیص   

تخػػی اًجوي هذدکبراى اجتوبػی ایزاى تطکیل کبرگزٍُ ّبی -  

 : تطکیل کبرگزٍُ ّبی تخػػی اًجوي -

 کارگروه مددکاری اجتماعی در صنعت و روابط کار 

 کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای آموزشی 

 کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی 

 کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان 

 دکاری اجتماعی و سکونت گاه های غیر رسمیکارگروه مد 
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 عملکرد اوجمه مددکاران اجتماعی ایران

 کارگروه آموزش و پژوهش 

 کارگروه روابط عمومی و اطالع رسانی 

 کارگروه مددکاری اجتماعی و خانواده 

 کارگروه مددکاری اجتماعی و نهادهای انقالبی 

در ثزًبهِ ّبی هختلف غذا ٍسیوب ٍ ّوکبری هطبرکت -  

اػالم ٍغَل گزدیذ. 90پیگیزی طزح تبسیس سبسهبى ًظبم هذدکبری اجتوبػی در هجلس ضَری اسالهی کِ در سبل  -  

سبخت سزٍد هلی هذدکبری اجتوبػیّوبٌّگی ثزای  -  

.پیگیزی جْت ػضَیت اًجوي هذدکبراى اجتوبػی ایزاى در فذراسیَى ثیي الوللی هذدکبری اجتوبػی -  

تخػػی هبّبًِ اًجوي ًطست ّبی ثزگشاری  ثزای ثزًبهِ ریشی -  

ثجت خبطزات ٍ آهَختِ ّبی هذدکبراى اجتوبػی در هزحلِ اٍل ثب تبکیذ ثز پیطکسَتبى  -  

 در تذٍیي سیبست ّبی اجتوبػی هزتجط ثب ٍظبیف هجوغ تطخیع هػلحت ًظبم ّوکبری ثب کویسیَى ّبی هختلف -

، کویسیَى اهَر ثبًَاى ٍ جَاًبى، کویسیَى هَارد خبظبػیفزٌّگی ٍ اجتو اس جولِ کویسیَى هذدکبری اجتوبػی  

ضْزداری تْزاى. پیطگیزی اس آسیت ّبی اجتوبػی ػضَیت در ضَرای راّجزدی-  

ّوکبری ثب ستبد هجبرسُ ثب هَاد هخذر در سهیٌِ تذٍیي دستَر الؼول اضتغبل هؼتبدیي ثْجَد یبفتِ -  

الیب ٍ سَاًح ثب سبسهبى هذیزیت ثحزاى کطَر.حوبیت ّبی اجتوبػی در ث طزح  ّوکبری در تذٍیي -  

فؼبل کزدى دفبتز ٍ ًوبیٌذگی ّبی اًجوي در استبى ّب. ثزای ثزًبهِ ریشی-  

ثزگشاری ًطست ّبی هختلف ثب اسبتیذ ٍ پیطکسَتبى هذدکبری اجتوبػی. -  
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 عملکرد اوجمه مددکاران اجتماعی ایران

اس جولِ کبًَى کلیٌیک ّبی هذدکبری  ثب هذدکبری اجتوبػیثزگشاری ًطست ّبی هختلف ثب تطکل ّبی هزتجط  -

 اجتوبػی،ضزکت تؼبًٍی ٍحذت هذدکبراى اجتوبػی

رّي هکبى هستقل ثزای دفتز اًجوي هذدکبراى اجتوبػی در تْزاى -  

تؼبهل ثب گزٍُ ّبی آهَسش هذدکبری اجتوبػی در داًطگبُ ّبی هزتجط -  

اجتوبػیاجزای طزح تطکیل ثبًک اطالػبت ایذُ ّبی  -  

  ی.ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسض -

افشایص تؼذاد اػضبء اًجوي -  
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 عملکرد مالی اوجمه مددکاران اجتماعی ایران

29/1/1389هبًذُ اس ّیت هذیزُ قجلی تب ًبریخ     

ریبل 000/000/300  سپزدُ یکسبلِ ثبًک تجبرت ضؼجِ پیچ ضویزاى 

 

ریبل 910/332/21 جبری ثبًکی اًجويهبًذُ در حسبة    

ریبل 410/754/244 29/12/1389هبًذُ تب تبریخ    

ریبل 277/464/242 29/12/1390هبًذُ تب تبریخ    

ریبل 317/548/433 31/1/1391هبًذُ تب تبریخ    

ریبل 000/000/150  سپزدُ یکسبلِ در ثبًک تجبرت ضؼجِ پیچ ضویزاى 

ریبل 000/000/100 ؼجِ پیچ ضویزاىسپزدُ یکسبلِ در ثبًک تجبرت ض    

ریبل 000/000/350  پیص پزداخت رّي دفتز اًجوي هذدکبرى اجتوبػی ایزاى 

ریبل 910/332/321   29/1/1389کل اػتجبر اًجوي تب تبریخ  

 

ریبل 317/548/033/1 31/1/1391کل اػتجبر اًجوي تب تبریخ    

 

 


