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 آغاز کالم
 شه بر نگذردين برتر انديکز        به نام خداوند جان و خرد

ن شماره از گاهنامهه  يخداوند را شاکرم که فرصت را فراهم کرد تا اول

تالشهگر را  ران به همت همکاران يا يانجمن مددکاران اجتماع يداخل

م اخبهار و اطالعهات انجمهن را    يق هم بتوانين طريم تا از ايمنشتر کن

 يکي يمجاز يم. بدون شک استفاده از فضايبه استحضار اعضاء برسان

 ز هست.يتبادل اطالعات ن ياز راه ها

شهتر گهزارش عملکهرد و اخبهار مربهوا بهه انجمهن         ين شماره بيدرا

ش هها و  ي  همايفاتر استاناز د ي  عملکرد بعضيتخصص يکارگروه ها

 ين الملههل و ...ارا ههه مهه ي  اخبههارحوزه بهه يتخصصهه ينشسههت ههها 

م از يفراهم گهردد تها بتهوان    يفرصت يبعد يشود.انشاءا... در شمار ها

و اعضاء انجمن در گاهنامهه   يمددکاران اجتماع يعلم يادداشت هاي

 يد منتشرشهده درحهوزه مهددکار   يمنابع جد يم و معرفياستفاده کن

 م.يکن يرا هم معرف يعاجتما

ن گاهنامه بدون اشکال نخواهد بود لذا منتظهر  يبدون شک انتشار اول

و  ين دفهاتر اسهتان  ين مسهئول يم. همچنيشما هست يارا ه رهنمود ها

تواننهد گهزارش عملکهرد خهود را      يانجمن م يتخصص يکارگروه ها

گاهنامهه مهورد    يبعهد  يانجمن ارسال کننهد تها درشهماره هها     يبرا

 رد.يقرار گ استفاده

کهه در انتشهار    يدانم از زحمهات همکهاران   يان بر خود فرض ميدر پا

 م.ينما يداشتند سپاسگزار ين شماره گاهنامه همکارياول

 چلک يد حسن موسويس

 رانيا يس انجمن مددکاران اجتماعيير

E-mail:hmch17@Yahoo.com 

 خالصه گزارش عملکرد

 
 يقربان يغالمعل

  ۲0شش ماهه اول سال  

 يبسمه تعال

 33/7/۲0صورت جلسه مورخ 

 يايه در بال ياجتمهاع  يمهددکار  يتخصص يشيهم اند يبرگزار -

 ت هالل احمر.يبا مشارکت سازمان جوانان جمع يعيطب

در زندان هها   ياجتماع يمددکار يتخصص يشيهم اند يبرگزار -

اسهتان   يتيو ترب ينيسازمان زندان ها و اقدامت تام يبا همکار

 تهران.

انجمهن مهددکاران    يش کشورين همايست و هفتميب يبرگزار -

 يريشهگ يو پ ياجتمهاع  يران بها موضهوع مهددکار   يه ا ياجتماع

 .ياجتماع

در  ياجتمهاع  يمهددکار  ياز سرود مله  ييساخت  ثبت و رونما -

 .33/3/۲0خ يتار

 يمهددکاران اجتمهاع   ين الملليون بيت انجمن در فدراسيعضو -

 .07/5/۲0خ يدر تار

 انجمن: يتخصص يکارگروهها يراه انداز -

 آموزش و پژوهش يکارگروه تخصص 

 يدر نهادهها  ياجتمهاع  يمهددکار  يکارگروه تخصص 

 يانقالب

 و سهکونتگاه   ياجتمهاع  يمهددکار  يکارگروه تخصص

 ير رسميغ يها



 

 

 

 در حههوزه  ياجتمههاع يمههددکار يکههارگروه تخصصهه

 بهداشت و درمان

 يب هها يو آس ياجتماع يمددکار يکارگروه تخصص 

 ياجتماع

 در حههوزه  ياجتمههاع يمههددکار يصصههکههارگروه تخ

 صنعت و روابط کار

 يدر نهادهها  ياجتمهاع  يمهددکار  يکارگروه تخصص 

 يآموزش

 يايههدر بال ياجتمههاع يمههددکار يکههارگروه تخصصهه 

 يعيطب

 در حههوزه  ياجتمههاع يمههددکار يکههارگروه تخصصهه

 دزيو ا ي.وياچ.آ

 در حههوزه  ياجتمههاع يمههددکار يکههارگروه تخصصهه

 يسالمند

 يدر نهادهها  ياجتمهاع  يمهددکار  يکارگروه تخصص 

    يو انتظام ينظام

 انجمن. يتخصص ين کارشناس مسئول کارگروههاييتع -

 انجمن. يته روابط عموميکم يراه انداز -

  يشرق جانيآذربا: ين دفاتر انجمن در استان هاين مسئولييتع -

 خراسهان   يجنوب خراسان  ياريبخت و چهارمحال  البرز  لياردب

 و هيه لويکهگ  کرمانشهاه   کردسهتان   قم  فارس  سمنان  يرضو

 زد.يو  يمرکز  مازندران  لرستان  النيگ  راحمديبو

 .يه شعب استانيه و ارسال تابلو  پرچم و مهر مربوا به کليته -

 در انجمن. ياستان ين کارشناس مسئول شعبه هاييتع -

و سالمت  ياجتماع يش مددکاريهما يعلم يريمشارکت و دب -

 .يه استان مرکزخانواد

  يدر مرکههز آموزشهه ياجتمههاع يدر جشههن مههددکار يهمکههار -

 حضرت رسول اکرم )ص(. يو درمان يپژوهش

 ينار سراسههرين سههميدر ششههم يعلمهه يمشههارکت و همکههار -

 ان.يدانشجو يبهداشت روان

 يشرکت مله  ياجتماع ين مددکاريمشارکت در نشست مسئول -

 ران.يا ينفت يش و پخش فراورده هايپاال

 در گناباد. يل از مددکاران اجتماعيدر جشن تجل مشارکت -

 يسهت يبهز يل از مهددکاران اجتمهاع  يه در نشست تجل يهمکار -

 استان تهران.

 .يجان شرقيحضور در مناطق زلزله زده استان آذربا -

 مرتبط. يتعامل با سازمان ها -

 حضور در رسانه ها. -

 ان نامه ها.يپا يان برايدانشجو ييراهنما -

 .يمددکاران اجتماع يهاثبت تجارب و آموخته  -

 ران.يا يانجمن مددکاران اجتماع ين بانک اطالعات اعضايتدو -

 .ياجتماع يده هاين طرح بانک اطالعات ايتدو -

است يس يدر شورا ياجتماع يده هايا يت معنويمالک يريگيپ -

 .يران مستقر در وزارت دادگستريا يت معنويمالک يگزار

ت در انجمههن ين عضههويههسههتم ثبههت نههام آنال يس يراه انههداز -

 ران.يا يمددکاران اجتماع

افتهه  ين دستورالعمل اشتغال معتادان بهبهود  يمشارکت در تدو -

 در ستاد مبارزه با مواد مخدر.

 يزيهههو برنامهههه ر ياسهههت گههذار يمشههارکت در جلسهههات س  -

 مختلف. يدستگاهها

بها   يتصهادفات راننهدگ   يش تبعهات اجتمهاع  يمشارکت در هما -

 يشهکده علهوم اجتمهاع   دان ييدانشهجو  يانجمن علمه  يهمکار

 .ييعالمه طباطبا

ه بانهک  يه ام کوتهاه و ته يه پ يسهتم اطهالع رسهان   يس يراه انداز -

 يام کوتاه انجمن مددکاران اجتماعيستم پيمربوا س ياطالعات

 ران.يا

دگان حهواد   يه ب ديآسه  ين طهرح بهازتوان  يمشهارکت در تهدو   -

 ت بحران کشور(.يريدر وزارت کشور)سازمان مد يعيطب

 سنده:ينو

 يقربان يغالمعل

 رانيا يره انجمن مددکاران اجتماعيئت مديعضو ه
 

  



 

 

 

 ثبت خاطرات
 خاطر اول

کهردن   يبعهد از طه   يز است وله يدارم که شروعش غم انگ يخاطره ا

 ن و ارضا کننده بود.يآفر يدر ارتباا با آن شاد يپروسه ا

مارستان يدر ب 0358ت يلغا 0353سال  از  6م يدر طول خدمت ادار

 کرمان کار کردم. ياجتماعن يتام

را  يمارستان شد و جوانيرکشان وارد بياز روزها آمبوالنس آژ يکيدر 

 يپاهها  يرآهن بهررو يسال سن داشت آورد. سقوا ت 08که در حدد 

 او شده بود.   يجوان باعث قطع هردو ساق پا

او را بهه اتهاق عمهل بردنهد و      "مارستان فهورا يدر وحله اول پرسنل ب

مار يجاد شده انجام دادند. بيا يم زخم هايرا جهت ترمه ياقدامات اول

د و به يکه برسرش آمده بود گرد يپس از به هوش آمدن متوجه بال 

ن مسئله شهد بهه   يدر ارتباا با ا يديشد يل دچار دگرگونين دليهم

بهه منظهور    يق آرام بخش قهو يکه پزشک معلج مجبور به تزر يطور

 د.يمار گرديه بيجاد آرامش اوليا

مهار و  يجهاد ارتبهاا بها ب   يآن روز اقدامات مهن بهه منظهور ا    يفردااز 

رد يت حادثه را درک کند و بپهذ يد واقعينکه بايبه ا يمتقاعد کردن و

خود  يازهر دوپا به زندگ ين پس با از دست دادن قسمتيد از ايکه با

را به خود اختصهاص   يادين کار زمان زيادامه دهد  شروع شد. البته ا

 مار بودند.يب يز مشغول مداوايفاصله پزشکان معالج نن يداد و در ا

ن مهن  يمار داشهت و همچنه  يکه ب يه خوبيخوشبختانه با کمک روح

مهار قسهمت اعظهم    يت کهنم  ب يه ه را تقويکردم که آن روح يهم سع

دو هفتهه   يکه ينکه پشک معالج اعالم کرد تها  يرفت تا ايت را پذيواقع

 شود. يده مآما يمصنوع يه پايمار جهت تهيب يگر پايد

 يمن شروع به اقدامات مربوطه جهت ارتباا با قسهمت دسهت و پها   

اورژانس تهران  به منظور  يهالل احمر و همکاران امور شهرستان ها

ن محل اسکان در طول سهاخت پاهها و   يين تعيگرفتن نوبت و همچن

ه پها و انجهام   يه مار را جههت ته يکه ب يه ايله نقليمشخص کردن وس

 ل کند  نمودم.نات الزم منتقيتمر

مهارم  يالم راحت شد که بيشد و خ ين مراحل طينکهتمام ايپس از ا

را به همهراه پهدرش بهه     يروبه رو نخواهد شد  و يدر تهران با مشکل

ش از او خبر داشهتم تها   يز کمابيتهران فرستادم و در طول درمانش ن

مارسهتان  يب يک روز در بخهش جراحه  يه  ينکه پس از گذشت مدتيا

 به شانه ام خورد.  يودم که دستمشغول کارم ب

مارم رو به رو شدم کهه  يبه محض برگشتن با چهره خندان و بشاش ب

م يگر را بغل کرديهمد يرفت. از فرا شاد يراه م يمصنوع يبا دوپا

مهن   يزنهدگ  ين روزهها يتر ياد ماندنياز به  يکيم. آن روز يديو بوس

 شد.

 ينيقوام الد يدعليس

 0351 يخدمات اجتماع يلل آموزشگاه عايفارغ التحص

 خاطر دوم

 يبسمه تعال

از و يه ن نيه ران آشنا شهدم ا يا يکه با انجمن مددکاران اجتماع يزمان

ت هها و  يه فعال يد در راسهتا يه فه را در خود احساس کردم کهه با يوظ

 ين برنامهه هها  يه از ا يکه يداشته باشم .  يانجمن همکار يبرنامه ها

اسهت کهه     ياجتمهاع  يشکسوتان مددکاريارزشمند ثبت خاطرات پ

ن مهددکار  يز بهه عنهوان کمتهر   يه در حال انجام اسهت و مهن ن   يمدت

 باشم. يم ينه در حال همکارين زميدر ا ياجتماع

که به عنهوان چههره    يکسان ينامه وخاطرات تمام يبه زندگ يبا نگاه

تهوان   يشهوند  مه   يمختلهف شهناخته مه    يده عرصه هها يبرگز يها

 يبرجسته بودند و نه مهال و منهال   يافت اغلب آنان نه از خانواده يدر

دشهوار   يخهود جهاده    يه اسهتعداد و عالقهه   يداشتند ؛ فقط در سها 

 دند.يمودند و به سرمنزل مقصود رسيت را پيموفق

ن هدف به سراغ ثبت خاطرات رفتم که به عنهوان عضهو   يدر ابتدا با ا

 يانجام داده باشم .وله  يتيفعال ياز انجمن مددکاران اجتماع يکوچک

 ين مصاحبه متوجه شدم ثبت خاطرات فرصهت ارزشهمند  ياز اول بعد

بهه آن دسهت    يل  کهار و زنهدگ  يد نتوان در طول تحصه ياست که شا

از آموختهه هها و    يو ارزشهمند  يغنه  ينه ين خاطرات گنجيافت .اي

 يت داشتند .تجاربين حرفه فعاليدر ا ياست که عمر يزانيتجارب عز

 يکردن راه هها  ياوان  با طفر ي  با خون دل خوردن هايکه با سخت

ش را يوه هايافتند و اکنون من  ميدرست و غلط پله پله به آن دست 

افراد نتوانند  يد همه يکه شا ينم.خاطرات و تجاربيچ يم يبه راحت

ن يکه خاطرات ا يدا کنند.زمانيدر هر زمان و هر مکان به آن دست پ

از واژه  ييايه م. دنتازه روبرو شهد  ييايدم انگار با دنيشن يزان را ميعز

ساده که چقدر آسان احساسات مهرا شهاخ و بهرا داد و مهرا از      يها

م را ين خهاطرات تمهام زنهدگ   يساقه بودن و مبهوت ماندن نجات داد.ا

هوده يرا ب يست؟انگار عمريده بودم هدف چير داد.انگار تازه فهمييتغ

و م خاتمهه داد  ياغتشاشات زندگ ين خاطرات به تماميده بودم و ايدو

توانستم مقدس بودن حرفه ام  شغلم و رشته ام را با ذره ذره وجودم 

ن خاطرات بتواند مرا متحول کند و مثهل  يکردم ا يدرک کنم.باور نم

م يبهرا  يکهاش فرصهت   يرد.ايه افکارم را بدسهت گ  يک استاد رشته ي

شکسوت را بشهنوم و بهه   يمددکاران پ يفراهم شود که خاطرات تمام

من در طهول ثبهت    يآموخته ها يبه طور کلر درآورم.يتحر يرشته 

 خاطرات عبارتند از:



 

 

 

 ياجتماع يشکسوتان مددکاريبا پ ييآشنا -0

 رانيدر ا يخچه مددکاريبا تار ييآشنا -3

 در گذشته و حال ينقاا قوت و ضعف مددکار -3

 مختلف و گروه هدف آنها يبا مراکز و سازمان ها ييآشنا -1

س يخورد با کزان در برين عزيکه ا ييبا راه حل ها ييآشنا -5

 دادند. ين مختلف با مشکالت متفاوت ارا ه ميها و مراجع

  يشکسوتان بخصوص کهارورز يل پيبا دوران  تحص ييآشنا -6

 يتحمل مه  يگذراندن کارورز  يکه برا ييها يآنها وسخت

 ينکه چه قصهور يخود با آنها و ا يسه کارورزيکردند و مقا

 در کار خود داشتم.

شکسهوتان  يپ يمصهاحبه  نش و يگهز  يبها چگهونگ   ييآشنا -7

و  يانتخهاب شهدن آنهها در رشهته خهدمات اجتمهاع       يبرا

 ان آنها قاصر است.يکه زبانم از ب يگريد يآموخته ها

ن حرفهه عالقمندنهد بتواننهد    يه کهه بهه ا   يد است تمام کسانيام

ک بشهنوند و از  يرا از نزد يشکسوتان مددکار اجتماعيخاطرات پ

خود استفاده  يارتقا حرفه  يآموخته ها و تجارب آنها در راستا

 کنند.

س انجمهن  يافهراد بخصهوص ر ه    يم قلب از تماميدر آخراز صم

چلهک   يدحسن موسويس يران جناب آقايا يمددکاران اجتماع

ار من قرار داده اند ين فرصت را در اختيکمال تشکر را دارم که ا

 ن حرفه داشته باشم.ينسبت به ا يع تريکه بتوانم نگرش وس

ت يه و موفق يق عزت  سهربلند يشان توفيا يان  برااز خداوند من

 را خواستارم. 

رشههته  ين زارع دانشههجوي ام البنههين مههددکار اجتمههاعيکمتههر

 يدانشگاه خوارزم يخدمات اجتماع

 ياجتماع يشکسوتان مددکاريتجارب پو آموخته ها ت بث

 
 فر يزهره صفار

 يانجمههن ثبههت خههاطرات مههددکاران اجتمههاع ياز برنامههه ههها يکههي

ن خاطرات انتقال اطالعات آموختهه  يشکسوت است. هدف از ثبت ايپ

شکسهوت بهه نسهل    يپ يمهددکاران اجتمهاع   يات ارزنهده  يها و تجرب

و استفاده از  ينبرنامه مستند سازيگر محاسن ايباشد. از د يد ميجد

 يهها   ياسهت گهذار  يهها و س  يزيه شکسوتان در برنامهه ر يتجارب پ

 است. ياجتماع

شکسهوتان بهه صهورت    يبها پ  يانجهام همهاهنگ  ثبت خاطرات پهس از  

ز دفتهر انجمهن توسهط همکهاران     يه در محل کار  منهزل و ن  يحضور

 رد.يگ يانجمن صورت م

 ثبت خاطرات عبارتند از: يمحور ها
 .يمشخصات فرد -

 ارشد و دکترا. ي  کارشناسيپلم  کارشناسيک ديبه تفک يليت تحصيوضع -

 .ييسوابق اجرا -

 و مقاالت(. فاتي)تال يسوابق علم -

 س(.ي)تدر يسوابق آموزش -

 .يو شغل يليخاطرات تحص -

 آموخته ها. -

 ران.يا ي/ انجمن مددکاران اجتماعيانتظارات از جامعه مددکاران اجتماع -

 کشور. ياجتماع يگاه مددکاريارتقاء جا يشنهاد برايپ -

 توسط مصاحبه شونده. ير مددکاران اجتماعيسا يمعرف -

شکسهوتان جههت ثبهت    يران از تمهام پ يه ا يجتمهاع انجمنمددکاران ا

ن يه توانند در ا يان ميد. متقاضينما يم يآموخته ها دعوت به همکار

 ند.ينه با دفتر انجمن تماس حاصل فرمايزم

 فر يزهره صفار

 رانيا يس انجمن مددکاران اجتماعيب ر ينا

 يبسمه تعال

داشته ام به  يشکسوتان مددکاريکه تاکنون با پ ييدارهايباتوجه به د

زان موجب شد  ين عزيافته ام  ثبت خاطرات ايدست  يميرا  عظيم

آنهها را   يچ کالسه يداکنم کهه تها بهه امهروز در هه     يه دست پ يبه نکات



 

 

 

در نظهرم ارزش   يمهددکار  يکهنم حرفهه   ياموخته ام و احساس مين

ن ثبت خاطرات به من کمک کهرده  يندا کرده است  همچيپ يشتريب

از گذشته تا کنهون  اطالعهات    يمددکار يحرفه  ياست تا از سابقه 

 آن مطلع شوم  يم وازفراز و فرودهايکسب نما يشتريب

کهنم   يخود را در نظرم مهرور م  يبعد ازانجام  مصاحبه ها آموخته ها

 ين شهکل ممکهن در جههت ارتقها حرفهه      يتابتوانم ازآنهها بهه بهتهر   

اسهت   ياستفاده کنم  به نظر من ثبت خاطرات فرصت خوب يکارمدد

مقدس از وجود  ين حرفه ير ايمودن مسيکه تا مددکاران جوان در پ

 بهره مند گردند. يين گوهرهايچن

ثبت خاطرات همچنان عالقهه   يميصم يپس ازحضور در نشست ها

داربا مههددکاران يههد يبههرا يشههتريب يمنههد هسههتم کههه فرصههت ههها

نجها الزم  يم فهراهم گهردد  درا  يدن خاطرات آنها  برايشکسوت وشنيپ

نهه سهاز حضهور    يران که زميا  يدانم از انجمن مددکاران اجتماع يم

شکسوت يپ يثبت خاطرات مددکاران اجتماع ينجانب را در برنامه يا

 م.  ينما يفراهم نموده است سپاس و قدر دان

  يدانشگاه خوارزم ياجتماع يمددکار ي  دانشجويه شعبانيآس

مسئول انجمن مددکاران  ين موحديبا ام ييگفتگو

 ليران شعبه اردبيا ياجتماع

 

 ين موحديام

ران در کشهور و  يه ا يگسترش انجمن مهددکاران اجتمهاع   يدر راستا

 يمسهئول شهعبه اسهتان    ين موحهد يام يبا آقا يل شعب استانيتشک

شتر مهددکاران  يب ييانجام گرفت که به منظور آشنا ييل گفتگوياردب

 :ميپرداز يم گفتگو نيا مفاد به  و کاربران ياجتماع

ن يه جههت انجهام ا   يضهمن تشهکر از جنابعهال    يموحد يجناب آقا

و  يوگرافيه از ب يکهرده خالصهه ا   يمصاحبه لطفا خودتان را معرفه 

  .ديينما انيب را شيخو  ييسوابق اجرا

 ين موحهد يزان.بنهده امه  يبا عرض سالم و تشکر متقابهل از شهما عز  

 037۲ن شهر کهه در سهال   يهستم متولد خطه سرسبز سبالن مشگ

از دانشگاه علهوم   ياجتماع يمددکار يموفق به اخذ مدرک کارشناس

موفق شدم بها   0386ن در سال يشدم و همچن يو توانبخش يستيبهز

رفتهه شهده و بهه اخهذ     يپذ ييرتبه ممتاز در دانشگاه عالمهه طباطبها  

نا ل گهردم. و در حهدود    ياجتماع يارشد مددکار يمدرک کارشناس

ف يسال است کهه در مراکهز و موسسهات مختلهف در شهغل شهر       03

 ي  مهددکار  يسهت يت هستم.سهازمان بهز يه مشغول به فعال يمددکار

اسهت کهه    يياز جملهه سهازمانها   يمارسهتان بانهک مله   ي ب يبانک مل

و  يلههيمحقههق اردب ين در دانشههگاههايمچنههداشههته ام ه يهمکههار

ن کارگههاه يداشههته و در چنههد سيتههدر  يام نورهمکههاريههدانشههگاه پ

فعال داشهته   يمختلف حضور يمددکاران سازمانها و نهادها يآموزش

 .ام

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/ax.jpg


 

 

 

 ش را آغاز کرده است؟يت خويفعال يل از چه زمانياردب يشعبه استان

بهرادر   يحکم رسهم با  يل در خرداد ماه سال جارياردب يشعبه استان

ش را آغهاز نمهوده   يت خهو يه چلهک فعال  يموسهو  يزم جناب آقها يعز

 يم تمامينفر عضو دارد که در تالش هست 31است.وهم اکنون حدود 

 .مياوريت انجمن در بيط را به عضويواجد شرا يمددکاران اجتماع

 يتهاين مدت چه فعاليل در اياستان اردب يانجمن مددکاران اجتماع

 انجام داده است؟را  يگريد

به مناسهبت روز   لياستان اردب يش مددکاران اجتماعيهما يبرگزار

در  يانجمن مهددکاران اجتمهاع   يع بروشورهاي  توزيمددکار اجتماع

 يمکاتبه با سهازمانها و نهادهها   يو خصوص يدولت ينهادها و سازمانها

شرکت فعهال و مهوثر در   ن   يماب يش تعامل فيمختلف در جهت افزا

و  يريه ز عضهو گ يه و ن   يجهان شهرق  يآذربامناطق زلزله زده استان 

ز يرا نين انجمن بوده است و اخيا يتهايگسترش انجمن از جمله فعال

ن مجمع انجمن ينخستمددکاران    يک مساعيش تشريبه منظور افزا

هسهته   يم و اعضايرا برگزار نمود لياستان اردب يمددکاران اجتماع

 نکهه يا توجهه  جالب نکته و شدند يمعرف و  ن انجمن انتخابيا ياصل

مختلهف   ينهدگان سهازمانها  يقت نمايدر حق ياصل هسته ياعضا اکثر

 يتوانهد کمهک بزرگه    يکهار مه   ييايه ن امر قطعا به پويباشد که ا يم

ژه يه و ين مجمع در روزنامه همشهريان ذکر است که خبر ايد.شاينما

 . .داشته است يل بازتاب خوبياستان اردب

 

 ين موحديام

نهه  ين زميه در ا يکجاست و چه مشکالت يدفتر انجمن شعبه استان

 د؟يدار

ثابت اسهت و در حهال    ين مشکالت ما نبود دفتر کارياز مهمتر يکي

گهر  يجلسهات و د  يآفهاق جههت برگهزار    يک مددکارينيحاضر از کل

قابل  يهاين جا از همکاريم که جا دارد هميينما يتها استفاده ميفعال

م.البتهه جنهاب   يک تشهکر نما يه نيمسئول کل يعلو يتوجه جناب آقا

ه هستند و در حال حاضهر در  ين قضير ايگيز پيچلک ن يموسو يآقا

ن مشهکل  يه مختلف جههت حهل ا   يبا سازمانها يزنيحال مکاتبه و را

 .ميهست

در  يت مددکاران اجتماعيت فعاليز وضعيت انجمن و نيدر کل وضع

 د؟يکن يم يابيل را چگونه ارزياستان اردب

ل بهه  يه ب کشور بخصوص استان اردبکال در شمالغر يند مددکاريفرا

 ينهه مهددکار  يدر زم يانسهان  يرويت نيترب يل فقدان دانشگاههايدل

دههد   ين نشان مه يباشد و ا يف مير مناطق کشور ضعينسبت به سا

د يت نبايت و کميفيم البته کيروبرو هست يشتريب يکه ما با چالشها

ه داده سهت دانشهکده هاتوسهع   يبا يم يگر شوند   از جانبيکدي يقربان

آمهاده گهردد کهه عمهالت بسهتر       يگر سهاختار ادار يشوند و از جانب د

 خدا به توکل با  فراهم شود ..انشاء اهلل يمددکار يمسا ل علم ياجرا

 نيه ا مضاعف  يتهايفعال و ياستان انجمن کوش سخت ياعضا ياري و

ک شهاهد گسهترش   يه نزد ينده ايقطعا در آ  که دهم يم را نانياطم

 . م بوديمختلف خواه يدر بخشها يانجمن استان يتهايفعال

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يمنبع: روابط عموم

مسوئول انجمون موددکاران     يبا جوواد مردانو   ييگفتگو

 ران شعبه البرزيا ياجتماع

 
 يجواد مردان

انجمهن   يجهت ثبت دفتر استان يدر خصوص مراحل قانون” لطفا -

 .دييبفرماران يا يمددکاران اجتماع

انجمههن بهها  يجهههت ثبههت دفتههر اسههتان يمراحههل قههانون يجهههت طهه

ت بهه وجهود   يه به عمل امده کهه بها عنا   ييها يزنيالبرز را ياستاندار

ش رو موضهوع ثبهت   يپه  ينهدها يموانع و عدم شفاف بودن فرآ يبرخ

http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2/
http://socialwork.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
http://socialwork.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
http://socialwork.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA/
http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA/
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 يجلسهه همهاهنگ   يمسهکوت مانهده اسهت تها پهس از برگهزار      ” فعال

کشههور و  يمههددکاران اجتمههاعدر دفتههر انجمههن  ينههدگان اسههتانينما

ن مورد اقدام الزم بهه عمهل   يه در ايجاد وحدت رويموضوع و ا يبررس

 .ديآ

 ت دفتر فراهم شده است؟يجهت فعال ييرساخت هايتا کنون چه ز -

ن کارشهناس دفتهر جههت    يهي فراهم شده تع يرساخت هاياز جمله ز

 81۸ل بانک اطالعهات حهدود   يپاره وقت و داوطلبانه و تشک يهمکار

 .از مددکاران شاغل در استان بوده اند

ران يه ا يهم توسط انجمهن مهددکاران اجتمهاع    يتاکنون جلسه ا -

 شعبه استان البرز بزگار شده است؟

بها   اسهتان البهرز   يمددکاران اجتمهاع  يشيه هم اندن جلسياول .بله

مددکاران حاضر با نقطه  يي  آشنايت دفتر استانيت اعالم فعاليمحور

کشههور  اعههالم  يس محتههرم انجمههن مههددکاران اجتمههاعينظهرات ر هه 

شکسهوت در  يپ يل از مددکاران اجتمهاع يو تجل ياستان ياست هايس

از سهاعت   3/7/۲0کشهنبه  ير  در روز يسطح استانو اههداء لهوح تقهد   

 .استان البرز برگزار شد يستيدر بهز 0۲ت يلغا 06:31

شکسههوت و يپ يمههددکاران اجتمههاع ينشسههت تخصصههن يهمچنهه

در محل دفتر انجمن  ۲0/۲/8ز در مورخه ينصاحبنظران استان البرز

ده اسهت کهه ههدف آن    يه استان البرز برگزار گرد يمددکاران اجتماع

و ارا هه راهکهار   در سهطح اسهتان    يت سالمت اجتمهاع يوضع يبررس

 .بوده است يجهت مداخالت حرفه ا

استان  يمددکاران اجتماع يشين جلسه هم اندياولدر  يچه افراد -

 شرکت کرده بودند؟ البرز

اسههت محتههرم انجمههن مههددکاران  يچلههک ر يموسههو يجنههاب آقهها

اسهتان البهرز و شهرسهتان     يسهت ين محترم بهزيران  معاونياياجتماع

تهه امهداد   ي  کميستيازمان بهزشاغل در س يکرج  مددکاران اجتماع

د  سازمان زندان هها  شهبکه بهداشهت و    ياد شهي)ره(  بن ينيامام خم

ن ههم  يه درمان و آموزش و پرورش از جملهه شهرکت کننهدگان در ا   

 .بودند يشياند

جهاد انسهجام و   يدر ا يعامهل اصهل   يرينکهه عضهوگ  يبا توجه به ا -

اشد  چهه  ب ياستان م ياجتماع يدر سطح جامعه مددکار ييهمگرا

 نه انجام شده است؟ين زميدر ا ياقدامات

ه حضار ارا هه شهد  از   يبه کل يشين جلسه هم انديت در اوليفرم عضو

شهد.   يچههار نوبهت اطهالع رسهان     يز طه يه ام کوتاه نيق سامانه پيطر

 يد مه يه نهه تاک ين زميدر ا ين کارشناس دفتر به صورت تلفنيهمچن

 .ندينما

ک از نهاد ها يشعبه البرز با کدامران يا يانجمن مددکاران اجتماع -

 مرتبط ارتباا برقرار نموده است؟ يو سازمان ها

تهه  يت کميه بها معاونهت محتهرم حما    يبه عنوان مسئول شعبه استان

اد يه بن ياجتمهاع  يره مهددکار يه )ره( و مسهئول دا  ينيامداد امام خم

ن با سازمان زندان هها  يرا برگزار نمودهام. همچن ييد نشست هايشه

 .انجمن مکاته نموده ام يت هايفعال يفجهت معر

ران در يا يانجمن مددکاران اجتماع يجهت معرف ييت هايچه فعال -

 سطح استان انجام گرفته است؟

مرتبط  اطالع  يت هاير سايت انجمن و سايسا ير: معرفينظ ياقدامات

ق سهامانه  يکشور از طر يانجمن مددکاران اجتماع يبرنامه ها يرسان

 يل دفتهههر بهههه نشهههان يهههميا يتان و معرفهههام کوتهههاه اسهههيهههپ

alborz_sws@yahoo.com يبه عنوان برنامه مقدمات. 

 انجمن در البرز؟ يآدرس و شماره تماس شعبه استان -

سوپر  ي  طبقه فوقانيال نبش پنجم غربين ويشاه يابان اصليکرج  خ

 ک وصاليني  کليهمشهر

 30۲3878178: يکدپست

 136 31506507تلفکس: 

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يعموم منبع: روابط

  

http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF/
http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF/
http://socialwork.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%88/
http://socialwork.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%88/
http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF/
http://socialwork.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF/


 

 

 

انجمن  يفتاح يبا مهر ييگفتگو مسئول 

اجتماع  ران شعبه لرستانيا يمددکاران 

 
 يفتاح يمهر

توان  يران شعبه لرستان چگونه ميا يبا انجمن مددکاران اجتماع -

 تماس گرفت؟

ابان انقالب  روبه يآدرس دفتر انجمن در استان لرستان  خرم آباد  خ

  جنب بانک ملت  پالک ير  کوچه تختيعشا يمارستان شهدايب يرو

مهان اسهت.   يشهمس کر  ياجتماع يک مددکاريني  طبقه دوم  کل73

” است.ضمنا 1660-3311111ز يانجمن ن يشماره تلفن شعبه استان

ران يا يانجمن مددکاران اجتماع يکيو پست الکترون ينترنتيآدرس ا

 شعبه لرستان 

 و 

socialworklorestan@yahoo.com هستند. 

ران شهعبه لرسهتان   يه ا يچه تعداد عضو انجمن مددکاران اجتماع -

 هستند؟

ل يت تشهک ينفر از همکاران در استان پرونهده عضهو   11 ين براتاکنو

 .انجمن ارسال شده است يشده و مدارک آنها به شعبه مرکز

 داشته؟ يهم انعکاس يا اخبار انجمن در مطبوعات محليآ -

شهود   يان لر که در اسهتان لرسهتان منتشهر مه    يبله. با دوهفته نامه ب

ژه انجمن در يلطالعات و الزم به عمل آمده تا اخبار و يها يهماهنگ

 .آن به چاپ برسد

ه چهاپ  ين نشهر يه انجمهن در ا  ياز شعبه استان يا تاکنون مطلبيآ -

 شده؟

انجمهن مهددکاران    ياعضها  يشه ين جلسه هم انديخبر مربوا به اول

خ يه بهه تهار  ين نشهر يه ران شعبه لرستان در صهفحه اول ا يا ياجتماع

 .منعکس شده است 03۲0ماه  يد 31چهارشنبه 

توسط شما در استان انجام  يگريد يها يمکاتبات و هماهنگ چه -

 شده است؟

انجمهن بهه    يالزم درخصهوص معرفه   يهها يريگيدر ابتدا مکاتبات و پ

و  يرياستان لرستان و سپس مکاتبات الزم جههت عضهوگ   ياستاندار

و  يدولته  يه دانشهگاهها و دسهتگاهها  يه الزم با انجمن با کل يهمکار

شهرسهتان   يستيادارات بهز ين با روسايانجام شد. همچن يردولتيغ

د يه جد ياعضا يريو عضوگ يياستان لرستان در خصوص شناسا يها

 .صورت گرته است يدر استان مکاتبات

ران شعبه يا يتوسط انجمن مددکاران اجتماع يتاکنون چه جلسات -

 رگزار شده است؟يلرستان 

 ياسهتان در خصهوص برنامهه هها     يبا سهازمان زنهدان هها    يجلسه ا

 يکارگاه آموزشه  يبرگزار يبرگزار شده و برا يانجمن و نحوه همکار

 يزيه ز برنامهه ر ياستان ن يسازمان زندان ها يژه مددکاران اجتماعيو

 .رفته استيصورت پذ

انجمهن   ياعضها  يشه ين جلسهه ههم اند  ياوله  ۲0ن در آذرماه يهمچن

 .ران شعبه لرستان برگزار شده استيا يمددکاران اجتماع

 انجمن در لرستان؟ يشعبه استان يها ر برنامهيسا -

انجمن  يشنهاديپ يطرحها ياجرا يه برايدرحال حاظر پروپوزال اول

ن يهسهتند. همچنه   يريه گين برنامه ها درحهال پ يه شده است و ايته

و  ياجتمهاع  يبها عنهوان مهددکار    يشه يهما ييبرپها  يبهرا  يهماهنگ

 در دسهت اقهدام   03۲3تا قبل از سهال   ياجتماع يب هايکاهش آس

 .است

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يمنبع: روابط عموم

 يراد مسئول انجمن مددکاران اجتمواع  يبا کبر ييگفتگو

 النيران شعبه گيا

خود  يتحقق اهداف واال يران در راستايا ياجتماع يانجمن مددکار

و بهه   ياجتمهاع  يج حرفه مقهدس مهددکار  يو با هدف گسترش وترو

بهالقوه مهددکاران    يهها  يو توانمنهد از تجهارب   يمنظور بههره منهد  

در سهطح   يشهعب اسهتان    يران اقدام به راه اندازيسراسر ا ياجتماع

از  يکه يبها   يين منظور و با ههدف آشهنا  يکشور نموده است و به هم

 ينهده اسهتان  يبها نما  يالن مصاحبه ايواقع در استان گ يشعب استان

مفهاد آن   رفته که توجه شهما را بهه  يراد صورت پذ يالن خانم کبريگ

 .ميينما يجلب م

  

 :ديينما يلطفا به اختصار خودتان را معرف 

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C.jpg
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خهدمات   -يالن رشهته علهوم اجتمهاع   يراد هستم فارغ التحصه  يکبر

 يسهت ياداره کل بهز ياز دانشگاه آزاد رودهن و کارمند رسم ياجتماع

مختلهف   يدر حوزه ها يسال سابقه کار 05ش از يالن با بياستان گ

 .يو کارشناس يتيريو مد ييو در سطوح اجرا يستيبهز

 آغاز بکار کرد؟ يالن از چه زمانيگ يشعبه استان 

بود که پس از قرا ت سوگند  يفه ايوظ ينم ادايريد ياز آرزوها يکي

بر عههده ام گذاشهته شهده     0373در اسفند  ياجتماع ينامه مددکار

بها   يو همکار يياز تجربه و آشنا يبود وبا پشت سرگذاشتن کوله بار

ن خهال را در  يه ا يفعال در جامعه و در سطح مله  يمددکاران اجتماع

نمودم و بها بضهاعت انهدک خهود      يخود احساس م يحرفه ا يزندگ

ن حرفهه  يه ا يهرچنهد کوچهک بهرا    ين بودم قهدم يهمواره درصدد ا

 .رم مقدس بردا

ران موفهق  خهالق و   ياز مهد  يکه يبها   يسهت يدر طول خهدمتم در بهز 

چلک کهه در ههر    يموسو يآشنا شدم . آقا يستيصاحب نظر در بهز

حرفهه   يتخصصه  يت هها يرا در امر توسعه فعال يديچه جديبرهه در

را  يباز نموده و الحق زحمات فراوانه  يستيدر بهز ياجتماع يمددکار

 . دنهد يسازمان متحمهل گرد  يتخصصو  يگاه حرفه ايت جايدر تثب

ز در يه عالقمنهد و متعههد ن   يفراهم شد تا مددکاران اجتمهاع  يفرصت

د يه مختلف در امر کهاهش   کنتهرل و تحد   يسراسر کشور از منظرها

 .بردارند يقدم ياجتماع يب هايآس

 يآقها     جنهاب  يپس از تبادل نظر و اعالم آمهادگ  ۲0ل سال يدر اوا

 عهده بر( انجمن ياستان شعبه يانداز راه) را مهم فهيوظ نيا يموسو

بههه عنههوان  يابههالغ رسههم يطهه ۲0بهشههت يارد 31 در و گذاردنههد ام

الن منصهوب و  يدر استان گه  ياجتماع يمسئول دفتر انجمن مددکار

 يريانجمن و عضوگ يت هايفعال يآغاز بکار نمودم. و به منظور معرف

ک يه نياز کل يفعهال در اسهتان بخشه    يمددکاران اجتماع ييو شناسا

آن را برعهده  يازير سالمت را که صاحب امتيسف ياجتماع يمددکار

 .نمودم يدارم به عنوان دفتر شعبه معرف

 .ديينما يالن را معرفيت شعبه گياز فعال يلطفا شمه ا 

در ابتدا بها اخهذ    النيران شعبه گيا يجلسه انجمن مددکاران اجتماع

  يدکاران اجتمههاعاز مههد يريههت بههه عضههو گيههابههالغ و مجههوز فعال

 ياجتمهاع  يکهه در پسهت مهددکار    يمرتبطه  يکارشناسان رشته ها

ختگهان  ين صهاحب منصهابان و فره  ينهد و ههم چنه   ينما يت مه يفعال

جلسات  يو برگزار يدعوت به عمل آورده و با فراخوان عموم ياستان

 يافراد عالقمند برآمدم به گونهه ا  ييدرصدد جذب و شناسا يهيتوج

در  يوسته وابسته و افتخارينفر عضو پ 17ش از يکه در حال حاضر ب

 ندينما يت ميانجمن فعال

انجمهههن بههها  يدر وهلهههه بعهههد بههها انجهههام مکاتبهههات الزم و معرفههه

اسهتان کانون   يسهت يت ستادبحران استان ادارات بهزيري مدياستاندار

اداره کهل   يکهاربرد  يالن دانشگاه علمه يگ ياجتماع يمراکز مددکار

ت يه برگزار و فعال يجلسات يستيبهز يکاربرد يزندانها و دانشگاه علم

 .ديگرد يانجمن بشکل مبسوا معرف يها

 گارگهاه  در  يشهعبه اسهتان   ينفهر از اعضها   01شهرکت    نيهم چن

 يکه با همکار يعيطب يايدر بال ياجتماع مددکاران نقش يآموزش

  ۲0ران و هالل احمر کشور در مهرمهاه  يا ياجتماع يانجمن مددکار

 . برگههههههههههههههزار شههههههههههههههده بههههههههههههههود 

ن يت بهه اوله  يکارت عضهو  يو اعطا يشين جلسه هم اندياول يبرگزار

 يسهرود مله    اجهرا و پخهش     يانجمهن شهعبه اسهتان    يگروه اعضها 

ح اهداف انجمن و ين بارو تشرياول يالن برايدر گ ياجتماع يمددکار

ن يه ا ياز جمله اههداف برگهزار   يو کاربرد يفراخوان مقاالت پژوهش

  .جلسه بوده است

اداره کهل   يکهاربرد  ياست ومعاونت محترم دانشهگاه علمه  ينشت با ر

ان يشهجو دان ياز کالسهها  يکه يانجمن و حضهور در   يزندانها و معرف

در انجمهن و   يح برنامه ها و اهداف شعبه اسهتان يو تشر يدوره کاردان

 از  يبرنامه کهارورز  يت ساماندهيريمد يبرا ين اعالم آمادگيهم چن

 .بوده شعبه نيا يها برنامه گريد
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http://socialwork.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
http://socialwork.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
http://socialwork.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7/
http://socialwork.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://socialwork.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://socialwork.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 يکههاربرد يعلمهه دانشههگاه محتههرم اسههتير بهها نشسههت  نيههم چنهه 

در  يارهمکه  اعهالم  و انجمهن  يمعرفه  و اساسهنامه  ارا هه  و يستيبهز

 يتهها يگهر فعال يان از ديدانشهجو  يبرنامه کهارورز  يخصوص سامانده

 .ن شعبه بوده استيا

شهعبه اسهتان و درج اخبهار مههم بهه       يوبهالا اختصاصه   يراه انداز

          http://guilansocialworkers.irآدرس

 شعبه ؟ يآت يبرنامه ها 

 فعهههههال در اسهههههتان  يمهههههددکاران اجتمهههههاع  ييشناسههههها

 ير از مهددکاران اجتمهاع  يش تقهد يهمها  ياقدام در خصوص برگهزار 

 ( نيساله در استان.)در حال تدو 31استان به پاس خدمات حداقل 

 .رانيا ياجتماع يهمه جانبه با انجمن مددکار يتعامل و همکار

 ياستان يتخصص يشهايهما يبرگزار

 ياجتماع يطه مددکاريدر ح يو تخصص يآموزش يدوره ها يبرگزار

در  يکهاربرد  يعلم ين دانشگاههايد و مدرسينشست و تعامل با اسات

 د انجمن و کشوريدر استان با اسات ياجتماع يرشته مددکار

 ن خاطره؟يبهتر 

با انجمن اول خبهر ارزشهمند و    ين خاطراتم در همکارياز بهتر يکي

ران يه ا يت درآمهدن انجمهن مهددکاران اجتمهاع    يضوبه عذارر گيتاث

از  يکه يبود. کهه   IFSWيمددکاران اجتماع ين الملليون بيفدراس

گهاه  يو جا يتوانهد در معرفه   يباشهد و مه   يدستاورد مهم انجمهن مه  

 .ديههههنما يانيآن کمههههک شهههها يانجمههههن و اعضهههها يقههههيحق

دفتهر انجمهن دارم    يکه از زمهان راه انهداز   يگر خاطرات خوبيو از د

است که به محهض اطهالع از    يستيقبال خودجوش همکاران بهزاست

 واسهطه  بهه   ب خاطر وينمودند و با ط يشعبه اعالم آمادگ يراه انداز

 يآقا رانيا ياجتماع يمددکار انجمن محترم استير ارزشمند حضور

 دسته آن و دنديگرد عضو انجمن نيا با من يهمکار و چلک يموسو

باشهند   يت مه يه عالف حهال  در يتجرب مددکار عنوان به که يزانيعز از

ت انجمهن  يتوانند به عضو يرغم آنکه به واسطه مفاد اساسنامه نميعل

جههت هرگونهه    يند اما بها شهور و شهعف فهراوان اعهالم آمهادگ      يدرآ

ن خهود  يه شبرد اهداف انجمن نموده اند کهه ا يرا در جهت پ يهمکار

 يرفه مهددکار زان درجه اعتماد و حسن نظر همکاران به حينشانگر م

چ و خهم  يپر په  يخود راه يقيگاه حقين جايياست که تا تع ياجتماع

 .ش رو دارديدر پ

 
 النيران شعبه گيا يانجمن مددکاران اجتماع

  

 يشههردار  پارک جنب يرودبار…ت ايآدرس انجمن: رشت بلوار آ

 ياجتماع يمددکار انجمن ياستان شعبه دوم طبقه انيرانيا مجتمع

 10305507367:تلفن رانيا

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يمنبع: روابط عموم 

 

http://guilansocialworkers.ir/
http://socialwork.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
http://socialwork.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/DSC03368.jpg


 

 

 

انجمن  يبا هوشنگ نجف ييگفتگو مسئول 

اجتماع  ران شعبه مازندرانيا يمددکاران 

 
 يهوشنک نجف

ران  شهعبه  يه ا يل انجمن مددکاران اجتمهاع يدر مورد تشک” لطفا -

  .ديح دهياستان مازندران توض

)ع(  يان عالم  عله يمتق يشوايبا سعادت پهمزمان با سالروز والدت  -

ران شههعبه اسههتان يهها يو روز مههددکار  انجمههن مههددکاران اجتمههاع 

ن ين استان بها حضهور مسهئول   يدر ا يمراسم يس و طيمازندران تاس

 .ت خود را آغاز نموديفعال” رسما ياجتماع ينهادها

ران چه يا ين اقدامات شعبه مازندران انجمن مددکاران اجتماعياول -

 بوده است؟

  هسهته  يو اسهتفاده از خهرد جمعه    يزيدر ابتدا به منظور برنامه ر -

ر يه ن هسته به شرح زيا ياعضا يل شد که اساميموفقت تشک يمرکز

 :است

و مهدرس   يجامعهه شناسه   يدکترا يزاده  دانشجويعل يمهد يآقا -

 دانشگاه

شهرستان  ياجتماع يک مددکارينيعباس بنکول  مسئول کل يآقا -

 نوشهر

 يسهت يس اداره بهزيرنجبر  کارشهناس ارشهد و ر ه    يمحمدعل يآقا -

 يشهرستان سار

 ياجتمههههاع ي  کارشههههناس مههههددکار يهوشههههنگ نجفهههه  -

 ياجتمهههاع يژه فهههالح  کارشهههناس ارشهههد مهههددکار   يهههمن -

  کارشناس ارشد مشاوره و کارشناس مسهئول دفتهر   يمانيه سليعال -

 اسههههههههههتان يسههههههههههتيشههههههههههعبه خههههههههههانواده بهز 

 ياجتمهههاع يارشهههد مهههددکار    کارشهههناسيزههههرا نهههاظر  -

مارسهتان  يب ياجتمهاع  ي  کارشهناس مهددکار  يج کاظميقه وريصد -

 يفاطمه الزهرا سار

 ياجتمهاع  يان  کارشناس مسهئول دفتهر مهددکار   يمعصومه محسن -

 استان ياداره کل سازمان زندان ها

 يرويه ن ياجتمهاع  يا نهژاد  کارشهناس ارشهد مهددکار    يه فاطمهه آر  -

 استان يانتظام

و مسهئول اورژانهس    ي  کارشناس ارشهد جامعهه شناسه   يقانال فريل -

 شهرستان بهشهر ياجتماع

و مسئول  يچهره  کارشناس ارشد در رشته روانشناسيماه جهان پر -

 د استانياد شهيبن يدفتر مددکار

 يو دانشهجو  ياجتمهاع  ي  کارشهناس مهددکار  يوا حهر مشهرق  يشه  -

 ارشد يکارشناس

مارستان امهام  يب ياجتماع يکارم زاده  کارشناس مدديفاطمه ابراه -

 يسار ينيخم

 انجههههام داده اسههههت؟  يين هسههههته چههههه کارههههها يهههها -

ن جلسهه  يل جلسه داده که آخريهسته موصوف تاکنون دوبار تشک -

ل انجمن يح فلسفه تشکيبوده است و در خصوص تشر 03/01/۲0آن 

 .نده به شور نشسته استيت انجمن در سال آيفعال يو چگونگ

 ن شعبه انجام شده است؟يتوسط ا يگريچه اقدامات د -

ران شهعبه اسهتان   يه ا ياز جمله اقدامات انجمن مددکاران اجتمهاع  -

و ارسال فهرم   يه مهر و سربرا  اطالع رسانيتوان به ته يمازندران م

سراسهر اسهتان     ير دولته يه و غ ير و ادارات دولتيرش به دوايپذ يها

 يل آن به نهادهها و ارسا يريه مربوا به عضو گيع اطالعيچاپ و توز

الن در يفهارغ التحصه   ييسراسهر اسهتان   شناسها    يردولتيو غ يدولت

 يدر سراسهر اسهتان  اقهدام بهرا     يو خدمات اجتماع يرشته مددکار

مطهابق اساسهنامه انجمهن کهه جهدول آن       03۲3سهال   يزيبرنامه ر

کشهور ارسهال خواههد شهد      يبه انجمن مهددکاران اجتمهاع  ” متعاقبا

 يمردم يمشارکت ها ييشناسا يواقدام برا

 تيعضهو  بهه    يتاکنون چه تعداد در استان توسط شهعبه اسهتان   -

 انههههد؟ آمههههده در رانيهههها ياجتمههههاع مههههددکاران انجمههههن

ت ينفر در استان مازندران ثبت نام شده و به عضو 55ش يتا کنون ب-

 انجمن درآمده اند

 ا تاکنون مکان دفتر انجمن در استان مشخص شده است؟يآ  -

در مجتمهع   يه مکان )دفتر انجمهن( اقهدام شهده و دفتهر    يته يبرا -

 يو صهنف  يعلمه  يت هها يه جهت فعال ين شهرستان ساريرالمومنيام

ه سخت افهزار و ملزومهات   يته ين برايانجمن اجاره شده است همچن

 است شده  ز اقداميدفتر انجمن در مرکز استان ن يکار

شعبه مازندران  يدر انجمن مددکاران اجتماع يتاکنون چه جلسات - 

 برگزار شده اند؟

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/01/najafi.png


 

 

 

 يمهددکاران اجتمهاع   يبهرا  يهيتهوج -يک جلسه آموزشه يتاکنون  -

بها حضهور همهه     ينشست عموم يبرگزار ين برايم و همچنيداشته ا

ر ينهده تهدب  ين انجمن در سال آيا يح برنامه هايانجمن و تشر ياعضا

برگهزار   ين نشست قرار است بهمن مهاه سهال جهار   يشده است که ا

 .شود

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يمنبع: روابط عموم

 کارگروه ها

در حوزه بهداشت  ياجتماع ياز کارگروه مددکار يگزارش

 رانيا يو درمان انجمن مددکاران اجتماع

 

 در حوزه بهداشت و درمان ياجتماع يکارگروه مددکار

 

 در حوزه بهداشت و درمان ياجتماع يکارگروه مددکار

است محترم انجمن مهددکاران  يو پس از دستور ر يبه حول و قوه اله

ل يچلهک در خصهوص تشهک    يموسهو  ياکشور  جناب آقها  ياجتماع

ن يه ن کارشناسان ايد وبزرگان و همچنيکارگروه ها و با مساعدت اسات

ن انجمن پس از ي  کارگروه بهداشت و درمان ايرشته در مراکز درمان

ازده جلسه ي  31/3/03۲0خ يگروه از تارن کاريانتخاب اعضا و شروع ا

در  00/8/03۲0خ يدر تهار  يشه يک ههم اند يه ن انجمهن و  يدر دفتر ا

جلسهه توسهط    03مارستان حضرت رسول اکرم )ص( در مجمهوع  يب

 01/00/03۲0خ ين آن در تارين کارگروه برگزار شده است که آخريا

 .بوده است

 يوص بررسه در خصه  يجين کارگروه تا کنون موفق به حصهول نتها  يا

ف ين شهرح وظها  ييو تع يدر مراکز درمان يت مددکاران اجتماعيوضع

 .زان شده استين عزيا يبرا

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يمنبع: روابط عموم

 ير رسوم يو غ يمسئول کارگروه سکونتگاهها يزدانيبا عباس  ييگفتگو

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع

 ياست که در سهالها  يميمفاهاز جمله  يررسميغ يسکونتگاهها  

ار وسهعت  يون بسيزاسيند مدرنيشدن و فرا ير با گسترش جهانياخ

جاد ياز جوامع جهان ا ياريرا در بس يفراوان يها يافته است و نگراني

 ياجتماع ين مسئله باعث شده که دولتها و سازمان هايکرده است. ا

. در وارد عمهل شهوند   يتريجهت کنترل آنها به طور جد يردولتيغ

انجمهن مهددکاران    يکهه روابهط عمهوم    يادامه  گزارش مصاحبه ا

مسئول کارگروه سهکونتگاه   يزداني يعباسعل يران با آقايا ياجتماع

 :ميخوان يانجمن انجام داده است م يررسميغ يها

 
 يزدانيعباس 

 سهههههههت؟يچ يررسهههههههميمنظهههههههور از سهههههههکونتگاه غ 

ماننهد   يرگه ين ديالبتهه از عنهاو   يکه گاه يررسميغ يسکونتگاه ها

هها و   ينين  کپرنشه يه نشه يرمجاز  منهاطق حاشه  يغ يمسکون ياراض

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2391.jpg
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2390.jpg
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/Abbas-Yazdani.jpg


 

 

 

گفتهه   يشود بهه منهاطق   يف آنها استفاده ميتوص يامثال آنها هم برا

بزرا خارج از نظارت و برنامه  يشهرها يشود که عمدتا در حوال يم

نامتناسهب و   يرند و عمومات با ساختار کالبديگ يشکل م يرسم يها

 .شونديشناخته م ياصولريغ يساختمانها

ک منطقهه بهه عنهوان سهکونتگاه     يه  ييدر شناسا يمتعدد يارهايمع

  ي  فرهنگههي  اجتمههاعيکههيزيوجههود دارد کههه سههاختار ف يررسههميغ

و امالک(  يت اراضي)در خصوص مالک يابعاد حقوق يک و حتياکولوژ

ل يه ن مناطق  بهه دل يشود. در ا يآنها را شامل م يز وجه کارکرديو ن

 يالتيافت تسهيفراوان در در يناقص  دشوار يمات عمومافت خديدر

گر يمشکالت د ياريو بس يمانند آب و برق و خدمات بهداشت عموم

مهت  موجهب   يق ينسب ين ارزانيمت مسکنها نسبتا ارزان است هميق

ن مکان ها را ياز مهاجران و کارگران کم درآمد ا ياريشود که بس يم

 .اسکان انتخاب کنند يبرا

 يفهاحش همگنه   يختگه يباعهث درههم ر   يو فرهنگه  يقوم يتفاوتها

ن منهاطق  يت از آنجا که در ايشود. در نها ين مناطق مين در ايساکن

کمتهر بهر آن    يتيامن يکمتر وجود دارد و فضا ينظم و انظباا شهر

توانهد محهل وقهوع    يسهت  امها م  ينگونه نيحاکم است  هر چند لزومات ا

 .اشدهم ب ياجتماع يها ياز ناهنجار ياريبس

ن موضوع يوجود دارد و چرا پرداختن به ا يررسميچقدر سکونتگاه غ

 ت دارد؟ياهم يک موضوع جداگانه در حوزه اجتماعيبه عنوان 

ت جههان  يه ارد نفر از کل جمعيليک ميبرآوردها  حدود  يمطابق برخ

تهوان نهام    ين شهده مه  يهي تع يکهه مطهابق شاخصهها    ييدر محله ها

کننهد کهه بخهش     يمه  ينهاد زنهدگ  بر آنها يررسميغ يسکونتگاه ها

افتهه واقهع   يا توسهعه ن يدر حال توسعه  ين تعداد در کشورهاياعظم ا

ژه کالنشههرها  يه ه شهرها و بهه و ين مناطق در حاشيشتر ايشده اند. ب

ش از يبه  يرسم يآمارها يشوند. در حال حاضر مطابق برخ يافت مي

از  شيشده است که در مجموع به  ييسکونتگاه در کشور شناسا 811

درصهد   01رد و الاقهل  يه گ يکشور را دربر م يهزار هکتار از اراض 53

 .داده اسههههههت يت کشههههههور را در خههههههود جهههههها يههههههجمع

ن يه سهتند کهه ا  يق نيه ن ارقهام کهامال دق  يد توجه داشت که ايالبته با

و  يته يبودن شاخصهها  تحهرک جمع   يفيتواند به خاطر ک يمسئله م

پ ين تين اينساک ياطالعات فرد يکه در جمع آور يمشکالت خاص

کهه   يره کننهده ا يه ن تعداد خيمحله ها وجود دارد باشد. به هرحال ا

سهکونت   يررسميغ يو شناخته شده  در سکونتگاه ها يبه طور رسم

را  يدارد که توجه خاص يبرند ما را وام يدارند و از عوارض آن رنج م

 .ميطه داشته باشين حيبه ا

 يدر هرجها  يررسميغ ين سکونتگاه هايکه ساکن ين خطراتيمهمتر

 يت بهداشهت يا با آنها مواجه اند همهانطور کهه اشهاره شهد  وضهع     يدن

و البتههه  آنچههه توجههه  يافههت نههاقص خههدمات عمههومينامناسههب و در

ت بهد حقهوق   يکنهد  وضهع   يار نگهران مه  يرا بس يمددکاران اجتماع

رد. يه گ ين افهراد صهورت مه   يه است کهه در قبهال ا   يضيانسانها و تبع

ن منهاطق بهه شهدت در    يه ن ايساکن يجسم و يت سالمت روانيوضع

من ين منهاطق فرسهوده و نهاا   يه از ا ياريمعرض خطر است. بافت بسه 

ا سهاخت  يه  يعه يطب يکه رخهدادها  ين مسئله در مواقعياست و هم

ار ين افراد بسه يرا به ا يافتد امکان خدمات رسان يدست بشر اتفاق م

 .کند يسخت م

ب يا در مجموعهه آسه  که مه  ياز رفتارها و حوادث يارينکه بسيضمن ا

 يشترين مناطق امکان وقوع بيم در ايده يقرارشان م ياجتماع يها

اجرا شده اما  يخوب ير برنامه هاياخ يخواهند داشت. البته در سالها

محهروم   ين مناطق از آموزش رسمياز ا ياريهنوز هم کودکان در بس

جهزو حقهوق    يت همگه ي  و امنيمنياند. بهر حال آموزش  سالمت  ا

ن مناطق احتمال محروم ماندن از آنهها  يند که در ايانسان ها يساسا

 .اد استيار زيبس

ن مناطق چه يدر ا يو مخصوصا مددکاران اجتماع يفعاالن اجتماع

 يرا بهرا  يتيچهه مهومور   يکنند و انجمن مددکاران اجتماع يکار م

 طه در نظر گرفته است؟ين حيخود در ا

 ياست که برنامهه هها   يياطه هياز جمله ح يررسميغ يسکونتگاهها

 يشهرسهاز  يتهها يبافتها و فعال ينوساز يدر کنار برنامه ها ياجتماع

گذشهته انهواع    يت در آنها دنبهال شهود. در سهالها   يست با جديبا يم

و  يته ياز اقهدامات امن  :ن مناطق بهه کهار گرفتهه شهد    يکردها در ايرو

در  يصرف که صراحتا به دنبال حذف مسا ل متعدد اجتمهاع  يسيپل

که به نظر من همهه   يو اجتماع ين مناطق بودند تا اقدامات فرهنگيا

 يباشند در کنار هم ضهرور  يزيو برنامه ر ين عوامل اگر با هماهنگيا

 .اند

 
 ير رسميسکونتگاه غ

ت اسهت. حضهور   يه ف حاکمياز وظها  يکين مناطق يت در ايجاد امنيا

بهدون  نکه يت خواهد شد اما مشروا بر ايجاد حس امنيس باعث ايپل

ده يپد يت باشد و نه سلب و رفع موقتيعجله و به منظور استقرار امن

بهزرا کشهور     ين مناطق به خصهوص در شههرها  ياز ا يها. در برخ

اجازه  يردولتيغ يها کمک کرده اند تا به سازمانها يدولت و شهردار
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جهاد  يآن ا يمختلف و در په  يهاNGO بدهند با ورود يشتريمانور ب

ز اجهرا  يه ن يخهوب  يها اقدامات و طرحها CBO و يمردم يانجمنها

 يم مه ين طرحهها را عقه  يه از ا ياريکهه بسه   يشده است. اما مسئله ا

 يتهها ين سهازمانها از آن منهاطق  فعال  يه ن است که با رفتن ايگذارد ا

 يف شهده و بهه مهرور فرامهوش مه     يز ضعيآنها ن يو مشارکت يآموزش

ن يه ن اينسهاک  ينيو عقهب نشه   يديه ناام ين مسئله گهاه يشوند. هم

 .کند يجاد ميها ا يمناطق را از همکار

ن يه انجمهن در ا  يررسهم يغ يکه کارگروه سهکونتگاه هها   يمطالعه ا

ز اقهدامات  يه ن يحوزه انجهام داده نشهان داد کهه مهددکاران اجتمهاع     

ها ين مناطق انجام داده انهد امها متوسهفانه مستندسهاز    يدر ا ياثرگذار

م ينه يب ينم يقو يجتماعا ياز گزارشات مددکار ينبوده و نشان يقو

 .ستيدر آنها برجسته ن ياجتماع يات و گفتمان مددکاريا الاقل ادبي

 يل کهارگروه سهکونتگاهها  يران با تشهک يا يانجمن مددکاران اجتماع

را از ابعهاد مختلهف    يررسهم يغ يدارد سکونتگاه هها  يسع يررسميغ

 يتهها ياجرا شده را بسنجد  ظرف يکند  نقاا ضعف برنامه ها يبررس

را مشخص کند و با دانشگاه هها و   يورود و مداخله مددکاران اجتماع

جههت   يمددکاران اجتمهاع  يآموزش يه محتوايدر ته يمراکز آموزش

 يل و توان قانونين حوزه کمک کند. قطعات با توجه به پتانسيورود به ا

ت امکانهات  يه   در جهت تقويو علم يک نهاد صنفيانجمن به عنوان 

ز يه ن حهوزه ن يه بهه ا  يورود مددکاران اجتمهاع  يابر يو قانون يحقوق

 .شود يتالش م

ل وضهع موجهود و   يه ن هدف ما در درجه اول الزم اسهت بهه تحل  يبا ا

م. کارگروه سکونتگاهها در حال حاضر در يم وضع مطلوب بپردازيترس

ک يک سازمان و يادمان باشد که انجمن يالبته  .ن مرحله قرار دارديا

همهانطور کهه سهود همهه      يعنه ي .نهه اسهت  و داوطلبا يردولتينهاد غ

رد به همه مددکاران يگ يکه در چارچوب انجمن انجام م ييتهايموفق

 يکهه انجمهن مه    يگردد  برنامه ها و اقدامات يبرم يو فعاالن اجتماع

 .د با کمک همه همکاران باشديتواند انجام دهد هم با

همههه  يتوانهد بههرا  يمهه يرومنههديار نيبسه  يبان صههنفيانجمهن پشههت 

و انسهجام و   يقتا قهدرتش را ههم از همبسهتگ   يکاران باشد اما حقهم

دوارم که همه ين اميآورد. بنابرا يخود مددکاران به دست م يهمکار

م يبه قدرتمندشدن انجمن کمک کنه  يشخص يبدون قصد و غرضها

 ياجتماع يهدف حرفه مددکار يت گروههايم حرفه و در نهايتا بتوان

ال در يه خ ياسهت کهه به    يانصهاف  يمن به م. به اعتقاد يرا توانمند کن

گران يم ديم و منتظر بمانيبه کسب و کار خود مشغول باش يگوشه ا

 .بکنند يما کار يبرا

به شهما عهرض    يررسميغ يکارگروه سکونتگاهها يتهايدر مورد فعال

د  در حهال  ينيد ببيتوان يت انجمن ميکنم که همانطور که در سا يم

  بههه همههت چنههد تههن از يسههمرريغ يحاضههر کههارگروه سههکونتگاهها

ش گرفتههه کههه يدوسههتان باسههواد و فعالمههان  چنههد برنامههه را در پهه 

وستن افراد فعهال  يانجمن و پ يم با کامل شدن شعبات استانيدواريام

خواههد   يشهتر ين برنامه قوت بيکشور ا ير شهرهايو عالقمند در سا

 .مطرح شود يديجد يده هايگرفت و ا

م  مستندکردن پهروژه  يکن يم يريگيپدا يتها که شدين فعاليک از اي

کهار   ياز ابتهدا  يررسهم يغ يکه در سکونتگاهها يجامعه محور يها

مهدون شهدن    يتا کنون صورت گرفته است. بهرا  يمددکاران اجتماع

ن حهوزه  يه کهه در ا  يه شهده و همکهاران  يه ته يين گزارشات  فرمهايا

مذکور  افت فرميتوانند با تماس با انجمن و در يداشته اند م يتيفعال

ار ما بگذارند تا انشاءاهلل با نهام خهود آنهها در    يات را در اختين تجربيا

ان و ين خواههد شهد بهه دانشهجو    ين عنهوان تهدو  يکهه بها همه    يکتاب

ا يه لهد  تجربهه   ياز وجهود  ف  يگر منتقل شود. اگر هم کسيهمکاران د

ران اطالع دارد به ما اعالم کننهد کهارگروه   يا يدر هرجا يطرح موفق

ت ين گزارشها کمک خواهد کرد. در سايو مکتوب نمودن ا نيدر تدو

ک بخش به کارگروه سکونتگاهها اختصاص داده شده که يانجمن هم 

ا مقهاالت خهود را در آنجها    يه ادداشهتها و نکتهه   يتوانند  يهمکاران م

 .منتشر کنند

ن و يز قهوان يه ن حهوزه انجهام شهده و ن   يکه در ا ييمقاالت و پژوهشها

ل شهدن  يه شهده و در حهال تکم   يرد جمهع آور که وجود دا يمقررات

قابههل رجههوع در انجمههن در حههوزه     يويم آرشههياسههت تهها بتههوان  

م ين است که بتوانيده آل ما ايم. ايجاد کنيا يررسميغ يسکونتگاهها

که  يسند و دانشينو ين حوزه ميدر ا يکه مددکاران اجتماع يمقاالت

 يعلمه  يحفلهادر م يسيم را به زبان انگليکن يد مين حوزه توليدر ا

ن کارگروه يت ايمدت کوتاه فعال يم و آنگونه که در طيا عرضه کنيدن

اسههت و اگههر همکههاران   يافتنين امههر دسههتيههم  ايههمتوجههه شههده ا

ا دوطرفهه خواههد   يه تعامل ما با دن يدانشمندمان کمک کنند به زود

 يمهوفق  يد پژوهش ها و گهزارش طرحهها  يشد. اما در گام نخست  با

ر توسهعه مهان کمهک    يتواند به ما در مس يارد و ما وجود ديکه در دن

 .ميکند را ترجمه و در دسترس همگان بگذار

 يکه در موضوعات مختلف در انجمن برگهزار مه   يتخصص ينشستها

ز صورت خواههد گرفهت کهه البتهه مها      يشود با موضوع سکونتگاهها ن

 ين نشستها فقهط در تههران نباشهد و در شهعبات اسهتان     يم ايدواريام

م دانهش و بضهاعت   يت بتهوان ين مدل اجرا شود تا در نهايم اانجمن ه

 يمختلف از جمله سهکونتگاهها  يرا در حوزه ها ياجتماع يمددکار

م بهه توانمندشهدن   يتهوان  يمه  يم. قطعا ما زمانيت کنيتقو يررسميغ

 يم که به دانش روز و مهارت کافيکمک کن يررسميغ يسکونتگاهها

 .ميمجهز باش



 

 

 

 رانيا يجمن مددکاران اجتماعان يمنبع: روابط عموم
 

در  ياجتماع يمددکار ينشست تخصص

 بهداشت و درمان برگزار شد

 
ران بها عنهوان   يا يانجمن مددکاران اجتماع ين نشست تخصصيسوم

در بهداشهت و درمهان در روز پنجشهنبه مهورخ      ياجتمهاع  يمددکار

 ي  پژوهشيدر مرکز آموزش 31ت يلغا 06:31 از ساعت 00/8/03۲0

 .حضرت رسول اکرم )ص( برگزار شد ينو درما

ران و يه ا ياسهالم  يجمههور  يپس از تالوت قرآن و پخش سرود مله 

دحسهن  ي  اههداف نشسهت توسهط س   ياجتمهاع  يمددکار يسرود مل

 .ح شديران تشريا يس انجمن مددکاران اجتماعيچلک  ر  يموسو

 رنجبهر   ا يه ن يبخشه  ا يک انيآقا همانند يشکسوتانيد و پيسپس اسات

 نقش نهيزم در يحاتيتوض رمضانلو وخانم ينيرعابديم  يفاکر نعمت 

 يعلهوم  خانم آن از پس .دادند درمان و بهداشت در ياجتماع مددکار

 از( ص) اکرم رسول مارستان حضرتيب ياجتماع يکارشناس مددکار

 مهورد  در يگزارشه  ارا هه  به مرکز نيا ياجتماع يمددکار واحد طرف

 .پرداخت مارستانيب نيا ياجتماع يمددکار يتهايفعال

 ي  پژوهشير مرکز آموزشين دکتر غفارزاده مدين نشست همچنيدر ا

مهددکار   يت نقش اجتماعياهم خصوص ز دريرسول اکرم ن يو درمان

 .عنوان نمود يمارستان با توجه با تجارب خود مطالبيدر ب ياجتماع

وزارت  يو توانمندسهاز  يتيرکل دفتهر امهور حمها   يمهد  يغفهار  يآقا

ن يه گهر اشهخاص حاضهر در ا   يز از ديه ن ين  کهار و رفهاه اجتمهاع   تعاو

در مراکهز   يت استفاده از منابع اجتماعيش بود که در مورد اهميهما

 .ان کرديرا ب ينکات يدرمان

 يشهرکت مله   ياجتمهاع  يآرا مسهئول مهددکار   ياسد يدر ادامه آقا

ز در ارتبهاا بها نقهش و    يه ران نيه ا ينفت يش و پخش فراورده هايپاال

ن شهرکت  يه وابسته بهه ا  يدر مراکز درمان ياجتماع يت مددکارياهم

 .را ارا ه نمود يمطالب

در بهداشت  ياجتماع يج جلسات کارگروه مددکاريده نتايسپس چک

ران در خصوص نقهش مهددکار   يا يو درمان انجمن مددکاران اجتماع

ان يههنههت و توسههط آقا يق پاورپويههمارسههتان از طريدر ب ياجتمههاع

ن در نشست از جمله يروز عنوان گشت و حاضريه فو کاو ينيرعابديم

  يو درمان يمراکز بهداشت ياجتماع ين و کارشناسان مددکاريمسئول

نهه  ين زميان نظرات خود در ايان به بيشکسوتان و دانشجويد  پياسات

 .گشت يپرداختند و مطالب جمع بند

نجمن يماه ين نشست تخصصيگزارش دوم ا ه  ن ا

ر ايا ياجتماع يمددکا ب ن  ر“موضوع  را  يمددکا

اجتماع ياجتماع ها و خدمات  ن دا زن مورد  يتخصص يدر 

نين دا ن ز ز  ده هايا وا ن و خا  ”شانيان 

 
ران در يه ا ياجتماع يانه انجمن مددکاريماه ين نشست تخصصيدوم

 ياجتمهاع  يمهددکار »با موضوع  33/11/03۲0روز پنجشنبه مورخه 

خههانواده ان و ياز زنههدانيههمههورد ن يدر زنههدان ههها و خههدمات اجتمههاع

 يته يو ترب ينيسازمان زندان ها و اقهدامات تهوم   يبا همکار« شانيها

ن يه ل گهزارش ا يه د کهه در ذ يه کشور در ندامتگاه تههران برگهزار گرد  

 :گردد ينشست ارا ه م

سهاختمان انجمهن    يصبح روز پنجشهنبه از جلهو   7:31رأس ساعت 

همانان نشست به سمت ندامتگاه يران اتوبوس ميا ياجتماع يمددکار

د. در ابتهدا بهه   يه وارد آن مرکز گرد 8:31تهران حرکت کرد و ساعت 

ر محترم مرکز به ي  مديفتح يجناب آقا يم ساعت با همراهيمدت ن

ن ندامتگاه پرداختهه  يک ايمختلف زندان شماره  يد از بخش هايبازد

   .شد

دو گروه  يفتح يحات آقاين بخش از ندامتگاه تهران بنا به توضيدر ا

)بازداشت موقت( « تحت قرار»ان يک گروه زندانيدارند وجود  يزندان
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مختلهف   يان در بنهدها يک از زنهدان يه ههر   .«نيمحکهوم » يگريو د

ن يمحکوم يگردند مثالت گروه سن يک ميگر تفکيکديبراساس سن از 

 6:31رنهد. در زنهدان سهاعت    يگ يک بند قرار مه يسال در  35تا  08

 يگردد و هوا خهور  يشروع م يدار باش است و با ورزش صبحگاهيب

بر خالف زندان  يان قرار دارد و حتيار زندانياز صبح تا غروب در اخت

اه در محوطهه داده شهده   يه گر به آنان اجهازه کاشهت گهل و گ   يد يها

 يبندها ههوا خهور   يانجام نظافت داخل يزمان ها برا ياست. در برخ

 .ز وجود داردين ياجبار

تخت وجود دارد  05اتاق اتاق و در هر  06ن بخش يدر ا يبه طور کل

ت( حضهور  يه )مضاف بر ظرف ينفر زندان 33تا  0۲ن ياما در هر اتاق ب

زان سابقه و مدت حضور در زنهدان  يدارند. معموالت هر اتاق بر اساس م

 يشهتر يب يکه مدت زمهان  يانيزندان يعنيرد يگ يان تعلق ميبه زندان

ک يه ز در يه ند يه ان جديک اتاق و زنهدان يدر زندان به سر برده اند در 

 .رنديگ ياتاق قرار م

م و رأس سهاعت  يد به سالن کنفرانس مرکز وارد شهد ين بازديبعد از ا

بطور  ينشست تخصص يد و پخش سرود مليبا تالوت قرآن مج ۲:15

ر مقدم بهه  يبرنامه ضمن عرض خ يدر ابتدا مجر .ديآغاز گرد يرسم

ت يريدژه مه يه ن  تشکر از سازمان زندان هها  بهه و  يهمانان و همچنيم

نهه  يران کهه زم يا يمحترم ندامتگاه تهران و انجمن مددکاران اجتماع

  يفتحه  ين نشست را فراهم سهاختند از جنهاب آقها   يا يبرگزار يها

ن سخنران بهه  ين ندامتگاه تقاضا کردند تا به عنوان اولير محترم ايمد

در ابتهدا ضهمن خهوش     يفتح يجناب آقا .انات خود بپردازنديراد بيا

شان يان پرداختند. ايازها و مسا ل مختلف زندانيح نيتشر به ييآمدگو

ن درجهه  يمخهاطب  .ان داشتند که در زندان دو مخاطب وجود دارديب

ن درجهه دوم خهانواده آنهان    يباشهند و مخهاطب   يان مياول خود زندان

ازها و مسا ل خاص خود را دارند. اما ين گره ها نيک از ايهستند. هر 

 يازهها ين است که توجه بهه ن يت دارد اآنچه که در حال حاضر ضرور

ست به روان شناسهان و مهددکاران   يبا يان ميزندان يو اجتماع يروان

سهت  يبا يآنان م يواگذار گردد و مسا ل و مشکالت اقتصاد ياجتماع

 .ن و کارشناسان واگذار گرددير متخصصيبه سا

ست بدان پاسهخ داده  يبا يکه م يان داشتند که سؤال اساسيشان بيا

 :ن است کهيا شود

د ارا هه گهردد تها آنهان را از     يه ان چگونهه با يخدمات مختلف به زنهدان 

 بازگشت به جرم باز دارد؟

س است و از لحاظ ساخت و ساز يک زندان تازه توسيندامتگاه تهران 

ان يباشد اما زنهدان  يکشور م ين زندان هاياز مجهزتر يکيو امکانات 

هسهتند.   يو زنهدانبانان قبله  ان ين زنهدان همهان زنهدان   يو زندانبانان ا

ر رفتار گردد. تها بهه امهروز از    ييتواند موجب تغ يوار نمير در و دييتغ

ارا هه خهدمات    يچگهونگ  يبررس ين مختلف برايگروه ها و متخصص

ار يبسه  .د نشهده اسهت  يه جهه مهورد انتظهار عا   يم اما نتيکمک گرفته ا

ور ن منظه يه ا ين جلسه ارا ه راهکار برايا يم که خروجيمشتاق هست

که معموالت بعد از ارا ه خدمات مختلهف چهه در داخهل     يجينتا .باشد

ر ييه گهردد در تغ  يان ارا هه مه  يزندان و چه در خارج از آن بهه زنهدان  

 .دار استيا دو ماه پايک يان تنها يزندان

ت اسهت کهه   يار حا ز اهميان مشارکت دو گروه بسيدر کمک به زندان

ن زنهدان  يست. گروه اول مراقبتا به امروز کمتر به آن ها توجه شده ا

در عرصهه   ينهد يست فرآيبا يان هستند. ما ميو گروه دوم خود زندان

م مشهارکت زنهدانبانان و   يم تا بتهوان يريدر نظر بگ ياجتماع يمددکار

شتر فاصله و شکاف به وجود آمهده  يم و هر چه بيان را جلب کنيزندان

ن نهدامتگاه  يه از ا يشهان در ادامهه بهه ارا هه آمهار     يا .ميرا کاهش ده

زنهدان داشهته    ينفهر ورود  3111ر حهدود  يک ماه اخيپرداختند. در 

د داده شهود کهه مجموعهه حاضهر تنهها      يه ز بايح نين توضيم. البته ايا

ن آمار تنهها مربهوا بهه    يباشد و ا يرا ميان با حکم سرقت را پذيزندان

ن يه اسهت. از ا  ييار آمهار بهاال  يباشد که بسه  ين به سرقت ميمحکوم

نفر جزء گروه بازداشت موقت هسهتند و حهداکثر    0111ود تعداد حد

ماننهد.   ين زندان مه ينفر در ا 0111شوند اما حدود  يروز آزاد م 01

 ينفهر ورود  51م در روز ييق تهر بگهو  يه م بطور دقيدر واقع اگر بخواه

مههارت   01روز اول  01 يم براي. اگر ما بتوانينفر خروج 33م و يدار

اول  يدر روزها ياجتماع يم و مداخله مددکاريرا به آنان آموزش ده

د الورود مراجعه کننهد  يان جديرد و خود مددکاران به زندانيصورت گ

ان داشهته  يزنهدان  يزنهدگ  يرا بهر رو  يار خوبيرات بسيم توثيتوان يم

ان بها آن مواجهه هسهتند    يکهه زنهدان   يم و از تسلسهل مشهکالت  يباش

د از مباحهث  يه د عهرض کهنم کهه مها با    يان بايدر پا  .ميکن يريجلوگ

ن از جملهه  يم و همه متخصصه يآن استفاده کن يبه سبک بوم يعلم

ک مصهلح  ير و تشکر به عنوان يد محترم دانشگاه ها بدور از تقدياسات

 .ندينما ياريش ما را يش از پين عرصه تالش کنند و بيد در ايبا

محترم انجمن مهددکاران  س يچلک  ر  يموسو يدر ادامه جناب آقا

ن  از يهمانهان و همچنه  يران ضمن تشکر از حضور همه ميا ياجتماع

 يدگاه اجتمهاع يه ن نشست  از ديا يقبول برگزار يسازمان زندانها برا

ان ضهرورت  يه شهان در ادامهه بهه ب   ير کردنهد. ا يز تقهد يه ن يفتح يآقا

ش تعامهل بها سهازمان هها و     ين نشست ها پرداختند. افهزا يا يبرگزار

ن را ين و مسهئول ين متخصصه يدگاه ها به يش تبادل اطالعات و دياافز

ان يه ن نشسهت هها دانسهتند و ب   يه ا يل بر گزارين دالياز مهمتر يکي

ن يدر ا ييت هاياست اما ظرف ير دولتيک نهاد غيداشتند که انجمن 

 يمختلف اجتماع يار در حوزه هايتواند بس يانجمن وجود دارد که م

 يت ها مين ظرفياز جمله ا .گردد وارد  ذارر گيک نهاد توثيبه عنوان 



 

 

 

ر نهادها  سازمان ها  انجمن ها  حضهور  يتوان به تعامل و ارتباا با سا

 اشهاره  …ن مختلف در انجمهن و  يد  صاحب نظران و متخصصياسات

 .کرد

جاد شده اسهت و بهه دنبهال    يا يمختلف ينشست ها کارگروه ها يبرا

م يزنهدان هها داشهته باشه     يراژه بيک کار گروه ويم بود تا يآن خواه

 ين کار گروه مختص به تهران نخواهد بود. ما ميالبته حوزه عملکرد ا

ه بهر  يه ن و بها تک يد  صاحب نظران و مسئولين اساتيم با ارتباا بيتوان

 .ميش دهه يتعامل خود را بها سهازمان هها افهزا     يکارشناس يبحث ها

و  يمله ک برنامهه ع يه ن يتهدو  ين اسهت کهه بهرا   يگر ما ايشنهاد ديپ

کهه   يم. برنامهه ا يدر زندان ها گام بهردار  ياجتماع يمددکار يياجرا

 يرد. ما مه يان را در بر گيان  زندانبانان و خانواده زندانيسه گروه زندان

ن يه شکسهوتان ا يد  پيم با استفاده از نظرات صاحب نظران  اسهات يتوان

آن  ياما به شکل بوم يات جهانين  با استفاده از تجربيحوزه و همچن

 …ه کتاب ها  جزوات و يته .ميين نماين برنامه را تدويمه مهر ايتا ن

 يک هها يه نيلک کهانون . ميکن کمک ميتوان يم سازمان کارکنان يبرا

 يز مه يه ن ياجتمهاع  يمهددکار  يو شرکت تعهاون  ياجتماع يمددکار

ت هها در جامعهه   يه ن ظرفيه نهد. ا ينما يارين عرصه ما را يتوانند در ا

 .د داردوجو ياجتماع يمددکار

و  ين مختلهف و بها همکهار   يم با اجماع نظهرات متخصصه  يتوان يما م

ن يز از اير جوامع نيم که سايرا ارا ه ده يين الگوهايمسئول يهمفکر

تحقهق   يبهرا  ين نشست ها محفليا يند و برگزاريالگوها استفاده نما

 .باشد ين امر ميا

 يآقها  راد  يدکتهر صهمد   يدر ادامه برنامه پنل نشست با حضور آقا

 .ديبرگزار گرد يقربان يو آقا يد کمال موسويس يدکتر قجاوند  آقا

ت يدانشگاه ترب يئت علميراد  عضو ه يدکتر صمد يابتدا جناب آقا

خود در حوزه زندان  يو عمل يعلم ياز کارها يان مختصريمعلم به ب

 01را که در حدود  يقيتحق يافته هايپرداختند و به صورت مختصر 

ارتباا با سرقت جوانان بزهکار انجام داده بودنهد اشهاره   سال قبل در 

شهان  يکردند. ا يک سؤال مطرح ميافته ها را در قالب ين يکردند و ا

ان تها پهدر   يزنهدان  يق سهابقه خهانوادگ  يه ن تحقيان داشتند که در ايب

 ينفر نمونهه  دارا  351ک نفر از حدود يد که جز يگرد يبزرا بررس

دند. پدران اکثر افراد مصاحبه شهده جهز   نه جرم در خانواده نبويشيپ

خهانواده   ين اعضها يانگيه بودنهد. م  ييکشهاورز و روسهتا   يخانوده ها

ا يه ک همسر ي ين جوانان تنها داراياما خود ا .نفر بوده است 6بات يتقر

ن اسهت  يه شهود ا  ين جا مطرح ميکه در ا يک فرزند بوده اند. سؤالي

 قت زده اند؟ط دست به سرين شراين جوانان با ايکه چرا ا

ن دانشهگاه و زنهدان   يه به يان چند تشبين در ادامه به بيشان همچنيا

باز  يند هر دانشگاهيگو يان داشتند که معروف است ميب .پرداختند

ر يه اخ يشود. اما در جامعه ما در سهال هها   يبسته م يشود در زندان

ما  ين موضوع را رخ داده است. هر چقدر تعداد دانشگاه هايبرعکس ا

افتهه  يش يز در جامعهه مها افهزا   يه افته است  زندان و زندان نيش يافزا

 .است

آموختن  يک دانشگاه بزرا برايشود زندان خود  ين گفته ميهمچن

 ير دانشگاه ها تفاوتين دانشگاه با سايان اياما دانشجو .است يتبهکار

گردنهد مگهر    يگر به دانشگاه بر نميد يان دانشگاه هايدارند. دانشجو

ان دانشگاه زنهدان  يبخواهند دانش خود را باال ببرند اما دانشجونکه يا

 .شهتر شهده اسهت   يگردند که دانششان ب ين دانشگاه برميبه ا يزمان

ن است کهه بهه دنبهال    يا يمددکاران اجتماع يفه و نقش اصلياما وظ

مهددکاران   يخواهند کرد نقهش هها   يها باشند. در ادامه سع« چرا»

 .ميقرار ده يحوزه مورد بررسن يشتر در ايرا ب ياجتماع

 يمحتهرم تعهاون   ي  از اعضها يد کمهال موسهو  يس يسپس  جناب آقا

ن يدر سهن  ياز بزهکار يريشگيبه لزوم توجه به پ ياجتماع يمددکار

ساختن انسان ها اگر از  يان داشتند که برايشان بين پرداختند. اييپا

را  يمتهر ک ينه هايم به مراتب هزياقدام کن يو نوجوان يدوران کودک

نکه تعداد يا يافتاده ما به جا يم پرداخت. چه اتفاقينده خواهيآ يبرا

ن يه ش اينشان از افهزا  يم  آمار و ارقام ها همگيان را کاهش دهيزندان

د در يه ده را بايه ن پديه ا يده در جامعه دارند. علت و موضوع اصهل يپد

 .ميجست و جو کن يو نوجوان يت دوره کودکيم و تربيتعل

هسهتند کهه    ينين متخصصين و بهتريمناسب تر يجتماعمددکاران ا

نهرم و   يراته ييند امها تغ يجاد نماير اييتوانند در رفتار انسان ها تغ يم

جهاد  يا يبرا يآرام متناسب فرهنگ و آداب جامعه. مددکاران اجتماع

ب در کهدام  يباشهند کهه آسه    ين مسوله ميا يير به دنبال شناساييتغ

ن موضهوع کمهک   يه شده است. شناخت اجاد يافراد ا يمرحله از زندگ

 .ب خواهد نموديحل آس يبرا ياديز

اسهت.   يو نوجهوان  ين مسا ل در دوره کهوک ياز ا ياريشه بسياساسات ر

ب ها اقهدام  يآس يارياز بس يريشگيپ ين دوره برايد در اين  بايبنابرا

 .گردد

  يقربهان  ي  جنهاب آقها  يد کمال موسهو يس يآقا يبعد از صحبت ها

ان ضهرورت  يه ن فعال در سازمان زندان ها به بياز مسئول يکيبعنوان 

ان يه شهان ب يدر زنهدان پرداختنهد. ا   يحضور مددکاران اجتمهاع  يها

و  يروانه  يب هها ينه سهاز آسه  يتواند زم يده زندان ميداشتند که پد

اخهتالالت   .و خهانواده آنهان باشهد    يبر فهرد زنهدان   يمختلف ياجتماع

فرزنهدان    ي  بزهکهار يودکشش به خي  گراي  اضطراب  افسردگيروان

 هها  بيآسه  نيا جمله از …طالق همسر  فقر  هرج و مرج خانواده و 

ب هها  ين آسه يه هش اکها  يبهرا  اسهت  يضهرور  نيبنهابرا . باشهند  يم

وارد  يمختلهف از جملهه مهددکاران اجتمهاع     ين حوزه هها يمتخصص



 

 

 

ن يمحقق خواهد بود که همه متخصصه  ين امر تنها زمانيگردند. اما ا

 .نديگر مشارکت نمايکدي ينه با تعامل و همکارين زميدر او نهادها 

ان داشهتند  يه ب يقربان يآقا يل صحبت هايراد در تکم يدکتر صمد

در زندان روشن است اما آنچه  يکه ضرورت حضور مددکاران اجتماع

د بهدان  يمهم است نوع حضور و عملکرد آن ها در زندان هاست که با

د يه کهه با  يين کارهها يجمله مهمتر ن منظور ازيا يپرداخته شود. برا

 ياجتمهاع  مدکاران نشيگز در ستيبا يم  ن است کهيرد ايصورت گ

 ياجتمهاع  يکارکنهان مهددکار   يآمهوز  بهاز  ن يهمچن و ها زندان در

 .ردياقدامات الزم صورت گ

د يدکتهر قجاونهد از اسهات    يز نفر چهارم پنهل  جنهاب آقها   يدر ادامه ن

شان ابتدا به يراد فرمودند. ايا اخود ر يصحبت ها ياجتماع يمددکار

که در حوزه زندان ها انجام داده انهد پرداختنهد.    ييان سوابق کارهايب

 80ک سال مددکار زندان بهوده انهد و از سهال    يبه مدت  0376سال 

سهازمان زنهدان هها بهه      يکهاربرد  يعلمه  يز در بخش آموزش هها ين

 .باشند يمشغول م ياجتماع يآموزش مددکار

مجههز بهه گهوش سهوم و      ياشتند که مددکاران اجتماعان ديشان بيا

ن يز به ايتوانند با تجه يم يباشند. مددکاران اجتماع يچشم سوم م

 ييدر زندان ها نقش به سهزا  ياجتماع يند مددکاريمهارت ها در فرآ

رخ  يزندان يکه در زندان و برا يند. مثالت با مشاهده اتفاقاتيفا نمايرا ا

را بهه آن مسهوله حسهاس سهازند. شهناخت      ن زندان يدهد مسئول يم

ن مهوارد اسهت.   ياز ا يکيان از جمله يخاص زندان يخرده فرهنگ ها

بهر اسهاس مشهاهده     يا مثالت در بخش مالقهات  مهددکاران اجتمهاع   ي

مهادران   ير دادن فرزند بهرا يش يک اتاق برايجاد ياز به ايضرورت و ن

ودکان و فرزنهدان  و مراقبت از ک يباز يک اتاق برايا يمالقات کننده 

 يينهد. شناسها  يشهنهاد نما ين پيان را بهه مسهئول  يمالقات کننده زندان

ان است. خانواده ها چگونه ياز خانواده زندانيمورد ن ينکه چه خدماتيا

 از يهمگ …ند و يآ يم يريند  از چه مسيآ يان ميبه مالاقات زندان

 يمه  ياجتمهاع  مهددکاران  واقهع  در. است ياجتماع مددکاران فيوظا

 .باشند انيزندان خانواده و انيزندان زبان و گوش چشم  ستيبا

در زندان هها و   ياجتماع يان مشکالت مددکارين به بيشان همچنيا

ط پرداختند. در ساختار ين شرايبرون رفت از ا يبرا يشنهاداتيارا ه پ

ک اداره کهل  يد يم. ما بايندار ياجتماع يزندان ها ما ساختار مددکار

ن اداره بهه عنهوان   يم و ايينما يدر سازمان طراح ياجتماع يمددکار

 ياجتمهاع  يف مددکارين  شرح وظايقلب تپنده سازمان باشد. همچن

وجود  يک اتاق فکر در هر زندانيست يبا يد نظر دارد. مياز به تجدين

ن و ي  افسر نگهبانهان  مهراقب  يداشته باشد و در آن مددکاران اجتماع

 .ندينما يشياند هم مختلف مسا ل يبرا و اشندب داشته حضور …

شهود و   ينمه  ياديه اعتمهاد ز  يدر حال حاضر به مهددکاران اجتمهاع  

ک يه رد و آنهان محهدود بهه    يه گ يز به آنان تعلق نمين ياديامکانات ز

در  يکه حته  ييشده اند. تا جا ير تخصصيف مشخص و غيوظا يسر

خهود   يابزارهها  ن کهار ياز مهمتهر  يکياز موارد مددکاران از  ياريبس

 يکنند. خود باور ياستفاده نم يتيل امنيد از منزل به داليبازد يعني

 .ن آمده استييار پايبس ياجتماع يدر مددکار

مهددکاران   يز نتوانسهته انهد خهود را نشهان دهنهد. جها      يمددکاران ن

 .است يز به شدت خاليسازمان ن يها ياست گذاريدر س ياجتماع

گهر پرداختنهد. اول   يان چنهد نکتهه د  يه براد ب يدر ادامه  دکتر صمد

گهذارد: قبهل از زنهدان  دوره     يسه دوره را پشت سر مه  ينکه زندانيا

از زنهدان. مهددکاران    يت زندان و دوره پس از آزاديگذارندن محکوم

ک يه به عنهوان   يکنند. زندان يدوره زندان کار نم يتنها رو ياجتماع

م نگهرش  ياگر ما بتواندر ارتباا است.  ياديز يستم هايستم با سيس

ن سهه  يه م شد. توجهه بهه ا  يم موفق خواهيرا وارد زندان کن يستميس

بازگشت  يا زندانين سؤال که آيدر پاسخ به ا ياديار زيدوره نقش بس

 .ا نه دارديبه زندان خواهد داشت 

داده شود تا در نقهش مهددکار    يار به مددکاران اجتماعين اختيد ايبا

دهد که  يرخ م يان چه حوادثيزندان يراق کنند که بيپژوهشگر تحق

ب  بتوان تکهرار مشهکالت و   ين ترتيبازگشت مجدد به جرم دارند. بد

 .کنند ييچرخه مشکالت را شناسا

د بدان هها  يان که بايزندان ياجتماع يمددکار يبرا يديسه عنصر کل

   :باشد يل ميتوجه شود به قرار ذ

 از زندان يه داشتن شغل مناسب پس از آزاد0

 يزندگ يمناسب برا يه فراهم کردن جا3

 صيمدت بعد از ترخ يو طوالن يمشاوره ا يه کمک ها3

شهود و جامعهه    ين اقدامات بازگشت مجدد بهه زنهدان کمتهر مه    يبا ا

 .شود يرا متحمل م يکمتر يو اجتماع ياقتصاد ينه هايهز

دگاه ها  يک نظرات  ديز هر ياز حضار شرکت کننده ن يدر ادامه برخ

شنهادات خود را در ارتباا بها موضهوعات مطهرح شهده     يت و پانتقادا

 .ان کردنديب

 ياجتماع يک مددکارينيره کليئت مديس هي  ر يفالح يمهد يآقا

خهارج از   ياجتمهاع  يمهددکار  يک هها ينيشنهاد کردند که کليپونا پ

نه باشند. ين زمياقدام در ا يبرا يخوب يياجرا يتوانند بازو يزندان م

از  يبخهش دولته   يهها  ير نبهودن در بروکراسه  يدر گ رون وينگاه از ب

تواننهد در   يک ها هم مه ينيباشند. کل ين بخش ها ميا يايجمله مزا

ار يان بسه يمسا ل بعد از خهروج زنهدان   يها يريگيو هم پ يبعد درمان

 .مثمر ثمر باشند



 

 

 

 ياجتمهاع  يمددکار يک هايلنير عامل کانون کلي  مديمسعود يآقا

نهه اعهالم   ين زميه در ا يکمهک و همکهار   يخهود را بهرا   يز آمادگين

 .داشتند

کشهور   يزيه ت و برنامهه ر يري  از سازمان مديدکتر جبار يجناب آقا

ک نگهاه  نگاهداشهت   يه ان داشتند که دو نگاه در زندان وجود دارد. يب

خهروج. مطمئنهات نگهاه     يبهرا  يو آماده سهاز  يبازپرور يگرياست و د

د يه با ينهد يچهه فرآ  يازپرورن به يا ياست اما برا يغالب نگاه بازپرور

د گسترش يم. آموزش مهارت ها و حرفه ها را در زندان بايداشته باش

د يه ه اسهت و مها نبا  يک تنبيکردن خود  يم. قطع ارتباا و زندانيده

 .ميه مضاعف داشته باشيتنب

است. اما حلقه  يان داشتند که نگاه زندان  بازپروريز بين يقربان يآقا

 يتخصصه  ين نشسهت هها  ين حلقه همه يز اا يکيدارد و  يگمشده ا

ن نامهه هها و دسهتور    ييج آن ها را در قالب آيم نتايد بتوانياست که با

 .ميکن ييمختلف اجرا يالعمل ها

د يه توک يمددکاران اجتماع يمسوله بازآموز يراد بر رو يدکتر صمد

ن اشاره داشتند که يدانستند. همچن يند دا ميک فرآيکردند و آن را 

آنهان   يط پس از آزاديان و شرايم با شناخت مداوم از زندانيد بتوانيبا

ن ارتبهاا  يم و در ايکن يرا بصورت پروتکل طراح ينيبرنامه ها و قوان

د يه ز بايه ان و زندانبانان نيزندان ين و کارکنان و حتياز همه متخصص

 ي  بهر رو ي  مهددکار اجتمهاع  يسرکار خانم آرزومنهد  .ميريکمک بگ

ان داشههتند کههه يههشههان بيد داشههتند. ايههکتو يمسههوله توانمنههد سههاز

 :دارد يچهار عنصر اساس يتوانمندساز

بهه اطالعهات    ياست کهه الزمهه آن دسترسه    ين عنصر آگاه سازياول

رو به رو  ينه متوسفانه در زندان ها با مشکل جدين زمياست اما در ا

از کمهک   يتوانمندسهاز  يمشارکت است. برا يم. عنصر بعديباش يم

ا مراکهز مراقبهت خهوب    يه ک ها و ينيم. کليفاده کنمنابع مختلف است

م. مهدل برنامهه   يريه د کمهک بگ يز باين يهستند اما از اجتماعات محل

ش در غهرب مهورد اسهتفاده    يش از پياجتماع محور هم اکنون ب يها

ه هها و منهابع مختلهف    يه ريرند. سهازمان هها  مسهاجد  خ   يگ يقرار م

تواننهد در   يمه  ين محلهه هها وجهود دارنهد همگه     يه کهه در ا  يگريد

 يان بهه جامعهه مشهارکت و همکهار    يو بازگشت زنهدان  يتوانمندساز

 .ندينما

از عود مجدد جرم  يريشگيپ ياست. برا يشعور اجتماع يعنصر بعد

 ياجتمهاع  ينهه هها  يزم يعلمه  يق و پژوهش هها يد با اتکا بر تحقيبا

ت يه ان را در جامعه فراهم سهاخت. عنصهر چههارم ظرف   يرش زندانيپذ

ن امهر  يه آنان در ا يان و خانواده هايوزش مداوم زنداناست. آم يساز

شنهاد دادنهد کهه   ين پيشان همچنيا .ار مثمر ثمر باشديتواند بس يم

گردد تا بتوان مسها ل   يطراح يک بانک اطالعاتيد يان بايزندان يبرا

 .قهرار داد  يمهورد بررسه   يق تريو مشکالت مختلف آنان را بطور دق

کارگروه آموزش و پهژوهش انجمهن   س يهمپا   ر  يسرو يمهد يآقا

 يک مههددکاريههنيکل ير و مسههئول فنههيو مههد يمههددکاران اجتمههاع

از مسا ل مهم فاصهله گهرفتن    يکيان داشتند که يز بيپونا ن ياجتماع

ن رشته است . يا ياز دانش تجرب ياجتماع يک مددکاريدانش آکادم

از حوزه عمهل دور شهده و بهه مهرور      يد دانشگاهيپژوهشگران و اسات

 يداخله  يبدون آزمون آنها در حوزه تجربه  يغرب يها يو تئور يمبان

ل يفارغ التحصه  يل مددکاران اجتماعين دليند و به همينما ياکتفا م

کرده و دانهش آموختهه    يط کار احساس ناکارآمديد در محيشده جد

 . ننديب يکار مناسب نم يشده در دانشگاه را برا

باشد  ين مساله ميا ياجتماع يگر از مشکالت جامعه مددکاريد يکي

سهند.  ينو يکنند اما خهوب نمه   يخوب کار م يکه مددکاران اجتماع

باشد. ما  يمددکاران اجتماع يتجرب يد کارهايمقاله ها با يمنبع اصل

شهان  يم. ايه ت نکهرده ا يه محقهق و پژوهشهگر ترب   يمددکاران اجتماع

 يابهر  يشنهاد دادند که مددکاران اجتمهاع ينه پين زمين در ايهمچن

آموزش داده شوند  چهرا کهه    يو استفاده از دانش تجرب يسيمقاله نو

 يتخصصه  يگردد و به بحث هها  يق حاصل مين طرياز ا يدانش بوم

 .گردد يل ميتبد

 811ان داشتند که ما در سهازمان زنهدان حهدود    يز بيدکتر قجاوند ن

نفر از آنهان دانهش آموختهه     31م که تنها حدود يدار يپست مددکار

 يهسههتند. سههازمان زنههدان ههها آمههوزش رشههته مههددکار  يمههددکار

روههها ياسهت تهها آن ن  ين فرصهت خههوب يههر کهرده و ا يههرا دا ياجتمهاع 

در  ياز دانش آموختگان مهددکار  يارين بسين گردند. همچنيگزيجا

 يباشند که مه  يدر زندان مشغول به کار م ير مددکاريغ يپست ها

 .رديصورت گ ييتواند جا به جا

زندان ها اصهالت   يان داشتند که در مددکاريز بين ين خالديحس يآقا

 يين از مددکار زندان کهار قضها  يم. مسئولينيب يرا نم يبحث اجتماع

م ياحکام بهده  يرا مثالت به اجرا ييم کار قضايتوان يخواهند. ما م يم

خهود   ينه تخصصه يشتر باز باشد و بتواند در زميتا دست مددکاران ب

 .کار کنند

ان داشهتند  يه ز بين ياجتماع يد مددکارياز اساتسرکار خان رمضانلو  

ل يه ان مورد تحلياست تا مددجو ين نشست ها فرصت مناسبيکه هم

 يو بررسه  ييشهده شناسها   يکهه طه   يمختلفه  يرند و راه هايقرار گ

م که يکن يم يزيبرنامه ر يکسان يم براينجا جمع شده ايگردند. ما ا

ان و يشتر با زنهدان يب يريتوان با ارتباا گ يخودشان حضور ندارند. م

 ن فراهم کردنيهمچن

ن مختلهف در زنهدان هها    يشتر و آزادانه تهر متخصصه  يامکان حضور ب

م. مها سهال   يدا کنه يه دتر دست پيجد يه ها و راهکارهايبه نظر يحت



 

 

 

را در قهوه   ياجتمهاع  يگهاه مهددکار  يم تها جا يکنه  يهاست تالش مه 

م. مها  يباشه  يم اما همچنان با مشکل رو به رو مه يه ارتقاء بخشييقضا

بهه جامعهه    ياجتمهاع  يشهتر مهددکار  يشناساندن هر چه ب يد برايبا

ان نشسهت بهه جمهع    يچلک در پا يموسو يجناب آقا .مييتالش نما

ک يه عتات با يان داشتند که طبيمباحث مطرح شده پرداختند و ب يبند

ا حل نمهود. نشسهت هها    ي يتوان همه مشکالت را بررس ينشست نم

م که نشست ها يباشند. ما معتقد يدار ميپا ک ارتباا مستمر ويآغاز 

اجهرا   يرا بهرا  يشهتر يت بيبرگزار شود کهه مسهئول   ييست جايبا يم

م تها  ين حوزه دانشگاه و اجرا ارتباا برقرار کنه يد بيما با .ديجاد نمايا

د تبادل اطالعات يم. ما بايت اجرا را ارتقاء دهيفيله کينوسيم بديبتوان

 ياجتمهاع  يشهتر بهه مهددکار   يامهل ب بها تع  .ميو تعامل داشهته باشه  

 .افتيم يز خواهد بود دست خواهينده نگر نيهوشمند که مطمئنات آ

 يل مه يه راد فرمودند که بهه شهرح ذ  يرا ا يشنهاداتين پيشان همچنيا

 :باشد

زنهدان بهه همهراه     ياجتمهاع  يدر حهوزه مهددکار   يب شناسيه آس0

شده همه اش مطالعه نقاا قوت و نقاا ضعف. آنچه تا به امروز انجام 

قهرار   يب شناسه يد مهورد آسه  ين روش ها و راهکارها بايغلط نبوده  ا

 .رنديگ

ار مههم  يان در داخهل زنهدان بسه   يبه زندان يه ارا ه خدمات اجتماع3

رد نقهش  يه سهت مهورد توجهه قهرار گ    يبا يشتر مياست اما آنچه که ب

ا مهددکاران  ياست. در همه دن ياست گذاريدر س يمددکاران اجتماع

 يفها مه  يا ياجتمهاع  يها ياست گذاريرا در س ينقش اصل ياجتماع

ن يه م تا ايکن ييم سازيد تصميبا يکنند. ما به عنوان مددکار اجتماع

سهت  يبا ين  مها مه  يل گردنهد. بنهابرا  ياست هها تبهد  يم ها به سيتصم

ک يه توانهد   يک قهانون مه  يه بها   ييآشنا يم. گاهيکن يخودمان را قو

 .ديجاد نماير گذار ايار توثيفرصت بس

است. البتهه در   ياجتماع يدر مددکار يت عنصر گمشده ايه خالق3

ز چقهدر اجهازه   يه اسهت هها ن  يم کهه برنامهه و س  ينيد ببينه باين زميا

 .دهند يت ميخالق

 يم  آمار ورودياست. ما اطالعات ندار يحساس ساز يه مسوله بعد1

 يت هها بهرا  يه د از تمام ظرفيم. ما بايزندان را ندار يها يها و خروج

ن ابهزار حسهاس   يم اما متوسفانه به مهمترياستفاده کن يس سازحسا

 .ميندار يدسترس اطالعات يعني  يساز

م اما در حوزه اقدام يخوب کار کرده باش يد ما در عرصه فرديه شا 5

 مهددکاران  همهه  ديبا. ميا نکرده عمل خوب  چ عنوانيبه ه ياجتماع

 و ميکن استفاده زين ها حوزه ريسا تيظرف از و شوند ريدرگ ياجتماع

 ريه درگ شيپه  از شيبه  را خودشهان  ديه با زين نيمسئول نهيزم نيا در

 .ميکن کار هم با همه و ندينما

م تها بهه   ينه يد ببيه گردد. ما با يد راه اندازيبا يتخصص يه حوزه ها6

م براسهاس  ين حوزه انجام شده تها بتهوان  يدر ا يا چه کاريامروز در دن

 .ميينما يطراحرا  ياجتماع يفست مددکاريآن مان

 

 يم. در بهازنگر ين موارد ما در کنار سازمان زندان ها هسهت يدر همه ا

 جهاد يا يبرا ها تيظرف همه از …و  يب شناسين نامه ها  در آسييآ

تر در حوزه زندان ها گهام   يقو ياجتماع يک مددکاري يو سازمانده

 .م بر داشتيخواه

راد )  يصهمد  دکتهر  ير از جنهاب آقها  ين نشست بها تقهد  يان  ايدر پا

ر ندامتگاه تهران(  خهانم  ي) مديفتح ي(  آقاياجتماع ياستاد مددکار

) معهاون   يزارعه  يخبرنگهار ( و آقها   يس) مهددکار اجتمهاع  يسام گه 

 افتيخاتمه   03:31رأس ساعت  ( استان تهران يسازمان زندان ها

. 

 م و ارا ه گزارش نشستيتنظ

 انيراجع محمد  يس سلطانيان: ادريآقا
 



 

 

 

افراد سودجو از  ياستثمار و بهره کش

 کودکان بد سرپرست

 
 کودک

ت فرزنهدان اسهت.   ين عامل در تربيثبات و آرامش در خانواده  مهمتر

تواننهد   يبرخوردارند مه  يشترين از ثبات بيکه والد ييدر خانواده ها

فرزنهدان   يسالم توام با آرامش برا يجاد فضاينقش شان و ا يفايدر ا

که ثبات وجود نهدارد تهنش     ييرعکس در خانواده هاموفق باشند و ب

شهتر بهه   يخهانواده ب  يبه حقوق اعضا يتوجه ياضطراب  خشونت و ب

اسهت   ين مسهئله مهمه  يزوج ييا جدايخورد. ضمنات طالق  يچشم م

آن در امهان نخواهنهد بهود و بهه      يمنف يامدهايکه فرزندان شان از پ

 .گذار خواهد بودريتاث يو اجتماع ي  عاطف يژه از نظر روانيو

را متحمهل   يشهتر يب يريب پهذ ين گونه خانواده ها فرزندان آسيدر ا

از به هر دو )پدر و مهادر(  يبزرا شدن ن يرا کودک برايخواهند شد ز

فرزنهدان بهه عنهوان حاصهل      يبرا يبرنامه ا ييدارد و اگر بعد از جدا

 يشهتر يب يرات منفه يعتات تهاث يم نکنند  طبيمشترک شان تنظ يزندگ

 .ن نوع کودکان خواهد گذاشتيا يرو

از افراد بههره کهش بهه خهاطر      ين است که بعضياز نکات مهم ا يکي

هستند.  ين کودکان و نوجوانانيبه دنبال چن يو منافع مال ييسودجو

دارنهد و   ياز مهال يه نشهان از ههم جهدا شهده انهد و ن     يکهه والد  يافراد

ن نهوع  يه هستند که ا يافراد ين طعمه برايبدسرپرست هستند  بهتر

دهند.  يمورد توجه قرار م يکودکان را در چرخه استثمار و بهره کش

از افراد قرار  يبرخ يين که کودکان بدسرپرست هدف سودجويا يبرا

بموقع  ييستم شناسايد سيم: باين نکته توجه کنيد به چنديرند باينگ

را بهه   ييهها  ين بهره کشيم و چنين گروه از کودکان را داشته باشيا

ن يا يم. نکته بعديگزارش ده ياجتماع يت هايربوا به حمامراکز م

نقش کنند و  يفاين نوع کودکان ايز در مقابل ايد مردم نياست که با

 .ت از آنان بپردازنديبه حما

ت از کودکان و نوجوانان مصهوب سهال   يهمان طور که در قانون حما

شهده اسهت همهه     ينيش بين موضوع پيا ياسالم يمجلس شورا 80

ن گونه کودکان را به مراجع مسئول گهزارش  يموظف اند وضع اافراد 

 .دهند

 ي  گزارش دهييستم شناسايد سيز باين ياجتماع يضمنات سازمان ها

ن خصوص داشته باشند تا به محض يرا در ا يمناسب يريو گزارش گ

 يت هايد حماين سازمان ها بايمداخله کنند. ا يتماس و گزارش ده

ن نوع کودکان بهه عمهل آورنهد. بهه عنهوان      يرا از ا يمناسب ياجتماع

خهانواده شهان بهه     ياز اعضا يکيبا  يکودکانن يمثال؛ اگر هر گاه چن

شهان  يد بهه خهانواده ها  يه سازمان ها مراجعه کردنهد در درجهه اول با  

رسهانده   ياريه  يو نسب ين که به بستگان سببيا ايآموزش داده شود 

رند و چنانچهه  يآنان را برعهده بگ يت سرپرستيشود تا بتوانند مسئول

فهراهم نباشهد     يگط خهانواد ين کودکهان بهه محه   يه امکان بازگشت ا

 .رديسال را بر عهده بگ 08ر يد حضانت افراد زيبا يستيسازمان بهز

 يسهت وله  ياگرچه وجود کودکان بدسرپرست در جامعه قابل انکهار ن 

  کارآمهد و بهه    يقهو  يستم اجتماعيک سيم ين است که بتوانيمهم ا

ن که يژه ايم به ويت از کودکان داشته باشيحما يروز را در کشور برا

جامعهه   يعنه يبهر جامعهه باشهد     يکرد مبتنيد با رويت ها باين حمايا

ن سهازمان هها   يه ت از کودکان در اي  در حماينه مرکز محور يمحور

ژه يه نهه آمهوزش کودکهان بهه و    ين زميدر ا يرد. بحث بعديصورت بگ

ن اتخهاذ  يقرار دارند بنابرا يشترياست که در معرض خطر ب يکودکان

سهتم  يجهاد س يا يبهرا  يکمک مهوثر  تواند يم ير جامعه محوريتداب

 .باشد يقو يتيحما

نهه  ين زميدر ا 85ه در سال ييز توسط قوه قضاين يگريحه ديالبته ال

در نوبهت   ييون قضايسيمتاسفانه در حال حاضر در کم يه شد وليته

ن اسهت  يه ا ييون قضايسيست و انتظار ما از مجلس و کمين يدگيرس

ر کودکهان بدسرپرسهت   گه يع کننهد تها د  يبه آن را تسهر  يدگيکه رس

د يه ن بايرنهد. همچنه  يقهرار نگ  يهمچنان مورد خشونت و بههره کشه  

را کهه در معهرض    يت از کودکهان بدسرپرسهت  ين مربوا به حمايقوان

ه فهردا  يرا کودکان امروز سهرما يم زيب و خطر قرار دارند  اجرا کنيآس

 يرا بهرا  يروشن تر يت در برابر آنان فردايهستند و احساس مسوول

 يد بها متخصصهان نهادهها   يه زند.در هر حال مهردم با  يرقم مجامعه 

ارتبهاا   يبه عنوان ضابط اجتماع يمانند مددکاران اجتماع ياجتماع

ن گهروه از کودکهان بهه مهددکاران     يه ا ييداشته باشند تها در شناسها  

ز ين يدولت ين که از کمک سازمان هايکمک کنند  ضمن ا ياجتماع

 .مينه غافل شوين زميد در اينبا

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/child.jpg
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 ران يا يس انجمن مددکاران اجتماعير 
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 (ران شوکيا) 30

اعتبارات کاف اختصاص  بودجه  يضرورت  به  ۲۹در 

اجتماع  يحوزه سالمت 

 
 چلک يدحسن موسويس

ران گفهت:  يه ا يس انجمهن مهددکاران اجتمهاع   يفارس: ر  يخبرگزار

بها   يديه کند تا سرفصل جد يريگيد پيمجلس با يون اجتماعيسيکم

شود  ينيش بيپ ۲3در قانون بودجه سال « يسالمت اجتماع»عنوان 

 يهها  تگاهار دسه يه د در اختيه ن بودجهه با يه است کهه ا  ين در حاليو ا

 .رديقرار گ ياجتماع

فهارس   يوگو با خبرنگهار اجتمهاع   چلک در گفت يد حسن موسويس

عهدم   يکارشناسان در حوزه اجتماع يها از دغدغه يکياظهار داشت: 

از جمله قهانون بودجهه    يدر اسناد باالدست يتوجه به سالمت اجتماع

 .انه کشور استيسال

وجه خهوب بهوده امها    ن تيا يح کرد: در حوزه سالمت جسميتصر يو

ن يه کشهور ا  03۲3رود که در بودجه سال  يست. لذا انتظار مين يکاف

 يحهوزه سهالمت اجتمهاع    يد بتوان بهرا يخال پوشش داده شود تا شا

 .انجام شود يشتريکشور کار بهتر و ب

نشهاا   يان داشت: در جامعه برخهوردار از سهالمت اجتمهاع   يچلک ب

  ي  مشارکت اجتماعيتماعاج ي  همبستگياجتماع يياي  پوياجتماع

ن يه جهه در ا يار بهاال خواههد بهود و در نت   يره بسيو غ ياعتماد اجتماع

برخوردار خواهد بهود و   يتر نيياز نرخ پا ياجتماع يها بيجامعه آس

ن عامهل  يسالم و خالق و موثر )به عنوان مهمتهر  يانسان يروين يدارا

 .( استييا توسعه در هر جامعه

ن يه ران ادامه داد: بدون شک در ايا يتماعس انجمن مددکاران اجير 

ش تالش کنند و در کنار يش از پيد بيبا ياجتماع يها نه دستگاهيزم

 يمجلهس شهورا   يون اجتمهاع يسه يرود کم يها  انتظار م ن دستگاهيا

 يريه گيت پين موضوع را با جهد يا يون اصليسيبه عنوان کم ياسالم

در قهانون   «يسهالمت اجتمهاع  »بها عنهوان    يديه کند تا سرفصل جد

 يههها ار دسههتگاهيههشههود و در اخت ينههيش بيپهه 03۲3بودجههه سههال 

 .ردي( قرار گي)نه وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشک ياجتماع

ف يطهه وظها  يدر ح ينکه موضهوع سهالمت اجتمهاع   يبا اشاره به ا يو

در  ياست  گفت: همانگونه کهه سهالمت جسهم    ين اجتماعيمتخصص

ن توجهه  يه و درمان اسهت. ا ن حوزه بهداشت يف متخصصيطه وظايح

در قهانون بودجهه    يشهتر بهه حهوزه اجتمهاع    يتوجهه ب  يبرا يسرآغاز

 .انه کشور خواهد بوديسال

رد کهه از نظهر   يه د مهد نظهر قهرار گ   يه ن نکته بايچلک اظهار داشت: ا

  غفلهت در  يران سهالمت اجتمهاع  يبه عنوان سهف  يمددکاران اجتماع

را در ههر   يانسان يروين يجيمرا تدر (ين حوزه )سالمت اجتماعيا

را  يريجبهران ناپهذ   ينه هايبه دنبال خواهد داشت که هز ييا جامعه

 .ل خواهد کرديبه جامعه تحم

شههههههماره:  0۲/00/۲0فههههههارس مههههههورخ يمنبههههههع:خبرگزار

03۲0000۲111031 

مقابل جامعه يت اجتماعيمسئول  سازمان ها در 

 
 چلک يدحسن موسويس

د بهه آن  يه با يجد يليخ يکه در حوزه اجتماع يياز موضوع ها يکي

سازمان هها در قبهال جامعهه     يت اجتماعيتوجه شود  موضوع مسئول

ف و يمجموعهه وظها   يعني يت اجتماعيم مسئولييگو يم ياست. وقت

 .معه انجام دهدد در حفظ و کمک به جايک سازمان بايکه  يتعهدات

ک سازمان حاضهر اسهت از سهود    ين است که تا چه حد ينکته مهم ا

نه يهز يو فرهنگ ياجتماع يخود در حوزه ها يت هايحاصل از فعال

 کند؟

به دنبال کسب سهود و درآمهد    يمعموالت سازمان ها در بخش خصوص

  سهازمان هها   يت اجتمهاع يهستند  طبق منشور مسئول يقابل توجه

ت هها و خهدمات   يه حما ياز سود و درآمدشان را بهرا  يموظفند بخش

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2672717
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2672717
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911119000124
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911119000124
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2012/01/moosavi-chalak-1.jpg
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/02/mosavi.png


 

 

 

بها سهود حاصهله     ينه کنند. به عنهوان مثهال اگهر بهانک    يهز ياجتماع

خهودش   يفه اجتمهاع يبه وظ يعنيسازد  يم يفرهنگ يا بنايمسجد 

ههم در حهوزه    يکنهد و در قبهال سهود و درآمهد  خهدمات      يعمل مه 

د در يه هها با ن کهه سهازمان   يا يعنين امر يدهد. ا يانجام م ياجتماع

فهه شهان ههم    يوظ يبه بعهد اخالقه   يکنار سود و عمل به قانون نگاه

اسهت کهه سهازمان هها بهه       يطين شهرا يعتات در چنيداشته باشند. طب

ن کهار مسهتلزم   يکنند. البته ا يخودشان توجه م يت اجتماعيمسئول

 ياجتمهاع  يريت پهذ يت مسئولين است که همه دستگاه ها به اهميا

است که به بخهش کفالهت    ين در حاليف شوند. ادر مقابل جامعه واق

د مهردم و  يه ن بايه شهده اسهت. بنهابرا   يز توصه يه در اسالم ن ياجتماع

از بهه  يه م تها چنانچهه ن  يآگاه کنه  يت اجتماعيسازمان ها را از مسئول

 .ندينه شد در جهت انجام آن برآين زميدر ا يراتييتغ

در  يگهر  و مطالبه يي  پاسخ گويد پرسش گريم بايتوجه داشته باش

ن يه ا يو مشارکت شود. بهرا  ييايجاد پويفتد تا باعث اين حوزه جا بيا

د از يه م باينهداز يرا در جامعهه جها ب   يت اجتمهاع يم مسهئول يکه بتوان

 يکرد بهوم يبا رو يم  ولينه استفاده کنين زميدر ا ين الملليتجارب ب

را يه م  زيکنه  ينده نگهر ينه آين زميد در ايبا .مين سمت نگاه کنيبه ا

جاد مشهکل  يد الزامات بعد از ايشود نبا يجاد ميا يا سازمانير شرکت اگ

ت يفتهد  لهذا ههر قهدر مسهئول     يدر جامعهه ب  يريت پذيبه فکر مسئول

 يرگهذار يم تاثير دهه ير مسييتغ يرا به سمت سالمت اجتماع يريپذ

 يبهرا  يدولت يت سازمان هايد از ظرفيشتر خواهد بود. ضمنات بايآن ب

سهازمان در قبهال مهردم و جامعهه      يت اجتماعينه شدن مسئولينهاد

ک يه ن اسهت کهه بهه عنهوان     يه ن امر مستلزم ايم البته اياستفاده کن

 يت اجتمهاع يد بها مسهئول  يه شهروند نه تنها با حقوق خودمان بلکه با

از  يريه گر بههره گ يم. نکته ديز آشنا شويگران نيخودمان در مقابل د

 يت اجتمهاع يسئولمرتبط با م يمتخصص در حوزه ها يانسان يروين

ار يبسه  ين حهوزه اسهتفاده از مهددکاران اجتمهاع    يعتات در اياست. طب

 .رگذار استيتاث

 ييکند که تمرکهز صهرف بهر سهودگرا     يکمک م يت اجتماعيمسئول

 ياجتمهاع  يت هايمناسب مسئول يت اجتماعيرينباشد و در کنار مد

مههردم بههه خههدمات  ين جامعههه ايم. در چنههيرا در جامعههه اجههرا کنهه

ت يخواهنههد داشههت  حقههوق مسههئول يدسترسهه يشههتريب ياعاجتمهه

 يشهود و مشهارکت مهردم و نظهارت اجتمهاع      يت مه يه رعا ياجتماع

در آن جامعهه   يمهردم از زنهدگ   يطين شرايابد و در چني يش ميافزا

 .کنند يت مياحساس رضا

توسط سهازمان هها باعهث     يم؛ ارا ه خدمات اجتماعيتوجه داشته باش

ت يسازمان بها رضها   يجه بقايشود و در نت يت مردم مياحساس رضا

در  يريت پهذ ين خواهد شد  احسهاس مسهئول  يرندگان تاميخدمت گ

ک يگر شهر يکديو غم  يگران در شاديکند و د يدا ميش پيمردم افزا

  مدرسه  نههاد  ين مذهبيان  مبلغد نقش هنرمنديالبته نبا .شوند يم

در  ياجتمهاع  يز در انجهام کهار هها   يه و رسانه هها را ن  يردولتيغ يها

 .ميجامعه فراموش کن

سهازمان هها    ياجتماع يت هايم مسئوليدر هر حال توجه داشته باش

ان مسهئوالن و مهردم   يه ک دغدغه در ميل به يد تبديدر قبال مردم با

 ييبهاال  يه اجتمهاع يجهه سهرما  يتشود. آن وقت جامعه سالم تر و در ن

برخهوردار   يبهاالتر  يکه از سالمت اجتماع يم داشت. جامعه ايخواه

 يمه  يشتريب يو نشاا و همبستگ ييايباشد در آن مردم احساس پو

وجهود   يب اجتمهاع يو آس ي  افسردگياجتماع يي  تنهايکنند و تنبل

 .نخواهد داشت

 چلک يدحسن موسويسنده: سينو

 يان اجتماعس انجمن مددکارير 

 07  صهفحه  0۲/00/۲0خ يبه تار 53۲1 شماره ران يا روزنامه منبع: 

 (ران شوکيا)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2676119
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2676119


 

 

 

سالمندان ظلم به سالمندان  يگسترش سرا 

 جامعه است

 

 چلک يدحسن موسويس

سههالمندان ظلههم بههه  يچلههک گسههترش سههرا يدحسههن موسههويس

ک ياز افتتاح  يسالمندان جامعه است و من به عنوان مددکار اجتماع

ها و  شوم چرا که معتقدم پدربزرا يسالمندان متاثر م يمرکز نگهدار

هها از   دارند و حذف آن يا ژهيما نقش و يريها در جامعه پذ مادربزرا

 .شود يدر جامعه م يجاد مشکالت اجتماعيباعث ا يم زندگيتقو

هها   از کشور ياريکشور گفت: در بس يس انجمن مدکاران اجتماعيير

متاسههفانه افههراد بعههد از  ياسههت ولهه يههيدوران طال يدوران سههالمند

 .هستند يگذران زندگ يز مجبور به انتخاب شغل براين يبازنشستگ

کشهور در   يس انجمهن مهدکاران اجتمهاع   يهي چلک  ر يحسن موسو

سهالمند در   ين مطلب که نگههدار ياان يلنا با بيوگو با خبرنگار ا گفت

گفهت:   اسهت    يم زندگيها از تقو حذف آن يسالمندان به معنا يسرا

ط يکهه شهرا   يسهالمندان جهز در مهوارد    يسالمند در سرا ينگهدار

سهت و  ين يا سهته يسالمند نامساعد اسهت اقهدام شا   يو روان يجسمان

 يله و م ينه يف ديم افراد مسن در خانواده و در جامعه جزء وظها يتکر

 .ماست

ر بها آن  يه کهه در چنهد سهال اخ    ياز موضهوعات  يکه يد کرد: يتاک يو

ن اسهت  يز خواهد شد ايتر ن يط بحرانينده شرايم و قطعا در آيمواجه

ن يت و همچنه يه ن رشهد جمع ييل نهرخ پها  يه بهه دل  يمسئله سالمند

از رشهد سهالمت و بهداشهت رو بهه      يناشه  يد بهه زنهدگ  يباالرفتن ام

 .ش استيافزا

 يشهتر يد با تامل بيبا ين موضوعيت: نسبت به چنچلک گف يموسو

و  يآموزش يها در حوزه ياستگذارينگاه شود چرا که به تناسب آن س

 .ر نکرده استييتغ يفرهنگ

را  يم کهه موضهوع سهالمند   يه در کشهور دار  يطيادامه داد: شهرا  يو

ل خواهد شد و متاسفانه با يتبد يک موضوع جديک به ينزد يا ندهيآ

افهراد   يط بهرا يشهرا  يا انواده از گسهترده بهه هسهته   ر ساختار خييتغ

کند و افراد مسن و در واقع پهدربزرا و مهادربزرا    ير مييسالمند تغ

 .ندارند يگاهيجا يا در خانواده هسته

 ين اجتمهاع ير نشدن نظام تاميگر فراگيد يدر ادامه گفت: از سو يو

 جهاد کنهد بهه وجهود    يسهالمند ا  يت خاطر بهرا يکه امن ين معنيبه ا

ز مجبور به انتخاب ين يامده است و متاسفانه افراد بعد از بازنشستگين

هها   از کشور ياريکه در بس يهستند در حال يگذران زندگ يشغل برا

هها فهراهم    آن يح برايو تفر يفرصت خوش گذران يريافراد در سن پ

 .شود يم

ح کهرد: بهرعکس در   يکشهور تصهر   يس انجمن مهدکاران اجتمهاع  يير

د يه ن بهر آن تاک يه ط مطلوب کهه د يشرا يريد در سن پکشور ما  افرا

 يش محهل نگههدار  يبهه دنبهال افهزا    يدارد را ندارند و متاسفانه برخ

کننهد   يس ميسالمندان تاس يز که سراين يا سالمندان هستند و عده

هها   مراسهم و جشهن   يشهتر اقهدام بهه برگهزار    يکسهب درآمهد ب   يبرا

 .کنند يم

م به سالمندان جامعه است و سالمندان ظل يافزود: گسترش سرا يو

 يک مرکههز نگهههداريههاز افتتههاح  يمههن بههه عنههوان مههددکار اجتمههاع

هها   ها و مهادربزرا  شوم چرا که معتقدم پدربزرا يسالمندان متاثر م

 يم زندگيها از تقو دارند و حذف آن يا ژهيما نقش و يريدر جامعه پذ

 .شود يدر جامعه م يجاد مشکالت اجتماعيباعث ا

هها   از کشهور  ياريمهددکاران خاطرنشهان کهرد: در بسه     س انجمنيير

جامعهه   يهها بهرا   ات آنيه است و تجرب ييدوران طال يدوران سالمند

 يبهرا  يجاد ساختار اجتماعيفه ما ايرد و وظيگ يمورد استفاده قرار م

 يبهه معنها   يشاد است و انتقال سالمند به مرکز نگههدار  يک زندگي

 .ها است به همه تجارب آن يتوجه يب

وجود دارد که حرمت افراد  يدات فراوانين اسالم تاکيگفت: در د يو

 يامبر اسالم ههم فرمودنهد کهه مهن بهرا     يد حفظ شود و پيسالمند با

امبر يه بهه پ  يکه جوان ينطور هنگاميمکارم اخالق مبعو  شدم و هم

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/01/15020.jpg


 

 

 

پهدر و مهادر    يام نگران گفتند که در هنگام اعزام به جهاد تنها دغدغه

تر از خهدمت بهه پهدر و     باال يچ جهاديگفتند که ه امبريرم است  پيپ

 .ستيمادر ن

 15635   کد خبر33/00/03۲0مورخ  لنايا يمنبع: خبرگزار

 (جامعه) 7  صفحه 31/00/۲0خ يبه تار 3605روزنامه اعتماد  شماره 

 ينو ير زميو م را زياراذل و اوباش جرار با ياخ يبرخورد ها

 کند يم

ر شده يبه پول است/ اوباش دستگ ياز آنيل نيخرد به دل يها سرقت

ط يشهرا  ياز اراذل و اوباش قربهان  ياريبس/سال سن دارند  ير سيز

مهردم بهاز    يها را بهه رو  يآنکه درب کالنتر يجامعه هستند/به جا

 .ميش دهيرا افزا ياجتماعمردم به مددکاران  يد دسترسيم بايکن

ر ياخ يبرخوردها  کشور گفت: يس انجمن مددکاران اجتماعييلنا: ريا

 يب هها و جهرا م مه   يشهدن آسه   ينه ير زميبا اراذل و اوباش تنها به ز

م کهه دو تهن از   يدير محاکمه اراذل و اوباش ديانجامد و در پرونده اخ

چاره و درمهان  زندان  يوارهاين افراد سابقه زندان داشته اند پس ديا

 .ستين يب ها و معضالت اجتماعيآس

ان يه لنها  ضهمن ب  يوگو با خبرنگار ا چلک در گفت يد حسن موسويس

اسهت کهه    يموضهوع  يموضوع جرا م اجتمهاع   ن مطلب اظهار کرد:يا

کنتهرل آن   يبهرا  يهمه جوامع به آن دچار هسهتند و ههر جامعهه ا   

 .کند يم ينيش بيتا مجازات پ يريشگيرا از پ يمختلف يراهکارها

د يه ست و البتهه با ين ين قاعده مستثنيز از ايادامه داد: کشور ما ن يو

 .دارد يجه مطلوبيدر کشور ما نت يکرديشود که چه رو يبررس

ه و ناجا بر اسهاس  ييگفت: قوه قضا يس انجمن مددکاران اجتماعيير

ن سهوال را  يد جواب ايبا يکنند منته يف خود عمل ميقانون به وظا

در حهل   يريکردهها تها بهه امهروز چهه تهاث      ين رويانتخاب ا بدهند که

ت را بهه جامعهه   يداشته است و چقدر توانسته امن يمعضالت اجتماع

 .برگرداند و افراد مجرم را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد

ا اعهدام  يه ؛ آ ميمعتادان را اعدام کرد يچلک ادامه داد: ما زمان يموسو

دا کننهد  يش پياد گرايبه سمت اعت يمعتادان باعث شد تا افراد کمتر

 !ن آمده است؟يياد امروز در کشور پايا سن اعتيو 

م که مهواد مخهدر خطرنهاک تهر توسهط      ياضافه کرد: امروز شاهد يو

 يکنند اسهتفاده مه   يدا ميکه به سمت استعمال مواد سوق پ يافراد

 .شود

ن مطلب که در کشور مها  يان ايبا ب يس انجمن مددکاران اجتماعيير

اجرا شد  گفت: در  يمقابله با جرا م اجتماع يبرا يمتعدد يها طرح

اجرا شده اسهت و از زمهان    ياديز يها مواجهه با اراذل و اوباش طرح

جاد گشت ارشاد طهرح  يل مبارزه با منکرات و ايته تا تشکيحضور کم

د يه ن امر اجهرا شهد امها با   يان ايتوسط سازمانها و متول يمتعدد يها

 .داشته است يريکردها چه تاثين رويا شود که يامروز بررس

ن يه م کهه ا ييم بگهو يتهوان  يچلک اظهار داشت: ما امهروز نمه   يموسو

توان گفت که پرونده  يده است و نميبرخوردها به کاهش فساد انجام

ان مها کهم   يافته است و آمهار زنهدان  يه کاهش ييجرم در قوه قضا يها

 .شده است

ر اراذل و اوباش در مهال  شدن برخوردها و حضو يد کرد: علنيتاک يو

 يل طهرح هها  يه ن دليدار نداشته اسهت و بهه همه   يپا يرگذاريعام تاث

 .شود ين افراد اجرا ميدر برخورد با ا يضربت

ان يه ن جرياراذل و اوباش گفهت: در همه   يط سنيبا اشاره به شرا يو

ن افهراد  يه م کهه ا يشو يم متوجه ميکن ير اگر تاملياخ يها يگريدست

م يبپرداز يب شناسيد به آسين ارتباا بايدر ا سال هستند و ير سيز

 .روند ين سمت ميسال ما به ا ير سيکه چرا جوان ز

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=45635
http://socialwork.ir/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b8%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7-2/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202615%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%2024/11/91%D8%8C%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%207%20%28%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%29
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/01/beatcrime.jpg


 

 

 

خهرد   يهها  م کهه سهرقت  يد کرد: ما شهاهد يتاک ين مددکار اجتماعيا

بهه پهول    ياز آنه يه ل نيه ن سرقت ها به دليدا کرده است و ايش پيافزا

سخت ط ياست و شرا يط اقتصادين معلول شراينچنياست و جرا م ا

 .انجامد يم يش جرا م اجتماعيبه افزا ياقتصاد

ن عمق يمسئول يها يح کرد: تامل بر مصاحبه ها و سخنرانيتصر يو

و اعهالم   ييقضها  يپرونده ها يدهد و اعالم فراوان يمسا ل را نشان م

ر مولفه بهر  يزان سايدهد که چه م يخرد نشان م يش سرقت هايافزا

 .رگذار بوده استيش جرا م تاثيافزا

ر با اراذل ياخ ي؛ برخوردها يس انجمن مددکاران اجتماعييبه گفته ر

انجامهد و در   يب ها و جرا م مه يشدن آس ينير زميو اوباش تنها به ز

ن افهراد  يه م کهه دو تهن از ا  يدير محاکمه اراذل و اوباش ديپرونده اخ

 يوارهها يدههد کهه د   ين موضوع نشان مه يسابقه زندان داشته اند و ا

 .ستين يب ها و معضالت اجتماعيدرمان آس زندان چاره و

ن مجازات در کشور ما قبهل از اعهدام   يد تريچلک افزود: شد يموسو

ر ييه ان مها در دوران حهبس تغ  يا زنهدان يه ت به حبس است؛ آيمحکوم

ا يه کنند و  يم ير زندان از ارتکاب جرم خودداريکرده اند و تحث تاث

 است؟ تر کرده ين افراد را نسبت به ارتکاب جرم جريا

و ارتقهاء   يخاطر نشان کهرد: توجهه بهه موضهوع نشهاا اجتمهاع       يو

د يه مقابله با تکهرار جهرم اسهت و با    ياز راهها يکي يسالمت اجتماع

ش جرا م مسئوالن دغدغه حل موضهوع را داشهته   يمقابله با افزا يبرا

 .ندارند ين رابطه دغدغه ايباشند اما متاسفانه مسئوالن در ا

ر اقتصهاد و  يه ر حوزه ها نظيسا يرگذاريکه تاث يگفت: تا زمان يموسو

ژه قهرار  يه نشهود و مهورد توجهه و    يبررسه  يفرهنگ در حوزه اجتماع

 ياجتمهاع  يب هها ين شاهد گسترش و تنوع آسه يد همچنيرد  باينگ

 .ميباش

که امروز بهه عنهوان اراذل و اوبهاش     ياز افراد ياريادامه داد: بس يو

ط يقرار نگرفتنهد و شهرا   رين مسير شدند به خواست خود در ايدستگ

ک شهبه اراذل و اوبهاش   يه نهها  ين سمت سوق داد و ايجامعه آنها به ا

 .نشدند

د کهرد:  يتاک ياجتماع يب هايبا اشاره به ضرورت مطالعه آس يموسو

د يه م بايمردم باز کنه  يها را به رو يم درب کالنترييايآنکه ب يبه جا

د تا استفاده از دا کنيش پيافزا يمردم به مددکاران اجتماع يدسترس

 .ابديش يافزا يخدمات مددکاران اجتماع

هسهتند کهه    يطيشرا ين اراذل و اوباش قربانياز ا ياريافزود: بس يو

ن افراد ذاتا يچکدام از اينداشتند و ه يط نقشين شرايجاد ايخود در ا

ط يم  محه ياراذل و اوباش نبودند و اگر صادقانه به موضهوع نگهاه کنه   

ن افراد داشته است يا ينقش را در اوباش گرن يتر يمحور ياجتماع

 ير هايرا انتخاب کنند که افراد را به مس يکرديد روياما مسئوالن نبا

 .بدتر سوق بدهند

 36873کدخبر: 35/01/03۲0لنا/مورخيا يمنبع:خبرگزار

 خواهند نه ترحم يمعلوالن توجه م

 

 چلک يدحسن موسويس

 :رانيهههههها يس انجمههههههن مههههههددکاران اجتمههههههاعير هههههه 

شود/معلوالن  يمشکل معلوالن حل نم يونيزيساعته تلو ميبرنامه ن با

 خواند نه ترحم يتوجه م

از وضهع   نامهه وگهو بها    معلهوالن در گفهت   يهها  از تشهکل  يکيس يير

از فقهدان برنامهه    ينامساعد معلوالن کشور انتقاد کهرده و آن را ناشه  

کشور دانسهته بهود. بهه     يون نفريليم 3ن قشر حداقل يا يمدون برا

زان ما قشر معلول جامعهه را بهه   يجامعه و برنامه ررسد هنوز  ينظر م

 .رفته اندياز جامعه نپذ يعنوان بخش

 يس انجمهن صهنف  يهي چلهک ر  يد حسهن موسهو  يبه گزارش نامه  س

اسهت کهه    يران از جمله متخصصان و مسئوالنيا يمددکاران اجتماع

معتقد اسهت هنهوز حقهوق معلهوالن بهه عنهوان        ين باور است.ويبر ا

http://namehnews.ir/News/Item/17667/4/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%85.html
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ن بخش قابل توجه چندان يرفته نشده و ايامعه پذاز ج يحقوق بخش

 .نديآ يسه قوه به حساب نم يها يزيدر برنامه ر

م که چهه تعهداد معلهول در    ين بپردازيورود به بحث ابتدا به ا يبرا

 کشور ما وجود دارد؟

ک جامعه در نظهر  يتعداد معلوالن  يرا برا يک معدليا يمعموال در دن

دچهار   يدرصهد افهراد ههر جامعهه ا     01نکه حدود يرند و آن ايگ يم

درباره تعهداد معلهوالن    يت هستند اما درکشور ما که سرشماريمعلول

م. در ين آمار اکتفها کنه  يم به ذکر هميتوان يرد فقط ميگ يصورت نم

م يرو هسهت  روبه يو ذهن يو حرکت ين معلوالن ما با معلوالن جسميب

 .که هر کدام با مشکالت خاص خود مواجهند

 ن ما به حقوق معلوالن توجه شده است؟يزان در قوانيو تا چه م

نهه  يدر زم يثهاق رسهم  يدر قانون جامع حقوق معلوالن بهه عنهوان م  

شده است و  ينيش بيا تبصره ها پيرا در قالب مواد  يمعلوالن موارد

اند  ن کردهييمعلوالن تب يرا برا يها و حقوق دستگاه يهم برا يفيوظا

ن راسهتا  يه را در ا يم در کشور اقهدامات يننکه بتوايا يو تالش شده برا

م در يتهوانم بگهو   يمه  يک مددکار اجتماعياما به عنوان  .ميانجام ده

موفهق   يليشده خ ينيش بيپ يکه در قانون فعل يتحقق احکام قانون

 ياشکاالت ممکن اسهت در خهود قهانون باشهد وله      يم . بعضينبوده ا

ن اسهت کهه   يه ه ايه انجام نشده و برداشهت اول  يقانون جامع به درست

م و يه د مورد توجه قرار نهداده ا يد و شاين افراد آن طور که بايحقوق ا

ن يه م امها ا يه ن حهوزه بهوده ا  ير شاهد توسعه اياخ يها گرچه در سال

 .نبوده است يتوسعه کاف

 و مشکل از کجاست؟

خهود   يها يزير از برنامه يارين است که در بسياز مشکالت ما ا يکي

بهه   يم امها تهوجه  يسهاز  يم. ما ساختمان مينيب ياصال معلوالن را نم

م اما به فکهر  يکن يرا وارد م يم. تکنولوژيکن يرفت و آمد معلوالن نم

م؛ چهرا کهه هنهوز حقهوق معلهوالن بهه       يستياستفاده معلوالن از آن ن

فتهاده کهه آنهها را در    يمها جها ن   ياز جامعهه بهرا   يعنوان حقوق بخش

م يد در تصهم يه و مها با  ميريه کالن خود در نظر بگ يها يريم گيتصم

 .ميخود همه اقشار جامعه را مد توجه داشته باش يها يريگ

دارنهههد و در  يا ژهيهههگهههاه ويگهههر معلهههوالن جا يد يدر کشهههورها

ن اطهراف خودمهان   يها همواره مد نظرند اما شما به هم يريگ ميتصم

خاص معلوالن هم وجود نهدارد بهه    يس بهداشتيک سرويد ينگاه کن

رنهد.  يوجود ندارد که معلول ها در آنجا وضو بگ ييد جايمسجدها برو

م. هر چند يز نداريجا ن که بتواند معلوالن را جابه ييخودروها يما حت

وضهع بهه خصهوص در     يانجهام شهده وله    ين مورد آخر اقهدامات يدر ا

ست و در کل حقوق معلوالن آن طور کهه  يشهرستان ها اصال جالب ن

 يت نمه يه ودمهان ههم رعا  ن کشور خيد و حداقل طبق قوانيد و شايبا

 .شود

رفته ين قشر را پذيزان توجه به حقوق ايفرهنگ عامه مان به چه م

 است؟

م يه کم به حقوق معلوالن توجه کهرده ا  يليما در فرهنگ عامه مان خ

م. رسانه ينداخته ايت حقوق معلوالن را در جامعه جا نيو فرهنگ رعا

 يهنگ سازفرهنگ ساز درست فر ينهادها .ها خوب عمل نکرده اند

م ساعت برنامه دربهاره معلهوالن   يد و نيايون بيزينکه تلوينکرده اند . ا

شتر دارند ياز به توجه بيست؛ چرا که معلوالن نيپخش کند پاسخگو ن

 .شهود  ين دو قا هل نمه  ين ايب يزينه ترحم و در فرهنگ عامه ما تما

کهار   يک ناشنوا که برايا يبزنم آ يان مثاليخواهم در مورد ناشنوا يم

در آن سازمان باشد که  ياز ندارد کسيرود ن يک سازمان ميبه  يادار

ان يه زبان اشاره را بلد باشد و بتواند با او ارتباا برقهرار کنهد و در جر  

در  ين کسه يا واقعا چنه يرد؟ آيبه آن سازمان قرار گ يعلت مراجعه و

 ما وجود دارد؟ يسازمان ها

در بهانکوک در   يه اجالسه ران بينده ايبه عنوان نما يادم هست وقتي

 يرو ييبهزرا تهابلو   ينه حقوق معلوالن رفته بودم در فروشهگاه يزم

دار ناشهنوا دسهت   يه ک خريه نکه يوار نصب شده بود که به محض ايد

ان يک فروشنده که مسئول ارتبهاا بها ناشهنوا   يگذاشت  يآن م يرو

بوده و به زبان اشاره مسلط بود نزد ناشنوا آمده و با کمهال ادب و نهه   

د و پرداخهت پهول   يه کرد و به او در خر يم ييترحم ناشنوا را راهنما

 .کرد يکمک م

حقهوق   يم که افراد معلهول دارا يرين مهم را بپذيد ايدر مجموع ما با

شتر نسبت به ما را دارنهد و  ياز توجه ب يکسان با ما و حق برخورداري

د مها مهور   يسهاز  مها و در فرهنهگ   يها يزير د در برنامهين مساله بايا

خود بهره  يرد آن وقت است که معلوالن از حقوق انسانيتوجه قرار گ

 .رنديگ يدر خور قرار م يمند شده و در مقام انسان

 07667کد خبر: 33/01/03۲0وزيمنبع: نامه ن



 

 

 

 ه فراخوان مقالهياطالع

 (يپژوهش-يمتخصص )علم يفصلنامه مددکاران اجتماع

 ييدانشگاه عالمه طباطبا

ن فصههلنامه مههددکاران يک انتشههار اولههيههبرضههمن عههرض سههالم  و ت

( بههه اطههالع  ييمتخصههص ) دانشههگاه عالمههه طباطبهها    ياجتمههاع

 يمه  ياجتمهاع  يد  پژوهشهگران حهوزه مهددکار   يشمندان  اسهات ياند

 يفصهلنامه مه   3و  3رساند مقاالت خهود را جههت چهاپ در شهماره     

 ند.يتوانند به دفتر فصلنامه ارسال نما
socialworkeratu@gmail.com 

 متخصص يه فصلنامه مددکاران اجتماعيريئت تحريه ياعضا

اجتماع ياعزام اعضا ران يا يانجمن مددکاران 

زلزله زده استان آذربا مناطق   يجان شرقيبه 

ن سازمان جوانان ههالل  يبه عمل آمده با مسئول يبا توجه به هماهنگ

خهدمات   يارا ه  يران برايا يانجمن مددکاران اجتماع ياحمر  اعضا

بهه   يجهان شهرق  يروسهتا در اسهتان آذربا   30به بازماندگان زلزلهه در  

دا يه همراه کارشناسان سازمان جوانان ههالل احمهر کشهور حضهور پ    

 .کردند

کودکهان  ارتبهاا بها     يکودکان  ارتباا با خانواده ها ارا ه خدمات به

 ياعزامه  گهروه  اقدامات جمله از …و ين محليمردم  ارتباا با مسئول

 .ران بوديا يماعاجت مددکاران انجمن طرف از يندگينما به

 ريسها  از زيه ن …ازها و مشهکالت مهردم و  يت منطقه و نيوضع يبررس

 .بود ياعزام گروه اقدامات

 رانيا ينجمن مددکارن اجتماعا يروابط عموم
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انجمن مددکاران  انتخاب کارشناس مسئول دفتر 

برتر در يا ياجتماع به عنوان سخنران  ران 

ب الملليکنفرانس   ACTIVATING ين 

CITIZENSHIP 

 
 ييحامد علما

 ي  کارشناس مسئول دفتهر انجمهن مهددکاران اجتمهاع    ييحامد علما

کهه   Activating citizenship ين الملله يران در کنفهرانس به  يه ا

 يبرگزار شده بود به عنوان سخنران برتر معرف يتوسط دانشگاه کراچ

 .اهدا شد يس کنفرانس به ويو تند

ه  يه ه  ترکيروسه  ياز کشهورها  ين کنفرانس با حضهور کارشناسهان  يا

 در ييراهکارهها  يبررسه  هدف با …و يتواني  لين  اندونزيش  چياتر

در  ياعاجتم مثبت راتييتغ جاديا يبرا فعال شهروندان تيترب نهيزم

پاکستان برگهزار شهده    يکالن شهرها به مدت سه روز در شهر کراچ

محله  ياجتماع يتهايفعال يمعرف ييحامد علما يبود. موضوع سخنران

کهالن شههر    يبرا ييمحور در شهر تهران و انطباق آن به عنوان الگو

ن مقالهه برتهر شهناخته    ئت داوران به عنوايبود که از طرف ه يکراچ

 .شد

 يدر ادامه سفر خود به پاکستان  بهه دعهوت دانشهگاه مرکهز     ييعلما

 يحرفههه مههددکار يبههه معرفهه يپنجههاب در شهههر الهههور  در نشسههت

انجمن مهددکاران   يتهايار فعال يران پرداخت و گزارشيدر ا ياجتماع

ن يه ان ايد و دانشجويران ارا ه نمود که مورد استقبال اساتيا ياجتماع

 .دانشگاه قرار گرفت

 يک ميشان تبريت را به اين موفقيران ايا يانجمن مددکاران اجتماع

 .ديگو

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يروابط عموم

ا بيت فدراسيران در سايپرچم  الملليون   ين 

اهتزاز در ياجتماع يمددکار  مدآبه 

نشسهت و  به ثمر  ينه مددکاران اجتماعيريد ياز آرزوها يکيباالخره 

 ياجتمهاع  مهددکاران  انجمهن  شا به يب تالش با  ان ساليپس از سال

 مهددکاران  يالملله  نيبه  ونيفدراسه  يرسهم  تيعضو به رانيا   رانيا

درآمد و پرچم مقدس کشورمان بها نهام انجمهن      IFSW  ياجتماع

ن وب يه خ در اين بار در طهول تهار  يولا يران برايا يمددکاران اجتماع

 .آمدت به اهتزاز در يسا

 International) يمههددکاران اجتمههاع ين المللههيون بههيفدراسهه

Federation of Social Workers)  اسهت   يک سازمان جهاني

و توسههعه  ي  حقهوق انسههان يعههدالت اجتمههاع يبها هههدف تههالش بهرا  

 ارا هه  جههت  در کهه    ياجتماع يمددکار توسعه قيطر از  ياجتماع

 نيبه  يهها  يهمکهار  يبهرا  التيتسه ارا ه و يعمل يها مدل نيبهتر

 .دينما يم تالش يالملل

 
 يمه  کيران تبريا يت بزرا را به جامعه مددکاران اجتماعين موفقيا

ما پهرن فرکهه   يسهرکار خهانم شه    يهها  يريگيم و از زحمات و پييگو

 م.يکن يم يسپاسگزار داشتند ياساس نقش مهم نيا در

م تهها ضههمن يههن الملههل در نظههر داريتههه امههور بهه يل کميبهها تشههک

 نهه يزم ونيفدراسه  ياعضا به رانيا ياجتماع يمددکار گاهيجا يمعرف

 از را مختلهف  يهها  حوزه در ياجتماع مددکاران يها تيفعال يمعرف

ن فرصهت  يم.همچنه يکن يگر معرفيد يکشور ها به ونيفدراس قيطر

 يکشور مان بها خهدمات مهددکار    يشتر مددکاران اجتماعيب ييآشنا

 م.ير کشور ها آشنا کنيدر سا ياجتماع

 مهرتبط   يهها  سهازمان  همهه  يهمکهار  بهه  منوا مسئله نيا تحقق 

نه انجمهن  ين زميدر ا ميواريام که است ياجتماع مددکاران و دياسات

 يتخصص يل کارگروه هايکنند.تشک ياريران رايا ياعمددکاران اجتم

مختلهف   ين فرصت را به ما خواهد داد تها در حهوزه هها   يزايانجمن ن

 .ميکن يا معرفيم تجارب موفق کشورمان را به دنيبتوان

http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2013/01/Olamaee.jpg
http://socialwork.ir/wp-content/uploads/2012/12/New-Picture.bmp


 

 

 

  

 رانيا يانجمن مددکاران اجتماع يروابط عموم

 
 برگزار شد: ين مددکار اجتماعيزوج يمينشست صم

بهاهم بهودن    يشتر برايجاد فرصت بيا يانسان امروز يهااز ياز ن يکي

خهوب   يتوانند بهانه ا ين هدف مناسبت ها ميتحقق ا ياست که برا

 باشند.

لهدا و  يران افتخار دارد که به بهانه شب يا يانجمن مددکاران اجتماع

 يدار و ثبهت خهاطره ا  يه د ديه ت فرهنهگ گفتگهو و تجد  يبا هدف تقو

 را برگزار نمود. "يمددکار اجتماع نيزوج يمينشست صم"ماندگار 

ت يه لغا 0۲از سهاعت    31/۲/۲0روز پنجشنبه مهورخ  ن نشست در يا

  يعتيابان دکتر شريک شرکت نفت واقع در خيدر باشگاه شماره  33

 د.يگرد برگزار يعتيجنب پارک شر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

انجمن مددکاران اجتماع ييشهايهما توسط   يکه 

انجمن در آنها مشارکت يشده ران برگزار يا ا 

است  فعال داشته 

تصهادفات   يابعاد اجتمهاع  يبررس – ياجتماع يش مددکاريهما -

 يشيهما 0:31 يال 00:31ساعت  ۲0.0.30مورخ  رانيدر ا يرانندگ

ران در يه در ا يتصادفات راننهدگ  يابعاد اجتماع يتحت عنوان بررس

دانشهگاه عالمهه    يدانشهکده علهوم اجتمهاع     يد مطههر يسالن شه

 .ييطباطبا

سهههرين سهههميششهههم - ر سرا نههه  ينا ا و ر شهههت  هدا  يب

نشجو نشگاهگيدا دا ن رد38و37النيا  03۲0بهشتيا

/روز ياجتمهاع  يريشهگ يو پ ياجتماع يش مددکاريهما يبرگزار -

 يمددکار اجتماع

 «ياجتمهاع  يها بيارت در کاهش آسينقش ز» يرش سراسيهما -

 در مشهد

 يو سهالمت اجتمهاع   ياجتمهاع  يمهددکار ”يتخصص يش علميهما

 در اراک ”خانواده

ت ملههينخسهه ز يفضهها ين کنگههره  آسهه يمجهها  يب هههايو 

جتماع وپد يا  ۲0آذر  دين

 ۲0ز ييپا يشهر يش زنان و زندگيهما

ملين همايدوم من يش  ا ء  قا ت ر آسه   ييت غذايا ر  قشها  بيا

 ريپذ

ل و ا يا د  يين گردهمه ن ا ع   يشه يو ههم  جتمها ا ن  ا ر  يمهددکا

برز ل ا ن  ستا  ا

ند ا ن يشيهم  هرا ت جتماع محور شهر  ا رات  تکا ب  ا

ران با موضوع يا يانجمن مددکاران اجتماع ين نشست تخصصيدوم

از يمورد ن يتخصص يدر زندانها و خدمات اجتماع ياجتماع يمددکار

 خيشان در تاريان و خانواده هايزندان

 ران با عنوانيا يانجمن مددکاران اجتماع ين نشست تخصصيسوم

در بهداشت و درمهان در روز پنجشهنبه مهورخ     ياجتماع يمددکار

00/8/03۲0 

 ين مددکار اجتماعينشست زوج

ول آموزشيا جتماع يتخصص-ين دوره  ا ن  ا ر  ينقش مددکا

بال زل يعيطب يايدر  ن ا  يدر 

 کردستانپنهان  يب هايآس يش ملين همايچهارم

 شهر ينيخم يکاربرد -يش دانشگاه علميهما

 گناباد يل از مددکاران اجتماعيش تجليهما

 ياز خود کش يريشگيپ يش روز جهانيهما

 يبهداشت روان ينار تخصصين سميششم

http://socialwork.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa/
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بيمسئول کمادداشت ي امور  انجمن يته  الملل  ن 

اجتماع  رانيا يمددکاران 

 
 ما پرن فريش

ران در يه ا ياجتماع يت انجمن مددکاريعضورفته شدن يبه دنبال پذ

به منظور حفهظ ارتبهاا و    يمددکاران اجتماع ين الملليون بيفدراس

ن الملهل  يته بيتحت عنوان کم يته ايون کميتعامل مستمر با فدراس

 .ديل گرديعضو در انجمن تشک 5با حضور 

 يمهددکار  يجهار  يت هها يه فعال يتهه معرفه  ين کميه ف اياز اهم وظا

ران بههه يههدر ا ياجتمههاع يرسههال اخبههار مههددکار  و ا  ياجتمههاع

باشهد .اطهالع    يمه  ونيفدراسه  يگر اعضايبا د تبادل اطالعات منظور

کهه توسهط    يداد هها  کنفهرانس هها و مسهابقات    يبه موقع از رو يرسان

ف يگر وظاياز د  گردد يآن سازمان برگزار م يا با همکاريون يفدراس

 .ته استيکم

ن يه ران در ايه در ا ياجتمهاع  يارمددک يدر حال حاضر گزارش معرف

 .است يته در دست آماده سازيکم

 يگهاه مهددکار  يجا يته بتواند در ارتقاين کميرودا يم ديان اميدر پا

 .فا کنديا ييبه سزا  ران نقشيدر ا ياجتماع

 ما پرن فريش

 رانيا ين الملل انجمن مددکاران اجتماعيته امور بيمسئول کم

 د مددکاريک شهي

 نيپاچنار تا پنجومعرفت از 

 ينينام: عباس محمد ورام
 

  تهران0333بهمن  5تولد:

 ياجتماع يرشته مددکار يدانشجو

 0363آبان  38شهادت :

 1ات والفجريعمل

 

ابان يدرخ0333پنجم بهمن ماه  ينيد بزرگوار عباس محمد وراميشه

پلم گرفت وبه يد 0351ام   محله پاچنار تهران متولد شد. درسال يخ

 ياجتمهاع  يرفت وپس ازخدمت   در رشته مهددکار  يخدمت سرباز

 .رفته شديدانشگاه پذ

در تظهاهرات داشهت و عضهو     يشان در دوران انقالب شرکت مهوثر يا

ل گههروه يبهها تشههک يبههود.و0357تههه اسههتقبال از امههام در سههال يکم

شهرکت فعهال    ير النهه جاسوسه  يرو خط امام در تسهخ يان پيدانشجو

 .داشت

روخط امههام در النههه يههان پيدانشههجو يمسههئول آمههوزش نظههام  يو

ان يدانشهجو   از يکه يد گران قدر با يبود حاصل ازدواج شه يجاسوس

ثم يه م يدو فرزند پسر به نام هها  0361رو خط امام در ساليخواهر پ
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 يپس از رشادت هها  0363آبان ماه  38خ ين بود در تاريومحمد حس

ن  بهر اثهر   يدر ارتفاعات پنجو 1لفجرات وايفراوان در مرحله سوم عمل

 يع شههادت نا هل مه   يه ان مهزدور بهه درجهه رف   يه اصابت خمپهاره بعث 

در  35شهماره   76ف يرد 31د در بهشت زهرا قطعه يگردد.تربت شه

 .باشد يگر ميد يکنار شهدا

 ينه يدر زمان خود نقهش آفر  يبزرگ يت هايد بزرگوار در مسئوليشه

ان و رزمنهدگان تها   يجيبهه بسه   يکيو تاکت ينظام يکرد.از آموزش ها

وشهرکت در   63محمد رسول اهلل در سهال   37ستاد لشکر  يفرمانده

به دفاع مقهدس   ينيد ورامياز خدمات ارزشمند شه 1ات والفجريعمل

چ وقت رنج يه .ن همراه داشتيبود.مرام ومعرفت را از پاچنار تا پنجو

 نيترک خهورده پهدر را فرامهوش نکهرد همه      يشبانه مادرو دست ها

توانست  يم يدر پ يپ يپست ها و مقام ها يمعرفت بود که با همه 

بهود   ياسم يخط مقدم باشد.حاج يمعرف حاج عباس دوست داشتن

اما نهه      داشته يسال 61_51د يبا يکن يفکرم ياش يکه اگر نشناس

ارت خانهه خهدا و   يه سال داشت. اما بها ز  3۲او در لحظه شهادت تنها 

 .راده  حاج عباس بود وعلمدار دشت عباسمان وايا تجربه و ايک دني

اق يداند و با اشت يپروردگار م يبزرا از سو يد شهادت را نعمتيشه

 يمه  يلحظه شهمار  ينيرود. لذا حاج عباس محمد ورام يبه جهاد م

ت خهود  ياز وصه  ياقت را بهه دسهت آورد.او در گوشهه ا   ين ليکرد تا ا

 :سهد ينو يمه  از مهادر بزرگهوارش   يو دسهت بوسه   يهمراه با قهدردان 

د در يه د خدا مرا ببخشهد آنقهدر با  يروم تا شا يمادر من به جبهه م »

کفاربهدوم تها آن    يمسلسل هها   ير رگبارهايسوزان در ز يآفتاب ها

ن لحظهه  يه ده آب شود . در ايرا که از غفلت بر بدنم رو  ييگوشت ها

ت در يوسهتن بهه ابهد   يپ يکنم که اگر قرار باشهد بهرا   ين فکر ميبه ا

چهرا در   .باشهد  يم چقهدر دردآور مه  ياده و آرام جان بهده س يبستر

ب خود کنم نفس بر من غلبه يتوانستم شهادت را نص يکه م يمواقع

نم هنوز بهه  يب يرا از من ربوده است وباز م ين نعمت متعاليکرده و ا

دا کهنم کهه خهدا    ياقت آن را پيده بودم تا ليد  نرسيآن اخالص که با

د. بعد در برابهر خهدا   يبم نمايدت را نصشها يعنين نعمت ها يبزرگتر

خواههد وبهه    ياقت ميکنم که شهادت ل يشوم و قبول م يشرمنده م

ن طهرف و آن  يه سرگردان به ا يشه مانند انسان هاين هميخاطر هم

خهواهم برسهم.    يد بتوانم به آن اخهالص کهه مه   يزدم تا شا يطرف م

هادت زند وآن عشق به شه  يک آرزو در وجودم موج ميفقط  ()امروز

 « .است

 يبه گروه علم الههد  يو در اوج مبارزات انقالب ييعباس زمان دانشجو

 ي)ره( را بهرا  ينيوست ومنش امام خميرو خط امام پيان پيودانشجو

 يکهه دانشهجو   ييد. از آن جها يه خدمت به خلق و جامعه خهود برگز 

جهز رفهع مشهکالت مهردم و      يبهود   دغدغهه ا   ياجتمهاع  يمهددکار 

ادگار مانده است . کهه  يازحاج عباس دو پسر به هموطنانش نداشت . 

ثم پسهر بزرگتهر   يه کشور هستند . م يعلم يهر دو ازنخبگان جامعه 

ن ياد دارد و محمد حسه ياز پدر به  يدر خاطرات کودک يآنها چهره ا

 .ش رايها يادگاري

ت يخهود رضها   يمعنهو  يخود را کرد که درطول زنهدگ  ياو تمام سع

 يت حق تعهال ي  رضا يطعا دربهشت ابدخلق خدا را به دست اورد وق

شهه سهجده گهاه عشهق در     ياش هم يشانيت حق   پيرضا يرا . و برا

ن مههر  يکهه در ارتفاعهات پنجهو    يا يشهان يبرابر معبود بهود همهان پ  

کهه آرزو   ياقتياکنون او ل يافت کرد. آريرا در يت نامه حق تعاليرضا

ص(  )ول اهلل محمد رس 37داشت را به دست آوره بود. فرمانده لشگر 

 .ار حق شتافتي)عج( به د يا مهدي يادهايبا فر

ن و فرزندان انقالب از شههدا  يثم و محمدحسيد امروز اگر من و ميشا

ن پاسهخ نامهه حهاج عبهاس بهه      يچه رفته انهد بهتهر   يم که برايبپرس

 :ثم باشديفرزندش م

د يران  خوزستان داغ  تا شايا يکربال يثم جان! بابا رفت به صحرايم

د. بابا رفت يع( را با تمام گوشت و پوست خود حس نما)ن يد حسدر

د يع( به مشامش برسد  بابها رفهت تها شها    )ن يخون حس يد بويتا شا

د بتواند بها  ين )ع( بوسه بزند  بابا رفت تا شايده حسيبتواند بر را بر

کهربال دارد بهاز    يکه هوا ييتمام دلها يخون ناقابلش راه کربال را برا

ن را بهدان  يه تو نباشد اما ا يگر برود و پهلويد ديشا …فتکند  بابا ر

کهه   يزيه من  تنهها چ  يتو و چه برا يدار است چه برايز ناپايهمه چ

ثم جان! سهال گذشهته در   يماند و قابل اتکا است خداست. م يم يباق

 ين روزيچه بسا که در چن يا آمديصبح به دن 1ساعت  ين روزيچن

نهدارد    يبه يچ عيت نباشد اما هيپهلو ا آمدن توست بابايکه روز به دن

شه به خدا فکر يبابا  تو را دوست دارد پس ناراحت نباش و هم يخدا

 …کن تا دلت آرام باشد. پس بابا رفت  خداحافظ

ن منهاطق  يژه نامه زاوريت مقاوت  ويروا يلي  تحلياز فصلنامه تخصص

 (۲1- 038۲دفاع مقدس جنوب و غرب کشور ) ياتيعمل

  ن زارعيالبنبه کوشش: ام 



 

 

 

با مددکار يت هايسا  ياجتماع يمرتبط 
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