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مذدکاری اجتماعی
وكحی شخً از ىددکاری ىیطّد ةصیاری از افراد ةَ یاد زٌدانُا یا پرورطگاهُا ىیافحٍد کَ در آٌجا افرادی ةَ ٌام
ىددکار در دفحر یا واحد ىددکاری فػانیث ىیکٍٍد .اىا حرفَ ىددکاری ةَ فػانیث در دو ىکان فّق ىحدود
ٌيیطّد .ةهکَ ىددکاری اجحياغی ،یکی از رطحَُای کارةردی اشث کَ فارغانححػیم آن ةاید ةحّاٌد در ىراکز
ىخحهف ةا اشحفاده از روشُا و جکٍیکُایی کَ آىّزش دیده اشث ،وارد زٌدگی اٌصانُایی طّد کَ ةَ ُر دنیم
اجحياغی ،اكحػادی ،فرٍُگی و خاٌّادگی دچار ىظکم ةّده و ٌيیجّاٌٍد ىظکم خّد را ةَ جٍِایی حم کٍٍد یا
ىٍظأ ىظکم خّیض را جظخیع ةدٍُد.در واكع ایً افراد ىیجّاٌٍد ةَ یاری ىددکارىظکم خّیض را طٍاخحَ
وحم ٌيایٍد.ةٍاةرایً اگر ةخّاُیو ایً رطحَ را ةَ طّر خالغَ ىػرفی کٍیو ،ةاید ةگّییو کَ ُدف رطحَ ىددکاری
ایً اشث کَ ةَ افراد ٌیازىٍد ةَ خدىات اجحياغی کيک کٍد جا خّد را ةیاةٍد ،ىظکم خّیض را ةظٍاشٍد و شپس
راه حم آن را پیدا کٍٍد.

تواواییهای الزم
یک ىددکار ةاید دارای جّاٌيٍدیُای روحی خاغی ةاطد؛ یػٍی ةاید روحیَای كّی داطحَ ةاطد جا ةحّاٌد
ىظکالت و ىػضالجی را کَ در زٌدگی اٌصانُا ىیةیٍد ،جحيم کٍد پس ةاید پذیرفث کَ افراد زودرٌج و ةصیار
حصاس و غاطفی ةَ درد ایً رطحَ ٌيیخّرٌد .در ضيً یک ىددکار ٌتاید در گفحگّ و ارجتاط ةركرار کردن ةا
دیگران دچار ىظکم طّد و در ٌِایث یک ىددکار ةاید خّد را ةَ خّةی ةظٍاشد چّن اگر خّد را ٌظٍاشد،
ٌيیجّاٌد ةَ دیگری طٍاخث ةدُد و او را کيک کٍد.

موقعیت شغلی در ایران
رطحَ ىددکاری از جيهَ رطحَُایی اشث کَ داوطهتان ُر شَ گروه آزىایظی غهّم ریاضی و فٍی ،غهّم ججرةی و
غهّم اٌصاٌی ىیجّاٌٍد آن را اٌحخاب کٍٍد ُيچٍیً داٌظجّیان ایً رطحَ ةاید در دوران جحػیم  24واحد
کارورزی و پس از فارغانححػیهی  2شال طرح ةگذراٌٍد .ایً دو ویژگی رطحَ فّق را ىحيایز شاخحَ اشث ،چرا کَ
فارغانححػیالن ایً رطحَ ةَ دنیم ججرةَ ٌاطی از  24واحد کارورزی در  6واحد ىصحلم و  2شال طرح در
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شازىانُا و ىؤشصَُای دونحی ،از ىّكػیث طغهی ىٍاشتی ةرخّردار ُصحٍد.در واكع ُر جایی کَ اداره رفاه یا
اىّر اجحياغی ُصث ،ىددکار اجحياغی ىیجّاٌد در آٌجا حضّر داطحَ و ىصؤونیحی را ةر غِده ةگیرد .در ٌحیجَ
فارغانححػیالن ایً رطحَ ىظکم اطحغال ٌدارٌد .اىا ةا وجّد ىزیثُای ایً رطحَ ،ةاید پذیرفث کَ رطحَ
ىددکاری ةا ىظکالجی ٌیز گریتاٌگیر اشث کَ در ایً ىیان گيٍام ةّدن رطحَ ىددکاری در جاىػَ و ححی در ةیً
جّاٌان و داوطهتان کٍکّر ىظکم ةصیار ةزرگی اشث.

درسهای ایه رشته در طول تحصیل
دروس پایه و اصلی
ىتاٌی جاىػَطٍاشی  ،خدىات اجحياغی و جػاون در اشالم ،ىتاٌی رواٌظٍاشی ،ریاضیات پایَ ،ىتاٌی ىددکاری،
آىار ىلدىاجی ،ىتاٌی رفاه اجحياغی ،ىتاٌی جيػیثطٍاشی ،ىتاٌی ىردمطٍاشی ،کارةرد آىار در خدىات اجحياغی،
اغّل غهو اكحػاد ،کهیات حلّق ،ىتاٌی ىدیریث ،اغّل غهو شیاشث ،اغّل جّاٌتخظی ،رواٌظٍاشی اجحياغی،
ٌظریَُای جاىػَطٍاشی ،روش جحهیم جيػیث ،روش جحلیق در خدىات اجحياغی (غيهی)ٌِ ،اد خاٌّاده،
آشیبطٍاشی اجحياغی ،حلّق خاٌّاده و کار ،جاىػَطٍاشی روشحایی ،ةِداطث خاٌّاده ،جاىػَطٍاشی طِری و
جّشػَ ،ةِداطث رواٌی ،ةررشی ىصایم اجحياغی ایران ،ىدیریث ىؤشصات خدىات اجحياغی ،کهیات ةرٌاىَریزی
اكحػادی و ججاری.

دروس تخصصی
ىددکاری فردی  ،آطٍایی ةا روشُای ىددکاری ،پّیایی گروُی ،ىددکاری گروُی ،جّاٌتخظی گروهُای خاص،
کارورزی ىددکاری فردی  ،رواٌظٍاشی کّدك و ٌّجّان ،ىظاوره و ىددکاری ،ىددکاری جاىػَای  ،رواٌظٍاشی
ىرضی ،کارورزی در ىددکاری گروُی  ،جغذیَ ،کارورزی ىددکاری جاىػَ  ،اكحػاد ایران ،پروژه جحلیلاجی ،
شرپرشحی در خدىات اجحياغی

ىٍتع  :شایث کٍکّر دات ایً
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