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 گزارش سفر تیم انجمن مددکاران اجتماعی ایران به هندوستان

 برای شرکت در کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی
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 "هوالعزیز"

 

 مقدمه 

بین المللی برگزار مددکاران اجتماعی کنفرانس های علمی متعددی در مناطق مختلف جهان به صورت ملی و 

( IFSWمی کنند اما کنفرانس های جهانی و منطقه ای که از سوی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی )

در سطح جهانی و یا منطقه ای برگزار می شود به دالیلی از اهمیت ویژه ای برخورداند. یکی از این دالیل، این 

ی اجتماعی در کنار هم از شرکت در این مراسم استفاده می است که دانشگاهیان و کنشگران عملیاتی مددکار

کنند و در کنار مقاالت نظری و دانشگاهی، کارگاه های آموزشی و گزارش هایی از اقدامات مهم مددکاران 

اجتماعی در کشورهای مختلف نیز ارائه می شوند. در کنار کنفرانس جهانی دو ساالنه فدراسیون که در اکثریت 

اق موارد با مشارکت دو سازمان بین المللی مددکاری اجتماعی دیگر یعنی انجمن بین المللی قریب به اتف

می  آموزشگاه های مددکاری اجتماعی و شورای بین المللی رفاه اجتماعی هر سال در یک منطقه جهان برگزار

 -امریکای شمالی -یقاافر -اقیانوسیه-قاره جهان )اروپا، آسیا 5گانه فدراسیون در  5شود، هر یک از مناطق 

بیست و پنجمین همایش منطقه برپا می کنند. نیز هر دو سال یکبار، یک کنفرانس منطقه ای  امریکای جنوبی(

دبیرخانه شد.  در شهر بانگالور در استان کارناتاکای هندوستان برگزار ۰۲۸۲ای مددکاری اجتماعی در سپتامبر 

 -اقیانوسیه )آپاسوئه-یون و انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیااین کنفرانس با هدایت دفتر منطقه ای فدراس

APASWE کار خود را انجام می دهد. در ادامه گزارشی کوتاه از سفر تیم اعزامی از سوی انجمن مددکاران )

اجتماعی ایران برای شرکت در این کنفرانس و نیز مجمع عمومی فدراسیون در منطقه ای و سایر جلسات حاشیه 

تاکنون به عضویت  ۰۲۸۰برنامه ارائه می گردد. الزم به ذکر است انجمن مددکاران اجتماعی ایران از سال این 

فدراسیون در آمده و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، عضو هیات رئیس منطقه ای و کمیسر اخالق 

 فدراسیون است و نماینده انجمن برای شرکت در مجمع عمومی دعوت می شود.
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 اعزامی تیماسامی 

هندوستان عبارت  9102اعضای تیم اعزامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی 

 بودند از:

 دکتر سید حسن موسوی چلک 

 )رئیس انجمن(

 

 

 عباسعلی یزدانی

 ) عضو هیات مدیره( 

 

 

 حامد علمایی

 )عضو هیات مدیره و مسئول کمیته بین الملل( 

 

 

 مهدی سروی همپا

 )عضو هیات مدیره( 
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 درباره کنگره

. سال اقیانوسیه برگزار می شود-کنفرانس منطقه ای هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای عضو منطقه آسیا

واقع در جنوب کشور هندوستان واقع شده بود. در این  کارناتاکایاین برنامه در شهر بنگلور در استان  ۰۲۸۲

کنفرانس، عالوه بر صدها نفر از مددکاران اجتماعی هندی و دانشجویان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و 

سایر کشورهای دانشگاهیان و مددکاران اجتماعی نفر از  ۸3۲پیشکسوتان مددکاری اجتماعی این کشور، بیش از 

 IFSW، دبیرکل فدراسیون "روری تروئل"ای، افریقایی و حتی اروپایی شرکت داشتند. دکتر  آسیایی، اقیانوسیه

و دکتر  IASSWهای مددکاری اجتماعی  ، رئیس ایتالیایی انجمن آموزشگاه"آناماریا کمپانینی"و دکتر 

از جمله شرکت کنندگان ویژه بین المللی بودند که البته  IFSWرئیس آرژانتینی فدراسیون  "سیلوانا مارتینز"

 دکتر مارتیز به دالیلی امکان شرکت در این مراسم را نیافت. 

   

 

، رئیس منطقه ای فدراسیون، "رز هندرسون"همچنین مسئولین بلندپایه فدراسیون در منطقه از جمله 

( و اعضای هیات APASWEرئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیااقیانوسیه ) "ذوالقرنین حتی""دکتر

مدیره این دو سازمان منطقه ای که برگزار کنندگان اصلی این مراسم بودند نیز در این برنامه حضور داشتند. 

اه شهر بنگلور به شهر دانشگاهی هندوستان مشهور است و دانشگاه های مختلف این شهر از جمله دانشگ

Christ  و مجموعه دانشگاهیNIMHANS  و با مشارکت شبکه انجمن های حرفه ای مددکاری اجتماعی

انجمن پرقدرت مددکاری اجتماعی در این کشور است نقش اصلی را  2که متشکل از  INPSAWهندوستان 
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عی هندوستان و در اجرای این کنفرانس بزرگ برعهده داشته اند. جمع کثیری از اساتید مطرح مددکاری اجتما

 چند نماینده مجلس و شهردار شهر بنگلور نیز از حاضرین برجسته این همایش بودند.

نفره شامل گروهی از اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این کنفرانس علمی  4از ایران نیز یک تیم 

شرکت کردند. در حاشیه این مراسم، همچنین چندین رخداد دیگر انجام شده بود که در ادامه به هر یک از آنها 

 اشاره خواهد شد. 

 

از ماهها قبل از برگزاری  انجمن ئز اهمیت بود و به همین دلیلحضور در این همایش از چند جهت برای ایران حا

 :کرده بودبرای شرکت در این برنامه تشویق  اعضای خود رااین برنامه از طریق وبسایت انجمن و فضای مجازی 
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http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-

%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-

%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%8C-18-

%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/ 

 
۲2بهمن  ۸2  

http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%8C-18-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/
http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%8C-18-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/
http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%8C-18-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/
http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%8C-18-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/
http://socialwork.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%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%8C-18-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B3%D9%BE%D8%AA/
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http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-۰۲۸۲-india/

http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-

%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-

%d9%85%d9%87%d9%85-

%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-

%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ 

را پیشتر به فدراسیون ارسال کرده  ۰۲۰۸انجمن ایران پروپوزال و درخواست میزبانی کنفرانس منطقه آتی در 

از بود و شرکت در این برنامه می توانست فرصت مناسبی برای آشنایی با نحوه برگزاری برنامه و البته دفاع 

توانمندی های مددکاران اجتماعی ایران بود. در حالیکه با وجود تبلیغات منفی بسیار گسترده از سوی برخی از 

کشورهای جهان، تصویری بسیار ناامیدکننده و غیرواقعی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی و تاریخی 

این ابعاد با حضور افراد اثرگذار اجتماعی  از ایران در ذهن دیگران ایجاد شده است، برگزاری یک همایش در

تر از توانایی کشورهای مختلف می تواند یک اقدام بسیار سازنده برای احیاء حیثیت و نشان دادن چهره ای واقعی

 های متخصصین ایرانی باشد. 

از سوی دیگر، فقدان ارتباط با مجامع و افراد بین المللی یکی از نکته های گالیه آمیز همیشگی مددکاران 

اجتماعی ایران است که به درستی بیان می شود و توسعه کیفی آموزش و اقدام مددکاری اجتماعی را با کندی 

ایی با متخصصین تراز اول جهان و مواجه کرده است. اتفاقی که با شرکت در همایشهایی از این دست و آشن

منطقه تا حدود زیادی مرتفع می شود. طی سه سال اخیر، با برگزاری دو کنفرانس بین المللی در ایران و ارسال 

http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://socialwork.ir/ap-conference-iranassociationof-socialworkers-2019-india/#http://socialwork.ir/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%af%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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گزارش های متعدد از طریق انجمن به فدراسیون و سایر انجمن های عضو ) به صورت مستقیم( نگاه مددکاران 

بسیار تغییر یافته و آنهایی که توانستند در برنامه های داخل ایران شرکت کنند اجتماعی دنیا نسبت به ایرانیان 

صین ایرانی اذعان نمودند و و از نزدیک با فیلدهای موفق این حرفه در کشور آشنا شوند به پیشرفت های متخص

 سفیری خودخواسته شدند برای معرفی مددکاری اجتماعی ایرانی به کشورهای دیگر. 

 

 و بازدید از دبیرخانه کنفرانس و دبیر اجرایی همایشبیرکل شبکه ملی دیدار با د

یم ایرانی با دکتر سریگانژ ام وی، دبیرکل شبکه ملی انجمن های حرفه ای در دومین روز حضور در هندوستان، ت

 مددکاری اجتماعی هندوستان و دبیر اجرایی همایش میزبان تیم اعزامی ایرانی بود. 

التحصیل مددکاری اجتماعی سازمانی است و تجارب ارزشمندی از حضور خود در پست های سریگانژ فارغ 

مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی از جمله اداره کل رفاه اجتماعی هندوستان با مددکاران ایرانی به اشتراک 

لتحصیالن گذاشت و بحث و گفتگو پیرامون مددکاری اجتماعی صنعتی و سازمانی که در هندوستان فارغ ا

( می توانند آن را human resource social workکارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی منابع انسانی )

 احراز کنند انجام شد. 

دیدار از ساختمان دبیرخانه همایش و بازدید از همکاران دبیرخانه و آشنایی با سازوکار اداره دبیرخانه و روند 

رنامه ریزی های مرتبط با کنفرانس از جمله برنامه هایی بود که با حضور پذیرش مقاالت و سخنرانی ها و ب

 سریگانژ صورت گرفت. 

هندوستان یکی از مهمترین کشورها در توسعه مددکاری اجتماعی و تولید تئوری ها و مدلها به ویژه در حوزه 

عی دانشگاهی را آسیا در اقدام اجتماعی است و در کنار چین، نخستین کشوری است که آموزش مددکاری اجتما

تعداد زیادی از مددکاران اجتماعی ذیل هفت انجمن برتر از ایالت های میالدی آغاز کرده است.  ۰۲اوائل دهه 

مختلف هندوستان به فعالیت و تولید محتوای علمی و حرفه ای مشغول اند و در حال حاضر به صورت متحد، 

ای مددکاری اجتماعی را راه اندازی کرده اند که دبیرخانه  شبکه ای تحت عنوان شبکه ملی انجمن های حرفه

 این همایش با مسئولیت این شبکه برپا شده بود.
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Iدیداری اختصاصی با دبیر کل  FSW  

دکتر روری تروئل دبیرکل فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در جلسه ای طوالنی در نخستین روز 

ورودش به هندوستان میزبان تیم ایرانی بود. در این نشست مهم، پیشنهادهایی که از سوی انجمن ایران طی 

شورهای مختلف، سنجش سالهای اخیر به فدراسیون ارسال شده بود از جمله سنجش سالمت اجتماعی در ک

 وضعیت اخالق حرفه ای در کشورهای عضو فدراسیون و بسیاری موارد دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

روری تروئل یکی از کسانی است که همواره از مشارکت مددکاران اجتماعی ایرانی در صحنه بین المللی استقبال 

من برای شرکت در نخستین کنگره بین المللی مددکاری در پی دعوت انج ۲9و پشتیبانی کرده است. وی سال 

 اجتماعی در ایران به تهران آمد و از نزدیک با واقعیت های مددکاری اجتماعی در این کشور بازدید کرد.

 در این روز به همراه روری تروئل یک تور گشت از جذابیت های تاریخی و طبیعی شهر بنگلور صورت گرفت.

  

 به همراه رئیس فدراسیون و رئیس منطقه آسیااقیانوسیه کرایستدیدار از دانشگاه 

روز سوم حضور در هندوستان با مالقات با رئیس منطقه ای فدراسیون، خانم روز هندرسون و رئیس دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه همراه  (campusدانشگاه کرایست و برخی از اساتید این دانشکده همراه بود. این دیدارها با گشتی در محوطه )

شد. این گروه همچنین به حضور و تماشا از اجرای برنامه، نمایشگاه و قرائت بیانیه دانشجویان مددکاری اجتماعی که در 

 افتتاحیه یک تشکل دانشجویی خیریه با موضوع اهداء عضو انجام می شد دعوت شدند. 
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ایران دیدن نکرده است اما در جریان کنفرانس جهانی در خانم هندرسون رئیس منطقه ای فدراسیون که شخصا تاکنون از 

ایرلند با هیات ایرانی مالقات و دیدار کرده بود از توانمندی های ایران در برگزاری همایش در سطح قاره ای سواالتی مطرح 

 کرد و پاسخ آن داده شد.

ین دانشگاه را به مذاکره و همکاری با تیم این آشنایی و نیز سخنرانی های رئیس انجمن ایران در جریان کنفرانس رئیس ا

ایران ترغیب تر کرد و در روز آخر حضور در این کشور، نشستی کوتاه با وی برگزار شد که درباره همکاری های علمی و 

دانشگاهی جامعه مددکاری اجتماعی ایران و دانشگاه مذکور توافقات اولیه انجام شد و مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه ای 

لوح یادبود انجمن و پرچم لوگوی انجمن به رئیس این  رای بررسی بیشتر این ارتباط تنظیم و در نهایت امضا گردد.ب

 دانشکده اهدا شد.
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 دیدار با کمیسیر اخالق منطقه

آیهوا از نفر آنها از منطقه آسیا اقیانوسیه است. دکتر موسوی چلک و دکتر تئو  9عضو دارد که  7کمیسیون اخالق فدراسیون 

کشور مالزی کمیسرهای این منطقه هستند. یکی از مشکالتی که اعضای غیرمستقر سازمان های بین المللی در همه جای 

دنیا با آن مواجهند کمبود فرصت مالقات و جلسات حضوری است. حضور در این نشست فرصت مغتنمی بود که این دو 

نمایند. البته ارتباطات متعددی از طریق اینترنت و اسکایپ انجام می  بررسیکمیسر بتوانند برنامه های پیش روی خود را 

شود اما دیدار حضوری امکان بهتری برای تبادل نظر فراهم می کند. این دو نفر پیشتر در مالزی و در جریان همایش روز 

انیه جهانی اخالق حرفه ای ملی مالزی نیز باهم مالقات داشتند که بالفاصله پس از آن فرم و محتوای ارزیابی اجرای بی

 مددکاری اجتماعی تدوین و نهایی شد و در حال حاضر در تمام کشورها در حال اجراست. 

 

 و ... دیدار با همکاران مالزی و هند

برنامه های روز قبل از کنفرانس اصلی، فرصت مناسبی بود برای مالقات با اعضا و روسای انجمن های کشورهای حاضر به 

 ویژه مالقات با مددکاران اجتماعی کشورهای حوزه پاسیفیک و مالزی از جمله آنها بودند. 

 

 شهریور: 62سه شنبه: 
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 شرکت در جلسه پیش همایش کنگره) یک روز کامل(

وز قبل از برگزاری کنفرانس، مطابق اعالم قبلی یک برنامه )پیش همایش( یک روزه برگزار شد که به واسطه تنوع یک ر

رخدادهای آن خود در حد یک همایش کامل بود. در این نشست یک روزه مجریان اصلی برای حاضرین معرفی شدند و 

رانی کردند و طی آن هدفهای برگزاری کنفرانس و برخی از مسئولین هندی و آسیایی و البته دبیرکل فدراسیون سخن

موضوعی که به عنوان تم اصلی کنفرانس انتخاب شده بود مورد بحث قرار گرفت. روند بسیار کند برگزاری این بخش و 

زمان نسبتا زیادی که برای برخی موضوعات حاشیه ای و سپاسگزاری ها طی شد از مهمترین نقاط ضعف این برنامه 

 د. پس از پایان این بخش، حاضرین مختار بودند در یکی از کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.محسوب می ش

 شرکت در کارگاه های  آموزشی

چند کارگاه آموزشی با موضوع خشونت علیه زنان و کودک آزاری )کودک همسری( و استفاده از مددکاری اجتماعی توسعه 

زار شد. در کارگاه نخست، که از سوی یکی از انجمن های مددکاری محلی با توجه به فرهنگ بومی در این روز برگ

اجتماعی هندوستان و یک موسسه حمایت از زنان آزار دیده هند ترتیب داده شده بود از برخی از قربانیان خشونت علیه زنان 

دار شوند دعوت شده بود تا و دخترانی که در سنین بسیار پایین ناچار شده بودند مطابق سنت های محلی ازدواج کنند و بچه 

از تجربیات خود سخن بگویند. دو تن از این دختران از تجربه سختی هایی که در این فرایند متحمل شده بودند و کمک 

هایی که از جانب مددکاران اجتماعی و فعاالن اجتماعی دریافت کرده و به واسطه آن توانسته بودند به تحصیالت متوسطه 

ند. این دختران در حال حاضر به عنوان همیاران موسسه در محله ها و روستاها فقیرنشین هندوستان دست یابند صحبت کرد

به سایر زنان آموزش مهارتهای فنی یا اجتماعی می دهند. در این سخنرانی ها همچنین کارشناسان آمارهای باالیی که در 

 تند. این کشور از همسرآزاری و کودک همسری وجود دارد را به بحث گذاش
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در یکی دیگر از کارگاه هایی که با همت فدراسیون مددکاران اجتماعی ژاپن ترتیب داده شدند بود از سه استاد مددکاری 

عصر  6در بخش نخست این برنامه که تا حدود ساعت اجتماعی دانشگاه هند دعوت شده بود که جوی کارگاهی تر داشت. 

نظریات مبتنی بر بوم در توسعه مددکاری اجتماعی طرح شد و نظریات موجود موجود از ادامه داشت، سخنرانی هایی در باب 

(، لیبرالیسم و غیربومی بودن مورد نقد قرار گرفتند. در این بخش به ضرورت نظریات colonizationحیث استعمار )

و اجرا شده اند پرداخته شد. در مبتنی بر تجربه شرقی در کشورهای شرقی و منابعی که با این رویکرد تاکنون تهیه شده 

بخش دوم، یکی از اساتید عملگرای مددکاری اجتماعی هندوستان که تخصص دراماتراپی داشت با ایجاد فضای مشارکتی 

را مورد بحث قرار دهند. وی در سخنرانی و اداره  "مغزهای طالیی و  رهبران فعال کننده "از حاضرین خواست تا ایده 

در این کارگاه، بر ضرورت تمرکز مددکاران اجتماعی در فعال کردن مک بازی درمانگر نیز بهره می برد. کارگاه خود از یک ک

مردم محله ها و ایجاد مشارکت واقعی در آنها برای شناسایی و حل مسئله هایشان تمرکز شد و حاضرین تشویق شدند تا از 

 سطح و نگرش مردم روستاها و محله بهره ببرند.عناصر ساده و در دسترس برای تطابق دادن دانش آکادامیک با 
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 دیدار با رییس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی

اعضای تیم انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز بعد با دکتر آناماریا کمپانینی، رئیس انجمن بین المللی آموزشگاه های 

گی ایران برای برگزاری نشست های بین المللی و تقویت زمینه برای مددکاری اجتماعی جلسه ای داشتند و درباره آماد

همکاری دانشگاه ها و موسسات ایران با سازمان های مددکاری اجتماعی بین المللی از جمله انجمن آموزشگاه های 

ی کنفرانس مددکاری اجتماعی و انجمن آپاسوئه بحث و گفتگو صورت گرفت. همچنین درباره درخواست ایران برای برگزار

( مواردی مطرح شد. دکتر کمپانینی در فروردین سال جاری به ایران سفر کرده بود و از 9190( و منطقه ای )9199جهانی )

نزدیک از برخی از فیلدهای موفق مددکاری اجتماعی دیدار کرد و در جلسه ای با اساتید و دانشگاهیان این حرفه در قالب 

 .نشست گفتگوی اجتماعی حضور یافت
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 دیدار با رییس کمیته آموزش مددکاری اجتماعی)ماریکو(

دکتر ماریکو کیمورا، رئیس منطقه آسیا اقیانوسیه فدراسیون و یکی از افراد پرنفوذ در فدراسیون به ویژه در منطقه است که 

را برعهده دارد. دیدار با ایشان از برنامه  IFSWدر حال حاضر به صورت مشترک رئیس کمیته موقت آموزش و پژوهش 

هایی بود که در این سفر بود و فرصتی بود تا درباره افزایش حضور مددکاران اجتماعی به ویژه دانشگاهیان در مجامع بین 

المللی صحبت شود و وی در این نشست اطمینان داد که هم خود او و هم انجمن های مددکاری اجتماعی این کشور برای 

 وسعه علمی مددکاری اجتماعی در ایران در حد توان حمایت خواهند کرد. ت

و برخی اعضای  آموزش مددکاری اجتماعی آسیا و اقیانوسیه )آپاسوئه(دیدار با رییس انجمن 

 هیات مدیره آن

ری اجتماعی با مددکا 26دکتر ذوالقرنین حتی، رئیس مالزیایی انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیااقیانوسیه از سال  

( به کشور مالزی انجام شده بود اولین دیدار حضوری 9102ایران از دور آشنایی یافته بود و سفری که ابتدای سال جاری ) 

رئیس انجمن ایران با دکتر حتی بود و حضور مشترک در بنگلور فرصت مناسبی بود تا موضوعات متنوعی از جمله تصویب 
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 مورد بحث 9190کنفرانس منطقه ای  ین انجمن بین المللی و درخواست میزبانی ایران ازعضویت اولین دانشگاه ایرانی در ا

و مذاکره قرار بگیرد. دکتر حتی در این نشست بر ضرورت تولید دانش از سوی کشورهایی مانند ایران در حوزه مددکاری 

 اجتماعی تأکید بسیار کرد.

 سترالیا و ژاپن نیز دیدار و گفتگو صورت گرفت.با سایر اعضای هیات مدیره این انجمن از کشورهای ا
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 دیدار با رییس انجمن استرالیا

دیدار با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا یکی از بخش های مهم این سفر محسوب می شود. انجمن مددکاران 

منطقه بلکه در جهان است. این انجمن اجتماعی استرالیا یکی از انجمن های پرنفوذ و بسیار قوی از حیث نظری نه فقط در 

به واسطه نقشی که در تعیین صالحیت حرفه ای مهاجرین در کشورش دارد یکی از سازمان های مهم در کشور استرالیا نیز 

هست. رئیس پیشین و برخی از اعضای هیات مدیره این انجمن از نظریه پردازان مهم مددکاری اجتماعی در سطح دنیا 

حاضر این انجمن با انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارتباط خوبی دارد اما برای گسترش این ارتباط و هستند. در حال 

تقویت آن نیاز به اقدامات متعدد وجود دارد که امید است در آینده مورد توجه متخصصین داخلی قرار گیرد. رئیس انجمن 

به دست آورده درخواست میزبانی برای  9102ی کنفرانس جهانی استرالیا اعالم کرد که با توجه به تجربه خوبی که از میزبان

 را ارائه داده است. 9190سال 

 انجمن های هند وسایدیدار با ر

انجمن حرفه ای هندوستان برگزار شد و  7در روزهای برگزاری کنفرانس و در حاشیه آن نشست های متنوعی با روسای هر 

و در جریان  0926ا اهدا شد. ایران با دو انجمن از انجمن های مذکور در سال کتاب معرفی مددکاری اجتماعی ایران به آنه

برگزاری نخستین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرده است که مقرر شد در اولین 

م یادبود انجمن مددکاران اجتماعی به روسای سایر انجمن ها پرچ فرصت برای تمدید اعتبار و امضای مجدد آن اقدام شود.

 ایران اهدا شد.
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 گفت وگو با نماینده مجلس نپال

نماینده جامعه مددکاران اجتماعی کشور نپال برای حضور در این نشست یکی از نمایندگان مجلس این کشور بود که در 

در این حوزه تشریح گردید و با دیدار با وی پیشرفت های مددکاری اجتماعی ایران و ظرفیت های متخصصین ایرانی 

 وضعیت این حرفه در کشور نپال آشنایی اولیه صورت گرفت.

 سایر کشورهادیدار با روسا و اعضا هیات مدیره های انجمن های مددکاری اجتماعی 

اعضای انجمن های مددکاری کشور های مختلف در این کنفرانس حضور داشتند که همایش روز پیش از کنفرانس اصلی و 

برگزاری کنفرانس، فرصتی بود تا با رئیس یا اعضای هیات مدیره آنها صحبت های کوتاهی صورت گیرد.  روزهاینیز 

 فیلیپین، بنگالدش، سریالنکا، میانمار، کره جنوبی و ژاپن از جمله این کشورها بودند. 
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 شهریور: 72چهارشنبه 

 مقاله از ایران: چهاره شرکت در کنفرانس و ارائ

چهار نماینده ایران در این کنفرانس مقاله ای داشتند که مورد پذیرش قرار گرفته بود. سه مقاله در روز نخست و یک هر 

 مقاله در روز دوم کنفرانس ارائه گردید. عناوین و خالصه مقاالت ارائه شده در زیر آمده است:

 مقاله عباس: عنوان مقاله وخالصه مطلب و عکس

 عنوان مقاله وخالصه مطلب و عکسمقاله مهدی سروی: 

 /خالصه مطلب/عکسمقاله مقاله حامد: عنوان
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 : شهریور 72 پنجشنبه

 شرکت در کنگره

این روز که روز نهایی حضور تیم ایران در شهر بنگلورا بود روز بسیار پرفعالیتی بود و چند اقدام مهم انجام شد. چهارمین 

 چلک( در این روز ارائه گردید که خالصه آن در بخش ذکر شد.مقاله نمایندگان ایران )دکتر موسوی 
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 قرائت بیانیه روز جهانی صلح و تأیید حاضرین

در بخشی از روز دوم کنگره دکتر روری تروئل بیانیه این فدراسیون به مناسبت روز جهانی صلح را قرائت کرد و حاضرین با 

 قیام کردن از آن حمایت کردند.
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 ارایه گزارش اقدامات ایران در رابطه با شعار سال فدراسیون 

یکی از مأموریت هایی که از سوی فدراسیون برای رئیس انجمن کشورها تعیین شده بود تهیه گزارش اقدامات انجمن در 

بود. از رئیس  تعیین شده "ترویج اهمیت روابط انسانی"عبارت  9102راستای شعار سال فدراسیون بود که این شعار در سال 

رئیس انجمن کشور ژاپن به عنوان ، رئیس منطقه ای فدراسیون و IASSW، رئیس IFSWانجمن ایران به همراه رئیس 

سخنرانی ویژه خواسته شده بود که گزارشی آماده نمایند. این گزارش در جلسه هیات رئیسه فدراسیون منطقه که به صورت 

 تر کمپانینی همراه بود ارائه شد و با تمجید مسئولین و حاضرین همراه شد.ویژه با دعوت از دکتر روری ترئول و دک
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 جمع بندی گزارش اقدامات کشور های منطقه در خصوص بیانیه اخالق

یکی از دستورهای جلسه هیات رئیسه فدراسیون منطقه، ارائه گزارش منطقه )قاره های دوگانه( در خصوص توسعه سند 

( بود. رئیس انجمن ایران به همراه دیگر کمیسر اخالق فدراسیون گزارشی از 9102عی مصوب بیانیه اخالق مددکاری اجتما

اقدامات کمیسیون طی یک سال قبل را ارائه کردند و مقرر شد تا پیگیری از سوی فدراسیون برای دریافت گزارش وضعیت 

ی رئیس انجمن ایران پیشنهاد شده اخالق حرفه ای در کشورهای مختلف عضو، مطابق فرمت تهیه شده جهانی که از سو

 بود صورت گیرد. 

 

 شرکت در جلسه دفاع از میزبانی ایران

 

درخواست میزبانی برای برگزاری کنفرانس دو یکی از بخش های بسیار مهم این کنفرانس برای تیم ایرانی جلسه دفاع از 

ر استرالیا مهمترین درخواست کنندگان آن بود که به نظر می رسید ایران در کنار کشو 9190ساالنه منطقه ای در سال 

بودند. با توجه به نزدیک بودن کیفیت پروپوزالهای ارائه شده این دو کشور، مقرر شده بود تا وقت دفاع از پروپوزال به این دو 

ی اصلی کشور داده شود تا به صورت حضوری از توانمندیهای کشور خود برای احراز میزبانی در مقابل کلیه اعضای دو متول

این کنفرانسها یعنی فدراسیون منطقه و انجمن آپاسوئه دفاع نمایند. آپاسوئه در حقیقت نماینده انجمن آموزشگاه ها در 

منطقه آسیا اقیانوسیه است. دکتر موسوی چلک، آقای یزدانی و آقای علمایی در این جلسه حضور یافتند و به سواالت و 

نیت کشور، نحوه اخذ ویزا و بیمه برای شرکت کنندگان، آزادی های مدنی و ابهامات متعددی که در خصوص وضعیت ام

موانعی که برای مهمانان به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن بود وجود داشته باشد پاسخ دادند تبلیغات خارجی و 

مینانی از انتخاب ایران نقش وضعیت ناامنی هایی که در سطح منطقه خاورمیانه وجود داشت در ایجاد این ابهامات و نااط
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مهمی داشت که با توضیحات ارائه شده توانستند تا حدود زیادی تیم تصمیم گیر را متقاعد نمایند. در خصوص محتوای 

اجرایی و علمی پروپوزال نیز سواالتی وجود داشت که پاسخ های ارائه شده و دفاعیه ها توانست به آنها به صورت مقبول 

ان ایران همچنین از زحماتی که برای این حرفه در ایران کشیده شده و کارکردهایی که برگزاری این نمایندگ پاسخ دهد.

نشست علمی و بین المللی در منطقه غرب آسیا برای توسعه حرفه در ایران، خاورمیانه و جهانی می تواند داشته باشد 

 ن، پاسخ نهایی در همان روز اعالم گردد. مقرر شد بعد از بررسی ها و شور کرد توضیحات مفصلی ارائه نمودند.

 

 مددکاران اجتماعی اقیانوسیه و .../ فلسطین/کشمیر/دیدار با اعضاء انجمن چین

دیدار با مددکاران اجتماعی که از کشور فلسطین، چین و حتی کشمیر آمده بودند نیز جذابیت های خود را داشت. تعدادی از 

در پاسیفیک نیز در این کنفرانس حضور داشتند که مقاالت جالب توجهی در این  مددکاران اجتماعی از کشور پاپاگینه

کنفرانس ارائه کردند. تعدادی از شرکت کنندگان که از جزائر مختلف پاسفیک )اقیانوسیه( آمده بودند با رونمایی از کتابی 

ن اجتماعی منطقه را دعوت کردند تا از تحت عنوان مددکاری اجتماعی در اقیانوسیه و ارائه سخنرانی های هیجانی مددکارا

ظرفیت هایی که در این بخش از قاره اقیانوسیه وجود دارد توجه بیشتری نمایند. برخی از این جزائر با وجود تعداد اندک 

رهای توسعه یافته ای مانند جمعیت، دانشکده های مددکاری اجتماعی با آموزش در سطح دکتری دارند که از سوی کشو

تولید دانش بومی برای ضرورت  ،حمایت علمی می شوند. نکته محوری بحثهای این مددکاران اجتماعیسترالیا ژاپن و ا

محتواهای آموزشی بود. موضوعی که محور این حرفه در عین حفظ  فراینداستعمارزدایی از محتوای ساکنین این مناطق و 

 اصلی این کنفرانس هم بود.



34 
 

 

 

 

 هاتابلو مینا کاری انجمن به فدراسیون برای فروش و تامین بخشی از هزینه  اهداء

شهریور ادامه داشت اما روز پنجشنبه روز آخر حضور نمایندگان ایران بود. در عصر این روز، بعد از  92کنفرانس تا روز جمعه 

های کشورهای مختلف آورده شده بودند  پایان کنفرانس، کاالهایی )صنایع دستی( که به پیشنهاد فدراسیون از سوی انجمن

با اهداف خیریه و تأمین بخشی از هزینه های کنفرانس به صورت مزایده به فروش گذاشته شد. این مزایده که البته با 

هیجان باال اجرا شد برخی از حاضرین به صورت شخصی اقدام به خرید این کاالها نمودند. از ایران تابلوی میناکاری شده 

 دالر به فروش رفت.  011صفهان به عنوان هدیه انجمن ایران ارائه شده بود که با قیمتی حدود ساخت ا
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 دیدار با اساتید و دانشگاهیان مددکاری اجتماعی

همایش های علمی همواره فرصتی برای دیدار با اساتید بین المللی است. با توجه به اینکه کشور هندوستان یکی از 

یافته در تولید دانش مددکاری اجتماعی در منطقه آسیا است اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کشورهای نسبتا توسعه 

متعددی از کشورهای مختلف از جمله استرالیا، ژاپن، چین، هنگ کنگ، کره، مالزی، اندونزی، و ... فرصت حضور در این 

 ی علمی بود.کشور را یافته بودند که دیدار با آنها فرصت مغتنمی برای تبادل بحث ها
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 دیدار با رییس گروه مددکاری اجتماعی روانپزشکی دانشگاه نیم هانس

رئیس گروه مددکاری اجتماعی موسسه روانپزشکی نیم هانس یکی از کسانی بود که به مباحث مطرح شده از سوی 

انجام شد کتاب معرفی نمایندگان ایران عالقمند شد و در دیداری که در یکی از غرفه های محل برگزاری کنفرانس 

را دریافت کرد و مقرر شد پس از مطالعه آن دانشجویان و اساتید این  و نیز پرچم یادبود انجمن مددکاری اجتماعی ایران

 موسسه معتبر را برای همکاری با اساتید ایرانی ترغیب نماید.
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 هاکتابخانه دانشگاه  مددکاری اجتماعی در ایران به اهداء کتاب 

معرفی مددکاری اجتماعی در ایران به روسای دانشگاه ها و موسسات مددکاری اجتماعی و روانشناسی حاضر در این کتاب 

 کنفرانس طی دیدارهای مجزا اهدا شد.

 

 نهایی شدن میزبانی ایران

میزبانی در پایان روز دوم کنفرانس هیات رئیس فدراسیون منطقه و هیات مدیره آپاسوئه تصمیم خود را در خصوص 

گرفتند و به نمایندگان دو کشور کاندیدا اعالم کردند. مطابق اعالم آنها با توجه به  9190کنفرانس منطقه ای در سال 

مالحظات موجود و با توجه به اینکه انجمن استرالیا دوره قبل نیز به عنوان رقیب اصلی هندوستان پروپوزال خود را ارائه 

انتخاب شد اما برای اولین  9190به عنوان میزبان این کنفرانس در دوره بعد در سال  بریزبین()شهر  کرده بود، کشور استرالیا

در این جلسه برای دو کنفرانس آتی تصمیم گیری شد و ایران )تهران( به عنوان میزبان  سال اخیر 01بار در طول حدود 

به اینکه ایران برای میزبانی کنفرانس جهانی نیز انتخاب شد و مقرر شد با توجه  9199قطعی دوره پس از آن یعنی در سال 

از اعالم آمادگی کرده بود تنها در صورتی که بتواند میزبانی جهانی را اخذ کند از میزبانی آسیا اقیانوسیه حذف می شود و 

 کاندیدهای جدید برای ارائه پروپوزال دعوت خواهد شد.

ری بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی مددکاری برای برگزا 6262بنابراین ایران قطعاً میزبان سال 

اجتماعی در آسیا اقیانوسیه است و برای اولین بار یک کنفرانس معتبر منطقه ای در مددکاری اجتماعی 

)و احتماال کل علوم اجتماعی( با حضور تعداد زیادی از متخصصین مددکاری اجتماعی و رشته های 

 مرتبط در ایران برگزار خواهد شد. 
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