
 
 
 

 

 

 

 

 

گره آنالین  بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به  چهارمین کن برنامه

 های روزهای ملی وجهانی مددکاری اجتماعی با موضوع تمناسب

 

 

 

 »مددکاری اجتماعی 

 و ادغام اجتماعی« 
 

 

 دبیرخانه: 

 انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
 

 لینک ورود: 
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 از ساعت 30 / 8 لغایت 30/ 18
 

 تهران- 4 اسفند 1400

 
 
 
 



 
 

 

برنامه چهارمین کتگره آنالین  بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسب های روزهای ملی  

 1400اسفند  4 -تهران -اجتماعی«»مددکاری اجتماعی و ادغام  وجهانی مددکاری اجتماعی با موضوع:
 

 ****************************************************** 

 زمان  موضوع/مجری صبح  برنامه
 تالوت قرآن

 سرود جمهوری اسالمی ایران 

 8/  30 – 35/8 بصری  -سمعی 

 آقای دکتر سید حسن موسوی چلک  خیرمقدم و اهداف کنگره 

 گره ندبیر علمی ک  و   مددکاران اجتماعی ایرانرییس انجمن 
45/8 – 35/8   

 50/8 – 50/8 بصری -سمعی کلیپ سرودملی مددکاری اجتماعی

 آقای دکتر ولی اسماعیلی    احیهافتتسخنرانی 

 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
05/9 – 50/8 

 حاجیان مهدی سردار دکتر ایه افتتح سخنرانی

 سخنگوی ناجا معاون فرهنگی اجتماعی و 
20/9 – 05/9 

 خدرویسی  حسین آقای  افتتاحیه  سخنرانی

 معاون حمایت و سالمت کمیته امداد
30/9 – 20/9 

بازتوانی سوء    اهمیت ادغام اجتماعی در بهبود و

 مواد مخدر  مصرف کنندگان

 محمد جمالو  آقای دکتر 

ستادمبارزه با مواد معاون کاهش تقاتضا وتوسعه مشارکت های مردمی 

 مخدر ریاست جمهوری 

40/9 – 30/9 

 انتظاری  علی آقای دکتر ادغام اجتماعی و همبستگی اجتماعی

 رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
50/9 – 40/9 

 دکتر نادر پوراصغریان آقای  ادغام  اجتماعی کودکان دارای نیازهای خاص 

 استاد مددکاری اجتماعی
10 – 50/9 

 سعد  علیآقای  ادغام اجتماعی و فضای مجازی و رسانه

 صداوسیما معاون سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر)ساترا(  
10/10 - 10 

 خانم دکتر شیرین احمد نیا  ادغام اجتماعی و زنان خشونت دیده 

جامعه شناسی ایران/هیات علمی دانشگاه عالمه  عضو هیات مدیره انجمن 

 طباطبایی

20/10 – 10 /10 

اهمیت ادغام ا جتماعی سکونتگاه های غیر رسمی و 

 بازآفرینی شهری

 آقای دکترمحمد علی طالبی 

 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
30/10- 20/10 

 لیپور  آقای دکتر فردین ع اهمیت ادغام اجتماعی در توانبخشی اجتماعی 

 عضوگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
40/10 – 30 /10 

 

  



 
 

 

برنامه چهارمین کتگره آنالین  بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسب های روزهای ملی  

 1400اسفند  4 -تهران -اجتماعی«»مددکاری اجتماعی و ادغام  وجهانی مددکاری اجتماعی با موضوع:
 

 زمان  موضوع/مجری صبح   رنامهادامه ب
 آقای دکتر ستار پروین  کارکردهای ادغام اجتماعی در مددکاری اجتماعی 

 عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

50/10- 40/10 

 آقای دکتر اصغر مهاجری ادغام ا جتماعی و نقش آن در افزایش نشاط اجتماعی
 عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 

11 – 50/10 

 آقای دکتر داودی  طرد اجتماعی کودکان غربت در دروازه غار تهران 

 مدیر عامل مدرسه صبح رویش 
10/11 - 11 

 آقای دکتر روزبه کردونی  مسوولیت اجتماعی وخیر همگانی و ادغام اجتماعی

 مدیر عامل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
20/11 – 10 /11 

 آقای دکتراحمد دلبری اهمیت ادغام اجتماعی درحوزه سالمندی

ات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و قیقرییس موسسه مطالعات وتح

 اجتماعی ورییس انجمن سالمندشناسی ایران سالمت 

30/11 – 20 /11 

 خانم دکتر رقیه بهاری دکان معارض قانونکوو اداغام اجتماعی کودکان کار

 مدیرعامل کلینیک مددکاری اجتماعی بهاری 
40/11 – 30 /11 

اهمیت ادغام اجتماعی افراد دارای سوء مصرف 

 موادمخدر

 دژاکام  حسین آقای

 60کنگره دیر عامل م
50/11 – 40 /11 

 آقای دکتر رضا صفری شالی  اجتماعی و سرمایهادغام اجتماعی 

 رییس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران/عضو هیات علمی گروه 

 دانشگاه خوارزمیومددکاری اجتماعی  جامعه شناسی  

12- 50/11 

 12 - 50/12 استراحت استراحت

 

 

 

 

 

  



 
 

 

برنامه چهارمین کتگره آنالین  بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسب های روزهای ملی  

 1400اسفند  4 -تهران -اجتماعی«»مددکاری اجتماعی و ادغام  وجهانی مددکاری اجتماعی با موضوع:
 

 ****************************************************** 

 زمان  موضوع/مجری عصر  برنامه

دانشجویی مددکاری  -ن های علمیممعرفی انج

 اجتماعی دانشگاه یزد

 خانم  مهسا رحمانی 

 ( دبیر انجمن)
45/12–40  /12 

دانشجویی مددکاری  -ن های علمیممعرفی انج

 اجتماعی دانشگاه خوارزمی

 خانم زهرا محمدی  

 ( دبیر انجمن)
50/12 –45  /12 

 خانم ندا هاشمی پور  اجتماعی ادغام اجتماعی وکارکرد آن در مددکاری 

 استان هرمزگان  رییس انجمن مددکاران اجتماعی در
55 /12 – 50  /

12 

 خانم طیبه جعفری اداغم اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی 

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان خوزستان 
13 – 55/12 

ادغام اجتماعی و آثارش در حوزه  مددکاری 

 اجتماعی 

 آقای دکتر کاظم قجاوند

 مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاداسالمی خمینی شهرعضو هیات علمی 
10/13 - 13 

 غفاری سعیده صالح خانم  اهمیت ادغام اجتماعی افراد اتیسم در جامعه

 مدیرعامل انجمن اتیسم ایران
20/13- 10/13 

  منقش مددکاران اجتماعی درادغام اجتماعی اقدا

 کنندگان به خودکشی

 خانم دکتر سارا  نوروزی 

 مددکار اجتماعی حوزه بهداشت ودرمان 
30/13 – 20/13 

 آقای دکتر محمد باقر تاج الدین  پیامد های طرد اجتماعی در جامعه 

 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 
40/13- 30/13 

 نقش مددکاران اجتماعی در ادغام اجتماعی 

 خانگی خشونت قربانیان 

 آقای دکترمنصور فتحی 

 عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 
50/13 – 40/13 

مددکاری اجتماعی، فراگیری اجتماعی با تاکید بر  

 توانمندسازی زن سرپرست

 آقای دکتر حبیب جباری 

 معاون امور آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور 
14 – 50/13 

و توانمند سازی اجتماعی گروه های  ادغام اجتماعی 

 هدف مددکاری اجتماعی

 آقای دکتر سید سعید حسینی 

 مدیر گروه مددکاری اجتماعی وجامعه شناسی دانشگاه آزاداسالمی گناباد
10/14 - 14 

 

 

 

 



 
 

 

برنامه چهارمین کتگره آنالین  بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسب های روزهای ملی  

 1400اسفند  4 -تهران -اجتماعی«»مددکاری اجتماعی و ادغام  وجهانی مددکاری اجتماعی با موضوع:
 

 زمان  موضوع/مجری ( مهیمانان خارجی با ترجمه است) برنامه عصرادامه  
 دکتر روری ترویل  سخنرانی

 دبیر کل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی 
20/14 – 10 /14 

)با   اهمیت ادغام اجتماعی در حوزه مددکاری اجتماعی 

 ترجمه(

 خانم دکتر آناماریا کمپنینی 

 دانشگاه ها)مدارس( مددکاری اجتماعی رییس انجمن جهانی 
50/14 – 20/14  

 خانم دکتر رز هندرسون  ادغام اجتماعی مددکاری اجتماعی و 

 رییس منطقه آسیا اقیانوسیه فدراسیون جهانی 
15 – 50/14 

 خانم دکتر پامال سینگال  تماعیادغام اج سخنرانی

 رییس  گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه دهلی هند 
20/15- 15 

ددکاران اجتماعی گامی در راستای ادغام  آموزش م

 اجتماعی 

 خانم دکتر ماریا خالدتسووا

 استاد دانشگاه از روسیه 
30/15- 20/15 

 داشکینا خانم دکتر آنتونینا غام اجتماعیاد سخنرانی

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی روسیه 
50/15- 30/15 

و همبستگی در سه نوع نظریه مددکاری   م اجتماعیاادغ

 اجتماعی 

 آقای دکتر مالکلم پین

 ستان از انگل نظریه پرداز معاصر نظریه های مددکاری اجتماعی
50/16 – 50/15  

رویکرد انتقادی مددکاران   دستگیری ، نجات و امید:

 غیرقانونی به استرالیا( ) مهاجرین   اجتماعی از استرالیا

 ( استاد  دانشگاه سیدنی) خانم دکتر لیندا بریسکمن

 ( استاد دانشگاه کوینزلند ) خانم دکترهیلسر فراسر

05  /17- 50/16 

   پانتروال والئپادکتر خانم  غام اجتماعیاد سخنرانی

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایتالیا 
10/17 – 05 /17 

 مرضیه تکفلی خانم دکتر   تقش مددکاران اجتماعی در ادغام اجتماعی کودکان 

 هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی  عضو
15 /17 – 05 /17 

مروری بر پیامدهای  طرداجتماعی سالمندان و ارایه راهکارهای  

 ادغام اجتماعی 

 آرزو فاتحی دکتر  خانم 

 پژوهشگر
25/17- 15/17 

 آقای دکتر مهدی سروی  توانبخشی مبتنی برجامعه وادغام اجتماعی 

 عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی 
35/17- 25 /17 

 35/17 -45/17 وهمکاران زندیخانم دنیا   ادغام فرهنگی بین نسلی مهاجران افغانستانی درایران 

بررسی  نقش سرمایه اجتماعی درتسهیل فرآیند ادغام  

 اجتماعی 

 خانم فاطمه عادلی نژاد 

 پژوهشگر
55/17 – 45/17 

 ادغام اجتماعی بی خانمان ها 

 و جمع بندی کنگره

 آقای دکتر عباسعلی یزدانی 
 عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران 

10  /18–55/17 

 


