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 به نام پروردگار بخشاینده مهربان

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 ارت کشوراحزاب وز 01دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 

 0219شماره ثبت: 

 نشانی دفتر مرکزی:

 02واحد  -41پ  -خ دیلمان -خ جمالزاده جنوبی -میدان انقالب -نراهت   

 4848183411کدپستی:    

            20411314112 – 20411314121: تلفن

  20411314010: فکس

  irwww.socialwork.:  وبسایت

 info@socialwork.ir: ایمیل

 

http://www.socialwork.ir/
mailto:info@socialwork.ir
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 مقدمه

را با وقایع متنوعی طی نمود که بیان جزئیات همه آنها مجالی وسیعتر  21ل ساانجمن مددکاران اجتماعی ایران    

اعضاء تحضار جهت اس ،و بخش فعالیت ها و امور مالیانجام شده در د فعالیتهای چکیده در این گزارش، می طلبد. اما

 . به صورت تیتروار آمده است مله وزارت کشورنها از جاو سازم محترم

در حالی آغاز شد که برای مددکاران اجتماعی سراسر کشور، روزهای پرتالطمی در حال طی شدن بود.  21سال  

تان، لرستان، ن، گلسخوزستااستان کشور را درگیر کرده بود و در استانهایی مانند  02سیلهای ویرانگری که بیش از 

قرین  42-پایان سال نیز با همه گیری کوییدانی و مادی فراوانی را به همراه آورده بود. و کرمانشاه خسارات ج کرمان

حسب وظیفه به نمایندگی از اعضای شد و باز هم بخش زیادی از جامعه و کل جهان را درگیر یک بحران مهم کرد. 

دردی نموده، برای متوفیان اه در سراسر کشور هممان بالیای فروردین ت دیدگو خسارانجمن، با همه بازماندگان 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم. امید که با مشارکت و همدلی ملی و برنامه ریزی مطلوب و 

انی را به دی و جفات ماچنین رخدادهای ویرانگری باشیم و در صورت وقوع، دستکم تلبهینه، پس از این کمتر شاهد 

اعی در اکثر استانهای مذکور نقش سازنده، ماندگار و اثرگذاری داشته اند که قدردان انیم. مددکاران اجتمسحداقل بر

 هستیم.در استانها  انجمن مددکاران اجتماعی ایرانمدیران و همکاران محترم  اعضا، به ویژه زحمات همه همکاران

و دانشجویان مددکاری اجتماعی های غیردولتی،  اجرایی مرتبط، تشکلاههای ن دستگمسئولی همهاز همیشه،  مانند

ایر عزیزانی ساعضای محترمی که به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه های انجمن همکاری دارند، اصحاب رسانه و 

مانه و ای عالزخوردهو نیازمندی خود را به همکاری و با مسپاسگزاریهمکاری داشته اند  انجمن با هر شکلکه به 

  .ران و اعضای محترم انجمن برای بهبود عملکرد و رفع کمبودها اعالم می کنیمید، دانشجویان، همکاتنقادانه اسا

 را از خداوند منان خواستاریم. شماتوفیق، عزت و سربلندی 

 رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن

 33/13/99 
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 بخش اول: گزارش فعالیتها
می توان اینگونه و خالصه به صورت تیتروار  را 8931سال ان طی رددکاران اجتماعی اینجمن متهای ابرخی از فعالی

 برشمرد:

 روز ملی مددکاری اجتماعی همایش 

 با عنوان  سی و چهارمین همایش روز ملی و دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران

شد. در این  در تهران برگزار 31وردین فر 02 مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی در تاریخ

ها نفر از مددکاران اجتماعی و کارشناسان و مدیران دستگاه های مرتبط از سراسر کشور و نیز همایش صد

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 اجتماعیIASSW سرکار خانم دکتر آناماریا کمپانینی )

 مهمان ویژه این کنگره بودند.
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 استانهای کشور نیز  با همت  دفاتر نمایندگی در استانها همایش روز ملی یا جهانی  ر بسیاری ازد

 مددکاری اجتماعی نیز برگزار گردید.  

 

 ها و با حضور برخی مدیران سازمان  اصفهانو  تهرانهای مددکاری اجتماعی در استانز فیلدهای بازدید ا

   مهمانان خارجی کنگره

 
 

  با حضور اعضای جلسه با رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی در دفتر انجمن

 داوطلب

 

  و کمیته های اجرایی سیاستگذاریحضور یا عضویت در مجامع 

 کمیته ملی پیشگیری از خشونت 

 مجمع تشخیص مصلحت نظامکمیته  سه همکاری در 
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 کمیته ملی پیشگیری از طالق و شورای ملی صیانت از خانواده 

 ایران پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی کارگروه مشورتی 

 المی ایرانکمیته پژوهش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اس 

 نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوریکمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم 

 کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو 

 مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری 

  د هیات ویژه ریاست به پیشنها "گزارش ملی سیالب"کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه برای تهیه

 جمهوری 

 عضویتدر شورای سیاستگذاری وبرنامه ریزی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور 

 ستاد توان افزایی سمن های شورای اسالمی شهر تهران 

 

 دعوت به جلسات

  با سخنرانی پنج نفر از مدیران استانی انجمن کنگره اعتیاد، تجارب مدیریت مورد در اعتیادشرکت در 

  

  
 طبیعی سوانح پژوهشکده بازتوانی و بازسازی ملی برنامه تدوین کمیته جلسات در شرکت 
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 درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه و ایران نادر های بیماری بنیاد مشترک جلسات در شرکت 

 ایران نادر های بیماری ملی سند تدوین برای تهران

 همت با جوانان خودکشی در پیشگیری روزه یک همایش برگزاری در سخنرانی و همایش در شرکت 

 آوری فن و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویان امور سازمان

 تهران شهرداری سالمت کل اداره نشاط با جامعه پویش و سالمت ملی هفته های برنامه در همکاری 

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

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

 پزشکی آموزش و درمان

 مصلحت  تشخیص مجمع "اجتماعی تأمین کلی های سیاست نویس پیش"متن  تدوین در مشارکت

 نظام

 وجوانانو ن دکانکو از حمایت انحمن و ارزشها احیای انجمن رسانه خانواده ایدز شهمای در شرکت 

 یاب توان

 خدمات نحوه ارائه و مدیریتی رویکرد با نوزادان و کودکان حقوق و سالمت" سمپوزیوم در سخنرانی 

 یطب مرکزدرمانی تهران  و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه "درمانی مراکز در کودکان به

 کودکان
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 مرکز در پژوهشی آموزشی هتجرب چند گزارش :کودکان مشارکت علمی نشست در شرکت 

  توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه کرمان کودکان مشتاق

  همکاری با انجمن جامعه شناسی ایران در نشست تخصصی بازخوانی

 آراء دورکیم درباره پدیده خودکشی در دوران صلح 

 

 موسسه بانوان اعتیاد آسیب کاهش جامع مرکز احتتاف مراسم در شرکت 

 هدایت سپید نور

 ظهور و بروز کاهش راهکارهای بررسی همایش در سخنرانی و شرکت 

 تبریز دانشگاه و استانداری تبریز در و اجتماع خانواده حریم در خشونت

 در اجتماعی مددکاری های بنگاه اجتماعی مسئولیت همایش در شرکت 

 صنعت

 انجمن دفتر در یاجتماع مددکاران و دانشجویان پیشکسوتان، حضور با اجتماعی یبانمهر دیدار 
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 اجتماعی مددکاری 0209 کنگره موضوع با زندگی آیین پیشتازان کاربردی علمی موسسه با جلسه 

 نشینی حاشیه اندیشی هم اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مطبوعات معاونت با جلسه 

 تهران شهر شورای های سمن افزایی توان ادتس جلسات برخی در شرکت 

 نهاد مردم های سازمان با قضاییه قوه املتع دستورالعمل تدوین 

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

 قضاییه
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 های دگرگونی مدیریت هماهنگی جلسه ( اجتماعیMOST )اجتماعی مددکاران با انجمن یسئر جلسه 

 البرز دادگستری

 آسمان های بچه همکاری با تالش سالن در معلولین جهانی روز شرکت در  همایش 
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 راسم افتتاحیه مرکز جامع کاهش آسیب زنان شوشم 

 توسعه  حوزه اساتید از( اللهی سیف اله سیف دکتر نکوداشت آیین برگزاری در همکاری و مشاوره

 انجمن جامعه جمله از صصیتخ انجمن و سازمان چند و ایشان دانشجویان از برخی همت با که  )اجتماعی

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

 
 

 

  بین المللیکارگاه آموزشی 

 سیهمددکاری اجتماعی در مواقع بحرانی با حضور مدرسینی از کشور رو 
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 با موضوعات: گفتگوهای اجتماعی 

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  -ری اجتماعی در ایران و جهانچشم انداز آموزش مددکا

 طباطبائی

  با حضور دکتر  )حضانت مشترک( "روابط انسانی درون خانواده" موضوعنشست گفتگوی اجتماعی با

 (UBC) لمبیاادوارد کرودک از دانشگاه برتیش ک حبیب آقابخشی و دکتر
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  نشست با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با موضوع چالش های

 مددکاری اجتماعی و معرفی بیانیه جهانی اخالق
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  نشست با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی با موضوع چالش های مددکاری

 اجتماعی و معرفی بیانیه جهانی اخالق

 
 

 نشست برخی از اساتید و اعضای انجمن با رئیس سازمان بهزیستی کشور 
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 یات مدیره انجمن با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورنشست ه 
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 اجتماعی سالمت کرسی در هک توسعه و اجتماعی سالمت آموزشی نشست برگزاری در همکاری 

 کرسی آن با همکاری نامه تفاهم انعقاد و تهران دانشگاه در یونسکو

 

 
 

 نشست توسعه مبتنی بر زیست بوم مددکاری اجتماعی 
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 امور صنفی 

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

 در خانه وزارت این استخدامی های اعالمیه مفاد برخی به اعتراض در بهداشت وزارت با نگاری امهن 

 پزشکی علوم دانشگاههای اجتماعی مددکاری کارشناسان جذب

 در وزارت بهداشت نامه نگاری انجمن برای افزایش ظرفیت استخدام مددکاران اجتماعی 

 گاه های معتبر کشوردرخواست انجمن برای گسترش تحصیالت تکمیلی مددکاری اجتماعی در دانش 

 ایران اجتماعی مددکاری های چالش فراخوان پیگیری 

http://socialwork.ir/irasw-job-request-employment-socialworkers-healthministrty2019/
http://socialwork.ir/irasw-requestforpostgraduate-socialwork-association-2019/
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 حضور در رسانه ها 

  رادیو و تلویزیون حضور در شبکه های مختلف 

 خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مختلف مصاحبه با 

  ی معتبر کشوریادداشت و مقاله در روزنامه ها و سایتهانوشتن 

 

 تفاهم نامه ها 

o تفاهم نامه همکاری با کرسی سالمت اجتماعی یونسکو در دانشگاه تهران 

o  تفاهم نامه همکاری با شورای شهر هرمزگان 

o انان هالل احمرپیگیری تمدید تفاهم نامه همکاری با سازمان جو 

 

 حوزه بین الملل 

 سیون منطقه ای آسیا و اقیانوسیهارسال گزارش عملکرد ساالنه به فدراسیون جهانی و فدرا -

 های دارویی علیه ایرانکاران اجتماعی در خصوص رفع تحریمالمللی مدده نگاری و تعامل با فدراسیون بیننام -

 آسیا و اقیانوسیه منطقهو  IFSWبه  در اپیدمی کرونا ارسال مرحله اول گزارش عملکرد مددکاران اجتماعی -

 فدراسیون به صورت غیرحضوریشرکت در جلسات کمیته سازمان ملل  -
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 شرکت در جلسات کمیسیون اخالق فدراسیون به صورت غیرحضوری  -

 آسیا اقیانوسیه 0283تهیه پرپوزال میربانی ایران برای  -

نس منطقه ای مددکاری اجتماعی در بنگلور هندوستان شرکت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کنفرا -

 نید(ببیوبسایت انجمن توانید در را می  )گزارش سفر

-  

 

  0200تهیه پرپوزال برای میزبانی مجمع و کنگره جهانی  -
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برای  ایران میزبانی برای ایران پیشنهاد و  0209 ای منطقه نفرانسک برگزاری برای ایران میزبانی عالما -

 .گردید رسماً اعالم فدراسیون این خبرنامه در و شد پذیرفته  0209 سال در همایش نای رگزاریب

 
 
 
 

 بازدید و ایتالیا کشور اجتماعی مددکاری همایش در شرکت -

 مددکاران انجمندعوت  با اجتماعی مددکاری فیلدهای از

 کشور این اجتماعی

 جمله از اجتماعی مددکاری المللی بین نهادهای با مستمر ارتباط -

 بین فدراسیون اجتماعی و مددکاری های آموزشگاه انجمن

 تماعیاج مددکاران المللی

در   0283مددکاری اجتماعی  سپموزیوم بین المللیشرکت در  -

 الزی و ارائه چهار مقالهکواالالمپور م

دیدار با رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی  -

 مالزی
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 دیدار و گفتگو با سفیر ایران در مالزی، سرکار خانم افخم -

 
 کمیسر دوم اخالق فدراسیون در منطقه آسیا اقیانوسیه جلسه رئیس انجمن به عنوان کمیسر اخالق با -

 با موضوع اخالق حرفه ای در مددکاری اجتماعی  بین المللی شرکت در دو تله کنفرانس -

 با حضور کمیسرهای اخالق در قاره های پنجگانهشرکت در ویدئو کنفرانس کمیسیون اخالق فدراسیون  -

( اقدامات مرتبط با منشور اخالق مددکاری اجتماعی templateتدوین چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش ) -

یسیون اخالق، این چارچوب به عنوان چارچوب تأییدی فدراسیون به سراسر جهان فدراسیون که با موافقت کم

 ارسال گردید. 
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 شمال و خاورمیانه منطقه در اجتماعی خدمات کار نیروی تقویت تدوین مشورتی نشست در شرکت 

 تونس کشور آفریقا در
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 ون بین سیدر کمیته سازمان ملل فدرا (نماینده انجمنحامد علمایی ) انتصاب

 (IFSWی )اجتماع المللی مددکاران

 

 

 

 سایر فعالیتها 

برگزاری مجمع عمومی در اردیبهشت )مرحله اول( و مردادماه )مرحله دوم( و  -

 انتخاب مجدد بازرس انجمن

 به روزرسانی وبسایت انجمنپیگیری  -

 ایی دانشجویان و پژوهشگران حوزه اجتماعیراهنم -

و  درمان با موضوع تبیین جایگاه خدمات توانبخشی در نظام شرکت در نشست متخصصین حوزه بهداشت  -

 سالمت کشور در معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اد توان افزایی و حمایت از سازمانهای هم اندیشی بررسی اقدامات سازمان های دولتی علیه کار کودک در ست -

 مردم نهاد شهر تهران
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ش مشارکت های مردمی سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی به شرکت در همایش نق -

 خصوص اعتیاد در محله شهید هرندی تهران )سازمان مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری(

 قضایی بیماران روانپزشکی باهمت انجمن احبامشارکت در کنگره ملی چالش های حقوقی و  -

 دکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهرانشرکت در دومین مراسم تقدیر از مد -

 به همت معاونت اجتماعی شهرداری تهرانهمایش روز جهانی مقابله با  کار کودک  -

 

 بخش دوم: گزارش عملکرد مالی

  نزد بانک تجارت شعبه مدیره از طریق حساب فعال انجمن طی دوره هیات کلیه درآمدها و هزینه های

 . می گیردصورت  05202251شماره به (  052دروازه دولت تهران )

 

 8989سال  درخالصه حساب بانکی انجمن مددکاران اجتماعی 

 مانده در 

 89اول فروردین  

 در  مانده

 89 اسفند 98 
 سایر

090.128.222 

 ریال

382.225.200 

 ریال

 لیون تومان سپرده بلندمدتمی 982مبلغ  -8

 و ایمیل به نام انجمن سامانه پیامکی دارای قابلیت ارسال و دریافت پیامک -0

 یک واحد آپارتمان ملکی ششدانگ در میدان انقالب تهران -9

 تجهیزات کامل اداری -4

 وبسایت اینترنتی با مالکیت انجمن -5

 


