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 مقدمه

  19-وید بحران جهانگیر کو  گرماگرمدر  ،    1399سه ماهه اول  انجمن مددکاران اجتماعی ایران    عملکردگزارش  

یم و برای همه  می دارامی  را گراین بیماری  ای محترم تهیه شده است. یاد همه درگذشتگان  ستحضار اعضت اهج

  قدردان ،  بهبودی عاجل داریم. همچنینبیماری مبتال شده اند آرزوی  به این  ،  کسانی که در این روزهای سخت

آگاهی عمومی تالش می کنند و باوجود  و افزایش  مردم  کاهش رنج  شور که برای  مان در سراسر ک همه همکاران

 هستیم.  مک رسانی دریغ نمی کنند ناشناخته، از کروس خطرات فراوان این وی

اجتماعی  ربه کردن آن هستیم، فرصت برگزاری جشن ساالنه روز مددکار هنوز هم در حال تج شرایط ویژه ای که 

  مکن زودترین زمان م  امیدورایم در   کهرا از ما گرفت و همینطور، امکان برگزاری مجمع عمومی ساالنه را نیافتیم  

برنامه   این  انجام  برای  بوها فراهم ش که شرایط  به  این حالرگزاری آن  د نسبت  با  مجموعه دست    ،اقدام کنیم. 

تا  اندر اند  انجمن در همین دوران سعی کرده  تا جایی که  کاران  و  برندارند  پویایی دست  از  امکان  سالمت  حد 

ایت و صفحه  سیق وببرند. عموم این رخدادها از طرمه های خود را به جلو ببرنا  دید نشودتهایرین  کارکنان یا س 

یق  سعی خواهیم کرد از طروجود این، مانند همیشه  و با  نستاگرام انجمن در همان زمان اطالعرسانی می شوند  ای

   هیم.رخدادها قرار د گزارش حاضر، اعضای محترم را در جریان آن  مانند های دوره ای  گزارش عملکرد

وظایف یاری می  ر اجرای بهتر  ، انجمن را دهه با پرداخت به موقع حق عضویت های ساالنمی کاز اعضای محتر

،  ، اساتید دولتی و غیردولتی مرتبط دستگاه های    ، مدیران، اصحاب رسانهعضو و غیرعضو    کنند و همه همکاران

سایرینی   و  دانشجویان  و  به  که    پیشکسوتان  مختلف  های  شیوه  رساندند به  یاری  کنیم  ما  می  مانند  و    تشکر 

 .هستیمسازنده شما  ها و انتقادهایو پیشنهاد تظر بازخوردهاهمیشه من

 با احترام                                                                                 

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران  اعضای هیئت مدیره      

31 /03 /1399 
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 فهرست 

 بخش اول: گزارش فعالیتهای داخلی

 بخش دوم: گزارش فعالیتهای بین الملل 

 گزارش مالی  بخش سوم: خالصه

 ی داخلی : گزارش فعالیت هابخش اول 

و    نفر از اساتید  60مشارکت بیش از  با    اجرای طرح سوپروایزری مددکاران اجتماعی فعال در حوزه کرونا  .1

 مددکاری اجتماعیپیشکسوتان 

 ستاد مبارزه با کروناهمکاری با  .2

ب220معرفی   - انجمن  از همکاران  با رای  نفر  با خانواده قربانیان  ارتباط  با ستاد کرونا در خصوص  همکاری 

 همکاری قوه قضائیه 

  همکاری در هسته پویش مردمی کرونا  -

 4030در سامانه   همکاریبرای  بین  داوطلارسال لیست   -

 با سالمندان  یهمدل  ی مقابله با کرونا برا شیدر پو  یهمکار -

 

و   .3 پویش طراحی  اندازی  رخ#المللی    نبی  مجازی  راه  ت_هستمرروش_خب  منظور  انتشار به  برای  همگانی  شویق 

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی  کمپین در صداوسیما و  این  رواج اخبار بد.  و خوشایند در دوران  اخبار مثبت  

 یغ شده است.نیز تبلایران 
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 رتبط به برخی سازمان های م ن در حوزه کروناارسال گزارش عملکرد مددکاری اجتماعی ایرا .4

 حمایت های روانی اجتماعی در کرونا در ارائه  سازمان جوانان هالل احمر همکاری با  .5

 متنوع از جملهبا موضوعات  زنده در اینستاگرام   های متعدد برنامه حضور در .6

 اورژانس اجتماعی  -

 ازمانهای مردم نهادس و    خانواده   کرونا، -

 جهانی اصول اخالقی مددکاری اجتماعی نا و بیانیه  کرو -

   19گروه های آسیب پذیر و حمایت از آن ها در پاندمی کووید  -

 اعی قتل رومینا تحلیل ابعاد اجتم  -

 ا ی ابعاد روانی اجتماعی کرونبررس -

  روزنامه ایرانبا    جلسه وبینار -

  یاطفال و نوجوانان با تاکید بر مددکاری اجتماع  ابعاد اجتماعی قانون  -
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نگارش یادداشت های متعدد  ویزیونی و  ه رادیویی و تلرنامه های زندضور در بیق ح از طر  حضور در رسانه .7

 ه اجتماعی در حوز

 ت سیاستگذاری ازجمله: ساحضور در جل .8

 اسالمی  مجلس شورای مرکز پژوهش های •

   به مناسبت روز روانشناس  با رئیس جمهوریوت به نشست  دع •

 گری سند تحول قضائیبا رئیس قوه قضائیه موضوع بازن  نشستدعوت به   •

 ز مثبت زندگی جلسه با ریاست سازمان در خصوص مراک  بهزیستی کشور •

 کرونا و معتادان با موضوع    رزه با مواد مخدر ریاست جمهوریستاد مبادر   •

 وراپزشکی(ور )داز راه د سیستم توانبخشیبا موضوع  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    در   •

 ناسی و قضات دادگستری تحلیل اجتماعی و حقوقی فرزندکشی و فرار دختران با اساتید جامعه ش •

 خانگی انجمن سالمتمددکاری اجتماعی و خشونت  با موضوع   نجمن روانشناسی سالمتانشست   •

 یونسکو با موضوع ابعاد اجتماعی کرونا جتماعی کمیته ملی دگرگونی های ا  مجازی   اتجلسحضور در   •

 

 بخش دوم: بین الملل 

 ( IFSW)عی بین المللی مددکاران اجتمافدراسیون  .1

    های مختلف  به مناسبت فدراسیون   ها و اسناد ترجمه پیام •

 عی هانی مددکاری اجتماران به مناسبت روز جئیس انجمن ای انتشار پیام ر •
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با  نامه   • ایران  نگاری  از  حمایت  برای  شرایط  فدراسیون  در  آمریکا  تحریم  برابر  ب  بحران در  بیانیه     صدور  ا که 

 قابل مشاهده است(  وبسایت فدراسیون)متن این پیام ها در  مراه بود. ه فدراسیون در حمایت از ایران

 نامه به دبیرکل انجمن بین المللی مدارس برای حمایت از ایران در برابر تحریم آمریکا در شرایط بحران •

از   • مدد  الیتفعارسال چندین گزارش  که  های  کرونا  ایران در حوزه  اجتماعی  تقدیر فدراسیون  با  کاران 

 همراه شد. 

 

 

https://www.ifsw.org/
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 ات مجازی جلس .2

 سیون سازمان ملل فدراسیون کمی مجازی شرکت در جلسه •

 ا اخالق در خصوص کرونیون  کمیس   مجازی   جلسهشرکت در   •

 رونا  اقدامات مشترک دو کشور در حوزه کگفتگو با رئیس انجمن ارمنستان در خصوص  •

 کرونا   خصوصدر (پانینیکم ماریا آنا  دکتر  ) اجتماعی مددکاری  ه هایآموزشگاگفتگو با رئیس انجمن بین المللی  •
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 گ هنگ کنانجمن  .3

و توزیع آنها میان سازمان غیردولتی فعال    هنگ کنگمددکاران اجتماعی  از انجمن  اهدایی  هزار ماسک  3000  دریافت  •

 ری اجتماعی حوزه مددکادر 

 

 سوم: گزارش مالی بخش 

انجام    ( 257)کد    عبه دروازه دولت تهران ت شبانک تجار  25726758حساب واحد  اقدامات بانکی انجمن از طریق  کلیه   •

 ی پذیرد. م

 ایرس )ریال(  99خرداد  31موجودی  )ریال(  99ردین ی اول فروموجود

 بلندمدت  سپرده 3.100.000.000 808.738.376 910.905.632

 


