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 مقدمه

علمی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که به منظور  -انجمن مددکاران اجتماعی ایران یک سازمان صنفی

 برخیدر این گزارش انجام برخی از مهمترین مأموریت های حرفه مددکاری اجتماعی در کشور شکل گرفته است. 

و از همه  شوند می ذکر خالصه صورت به اند گرفته صورت 61سال  ییزسه ماهه پاطی که  ی انجمنفعالیتها از

برای افزایش  ای که می توانند تقاضا داریمدر هر حوزه کسانی که به نحوی توانایی کمک کردن به انجمن را دارند 

 حضور یابند و ما را در این مسیر بیش از پیش یاری رسانند. مددکاری اجتماعی ظرفیت های این نهاد مدنی و صنفی 

اساتید  غیردولتی، های تشکل مرتبط، دولتی اجرایی های دستگاه مسئولین کلیه از پیش از شروع گزارش الزم است

 شکل های به که عزیزانی سایر و داوطلب اعضای و رسانه اصحاب ، پیشکسوتان،مددکاری اجتماعی دانشجویانو 

این نماییم زیرا سپاسگزاری  اند داشته سعی در ارتقاء عملکرد این انجمن اعم از همکاری، همراهی، نقد مختلف

 امکانپذیر نبوده و نیست.مجموعه بدون این همراهی 

 

 با تقدیم احترام

 هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
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  و همایش ها ، نشستهادر جلساتشرکت 

 ازسازی و بازتوانی پژوهشکده سوانح طبیعیتدوین برنامه ملی بکمیته شرکت در جلسات  -

و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  بنیاد بیماری های نادر ایران در جلسات مشترکشرکت  -

 برای تدوین سند ملی بیماری های نادر ایران تهران

با همت  یک روزه پیشگیری در خودکشی جواناندر برگزاری همایش  سخنرانیدر همایش و شرکت  -

 ، تحقیقات و فن آوریدانشجویان وزارت علومن امور سازما

 سالمت اجتماعی کرسیدر که نشست آموزشی سالمت اجتماعی و توسعه برگزاری در همکاری  -

 کرسیآن و انعقاد تفاهم نامه همکاری با  در دانشگاه تهران یونسکو

 
 نهرداری تهراپویش جامعه با نشاط اداره کل سالمت شدر برنامه های هفته ملی سالمت و همکاری  -

 مشارکت در تهیه و "تحلیل وضعیت بدرفتاری با کودکان در ایران"نشست های مربوط به در شرکت  -

، وزارت بهداشت "پیش نویس مسئولیت ها، اختیارات و تکالیف سازمان ها در حوزه کودک آزاری"

 درمان و آموزش پزشکی 

http://socialwork.ir/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1/
http://socialwork.ir/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1/
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مجمع تشخیص مصلحت  "پیش نویس سیاست های کلی تأمین اجتماعی"در تدوین متن مشارکت  -

 نظام 

ارزشها و انحمن حمایت از کودکان و  حیایاانجمن  –در همایش ایدز خانواده  رسانه شرکت  -

 نوجوانان توان یاب

سالمت و حقوق کودکان و نوزادان با رویکرد مدیریتی و نحوه "و سخنرانی در سمپوزیوم شرکت  -

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه  – " ارائه خدمات به کودکان در مراکز درمانی

 طبی کودکانتهران. مرکز 

 
پژوهشی در مرکز کودکان  -در نشست علمی مشارکت کودکان: گزارش چند تجربه آموزشیشرکت  -

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -مشتاق کرمان

 د هدایتموسسه نور سپی -در مراسم افتتاح مرکز جامع کاهش آسیب اعتیاد بانوانرکت ش -

و سخنرانی در  همایش  بررسی راهکارهای کاهش بروز و ظهور خشونت در حریم خانواده و رکت ش -

 استانداری و دانشگاه تبریز  -اجتماع در تبریز

 مسئولیت اجتماعی بنگاه های مددکاری اجتماعی در صنعتدر همایش شرکت  -

 در دفتر انجمن اجتماعی با حضور پیشکسوتان، دانشجویان و مددکاران اجتماعیمهربانی دیدار  -

http://ikhc.tums.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
http://ikhc.tums.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
http://ikhc.tums.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF/
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 مددکاری اجتماعی  0208با موضوع کنگره  جلسه با موسسه علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی -

 هم اندیشی حاشیه نشینی  اسالمی ارشاد و فرهنگمعاونت مطبوعات وزارت با جلسه  -

 اد توان افزایی سمن های شورای شهر تهرانست اتجلسدر برخی شرکت  -

 دمردم نها هایسازمان با تدوین دستورالعمل تعامل قوه قضاییه  -

دستورالعمل تعامل قوه قضاییه با سازمان های مردم نهاد با حضور رئیس به مراسم رونمایی از دعوت  -

 قوه قضاییه

  
 

 (MOSTی مدیریت دگرگونی های اجتماعی )جلسه هماهنگ -

https://www.mizanonline.com/fa/news/597105/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/597105/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/597105/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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 با مددکاران اجتماعی دادگستری البرز رئیس انجمن جلسه -

  همایش روز جهانی معلولین در سالن تالش با همکاری بچه های آسمانو شرکت  -

  
 

 مراسم افتتاحیه مرکز جامع کاهش آسیب زنان شوش -

  

)از اساتید حوزه توسعه  داشت دکتر سیف اله سیف اللهینکوآیین برگزاری در همکاری و مشاوره  -

انجمن چند سازمان و انجمن تخصصی از جمله که با همت برخی از دانشجویان ایشان و  اجتماعی(

 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. جامعه شناسی، دانشگاه ازاد اسالمی و شهرداری تهران

https://bachehayeaseman.org/home/blogdetails/1097/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87
https://bachehayeaseman.org/home/blogdetails/1097/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87
http://socialwork.ir/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/
http://socialwork.ir/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%da%a9%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/
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  ها: رسانه 

 رادیویی و تلویزیونی زنده و تولیدی در برنامه های متعدد شرکت  -

 نل های کارشناسی متعدد در رسانه های رسمی و وبسایت های خبری مختلفو شرکت در پ مصاحبه -

 

 امور صنفی 

 اطالعرسانی فرصتهای شغلی به اعضای جویای کار از طریق سایت و پیامک .4

برخی مفاد اعالمیه های استخدامی این وزارت خانه در با وزارت بهداشت در اعتراض به نامه نگاری  .0

 مددکاری اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی کارشناسان جذب

 اجتماعی ایران یمددکارچالش های فراخوان پیگیری  .8

 

  المللبین 

  مستمر با نهادهای بین المللی مددکاری اجتماعی از جمله انجمن آموزشگاه های مددکاری اجتماعی ارتباط

 و فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

  ایران برای میزبانی ایران برای پیشنهاد  -0208میزبانی ایران برای  برگزاری کنفرانس منطقه ای اعالم

 پذیرفته شد و در خبرنامه این فدراسیون رسما اعالم گردید.  0208در سال  همایشبرگزاری این 
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  و بازدید از فیلدهای مددکاری اجتماعی با دعوت  همایش مددکاری اجتماعی کشور ایتالیا درشرکت

 )گزارش این سفر متعاقبا منتشر خواهد شد( انجمن مددکاران اجتماعی این کشور

 

  نشست مشورتی تدوین تقویت نیروی کار خدمات اجتماعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  درشرکت

   در کشور تونس

 

 (IFSWاسیون بین المللی مددکاران اجتماعی )کمیته سازمان ملل فدرو انتصاب نماینده انجمن در انتخاب  -

 

http://socialwork.ir/%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c/
http://socialwork.ir/%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c/
http://socialwork.ir/%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c/
http://socialwork.ir/%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86/

