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 تجارب کاری

. اًجام کاسٍسصی فشدی ٍ گشٍّی ٍ جاهعِ ای  دس  هشکض هشاقثت ٍ ًگْذاسی پغ اص خشٍج ، کاًَى اصالح ٍ تشتیت ، 1 

، هشکض ًگْذاسی اص کَدکاى داسای  DICهشاکض هذاخلِ دس تحشاى  ٍ اٍطاًغ اجتواعی اسؿاد ، کلیٌیک تشک اعتیاد ٍ

 هشکض هشاقثت ّای اٍلیِ دٍساى کَدکی ٍ ػالوٌذی اًِ کَدک ، هعلَلیت رٌّی ٍ جؼوی ، خ

 . هذدکاس اجتواعی هذدػشای خاٍساى تْشاى )هحل ًگْذاسی افشاد تی خاًواى ( 2

 . هذدکاس اجتواعی اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس ٍ خیاتاى تْشاى 3

 پشػـگش عشح کـَسی سصذ آػیة ّای اجتواعی )ؿْشػتاى ػٌٌذج(. 4

  هاُ 5تواعی هشکض ػالهت اٍل تِ هذت . هذدکاس اج5

 .ًَیؼٌذُ هاٌّاهِ کْشیضک6

 هذدکاس اجتواعی هَػؼِ ًگْذاسی اص کَدکاى ػشصهیي هي )هجتوع ؿثِ خاًَادُ  .7

 هؼَل هشکض هـاٍسُ صًاى اػیة دیذُ علَم پضؿکی ػٌٌذج . 8 

  

 تجارب آموسشی

 تْشاى تِ پایِ چْاسم ٍ پٌجن اتتذایی .آهَصؽ هغالعات اجتواعی دس اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس 1

 تِ پایِ ّفتن الی ًْن .آهَصؽ صتاى اًگلیؼی تِ کَدکاى کاس ٍ خیاتاى دس اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس 2

 .اهَصؽ هْاست ّای صًذگی تِ پشػٌل اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس 3

 ى کاساًجوي حوایت اص کَدکا.اهَصؽ هْاست ّای صًذگی تِ هادساى کَدکاى کاس 4

 اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس.اهَصؽ هْاست صًذگی تِ کَدکاى کاس 5

 اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس.اهَصؽ هْاست ّای فشصًذ پشٍسی تِ هادساى کَدکاى کاس 6

  . تشگضاسی کاسگاُ سٍیکشد تَاًوٌذ ػاصی دس اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس 7

 ح ٍ تشتیت تْشاى اهَصؽ هْاست ّای صًذگی تِ کَدکاى کاًَى اصال.8

 . اهَصؽ هْاست ّای صًذگی تِ هذدجَیاى هشکض هشاقثت پغ اص خشٍج صًذاى ّای تْشاى 9

 .اهَصؽ سٍؽ ّای پیـگیشی اص اعتیاد تِ خاًَادُ ّای کَدکاى کاس ٍ خیاتاى اًجوي حوایت اص کَدکاى کاس10

 .آهَصؽ هْاست صًذگی تِ هذدجَیاى هذدػشای خاٍساى تْشاى11

 َى ّای کاسؿٌاػی اسؿذ دس هَػؼِ هذسػاى ؿشیفآصه هـاٍس.12

 . تشگضاسی کاسگاُ فشصًذ پشٍسی ٍ اییي ّوؼشداسی تشای خاًَادُ ًیشٍی اًتظاهی ػٌٌذج 13

 . تشگضاسی کاسگاُ آػیة ّای اجتواعی ًَپذیذ دس پادگاى هحوذ سػَل اهلل ػپاُ پاػذاساى 14

 کویتِ اهذاد ػٌٌذج .تشگضاسی کاسگاُ تاب آٍسی اجتواعی تشای صًاى هغلق15ِ
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 در مجالت یا پذیزش شذه مقاالت چاپ شذه
 

 تشسػی عَاهل هَثش تي دادى دختشاى تِ سٍػپیگشی دس پٌجویي ّوایؾ تیي الوللی سٍاًــٌاػی ٍ علَم اجتواعی 
 

اثشتخـی هذدکاسی گشٍّی تش کیفیت صًذگی هذدجَیاى هصشف کٌٌذُ هَاد هذدػشای خاٍساى تْشاى)آهَصؽ ا 

 فصلٌاهِ هذدکاسی اجتواعی)علوی پظٍّـی ( دس (  شیت اػتشع تِ تا سٍیکشد ؿٌاختی سفتاسیهذی
 

هثتال تِ اتیؼن دس ؿـویي  کَدکداسای  هادساى اضغشاب تش( ACT)شؽیپز ٍ تعْذ تش یهثتٌ دسهاى یاثشتخـ 

 کٌگشُ اًجوي سٍاًـٌاػی ایشاى 

صهیٌِ ّای اجتواعی هَثش تش گشایؾ تِ سفتاسّای پشخغش جَاًاى ؿْش ػٌٌذج دس فصلٌاهِ هغالعات ساّثشدی جَاًاى  

 )علوی پظٍّـی(

 

Evaluating the social worker’s role in juveniles’ criminality”   been accepted for 

publication in European Online Journal of Natural and Social Sciences. 

 

 

 

 

 

 عضویت در اوجمه ها و سمه ها

 .عضَ اًجوي هذدکاساى اجتواعی ایشاى 1

 . عضَ اًجوي علوی هذدکاسی اجتواعی 2
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 ػاعت  20.ؿشکت دس کاسگاُ کٌتشل تحشاى )هثاًی ٍ تـخیص ( تِ هذت 1

 سٍص  14ّای صًذگی تِ هذت .ؿشکت دس دٍسُ هشتیگشی هْاست 2

 .ؿشکت دس ًـؼت تخصصی تَاًوٌذ ػاصی ٍ حقَق ؿْشًٍذی 3

 ػاعت  24تِ هذت  spss.ؿشکت دس کاسگاُ تحلیل اهاسی تا ًشم افضاس 4

 ػاعت  16. ؿشکت دس دٍسُ پشٍپَصال ٍ پایاى ًاهِ ًَیؼی تِ هذت 5

 ػاعت 16.ؿشکت دس دٍسُ هقالِ ًَیؼی تِ هذت 6

 س هؼایل اجتواعی ًَ پذیذ. ؿشکت دس ػویٌا7

 .ؿشکت دس ّوایؾ هلی کَدکاى خیاتاًی 8

 ػاعت 10.ؿشکت دس کاسگاُ سٍیکشد ًَیي تِ ساتغِ ٍ هصاحثِ حشفِ ای دس هذدکاسی اجتواعی تِ هذت 9

 . ؿشکت دس ػویٌاسّای پیاهذّای اجتواعی  حَادث ٍ تالیا  تا سٍیکشد  هذدکاسی10

 ػاعت  6خلِ دس کاس تا کَدک تِ هذت  ؿشکت دس گاسگاّْای  چگًَگی هذا. 11

 ػاعت 6. ؿشکت دس کاسگاّْای پیـگیشی اص اعتیاد تصَست پیؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى تِ هذت  12

 ػاعت  8. ؿشکت دس دٍسُ آهَصؿی هـاٍسُ پیؾ اص اصدٍاج تِ هذت 13

 ػاعت  4تِ هذت NGO . ؿشکت دس دٍسُ  آهَصؽ ًقؾ هذدکاس اجتواعی  دس ػاصهاًْای 14

 ػاعت  10ؿشکت دس کاسگاُ آؿٌایی تا پذیذُ اعتیاد ٍ هصشف هَاد تِ هذت  .15

 

 

 

 

 افتخارات

 کٌکَس کاسؿٌاػی اسؿذ  6.کؼة ستثِ 1

 .عضَ تٌیاد هلی ًخثگاى 2

 تٌیاد هلی ًخثگاى تشگضیذُ جایضُ ًظام ٍظیفِ تخصصی. 3

 تٌیاد هلی ًخثگاى تشگضیذُ جایضُ جزب دس دػتگاّْای اجشایی .4
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 تالیف و تزجمه کتاب

)ًـش ،اًذیـِ احؼاى(ػیؼتواتیک ای حَصُ ی هغالعِ یک) تضسگؼاالى اجتواعی هذدکاسی .تشجوِ کتاب اثشتخـی1

 1396 ًی (

 

اد ٍ خاًَادُ ّا )اسصیاتی ّا ٍ هذاخالت هثتٌی تش سٍؽ ّای هذدکاسی اجتواعی دس استثاط تا افش.تشجوِ کتاب 2

 1396 )ًـش ًی(ؿَاّذ(، اًذیـِ احؼاى

 

( تشای هذیشیت هذدکاسی اجتواعی ، NASWاػتاًذاسدّای اتحادیِ هلی هذدکاساى اجتواعی ). تشجوِ کتاب 3

 )ّوکاساى: ػجاد هجیذی پشػت ، حؼیي سضایی حؼیي آتادی(1397اًذیـِ احؼاى ،

 

)ّوکاساى: ػجاد هجیذی پشػت ،  1397اب هذیشیت فعال دس هذدکاسی اجتواعی، اًذیـِ احؼاى ،. تشجوِ کت4

 اقثال ٍلذتیگی(

 

)ّوکاساى : خاًن دکتش فشیثا دسخـاى ًیا ، ػجاد هجیذی  1397. تشجوِ کتاب اسصیاتی ًیاصّا، اًذیـِ احؼاى ، 5

 پشػت (

  1397،  . تشجوِ کتاب هذدکاسی اجتواعی ػشعاى ، اًذیـِ احؼاى6

 

ٍ  داًؾ: ػشعاى  یواسیتدس فشآیٌذ تـخیص، دسهاى ٍ پیگیشی ّای هشتثظ تا  یاجتواع یهذدکاس. تالیف کتاب 7

 (ی )دس حال تالیفشاًیجاهعِ اتَهی ػاصی آى تا ٍ  ایسٍص دًفٌَى 

  
     

 
 

 

 


