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مقدمه
انجمن مددکاران اجتماعی ایران سه ماهه اول سال  21را با وقایع متنوعی طی نمود که بیان جزئیات همه آنها
مجالی وسیعتر می طلبد .اما در این گزارش ،چکیده فعالیتهای انجام شده در دو بخش فعالیت ها و امور مالی ،جهت
استحضار اعضاء محترم ،به صورت تیتروار آمده است.
سال  21در حالی آغاز شد که برای مددکاران اجتماعی سراسر کشور ،روزهای پرتالطمی در حال طی شدن بود.
سیلهای ویرانگری که بیش از  02استان کشور را درگیر کرده بود و در استانهایی مانند خوزستان ،گلستان ،لرستان،
کرمان و کرمانشاه خسارات جانی و مادی فراوانی را به همراه آورده بود .حسب وظیفه به نمایندگی از اعضای انجمن،
با همه بازماندگان و خسارت دیدگان بالیای فروردین ماه در سراسر کشور همدردی نموده ،برای متوفیان غفران الهی
و برای بازماندگان صبر ج میل آرزومندیم .امید که با مشارکت و همدلی ملی و برنامه ریزی مطلوب و بهینه ،پس از
این کمتر شاهد چنین رخدادهای ویرانگری باشیم و در صورت وقوع ،دستکم تلفات مادی و جانی را به حداقل
برسانیم .مددکاران اجتماعی در اکثر استانهای مذکور نقش سازنده ،ماندگار و اثرگذاری د اشته اند که قدردان زحمات
همه همکاران به ویژه مدیران و همکاران محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استانها هستیم.
بخش مهمی از اقدامات گسترده انجمن در سراسر کشور با حسن تدبیر و تالشهای شبانه روزی نمایندگان شعبات
استانی صورت پذیرفته است که امکان ارتباط بهتر و سریعتر ا عضا را در شهرهای مختلف فراهم نموده اند .از همه
نمایندگان انجمن در استانهای مختلف کشور ممنویم که اثر مهمی در توسعه همه جانبه انجمن در گستره ایران
عزیزمان داشته اند.
همچون همیشه ،از همه مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط ،تشکل های غیردولتی ،دانشجویان مددکاری اجتماعی
و اعضای محترمی که به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه های انجمن همکاری دارند ،اصحاب رسانه و سایر عزیزانی
که به هر شکل با انجمن همکاری داشته اند سپاسگزاریم .توفیق ،عزت و سربلندی شمارا از خداوند منان خواستاریم.
رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن
89/10/10
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بخش اول :گزارش فعالیتها
برخی از فعالیتهای انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی سه ماهه بهار  89را به صورت تیتروار می توان اینگونه
برشمرد:
 حضور یا عضویت در مجامع سیاستگذاری
 همکاری در کمیته های مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 oکمیته امور اجتماعی
 oکمیته رفاه و تأمین اجتماعی
 oکمیته جوانان و خانواده
 کمیته ملی پیشگیری از خشونت
 کمیته ملی پیشگیری از طالق و شورای ملی صیانت از خانواده
 کارگروه مشورتی پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 کمیته پژوهش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو
 مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری
 عضویت در کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و رسانه برای تهیه "گزارش ملی سیالب" به پیشنهاد هیات ویژه
ریاست جمهوری

 همایش های روز ملی مددکاری اجتماعی
 سی و چهارمین همایش روز ملی و دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران با عنوان
مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی در تاریخ  02فروردین  89در تهران برگزار شد .در این
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همایش صدها نفر از مددکاران اجتماعی و کارشناسان و مدیران دستگاه های مرتبط از سراسر کشور و نیز
اساتید و مسئولین انجمن های مددکاری اجتماعی از کشورهایی مانند هندوستان ،روسیه ،ایتالیا ،قرقیزستان
حضور داشتند.
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 رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی ( )IASSWسرکار خانم دکتر آناماریا کمپانینی
مهمان ویژه این کنگره بودند.
 تقریباً در همه استانهای کشور نیز با همت دفاتر نمایندگی در استانها همایش روز ملی یا

جهانی مددکاری اجتماعی نیز برگزار گردید .
 بازدید از فیلدهای مددکاری اجتماعی در استانهای تهران و اصفهان با حضور برخی مدیران سازمانها و
مهمانان خارجی کنگره


 جلسه با رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی در دفتر انجمن با حضور اعضای
داوطلب
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 کارگاه آموزشی بین المللی
 مددکاری اجتماعی در مواقع بحرانی با حضور مدرسینی از کشور روسیه

 گفتگوهای اجتماعی با موضوعات:
 چشم انداز آموزش مددکاری اجتماعی در ایران و جهان -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبائی
 حضور در رسانه ها
 حضور در شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون
 مصاحبه با خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مختلف
 نوشتن یادداشت و مقاله در روزنامه ها و سایتهای معتبر کشور
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 تفاهم نامه ها
 تفاهم نامه همکاری با شورای شهر هرمزگان پیگیری تمدید تفاهم نامه همکاری با سازمان جوانان هالل احمر حوزه بین الملل
 برگزاری دومین همایش بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران با عنوان مددکاری اجتماعی و تاب آوریاجتماعی
 ارسال گزارش عملکرد ساالنه به فدراسیون جهانی و فدراسیون منطقه ای آسیا و اقیانوسیه شرکت در سپموزیوم بین المللی مددکاری اجتماعی  0208در کواالالمپور مالزی و ارائه چهار مقاله -دیدار با رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی مالزی

 -دیدار و گفتگو با سفیر ایران در مالزی ،سرکار خانم افخم
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 جلسه رئیس انجمن به عنوان کمیسر اخالق با کمیسر دوم اخالق فدراسیون در منطقه آسیا اقیانوسیه شرکت در دو تله کنفرانس بین المللی با موضوع اخالق حرفه ای در مددکاری اجتماعی شرکت در ویدئو کنفرانس کمیسیون اخالق فدراسیون با حضور کمیسرهای اخالق در قاره های پنجگانه تدوین چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش ( )templateاقدامات مرتبط با منشور اخالق مددکاری اجتماعیفدراسیون که با موافقت کمیسیون اخالق ،این چارچوب به عنوان چارچوب تأییدی فدراسیون به سراسر جهان
ارسال گردید.

 سایر فعالیتها
 پیگیری به روزرسانی وبسایت انجمن -راهنمایی دانشجویان و پژوهشگران حوزه اجتماعی
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 شرکت در نشست متخصصین حوزه بهداشت و درمان با موضوع تبیین جایگاه خدمات توانبخشی در نظامسالمت کشور در معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 هم اندیشی بر رسی اقدامات سازمان های دولتی علیه کار کودک در ستاد توان افزایی و حمایت از سازمانهایمردم نهاد شهر تهران
 شرکت در همایش نقش مشارکت های مردمی سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی بهخصوص اعتیاد در محله شهید هرندی تهران (سازمان مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری)
 مشارکت در کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی باهمت انجمن احبا شرکت در دومین مراسم تقدیر از مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران -همایش روز جهانی مقابله با کار کودک به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهران

بخش دوم :گزارش عملکرد مالی
 کلیه درآمدها و هزینه های انجمن طی دوره هیات مدیره از طریق حساب فعال نزد بانک تجارت شعبه
دروازه دولت تهران ( )052به شماره  05202259صورت می گیرد.
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