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 مقدمه

که انجام آن مستلزم   است اقدام اجتماعی  بر مبتنی اي حرفهرشته اي دانشگاهی و   اجتماعی مددکاري 

 توانمندسازي ،اجتماعی انسجام اجتماعی، تغییر و توسعهاستعدادها ، مهارتها و دانشهاي خاص می باشد. این حرفه 

و رعایت عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تنوع نموده  تسهیل را انسانها دسازيآزا و

فرهنگی و اقوام مختلف از اصول اساسی آن می باشد. هدف مددکاري اجتماعی کمک به افراد، خانواده ها ،گروه 

ان  در شرایط پیچیده و دشوار کنونی ها و جوامع به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی فردي و اجتماعی آن

 است.

حصول دانش و مهارت هاي الزم در رشته مددکاري اجتماعی از دو طریق آموزش نظري و عملی انجام می 

-فراگیري از طریق گذراندن دروس مددکاري اجتماعی و علوم اجتماعی -1گیرد که مکمل یکدیگر می باشند: 

مات اجتماعی با بکارگیري دانش نظري. دانش آموختگان مددکاري آموزش عملی در مؤسسات خد -2انسانی و 

اجتماعی که عمال  تجربه کاري الزم را کسب نموده اند، توانایی الزم براي شناخت و حل مشکل جمعیت هدف و 

 ایجاد تغییر و تحول در آن را دارا می باشند.

یک وحدت رویه در تمام موارد و مراحل  براي هرچه بهتر برگزار نمودن دوره هاي آموزش عملی(کارورزي) به

کار نیاز است. بدین منظور این دستورالعمل که در ادامه به طور جامع به آن پرداخته می شود، براي رشته 

  کارشناسی مددکاري اجتماعی تهیه و تدوین گردیده است.

 

 

  



 

 

 

 

 

 قسمت اول:

 ها ارکان کارورزي ،  وظایف و  مسئولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و مفاهیم تعاریف

 کارورزي(آموزش عملی)

کارورزي نامیده می شود و فعالیتی هدفمند در جهت ارتقاء و تکمیل  آموزش عملی در مددکاري اجتماعی

آموزش دانشجوي این رشته است و به او براي دستیابی به شناخت عمیق از مسائل و مشکالت اجتماعی از طریق 

م و دانش کسب شده در محیط هاي واقعی کمک می کند. کارورزي کسب تجربیات حرفه اي مبتنی بر کاربرد علو

و تکمیل  تبط، گروهی و جامعه اي است که پس از گذراندن دروس نظري مر2و  1شامل انواع کاروزي فردي 

کردن فرم پیش ثبت نام که شامل نظرسنجی پیرامون سه موضوع مورد عالقه آنان بر حسب اولویت براي کارورزي 

 مؤسسات کارورزي انجام می گیرد.می باشد، در 

کارورزي دانشجوي کارشناسی مددکاري اجتماعی در چهار نیمسال تحصیلی آخر(سال سوم و چهارم کارشناسی) 

و در قالب دو روز در هفته (یکشنبه و چهارشنبه) در ساعتهاي تعیین شده در مؤسسه کارورزي با نظارت سرپرست 

 روز می باشد.  30هر روش  انجام می شود. مجموع روزهاي موظف در

در این روش ها، تمرکز بر یادگیري و کسب تجربه دانشجو در  :2و 1کارورزي مددکاري اجتماعی فردي 

اسب با زمینه به کارگیري دیدگاههاي بوم شناختی ، فرایند حل مشکل و نظریه ها و الگوهاي مداخله اي متن

نظارت سرپرست است. شناخت و تجربه اي  که دانشجو از  جام اقدام حرفه اي تحتنمسایل و مشکالت مددجو و ا

یک مؤسسه کارورزي، گروههاي هدف آن، روند ارائه خدمات اجتماعی و تمرین اقدامات مددکاري اجتماعی حرفه 

 2به دست می آورد، در دوره کارورزي مددکاري اجتماعی فردي 1اي در دوره کارورزي مددکاري اجتماعی فردي

سه تعمیق می یابد تا به تسلط هر چه بیشتر دانشجو در روش مددکاري اجتماعی فردي کمک نیز در همان مؤس

 را می گذراند.  2و  1شود. دانشجو در دو ترم تحصیلی و معموال در یک مؤسسه، کارورزي مددکاري اجتماعی فردي 

جو در زمینه در این روش، تمرکز بر یادگیري و کسب تجربه دانش :کارورزي مددکاري اجتماعی گروهی

کاربرد مفاهیم پویایی گروه، تکنیک ها و مدل هاي مختلف مددکاري  اجتماعی گروهی براي انجام مداخله اجتماعی 



حرفه اي در گروه است. در این کارورزي، دانشجو دامنه دیدگاه و اقدامش را در مورد انواع مداخله  اجتماعی حرفه 

ددکاري اجتماعی گروهی گسترش می دهد. دانشجو در یک ترم اي از روش مددکاري اجتماعی فردي به روش م

 اري اجتماعی گروهی را می گذراند.تحصیلی کارورزي مددک

تمرکز بر یادگیري و کسب تجربه دانشجو در زمینه  : در این کارورزيکارورزي مددکاي اجتماعی جامعه اي

، نظریات و مدلهاي آن در انجام مداخله بکارگیري اصول و فنون مددکاري اجتماعی جامعه اي، الگوها، روشها

اجتماعی حرفه اي بر جوامع جغرافیایی و یا کارکردي با نظارت سرپرست است. هم چنین دانشجو دامنه دیدگاه و 

اقدامش را در مورد انواع مداخله  اجتماعی حرفه اي، از روشهاي مددکاري اجتماعی فردي و گروهی، به روش 

گسترش می دهد. دانشجو در یک ترم تحصیلی کارورزي مددکاري اجتماعی جامعه  مددکاري اجتماعی جامعه اي

 اي را می گذراند.

 

 بخش کارورزي

بخش کارورزي جزئی از ساختار گروه مددکاري اجتماعی است که یک نفر از اعضاي هیات علمی گروه  با 

ن برنامه ریزي، سازماندهی، هماهنگی موافقت سایر اعضاي هیات علمی گروه، مسئولیت آن را به عهده دارد. هدف آ

 و نظارت بر دوره هاي کارورزي مربوط به مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري مددکاري اجتماعی است.

 

 کمیته کارورزي

کمیته کارورزي زیرمجموعه بخش کارورزي دانشگاه است که متشکل از سه نفر از اعضاي هیات علمی 

پرستان مجرب در حوزه هاي کاري مددکاري اجتماعی شامل آسیبهاي اجتماعی، گروه مددکاري اجتماعی و سر

ي بخش صنعت، زنان، کودکان، بهداشت و درمان و آموزش و ... است. این کمیته براي ارتقاء کار نقش مشورتی برا

 د.کارورزي را ایفا می نمای



 مؤسسه کارورزي

ود، شامل انواع سازمانهاي دولتی، غیر دولتی، مؤسسه کارورزي که به آن فیلد کارورزي نیز گفته می ش

مردم نهاد فعال در حوزه هاي مسایل و آسیبهاي اجتماعی (مانند اعتیاد، کار کودکان ، ایدز، روسپیگري، فرار 

 و درمان، آموزش، صنعت و... است. دختران و ..) بهداشت 

 سرپرست مددکاري اجتماعی

عملی دانشجوي مددکاري اجتماعی، فردي داراي تخصص  سرپرست به عنوان یکی از ارکان مهم آموزش

در مددکاري اجتماعی است که با همکاري با بخش کارورزيِ گروه مددکاري اجتماعی دانشگاه، در فرایند حرفه 

اي شدن دانشجوي مددکاري اجتماعی در طول کارورزي ها نقش بسزایی دارد. سرپرست کارورزي سه نقش اصلی 

 داري) به اشکال مختلف ایفا می نماید:(آموزشی، حمایتی و ا

 شاغل در مؤسسه است، -1 

 از اعضاي هیات علمی دانشگاه است  -2 

 فردي شاغل در خارج از مؤسسه است. -3 

 و توانایی سرپرست تعیین می گردد.تعداد دانشجویان هر سرپرست با توجه به ظرفیت مؤسسه کارورزي  

 رابط کارورزي

اغلین  در مؤسسه کارورزي است؛ یا مددکار اجتماعی شاغل یا رئیس واحد رابط کارورزي  یکی از ش

مددکاري مؤسسه یا نماینده رئیس واحد است. او نقش رابط بین دانشجو و مؤسسه براي هماهنگی در مراحل  

 کارورزي در مؤسسه کارورزي می باشد.



۱۱ 
 

 دانشجوي کارورز

کاري اجتماعی دانشگاه در حال تحصیل است دانشجوي کارورز فردي است که در مقطع کارشناسی مدد

و پس از گذراندن چهار ترم  تحصیلی و با گذراندن بخشی از آموزش نظري مددکاري اجتماعی، آماده ورود به 

مرحله آموزش عملی در چهار نیم سال تحصیلی دوم می گردد. دانشجو در مراحل کارورزي ضمن همکاري با 

 تباط با سرپرست وظایف محوله را به خوبی ایفا می نماید.بخش مددکاري اجتماعی، مؤسسه و ار

 ارزیابی

ارزیابی در عمل مددکاري اجتماعی فرآیندي پیوسته است که در مرکز خدمات علمی و آموزشی قرارداشته 

و پل ارتباطی بین دانش، ارزش، مهارتها از یک سو و عملکرد و مداخله اجتماعی از سوي دیگر است که به قضاوت 

 ي براي تصمیم گیري منجر می گردد.ا حرفه

 وظایف مسؤل بخش کارورزي

 هدایت کمیته کارورزي دانشکده؛ -

 فراهم کردن مقدمات کارورزي ها قبل از شروع ترم تحصیلی؛ -

 تشکیل و به روز رسانی بانک اطالعاتی سرپرستان، مؤسسات کارورزي و دانشجویان؛ -

 نشجویان؛بررسی و انتخاب مؤسسات  مناسب براي کارورزي دا -

 برنامه ریزي براي ارتقاء کیفیت کارورزیها؛ -

 برگزاري کارگاههاي آموزشی براي سرپرستان و دانشجویان؛   -

 تشکیل جلسه سرپرستی عمومی با حضور سرپرستان و دانشجویان در شروع هر سال تحصیلی؛ -

ندیشی برگزاري نشست هاي تخصصی با حضور سرپرستان کارورزي با هدف ایجاد هماهنگی و هم ا -

 پیرامون مسائل مرتبط با کارورزیها؛
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 رسیدگی به مشکالت و تعارضات احتمالی  درفرآیند کارورزي ها؛ -

 نظارت ، کنترل و پایش مؤسسات محل کارورزي در چارچوب روش هاي مددکاري اجتماعی؛ -

 ارتباط مناسب و مستمر با سرپرستان و دانشجویان؛ -

 ن مؤسسات؛بازدید و ارتباط مؤثر با مدیران و مسئوال -

 دریافت، بررسی وتایید نمرات دانشجویان؛ -

 پیشنهاد و پیگیري عقد تفاهم نامه هاي الزم؛ -

 هماهنگی بین  کمیته کارورزي و گروه مددکاري اجتماعی.  -

 

 وظایف و مسئولیتهاي سرپرست

 برگزاري جلسه معارفه در مؤسسه؛ -

 دانشجو؛ مسئولیتهاي و تکالیف ، وظایف تعیین برگزاري اولین جلسه سرپرستی با هدف -

 نظارت بر حضور فعال و عملکرد دانشجو در فرآیند کارورزي؛ -

 حمایت وهدایت دانشجو در بهره گیري از اطالعات اولیه و قراردادن در مسیر آموزش عملی؛ -

دریافت گزارش روزانه کارورزي ، مصاحبه و کار عملی موظف در طول ترم به طور مستمر و آموزش الزم  -

 دانشجو؛

 لعه و اصالح گزارشها و ارائه به دانشجو ؛مطا -

 برگزاري جلسه سرپرستی در ارتباط با گزارش ها، فعالیتها و سایر موارد؛ -

 حضور در محل مؤسسه کارورزي حداقل هر دو هفته یکبار و تشکیل جلسات سرپرستی؛ -

 دانشجو؛ تعامل با مسئولین و رابط کارورزي براي فراهم آوردن موقعیت هاي مناسب آموزشی براي -

 ارائه پیشنهادات براي ارتقاء کیفیت برنامه هاي کارورزي به بخش کارورزي و گروه مددکاري اجتماعی؛ -

 شرکت در جلسات سرپرستی دانشکده؛ -

 شناخت هر چه بیشتر دانشجو و کمک به ارتقاء موقعیت او؛ -
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 آشنایی با قوانین و مقررات مؤسسه؛ -

 عالیتهاي  دانشجو؛انجام ارزیابی مستمر از چگونگی و انجام ف -

 شرح و توضیح نکات آموزشی و ارائه بازخورد در جلسات سرپرستی؛ش -

 توجه به رعایت اصول و ارزشهاي مددکاري اجتماعی و اخالق حرفه اي؛  -

 انشجو در مورد غیبت و یا ارائه گزارش؛د به جبران فرصت ایجاد  -

 ارزیابی پایان ترم از عملکرد دانشجو در مؤسسه؛ -

 ت مؤسسه محل کارورزيارزیابی کیفی -

 ثبت نمره کارورزي دانشجو طبق جدول ارزیابی مربوطه؛ -

 هماهنگی و همکاري الزم با رابط کارورزي در مؤسسه. -

 

 وظایف کمیته کارورزي

همکاري براي آسیب شناسی و نقد مؤسسه  محل کارورزي از نظر تناسب آن با مبانی نظري، اهداف عملی  -

 ري و کاربرد مهارت هاي حرفه اي؛و  هم چنین تأثیر آن بر یادگی

 پیشنهاد راهکارهاي مناسب براي آموزش دانشجویان به تناسب نیازهاي علمی و شرایط جامعه؛  -

بازبینی در روش هاي متداول مورد عمل و ارائه نظرات کارشناسی و به روز نمودن آنها متناسب با تغییرات  -

 رزي؛علمی و فناوري و پیشنهاد آنها به مسئول بخش کارو

 پیشنهاد برگزاري کارگاههاي آموزشی براي سرپرستان کارورزي بر حسب نیاز؛ -

 ی به عنوان کارورز در سازمان ها؛پیشنهاد راهکارهاي مناسب  براي پذیرش دانشجویان مددکاري اجتماع -

ارائه پیشنهادات براي چگونگی  برگزاري جلسات مشترك بین سرپرستان و مدیران مؤسسات کارورزي  -

 اي با مقررات سازمانی.نزدیک کردن دیدگاه هاي حرفهبراي 
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 مسئولیتها و وظایف دانشجوي کارورز

 پیگیري تعیین محل کارورزي؛ -

 شرکت در جلسه توجیهی در دانشکده قبل از حضور در محل کارورزي؛ -

 حضور مرتب و به موقع در مؤسسه محل کارورزي و اهتمام به انجام فعالیتهاي پیش بینی شده؛ -

 کافی از محل کارورزي ؛ شناخت -

 رفتار حرفه اي با همکاران، کارکنان و مراجعان به مؤسسه؛ -

 استفاده ازپوشش مناسب در مؤسسه محل کارورزي؛ -

 رعایت قوانین و مقررات مؤسسه؛ -

 رعایت اصول و استاندارد هاي حرفه مددکاري اجتماعی: رازداري، استقالل فردي، قبول مقام انسانی و.. -

 رائه شده توسط سرپرست کارورزي؛انجام تکالیف ا -

 شرکت به موقع و مشارکت فعال در جلسات سرپرستی؛ -

 ارائه گزارش هاي کارورزي بر طبق دستوالعمل تعیین شده. -

 خودشناسی و خود اصالحی در انجام کار حرفه اي؛ -

 شناخت و کاربرد اصول و ارزش هاي اخالقی و حرفه اي؛  -

 و شایستگی  حرفه اي؛ ارتقاء صالحیت  -

 پرورش تفکر انتقادي در ارتباطات حرفه اي. -
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 نکات آموزشی براي طرح در جلسه سرپرستی  

گزارش نویسی (نکات اساسی در نگارش یک گزارش، انواع گزارش: مشاهده از مؤسسه، روزانه ، ... و مراحل  -

 گزارش نویسی)؛

 مهارت هاي ارتباط با مراجعین در فرآیند مددکاري اجتماعی؛ -

مشاهده، مصاحبه، بازدید از منزل، روانسنجی  ؛مربوط به تکنیک هاي جمع آوري اطالعاتمهارت هاي  -

 گروهی، پژوهش و.....؛

 جمع آوري اطالعات و ارزیابی اطالعات در مددکاري اجتماعی؛ فرآیند  -

 طراحی مداخالت اجتماعی مددکاري اجتماعی؛ -

 جتماعی؛مدل ها و تکنیک هاي درمانی/مداخله اي در فرآیند مددکاري ا -

 آشنایی با منابع و استفاده به موقع از آنها؛ -

 طرح  مسائل و مشکالت در فرآیند کارورزي ؛ -

 بحث و بررسی پیرامون نکات مهم آموزشی ؛ -

 بیان نکات  قوت و ضعف در مورد عملکرد دانشجو؛ -

 مطرح نمودن اصول و ارزش هاي حرفه اي و کاربرد آنها در فرآیند عمل؛ -

 موضوع هاي علمی و حرفه اي در راستاي جامعه هدف مؤسسه. بحث و گفتگو در خصوص -

 مشکالت کارورزي و چگونگی حل آن

هر گونه مشکلی که در فرآیند کارورزي ایجاد شود، الزم است، ابتدا سرپرست وارد عمل شده و نسبت به حل 

. چنانچه مشکل پس از آن اقدام نماید. در صورت نیاز، مورد یا مراتب به مسئول بخش کارورزي ارجاع می گردد

طی این دو مرحله هم چنان الینحل باقی ماند ، در جلسه گروه آموزشی مددکاري اجتماعی مطرح و اقدامات الزم 

 نسبت به رفع آن صورت می گیرد. 
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 برخی از مشکالت احتمالی به شرح زیر می باشد:

 غیبت دانشجو در فیلد کارورزي و یا جلسات سرپرستی؛ -

 تعیین شده توسط دانشجو؛ عدم انجام تکالیف -

 عدم حضور سرپرست کارورزي در زمان هاي تعیین شده؛ -

 عدم احساس مسئولیت توسط سرپرستان کارورزي؛ -

 مشاهده هر گونه سوء رفتار از سوي سرپرست، دانشجو و سایر افراد در فیلد کارورزي؛ -

 عدم همکاري مؤثر مسؤلین و کارکنان مؤسسه با دانشجوي کارورز؛ -

جامعه اي  -گروهی -دن مؤسسه براي کارورزي دانشجو؛ عدم امکان کار عملی مربوطه: فرديمناسب نبو -

 و یا انجام کارهاي غیر حرفه اي و مرتبط با مددکاري اجتماعی.

 

 نحوه ارزیابی دانشجو

روند ارزیابی  کارورزي دانشجویان در هر سه روش مددکاري اجتماعی  فردي، گروهی و جامعه اي  که 

 ست انجام می گیرد، داراي سه مرحله می باشد:توسط سرپر

 ارزیابی در شروع کارورزي با هدف شناخت دانشجو و برنامه ریزي براي شروع بهتر؛ -

 ارزیابی در طول فرآیند کارورزي براي شناخت نقاط قوت و ضعف دانشجو و انجام اصالحات الزم؛ -

ل ترم با توجه به اهداف مورد نظر و شاخص ارزیابی پایان کارورزي که شامل بررسی عملکرد دانشجو در طو -

 هاي تعیین شده می باشد که بوسیله فرم مورد نظر انجام می گیرد.

می باشد. چنانچه  10است و حداقل نمره دانشجو برابر  20توجه اینکه، ارزشیابی پایان ترم بوسیله نمره گذاري از 

اري اجتماعی ارائه مستندات به گروه آموزشی مددکتعیین شود، باید دالیل توجیهی و 19نمره دانشجویی باالي 

 گردد.
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 قسمت دوم:

 محتواي آموزشی و تکالیف دانشجو در انواع کارورزي
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 بخش اول: محتواي آموزشی در کارورزي مددکاري اجتماعی فردي 

 : )1کارورزي مددکاري اجتماعی فردي (

مشکل است که در آن از روشهاي سیستماتیک و  کارورزي مددکاري اجتماعی فردي، یک فرآیند حل

منظم که پایه و اساس هر تفکر و احساس بسوي اقدام است، استفاده می گردد. در این نوع از کارورزي، مداخله 

محیط  -اجتماعی فعالیتی مبتنی بر دانش و ارزش هاي حرفه اي و مهارتها  است که با هدف تغییر در نظام فرد

 صورت می گیرد. 

 به شرح زیر می باشد: محتواي آموزشیاین روش در 

 خودشناسی؛ -

 کاربرد اصول و ارزش هاي مددکاري اجتماعی در کار با فرد؛ -

 چگونگی انجام مشاهده وتهیه گزارش مربوطه؛ -

 نحوه  گزارش نویسی؛ روزانه، کیس کوتاه مدت، کیس بلند مدت؛ -

 چگونگی انجام بازدید منزل و  نگارش گزارش مربوطه؛ -

نگارش نامه هاي اداري براي معرفی مددجویان به مرکز و مؤسسات جهت استفاده از منابع طریقه  -

 اجتماعی؛

 آشنایی با منابع اجتماعی در ارتباط با مراجعان و گروههاي هدف مؤسسه؛ -

 تکنیک هاي مصاحبه. -

 

 :تکالیف دانشجو

 ؛ جلسه اول کارورزي 3حداکثرپس از  ارائه گزارش مشاهده -

 ناسی؛ارائه گزارش خودش -
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 ارائه یک گزارش علمی پیرامون خصوصیات و ویژگی هاي گروه هدف مؤسسه؛ -

 ارائه یک گزارش علمی تحلیلی در مورد موضوعی متناسب با گروههاي هدف در جلسه سرپرستی؛ -

 ارائه گزارشات روزانه؛ -

 کیس کوتاه مدت؛ 2ارائه گزارشات  -

 کیس بلندمدت؛ 2ارائه گزارشات  -

 ؛ ارائه گزارش بازدید منزل -

 مطالعه منابع  مرتبط با جمعیت هدف؛ -

 بازدید از مؤسسات و سازمانها در ارتباط با نیاز گروههاي هدف. -

 

 ):2کارورزي مددکاري اجتماعی فردي ( 

با توجه به ادامه کارورزي در مؤسسه کارورزي ترم  2دانشجویان کارورز در کارورزي مددکاري اجتماعی فردي 

وند ارائه خدمات اجتماعی به گروههاي هدف و هم چنین کسب مهارتهاي ویژه قبل و داشتن شناخت کافی از ر

در ارائه خدمات مددکاري اجتماعی به افراد، نیاز به کسب تجربه در استفاده از نظریه ها و الگوهاي مناسب این 

، بر  1ردي روش می باشند. لذا در ترم دوم کارورزي ضمن ادامه روند آموزشی در کارورزي مددکاري اجتماعی ف

 خانوادگی تاکید می شود. نظریه هاي همچون:-کاربرد نظریه ها در مداخالت فردي

 نظریه مداخله در بحران؛ 

 نظریه سیستمی؛ 

 نظریه بوم شناختی؛ 

 نظریه شناختی رفتاري؛ 

 نظریه حل مساله. 
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 تکالیف دانشجو:

 ارائه گزارشات روزانه؛ 

 کیس کوتاه مدت؛ 4ارائه گزارش 

  یس بلندمدت؛ک 2ارائه گزارش 

 ارائه گزارش بازدید منزل؛ 

 بازدید از مؤسسات و سازمانها در ارتباط با نیاز گروههاي هدف؛ 

  .مطالعه منابع  مرتبط با جمعیت هدف 

 

 بخش دوم: محتواي آموزشی در کارورزي مددکاري اجتماعی گروهی

تکنیک و مدل ها در فرآیند  محتواي آموزشی در کارورزي مددکاري اجتماعی گروهی شامل آشنایی با کاربرد

دانشجویان در کارورزي مددکاري اجتماعی گروهی با کمک تجارب کسب شده در کارورزي کار گروهی است. 

و آشنایی با متون مددکاري اجتماعی گروهی، به تشکیل گروه، کاربرد پویایی گروه و مدلهاي  2و  1اجتماعی فردي 

 ی پردازند. مددکاري اجتماعی گروهی در کارورزي خود م

 محتواي آموزشی در این دوره به شرح زیر می باشد:

 مطالعه و شناسایی موضوعات بالقوه مناسب براي تشکیل گروه؛ -

 تعیین اعضاي مناسب براي گروه؛ -

 فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي تشکیل گروه؛ -

طفی، ساختار ارتباطی، ساختار نقشها، بهره گیري از مباحث پویایی گروه مانند مراحل رشد گروه، ساختار عا -

 رهبري، ائتالفها، تصمیم گیري و حل تعارض ها در کار گروهی؛
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تمرین بکارگیري مدلهاي مددکاري گروهی( مانند مدل آموزشی، درمانی، کنش متقابل، فعالیت و کمک  -

 متقابل) متناسب با شرایط و اهداف گروه؛

 یند کارگروهی در راستاي اهداف گروه؛بکارگیري روشهاي پایش و ارزشیابی فرا -

استفاده از رویکرد مددکاري اجتماعی فردي به عنوان مکمل رویکرد مددکاري اجتماعی گروهی در کار  -

 مددکاري اجتماعی.

 تکالیف دانشجو:

 پس از جلسه اول کارورزي؛جلسه  3ارائه گزارش مشاهده  از مؤسسه حداکثر  -

 جلسه اول؛ 3زارش مربوط به آن حداکثر طی مطالعه پرونده مراجعین و ارائه گ -

 مطالعه مطالب علمی مرتبط با گروه هاي هدف مؤسسه و ارائه گزارش تخصصی به سرپرست؛ -

 مطالعه تخصصی در مورد نوع و مدل روش کار گروهی؛ -

 تهیه و تدوین طرح کار گروهی با تاکید بر استفاده از مدل ها و نظریات مرتبط؛ -

 تشکیل و هدایت گروه؛  -

 هر جلسه گروه؛ ارائه گزارش -

 مورد)؛ 2مورد و کوتاه مدت  1ارائه خدمات مددکاري فردي (بلند مدت  -

) توسط دانشجو (تصریح مهارت ها و فنون به کار گرفته شده توسط Case reportارائه گزارش کیس ( -

 دانشجو؛

) و تحلیل بر جلسه 6جلسه) و یک گروه بلند مدت(حداقل  3تا  1تشکیل یک گروه کوتاه مدت(بین  -

 اساس پویایی و سنجش گروه؛

 ارائه گزارش روزانه توسط دانشجو. -
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 بخش سوم: محتواي آموزشی در کارورزي مددکاري  اجتماعی جامعه اي

کارورزي مددکاري اجتماعی جامعه اي آشنایی با کاربرد اصول و فنون آن شامل: نیاز سنجی، الگوها، روشها 

اعی مددکاري جامعه اي در حوزه هاي عملی است. افزایش توانایی دانشجویان و مدل ها براي مداخله هاي اجتم

در استفاده از دیدگاه ها و نظریات مرتبط با مددکاري اجتماعی جامعه اي و کاربرد ابزار و تکنیک هاي ویژه کار 

 جامعه اي در عمل مورد تاکید می باشد.

 می باشد:محتواي آموزشی در این نوع کارورزي شامل موارد زیر  

  الگوها و مدل ها در مددکاري اجتماعی جامعه اي؛ توسعه محلی (مدلA برنامه ریزي اجتماعی ،(

 )؛C) و اقدام اجتماعی (مدل B(مدل

  نقش مددکاران اجتماعی جامعه اي؛ 

 طراحی مداخالت مددکاري اجتماعی جامعه اي؛ 

 کتی؛مشار -فرآیند پژوهش در مددکاري اجتماعی جامعه اي: تحقیق عملی 

 فرآیند ارزیابی و کنترل در مددکاري اجتماعی جامعه اي: مدیریت پروژه و مدیریت کنترل؛ 

 نظریه توانمندسازي و کاربرد آن در مددکاري اجتماعی جامعه اي؛ 

 نظریه تحول در سیستم هاي اجتماعی و  کاربرد آن در مددکاري اجتماعی جامعه اي؛ 

  مددکاري اجتماعی جامعه اي؛نظریه توسعه  اجتماعی و  کاربرد آن در 

 نظریه و مدل سازماندهی اجتماعی در مددکاري اجتماعی جامعه اي؛ 

 .مراحل فرآیند تغییر در مددکاري اجتماعی جامعه اي 

 

 تکالیف دانشجوي کارورز:

  بدیهی است، دانشجویانی که پس از جلسه اول کارورزيجلسه  3ارائه گزارش مشاهده  از مؤسسه حداکثر)
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  مطالعه و شناخت جامعه هدف و ارائه گزارش مربوطه ؛ 

  فردي و  شناسایی مسایل و مشکالت جامعه با کمک روشهاي نیازسنجی، مشاهده حرفه اي، مصاحبه هاي

 گروهی کمی و کیفی و ارائه گزارش مربوطه؛ 

 بررسی و شناسایی منابع و امکانات رسمی و غیر رسمی در جامعه؛ 

 تهیه و تدوین طرح جامعه اي با تاکید بر استفاده از مدل ها و نظریات مرتبط؛ 

 اجراي طرح؛ 

 ارزیابی و کنترل پروژه؛ 

 مورد مطالعه در جلسه سرپرستی؛ ارائه کنفرانس در مورد موضوعی متناسب با جامعه 

 ارائه گزارشات روزانه؛ 

  مطالعه کتب، مقاالت و گزارش هاي مرتبط با کار جامعه اي؛ 

 .بازدید از مؤسسات و سازمانها در ارتباط با نیاز جامعه هدف  
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 )1پیوست شماره (

 

 اجتماعی ريکار عملی مددکااستاندارد هاي اخالقی در 

ه ابزارهاي ها، عقاید و ارزش هاي یک فرد استاندارد هاي اخالقی او را تشکیل می دهند کمجموعه هنجار

روابط حرفه  راهنمایی براي مددکاران اجتماعی دراین معیارهاي اخالقی  هستند. در باره مسائل اخالقی قضاوت

 باشد.  میاي با مراجعان، همکاران، کارفرمایان، سایر افراد، حرفه ها و جامعه به طور کل 

 .1حوزه جداگانه در نظر گرفت 6در مددکاري اجتماعی استانداردهاي اخالقی را می توان در 

  مراجعین  قبالمسئولیت اخالقی در 

 ؛اولویت دادن به عالئق مراجع -

 ؛اجتناب از هر گونه تبعیض -

 ؛استفاده از حداکثر مهارت و شایستگی حرفه اي در ارائه خدمت -

 ؛در ارتباطات حرفه اي سلسله مراتب و قدرترعایت  -

 ؛ارتباطات جنسی در رابطه حرفه ايبرقراري عدم  -

 ؛اجتناب از هر گونه اذیت و آزار جنسی -

 ؛المت روانی واخالقی افراداجتماعی و س -تماس فیزیکی: توجه به تاریخچه و شرایط فرهنگیاحتیاط در  -

و یا سرپرست  (استفاده از شخص سوم اجتناب از ارتباطات ترکیبی: دوري از هر گونه زیان و ضرر به افراد -

 ؛در فرآیند کاري)

 ؛ارتباطات غیر عادالنه و بهره برداري فردي از مراجعینبرقراري عدم  -

 ؛محرمانه بودن و ثبت اطالعاتتوجه به  -

                                                           
ول بیشتر در کتاب فرآیندهاي مددکاري اجتماعی، نوشته بیوال رابرتز کامپتون و همکار، ترجمه سیدجالل صدرالسادات و فرهاد کریمی و کتاب اصاطالات  ۱

 عارف وند و همکاران.اخالقی در مددکاري اجتماعی تدوین معصومه م
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ارائه اطالعات کامل و دقیق در مورد میزان و نوع خدمات در دسترس، حقوق، فرصت ها و وظایفی که در  -

 ؛ات اجتماعی پیدا می کنندقبال دریافت خدم

 و تالش براي ارتقاء خود تصمیم گیري آنان؛حفظ منافع و حقوق مراجعین  -

 ؛از طریق یک قرارداد  منصفانهمنطقی و متناسب بودن خدمات  اطمینان از عادالنه،دستمزدها و امور مالی:  -

  .ادامه کار و پایان دادن به فرآیند کاري -

 رانهمکا قبالمسئولیت اخالقی در  ■

 ؛احترام، انصاف و فروتنیرفتار توام با  -

 ؛همکاري در راستاي ارتقاء عالئق و منافع حرفه اي -

 ؛رعایت رازداري -

 ؛با همکاران سایر حرفه هاهمکاري احترام و  -

  ؛همکاران : میانجیگري در کشمکش هاي احتمالی میاناختالف پرهیز و دوري از  -

 ؛با همکاران مشاوره -

 ؛جنسیارتباطات عدم برقراري  -

 ؛اذیت و آزار جنسیپرهیز از  -

 ؛توجه به مسئولیت و مالحظات حرفه اي در برقراري ارتباط با مراجع همکار خود -

 او. در طول غیبت موقت یا اضطراري ،ارائه خدمات مشابه به مراجع همکار خود -

 مسئولیت اخالقی در زمینه هاي عملی  ■

 سرپرستی و مشاوره -

 تعلیم و تربیت و آموزش -

 ی در اجراارزیاب -

 ثبت و ضبط اطالعات مراجعین -

 بکارگیري منابع مؤسسه در راستاي اهداف آن -
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 امور اداري در زمینه تامین نیازهاي مراجع -

 تعلیم و تربیت مستمر و توسعه کارکنان -

 تعهد به کارفرما -

 کارکنان-اختالف و مجادله هاي مدیریت -

 ايمددکار اجتماعی به عنوان یک فرد حرفه مسئولیت اخالقی  ■

 ادب  -

 تقلب، فریب و حیلهپرهیز از  -

 زندگی خصوصی و عملکرد حرفه ايتمایز بین  -

 شایستگی و رشد حرفه اي -

 خدمت رسانی( موضوع اساسی در مددکاري اجتماعی) -

 پذیرش مسئولیت نهایی در قبال کیفیت و میزان خدمات اجتماعی به مراجع -

 یا جامعه باشدجلوگیري از اعمالی که متضمن تبعیض نسبت به فرد، گروه  -

 تمامیت و یکپارچگی حرفهحفظ  -

 رعایت ارزش ها، اخالقیات، دانش و ماموریت حرفه اي؛ -

 اقدام در برابر رفتار غیر اخالقی هر یک از مددکاران اجتماعی از طریق مجاري و ابزار هاي مناسب؛ -

 پیشگیري از عمل غیر مجاز و غیر تخصصی و حرفه اي درعمل مددکاري اجتماعی -

 وسعه دانش مددکاري اجتماعیرشد و ت -

 سازمانهاي استخدام کننده و کارفرمایان قبالمسئولیت اخالقی در  ■

 متعهد در قبال سازمان استخدام کننده؛ -

 تالش در راستاي ارتقاء خط مشی ها و سیاستها و هم چنین کارآیی و اثربخشی خدمات؛ -

 فراد؛پیشگیري و حذف تبعیض در روند استخدام و واگذاري مشاغل به ا -

 بکارگیري دقیق منابع سازمان با توجه به اهداف آن. -
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 مسئولیت اخالقی در مقابل جامعه ■

 عمومی؛رفاه پیشبرد و ارتقاء  -

 ؛در شکل دهی خط مشی ها و نهادهاي اجتماعی همگانیآگاهانه مشارکت تشویق  -

 تالش در جهت دسترسی اشخاص به منابع، خدمات و فرصتهایی که مورد نیاز آنان است؛ -

 ؛عمومی ارائه خدمات حرفه اي مناسب در فوریت هاي -

 ؛در راستاي ارتقاء عدالت اجتماعی، احترام به فرهنگ ها و اقوام و اقلیت ها اقدام سیاسی و اجتماعی -

 .اقدام در جهت ایجاد و گسترش فرصت هاي برابر براي همه مردم بویژه افراد و گروههاي محروم -
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 2پیوست شماره 

 ارش نویسی در مددکاري اجتماعیگز

عبارت از ارائه کتبی از یک موضوع، فرد یا مؤسسه است که از جانب فرد یا گروهی به افراد دیگر ارائه می شود.  

البته بدیهی است که این گزارش باید شامل اطالعات دقیق و مبتنی بر واقعیت باشد و همانند دیگر امور، داراي 

 بوده که حداکثر آگاهی را به خواننده انتقال دهد.نظم و قاعده تقسیم بندي 

یندي آموزشی بین سرپرست و دانشجو آگزارش در مددکاري اجتماعی در واقع یکی از طرق ارائه اطالعات و فر

است که آنچه دانشجو آموخته و انجام داده است، ثبت وضبط می شود و بوسیله آن می توان آموخته هاي دانشجو 

از تجزیه و تحلیل و تذکر محاسن و معایب و هم چنین ارزیابی کار دانشجو، جریان آموزشی را  را مرور کرد و پس

 ادامه داد.

 در مددکاري اجتماعی گزارش هاي زیر از اهمیت بیشتري برخوردار است:

 سساتؤگزارش مشاهده: بازدید از م -1

 مددکاري اجتماعی فردي گزارش -2

 گزارش مددکاري اجتماعی گروهی -3

 ري اجتماعی جامعه ايگزارش مددکا -4

 گزارش بازدید در منزل -5

 گزارش فعالیت هاي روزانه -6
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 :از مؤسسه مشاهدهنویسی گزارش راهنماي -1

که در مجموع  ازدید را در خواننده ایجاد نمایداز مؤسسات باید بتواند، تصویري از مؤسسه مورد ب مشاهدهگزارش 

 شامل سه بخش می شود: 

منابع انسانی،  ،تشکیالت، اهداف، وظایف و نقش ها بخش شامل تاریخچه، سازمان و: این مؤسسهمعرفی الف)  

 می گردد. تجهیزات و امکانات و...

: مشاهده یکی از راههاي جمع آوري اطالعات است . در واقع مشاهده گر با هدف و دید مشاهده حرفه ايب) 

 ضروري است،د. هم چنین در این قسمت تحلیل گرانه خود در پی کشف مطالب و جمع آوري اطالعات می باش

، کارمندان و مراجعین، افراد در مؤسسه، نوع روابط امکانات، شکل ظاهري ساختمان، اشیاء و وسایل، تجهیزات ،

مسئولین، روابط بین آنان و شیوه ارائه خدمات را مدنظر قرار داد. در صورت وجود مصاحبه و یا گفتگوهایی که 

 شد، مطالب دراین قسمت آورده می شود.داراي  اهمیت خاص می با

 : مؤسسهتجزیه و تحلیل ج) 

 تفاوت بین در این بخش

 آنچه که هست؛ (وضعیت موجود) -1

  آنچه که باید باشد.(وضعیت مطلوب) -2

 می گیرد.مدنظر قرار 

 سسهؤماز گزارش مشاهده نکات اساسی در تدوین 

 :شناسایی و معرفی مؤسسهالف) 

 و روند تغییر و تحوالت آن)؛ تاریخچه سازمان (سال تاسیس -

 ساختار فیزیکی سازمان و موقعیت مکانی؛ -

 اهداف و وظایف سازمان؛  -

 رسالت، ماموریت و استراتژي سازمان؛ -
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 نوع سازمان ( دولتی، غیر دولتی و...) ؛  -

 ساختار سازمان (چارت سازمانی)؛ -

 نحوه مدیریت و اداره سازمان ( سیستم مدیریت)؛ -

 نوع خدمات سازمان؛ -

 ه هدف؛گرو -

 شرایط و نحوه پذیرش (خود معرف، ارجاعی)؛ -

 برنامه هاي سازمان (بلند، میان و کوتاه مدت)؛ -

 محل درآمد سازمان؛ -

 سیستم ارزیابی عملکرد؛ -

 روابط انسانی ( ارتباطات درون سازمانی)؛ -

 تعداد کارکنان (بر اساس تقسیم بندي مشاغل، نوع استخدام و...)؛ -

 ان و جامعه هدف؛برنامه هاي رفاهی براي کارکن -

 برنامه هاي سازمان جهت توانمندسازي کارکنان؛ -

 ارتباط با سایر سازمانها؛ -

 )؛HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست ( برنامه هاي -

 مشاهده حرفه اي (مشاهده وضعیت مکانی، امکانات و تجهیزات و روابط انسانی حاکم بر مؤسسه)؛ 

 :تجزیه و تحلیل مؤسسه ب)

 ارزیابی عملکرد واحد مددکاري سازمان؛ -

 تهدیدها و فرصتهاي محیطی؛ -

 )؛SWOTنقاط ضعف و قوت سازمان (ماتریس   -

 موقعیت ، بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه اي که سازمان در آن قرار دارد؛ -

 موانع و مشکالت سازمان؛  -
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 ارائه پیشنهادات کاربردي و عملی در ارتباط با مشکالت موجود. -

 

 ماي گزارش نویسی مددکاري اجتماعی فرديراهن -2

شخصات . 1   م

اطالعاتی که در این قسمت ذکر می شود، معموال در مؤسسه هاي مختلف متفاوت خواهد بود. هر مؤسسه  

اي ممکن است، اطالعاتی خاص براي استفاده خود و هم چنین براي استفاده مؤسسه هاي دیگر در اختیار داشته 

را مشخص می نماید، مورد نیاز هر مؤسسه اي است.(بر اساس  اوو سایر اطالعاتی که  جعمراباشد. دانستن نام 

بر اساس توافق سرپرست و دانشجو و نشانی محل سکونت اصل رازداري حرفه اي شیوه نوشتن نام و نام خانوادگی 

 تعیین می گردد)

وادگی  -الف .............. جنسیت :........... شغل:............. :............... تاریخ تولد یا سن:..مراجعنام و نام خان

 استیجاري    –تحصیالت:........ ..وضعیت سالمت جسمی و روانی:...........  وضعیت مسکن: شخصی 

واده م-ب  )مراجع: (نام افراد خانواده، سن ، جنس ، شغل، تحصیالت، وضعیت سالمتی و نسبت آنها با راجعخان

..............................................................  .......................................   ................ 

...........................................  ......................................    ................................... 

.......................................................................   ......................................     ..... 

 نشانی خانواده:.............................

یا خانواده او نام خیابان یا شماره خانه و مانند آن را به طور مشخص ندارند،  مراجعچون بسیار اتفاق می افتد که  

 تی باید اطالعاتی را یدست آورد که بتوان به افراد خانواده دسترسی پیدا کرد. در چنین صور

ع دهنده -ج ع و ارجا خ، دلیل درخواست یا دلیل ارجا ( یا هر گونه علتی دیگر که ممکن است، وجود  تاری

 داشته باشد.)

 خود معرف               ارجاعی
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شکالت از دید م. 2 سائل و م  عالقه): (مشکل، نگرانی، راجعم

و یا خانواده او آن را  مراجعاین قسمت شامل اطالعاتی است، از مشکل یا نگرانی و یا عالقه، به روشی که  

مربوط به آنها می شود، مشکل را به یک شکل ببینند  راجعمی بینند. البته نباید انتظار داشت که تمام افرادي که م

ی که مشکل مربوط به آنهاست، فرق می کند. لذا قصد و درك کنند. چون معنی و مفهوم مشکل در نظر اشخاص

 از مطالعه آن است که سعی شود، معنی و مفهوم مشکل از نظر این افراد فهمیده شود.

 خانواده درباره موقعیت بیان می دارند، در این قسمت گزارش می شود.  -راجعآنچه را که م

 :اطالعات مربوط به گذشته-3

 باشد:ر میشامل موارد زیاین اطالعات 

 چگونگی پیدایش و شروع مشکل و فرایند آن-الف 

 اقدامات انجام شده در راستاي حل مشکل-ب

 

وانمندي-4 کانات و منابع موجود، منابع حمایتی، ها،بررسی ت  و... هاظرفیت ام

 

شکل.  5  (ارزیابی مشکل از دید مددکار اجتماعی ) :بیان م

اجتماعی از اطالعات موجود بیان می شود.  ارزیابی باید جامع ، در این قسمت، ارزیابی حرفه اي مددکار  

قابل درك و هم چنین شامل مشکالت و مسائل اساسی ،بر حسب اولویت و تمام عوامل بهم پیوسته و مربوط به 

 مشکل باشد.

لولی عوامل باشد و هنگامی که روابط علت و معدر اینجا هدف اصلی از ارزیابی، بیان علل به وجود آمدن مشکل می

ارزیابی بر اساس سه  آنها قابل طرح و اجرا خواهد بود.و مشکالت روشن شود، اقدامات الزم براي روبرو شدن با 

 .گیردمدل سببی،پویایی و درمانی صورت می
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 )اجتماعی (پروتکل مداخله: تدوین شیوه مداخله مددکاري اجتماعی -6

باید مراحل ذکر شده قبلی را مورد توجه قرار دهد. توجه به براي تدوین شیوه مداخله ، مددکار اجتماعی   

نسبت به حل مشکل ، فرصتها و منابع موجود در  راجعانگیزه و عالقه م هاي حمایتی،ظرفیتها، شبکه ها ،توانایی

 اجتماع ( نظام اجتماعی) داراي اهمیت باالیی می باشد. 

 اجراي پروتکل مداخله -7

 ه مداخله تدوین شده، فعالیت هاي الزم با اولویت مشخص گردیده انجام می گیرد.بر اساس شیودر این مرحله 

شخیصی ویژه در صورت لزوم -8 زارهاي ت  :اب

در مواردي که استفاده از ابزارهاي تشخیصی توصیه می شود و یا از آنها قبال استفاده شده است، گزارش  

هاي روانشناختی ، آزمایشات ، مواردي چون: تستآن در این قسمت از راهنماي گزارش نویسی نوشته می شود

 پزشکی و... در این قسمت ذکر می گردد.

 : پیگیري و ارزشیابی -9

اي از مشکل ،جمع آوري اطالعات مبسوط و تجزیه و تحلیل یا در این مرحله ممکن است، تعریف دوباره 

ارزشیابی یکی از کارهاي بجا و  ،باشیمباشد. چنانچه به هدف رسیده فرمول بندي جدیدي از طرح مداخله الزم 

آید. صرف نظر از پی آمد طرح مداخله، ارزشیابی می  الزم در نقطه اوج عملکرد مددکار اجتماعی به شمار می

تواند، ما را به درك و دریافتهایی نائل کند که مورد استفاده در موقعیتهاي دیگر بوده و در نتیجه با کارآیی بیشتري 

   ر آن موقعیت انجام شود.عمل حل مشکل د
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 گروهی اجتماعی راهنماي گزارش نویسی مددکاري -3

، مراحلی که براي تشکیل گروه م و بهم پیوسته اي است که طی آنگزارش نویسی گروهی، جریان منظ 

له پیموده شده و نیز وقایعی که در طول عمر گروه اتفاق افتاده است، گزارش می شود. این مراحل شامل: مرح

شناسایی مسایل و موضوعات بالقوه مناسب براي کار گروهی، مرحله تهیه طرح تشکیل گروه، مرحله تعیین اعضاي 

. هر کدام از این مراحل بیانگر می باشد مناسب براي گروه، مرحله تشکیل گروه و مرحله ارزشیابی نهایی گروه

 اد  با روش مددکاري گروهی است. قدمهاي مددکار اجتماعی در راستاي حل مساله در گروهی از افر

 شوند که در ادامه به آنها پرداخته می شود. گاشتهدر هریک از این مراحل، گزارشهایی باید ن

: در این مرحله می توان با روشهاي مرحله شناسایی مسایل و موضوعات بالقوه مناسب براي کار گروهی -الف

دست یافت از جمله  مؤسسهوجه به شرایط گروههاي هدف مختلفی به شناسایی مسایل و موضوعات بالقوه با ت

کارورزي و مشخص کردن مسایل و مشکالت مشترکی که گروه  مؤسسهروشهاي مطالعه پرونده هاي موجود در 

؛ گفتگو با مددکاران اجتماعی و سایر پرسنلی که به صورت مستقیم با می باشدبا آنها درگیر  مؤسسههدف 

مصاحبه و نیازسنجی  ،دناند و درك ملموسی از مسایل و دغدغه هاي گروه مددجویان دارمددجویان در ارتباط بوده 

 با گروه مددجویان. 

و ویژگیهاي آنها، کلیه  مؤسسههاي هدف هفرایند شناسایی موضوعات بالقوه در قالب گزارشی که ضمن ذکر گرو

با بیان اینکه خروجی هر روش،  دستیابی ی موضوعات اولیه به کار برده است، شیوه هایی که دانشجو براي شناسای

به چه موضوعاتی براي تشکیل گروه بوده است، باید ارائه شود. در این مرحله دانشجو به چندین موضوع بالقوه 

 مناسب براي کار گروهی دست می یابد.

ر اجتماعی : در این مرحله که آن را می توان  مرحله ارائه طرح کمکی مددکامرحله تهیه طرح تشکیل گروه-ب

دانست، براي دو موضوع که دانشجو با نظر سرپرست براي تشکیل گروه مناسب می داند، طرحهاي تشکیل گروه 

نوشته می شود. مثال دانشجو از بین چهار نوع مشکل بیکاري، اوقات فراغت، اعتیاد و مسائل خانوادگی فکر می 

یتها ارجحیت دارد. لذا پیشنهاد می کند که الزم کند که حل مشکل اوقات فراغت با توجه به امکانات و محدود
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است، با افراد مورد نظر روي مسئله اوقات فراغت کار شود. در این طرح، انواع فعالیتها که ابزار کار براي رسیدن به 

هدف مددکار اجتماعی هستند، بکار گرفته می شود. مثال در مورد اوقات فراغت، هدف مددکار اجتماعی پر کردن 

فکر اجتماعی فراغت در جهت باال بردن میزان کارکرد فرد در اجتماع و رشد فردي اوست. در اینجا مددکار  اوقات

می کند که درست کردن یک روزنامه دیواري ، بحث در مورد کتابهاي خوانده شده، گردشهاي علمی و ... از وسایل 

الزم به ذکر است  ر این زمینه ها می شود.وناگونی درسیدن به هدف فوق هستند. لذا طرح او شامل پیشنهادات گ

که با توجه به اینکه دانشجو مکلف به تشکیل یک گروه بلند مدت و یک گروه کوتاه مدت است، در انتخاب 

 موضوعاتی که قابلیت کار گروهی کوتاه مدت و بلند مدت دارند، دقت الزم به عمل آید.

 طرح تشکیل گروه داراي اجزاي زیر است:

 هموضوع گرو-

 مقدمه و بیان مساله-

 اهداف کلی و جزئی تشکیل گروه-

با توجه به متغییرهایی هم چون  ،در گروه شرکت کنند ،مشخصات اعضایی که می توانند-1(شامل  ساختار گروه-

روزها و مدت زمان پیش بینی شده براي -3  تعداد جلسات پیش بینی شده-2 ، جنسیت، تحصیالت و ..سن

 پیش بینی شده براي برگزاري جلسه) مکان-4برگزاري جلسه 

 امکانات و تجهیزات مورد نیاز مانند تخته، وسایل بازي، کاغذ، ماژیک و ..-

 مدل مددکاري گروهی-

 (مانند پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست با کمک مشاهده) روشهاي  ارزیابی کار گروه-

موضوع گروه و طرح تشکیل گروه، با اعضاي  در این مرحله با توجه به مرحله تعیین اعضاي مناسب براي گروه:-ت

بالقوه براي شرکت در گروه مصاحبه می شود. اهمیت مصاحبه فردي با اعضا به این دلیل است که با توجه به مدل 

کار گروهی، لزوما همه افرادي که ابراز عالقه براي شرکت در گروه می کنند، براي شرکت در گروه مناسب نیستند 

مناسب براي گروه، قدم اولیه براي افزایش اثربخشی گروه براي افراد است. گزارش مصاحبه هاي و شناسایی افراد 

 فردي با اعضاي بالقوه گروه داراي اجزاء زیر است:
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 مشخصات فردي هر عضو بالقوه؛-

 ؛گزارش کوتاه از مصاحبه مددکار با هر عضو بالقوه-

 ؛ه براي فرد)(از حیث مناسب بودن گرو ارزیابی مددکار از هر عضو-

: در این مرحله جلسات گروهی توسط دانشجو برگزار می شود و گزارش هر جلسه گروه مرحله تشکیل گروه-ج

 ارائه می شود. این گزارش داراي اجزاي زیر است:

 تاریخ جلسه؛-

 محل جلسه؛-

 مدت جلسه؛-

 :چندمین جلسه-

 اسامی اعضاي حاضر -

 هدف جلسه-

لف گروه همانطور که اتفاق می افتد، گزارش می شود. به طور کلی الزم است، شرح جلسه(کلیه فعالیتهاي مخت-

تمام کنش ها و واکنش هاي اعضاء و مددکار اجتماعی چه به صورت کالمی و چه غیر کالمی نوشته شود.گزارش 

هر ز در پایان نویسی شامل تمام جریان بحث و گفتگو و احساسات بوده، موضوع و نوع فعالیت جلسه بعدي نی

 جلسه ذکر می گردد.

تحلیل و ارزیابی جلسه: در پایان گزارش هر جلسه کار گروهی، از کیفیت و نوع کار انجام شده ارزیابی به عمل  -

آمده و کارایی گروه با توجه به هدف مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت نیاز است تا از طریق رسم 

 و تحلیل گروه و روابط بین اعضاء پرداخته شود.سوسیوگرام گروه و تحلیل نقشها به بررسی 

در این مرحله بعد از آنکه تمامی جلسات گروه (با توجه به اهدافی که قبال در طرح  مرحله ارزشیابی نهایی گروه:-د

تشکیل گروه ذکر شده بود)، تشکیل شد، دانشجو به ارزشیابی نهایی تاثیر گروه بر اعضا می پردازد. این ارزشیابی 

از تغییرات رفتاري اعضا  اجتماعی هاي جلسه اي گروه، مشاهدات مددکار ی توان با کمک پرسشنامه، تحلیلرا م

 در طی جلسات انجام داد. گزارش ارزشیابی نهایی گروه داراي اجزاي زیر است:
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 هدف کلی گروه-

 تعداد جلسات برگزار شده-

 اسامی اعضاي گروه-

ر صورت استفاده از پرسشنامه می توان از نمرات پرسشنامه استفاده کرد. تغییرات ایجاد شده در هر عضو گروه( د-

هاي جلسات در مشخص کردن این  همچنین مشاهدات مددکار اجتماعی از تغییرات رفتاري هر عضو و تحلیل

 تغییرات می تواند کمک کند. معموال بیشترین تغییرات را در گروههاي بلند مدت می توان مشاهده نمود.)

 
 

 هنماي گزارش نویسی مددکاري اجتماعی جامعه ايرا-4
 طرح مددکاري جامعه اي 

نوشــتن طرح جامعه اي در مددکاري اجتماعی، زیربناي یک پروژه جامعه اي می باشــد. طرح مددکاري 

 جامعه اي بر اساس رویکرد حل مساله تدوین گردیده و مراحل پنجگانه حل مساله را شامل می شود. 

ساله مطالعه مرحله اول:  و شناسایی جامعه و م

 ویژگی هاي جامعه مورد مطالعه-1

ست،در ابتداي طرح           ضعیت جامعه مورد نظرارائه دهیم. اینکه کجا  ضروري ا شنی از و تعریف دقیق و رو

به  ،با چه افرادي و در چه محیطی کار جامعه اي را انجام دهیم. شــناخت جامعه می تواند ،هســتیم و قرار اســت

ران اجتماعی در برقراري اعتماد و پذیرش از ســـوي جامعه کمک موثري نماید. در این جا موارد مهمی که مددکا

بر اساس موضوع طرح جامعه اي تاکید  ،در شناخت جامعه مورد توجه قرار گیرد، بیان می شود. بدیهی است باید

 بر موارد زیر از طرحی به طرحی دیگر متفاوت خواهد بود:

توزیع سنی، جنسی، تحصیلی،  :رد مطالعه از نظر آماري (با استناد از مراجع ذي صالح)بررسی جامعه مو -

 ؛شغلی، افراد بومی، مهاجرین، ازدواج ها، طالق ها، رشد جمعیت و...
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شت  - سالمت و بهدا ضعیت  سی جامعه مورد مطالعه از نظر و ضعیت : برر میزان مرگ و میر، بیماري ها، و

 ؛وري زباله، وضعیت فاضالب، وضعیت خدمات پزشکی و توانبخشی و....معلولین، وضعیت تغذیه، جمع آ

سی جامعه مورد مطالعه از نظر فرهنگی و اجتماعی - سیب  :برر ضعیت اعتقادي، اوقات فراغت و تفریح، آ و

ها و مشـــکالت اجتماعی ( بزهکاري، فقر، تکدي گري، فرار کودکان و نوجوانان و ...) ، ارتباطات مردمی، 

 ؛یالت و امکانات آموزشی و پرورشی و.....اشتغال، تحص

صادي - سی جامعه مورد مطالعه از نظر اقت سطح : برر سی  شتغال مردم، برر سی درآمدها، هزینه ها و ا برر

 ؛زندگی در جامعه از نظر امکانات، تجهیزات و...

 نون در این جامعه صورت گرفته است؛بررسی مطالعات و پژوهش ها و طرح هایی که تا ک -

 عالیت ها و برنامه هایی که موسسات و سازمان هاي مختلف در این جامعه ارائه می دهند. بررسی ف -

  مساله و مشکل در جامعه-2

با مشارکت مردم، مهمترین دغدغه  ،در این مرحله با در نظر گرفتن اصل خود تصمیم گیري، سعی می شود

ـــخص گردد. در این جا می ت ـــایل موجود در جامعه تعیین و مش ند ها و مس وان از تکنیک هاي متعددي مان

ن و مردم جامعه صحبت کردن و داشتن جلسات متعدد با ریش سفیدان و معتمدی ،نیازسنجی، گروه هاي مباحثه

 به موارد ذیل پرداخت: بایداستفاده نمود. در این قسمت از طرح  در گروههاي متعدد

 ؛مهمترین مسایل و مشکالت جامعه -

 ؛اولویت دارترین مساله جامعه -

 ؛تعریف و شناخت کامل مساله -

 ؛مردم مساله را چگونه می بینند -

  ؛زمان شروع مساله -
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 ؛هاي ایجاد مساله دالیل و علت -

 ؛عوامل تاثیرگذار در مساله -

 ؛افراد درگیر با مساله -

 ؛روشهاي برخورد با مساله در جامعه، تا کنون چه بوده است -

 ؛منابع و موانع حل مشکل -

 پیامد هاي عدم حل مساله. -

شخص نمودن وضعیت مورد تقاضا در جامعه (تعیین اهداف و تغییرات مطلوب)مر  حله دوم: م

به تجزیه و تحلیل نهایی و تعیین اهداف  الزم اســـت،در این مرحله با در نظر گرفتن نتیجه مرحله قبل،     

به آن تغییرات،  کلی و جزئی مورد تقاضا پرداخته شود. توجه به تغییرات مطلوب و احساس مردم در جامعه نسبت

 از مواردي هستند که مددکاران جامعه اي باید به آنها بپردازند. 

اجرایی را اهداف ویژه -اجرایی و فرآیندي تقســـیم نمود. اهداف عملکردي-اهداف را می توان به اهداف عملکردي

راه  ؛جدید در جامعه در راسـتاي اقدامات و فعالیت هایی جهت حل مسـاله می دانند. به عنوان مثال  ایجاد منابع

اندازي پایگاه ارائه خدمات مددکاري اجتماعی. در مقابل اهداف فرآیندي متمرکز بر اصــول پایه در کار جامعه اي 

ستاي تقویت روحیه فعالیت جامعه اي در نظر گرفته  ستند و در را شارکت می ه شوند، از قبیل افزایش روحیه م

 در حل مسایل مختلف و فرآیند توسعه. پذیري در افراد جامعه و سازماندهی جامعه

 

 مرحله سوم: تعیین راه حل هاي موجود در دستیابی به اهداف و تغییرات مطلوب

ددکار جامعه اي با بر اساس تشخیص و تعیین اهداف و تغییرات مشخص شده در مراحل قبل، مدر این مرحله    

 :ل موارد زیر استمی پردازد که شامبه تعیین راه حل هاي موجود مشارکت مردم 

 ؛راه حل هاي موجود -
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 ؛منابع موجود و مورد نیاز در هر راه حل -

 ؛موانع موجود در راه حل هاي مختلف -

 ؛طرفداران و حامیان راه حل ها -

 ؛تعیین راههاي افزایش منابع و کاهش موانع در راه حل ها -

 ؛تعیین فشارهاي درونی و بیرونی در طرح و چگونگی برخورد با آنها -

 ها و وظایف در راه حل ها. ولیتمسؤ -

 

هاي مورد لزوم در  کنیک ها و ت یت  عال مه ریزي و تعیین ف نا ر حل، ب هارم: تعیین بهترین راه  له چ مرح

عملیاتی رنامه   اجراي ب

با مشارکت مردم،  : بعد از مشخص شدن راه حل هاي متفاوت، مددکار جامعه اي  انتخاب بهترین راه حل-1

موارد زیر را مورد توجه قرار داد:  در  باید. در انتخاب بهترین راه حل، پردازدمی به انتخاب بهترین راه حل 

دســـترس بودن منابع، کمتر بودن موانع و یا وجود راههایی براي کاهش آنها، همچنین دســـتیابی به اهداف 

 بیشتر در جامعه.

ـــت،اي  بهترین راه حل، مددکار در طرح جامعه  : بعد از انتخابتعیین برنامه عملیاتی-2 برنامه  الزم اس

ـــخص نماید. در این برنامه،  ـــتاي راه حل انتخابی و در فرآیند اجرایی کار جامعه اي مش عملیاتی را در راس

گردد. در این بخش از طرح الزم است تا روش جامعه می رئوس فعالیت هاي اجرایی و زمانبندي آن مشخص 

سه گانه:  س A ، B ،Cاي (مدل هاي  شود و بر ا شخص  هاي الزم در اجراي  اس روش، فنون و تکنیک)  م

 شوند.می برنامه در نظر گرفته 
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ـــده در طرح جامعه اي-3 : مددکار اجتماعی به قابلیت رعایت مولفه هاي مهم در اجراي برنامه هاي تعیین ش

شروع کار  شته و قبل از  شکیالتی و منابع مالی توجه ویژه دا سی، ت سیا پیش اجرایی طرح هاي جامعه اي از نظر 

 آورد.  می بینی هاي الزم را در این زمینه ها به عمل

 مرحله پنجم: ارزیابی و پیگیري

ــت یافته در پروژه به مرحله ارزیابی و پیگیري بر می  ــتحکام تغییرات مطلوب و اهداف دس ارزیابی:  پایداري و اس

 گردد. 

ریکه در پایان هر مرحله از کار، فرآیند ارزیابی می تواند در کل پروژه و فرآیند جامعه اي دیده شود، به طو -1

شود. از  شدن مراحل بعدي می  شتر و تاثیر در بهتر اجرا  صورت گرفته و نتایج آن باعث یادگیري بی ارزیابی 

نتایجی را براي مددکار جامعه اي روشـــن نماید تا در  ،نیز ارزیابی کلی می تواند در پایان پروژهدیگر، طرفی 

ســتفاده مطلوبی داشــته باشــد. در مرحله ارزیابی باید روش ها، تکنیک ها و زمان پروژه هاي بعدي از آن ا

 ارزیابی ها تعیین شود.

ـــت-2 ـــد پایان کار جامعه اي نباید به مع ،پیگیري: بدیهی اس بلکه در اکثر نی توقف برنامه هاي اجرایی باش

ـــت. مواقع، پایان پروژه با نوعی تغییر در برنامه ها و فعالیت ها و یا تغیی ر رفتاري در افراد درگیر همراه اس

بدیهی است که پیگیري از سوي مددکاران اجتماعی در راستاي اقداماتی که در طرح جامعه اي رخ می دهد، 

به روش هاي پیگیري و  ضــروري اســت،باعث ثبیت اهداف دســت یافته در طرح می گردد. در این خصــوص 

 برنامه زمانی خاص آن پرداخته شود.
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 منزل درراهنماي گزارش بازدید -5
بازدید منزل یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار جمع آوري اطالعات براي مددکاران اجتماعی است. گزارش 

منزل از این نظر که مبنایی براي تصمیم گیري در خصوص میزان استحقاق خانواده جهت دریافت در بازدید 

انواده براي تربیت فرزندان و ارزیابی احتمال وقوع رویدادهاي رفاهی، صالحیت خ –مساعدت و خدمات حمایتی 

آسیب زا براي اعضاي خانواده است و نیز اطالعات مهمی را براي همکاران جهت پیگیري و ارزیابی اقدامات فراهم 

 می نماید، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وجود داشته باشد، می توان نکات مهم را یادداشت  منزل، در صورتی که امکان یادداشت برداري در در حین بازدید

و بعد از بازدید آن را تکمیل نمود. الزم به ذکر است که یادداشت برداري مددکار اجتماعی در خانه مراجع به 

 خصوص اطالعات محرمانه ممکن است، منجر به مقاومت و کاهش مشارکت او در ارائه اطالعات شود. 

(استحقاق سنجی،  پیگیري موارد کودك آزاري و...)  آنمنزل، منوط به اهداف در  کسب اطالعات در هر بازدید

 است و در هر بازدید نیازي به گردآوري اطالعات در خصوص همه موارد که در ادامه ذکر خواهد شد، نیست.

 ساختار گزارش:

 منزل داراي چهار بخش متوالی می باشد. در گزارش بازدید 

منزل پرداخته شده و تمامی مراحل اعم  درح چگونگی اقدامات قبل از بازدید در بخش اول گزارش به شر

و اهدافی که مددکار اجتماعی مدنظر دارد، هم چنین هماهنگی با مراجع و خانواده او و مسئول  انجام آناز ضرورت 

 مربوطه در مؤسسه پرداخته می شود.

ی از بدو ورود به محله مراجع تا ترك منطقه بخش دوم این گزارش شامل اطالعاتی است که مددکار اجتماع

 مالحظه نموده است. این اطالعات مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 ارزیابی وضعیت محله مراجع:  -1

 ارزیابی بوم شناختی و محیط سکونت مددجو :

 از نظر جرم خیز بودن و میزان آسیب هاي اجتماعی -

 وضعیت بهداشتی  -
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 بافت و تراکم جمعیتی -

 جمعیتی از نظر بومی و مهاجر بودنترکیب   -

 تسهیالت درمانی، آموزشی، رفاهی، ورزشی و...  -

 آلودگی هوا، صوتی و غیره   -

 پارك و فضاي سبز -

 اجتماعی (سطح تحصیالت، اشتغال و درآمد) –وضعیت اقتصادي  -

 امنیت محله -

 مؤسسات حمایتی در محدوده زندگی خانواده -

 مشخصات فردي و ترسیم نیمرخ خانواده:-2

 ارجاع دهنده و دلیل ارجاع -

 منزلدر تاریخ انجام بازدید  -

 منزل در هدف یا اهداف بازدید  -

 نحوه برخورد اعضاي خانواده با مددکار اجتماعی (میزان پذیرش) -

اطالعات دموگرافیکی خانواده (اسامی، سن اعضاي خانواده، محل تولد، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل،  -

 وضعیت سالمتی، سوابق کیفري، مصرف مواد و سیگار و ...)  وضعیت اشتغال، میزان درآمد،

نوع مسکن (درصورت استیجاري میزان ودیعه و اجاره بهاء)،  متناسب بودن مساحت آن نسبت به تعداد  -

 خانوار (فضاي خصوصی و مشترك افراد) 

 مهاجر یا بومی بودن خانواده -

 ون و ..) و امکانات  آب، برق، گاز و...تسهیالت رفاهی خانه از نظر وسایل ضروري(یخچال، تلویزی -

 وضعیت بهداشتی خانه -

 میزان درآمد نسبت به هزینه ها (میزان بدهی خانواده، اقساط و...) -

 نحوه گذران اوقات فراغت  -
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 اعضاي حاضر و غایب خانواده -

 میزان حضور والدین در کنار فرزندان در شبانه روز -

 سابقه خشونت خانگی و کودك آزاري  -

 کوك به کودك آزاري، همسر آزاري و سالمند آزاريموارد مش -

 عالیم سو تغذیه در کودکان (عدم تناسب وزن و قد با سن و...) -

 مناسب بودن لباس کودکان و نوجوانان -

 اتفاقات خاص و غیرعادي در زندگی خانوادگی -

 نیازهاي اعضاي خانواده  -

 یمیزان انگیزه خانواده براي استفاده از خدمات مددکاري اجتماع -

 پیشینه فرهنگی (شناسایی مسائل فرهنگی و اخالقی که براي مراجع اهمیت دارد) -

 روابط والدینی و ارتباط با فرزندان)  مرزهاي خانواده،نحوه روابط اعضاي خانواده ( -

 روابط خانواده با بستگان، همسایه ها و  افراد محل سکونت  -

 سابقه مراجعه به مؤسسات حمایتی -

 مشخصات مشکل:-3

 ن قسمت بیشتر به توصیف نگرانی هاي خانواده، سابقه و ماهیت مشکل پرداخته می شود.در ای

 شکایت اصلی مراجع یا خانواده چیست؟ مهمترین موضوعی را که مطرح می کنند، کدام است؟ -

 از چه زمانی این مشکالت شروع شده؟ و چه عواملی منجر به تشدید یا تمدیدآن ها شده است؟ -

 انواده انجام شده است؟چه اقداماتی توسط خ -

 نگرش اعضاي خانواده نسبت به مشکل  -

 برنامه خانواده براي حل مشکل -

 چه انتظاراتی از مددکاراجتماعی و مؤسسه دارند؟ -
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منزل به ارزیابی حرفه اي مددکار اجتماعی از اطالعاتی که در بخش دوم این  در بخش سوم گزارش بازدید

 در این ارتباط موارد زیر مورد توجه و مداقه قرار می گیرد:گزارش ذکر شده است، اختصاص می یابد. 

 مشکالت مربوط به کارکرد اجتماعی (مثل نقش هاي خانوادگی، شغلی و اجتماعی) -

 مشکالت مربوط به محیط -

 مشکالت مربوط به سالمتی (جسمی، روانی و...) -

 توانایی و ظرفیت هاي خانواده (اعم از خانواده هسته اي و گسترده) -

ش چهارم این گزارش، مددکار اجتماعی با توجه به مراحل قبل طرح کمکی و راهکارهاي مناسب را با در بخ

 با مشارکت و متناسب با سطح توانمندي خانواده ارائه می نماید. منزل و  در توجه به اهداف  بازدید

 

 راهنماي گزارش فعالیت هاي روزانه-6

ادي دارد، گزارش روزانه است. گزارش روزانه شامل فعالیت یکی از گزارش هایی که در کارورزي کاربرد زی

هایی است که دانشجوي کارورز از بدو ورود به مؤسسه انجام می دهد و حاوي نکات مهمی در امر آموزش او توسط 

سرپرست می باشد. ضمن آنکه این گزارش می تواند، نشان دهنده چگونگی همکاري مؤسسه با دانشجو، روابط 

یت کارورزي و... باشد. در گزارش روزانه با ذکر تاریخ و ساعت  ورود و خروج،  ابتدا رئوس اقدامات و موجود و کیف

فعالیت هاي انجام گرفته نوشته می شود و سپس در خصوص هریک از آن ها توضیحات الزم ارایه می گردد. البته 

 این گزارش را می توان به صورت مبسوط و مشروح نیز نوشت.

 توضیحات رئوس اقدامات ساعت خروج ورودساعت  تاریخ
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 3پیوست شماره 
 1فرم شماره 

 کارشناسی مددکاري اجتماعی ارش حضور و غیاب روزانه دانشجويفرم گز
 

  ..........دانشجوي ترم: ...........      ...............نام و نام خانوادگی: ......

 تاریخ ایام هفته ردیف
ساعت 

 ورود
ساعت 
 مؤسسهامضاء  دانشجو ءمالحظات و امضا خروج
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ساعت  تاریخ ایام هفته ردیف
 ورود

ساعت 
 خروج

 امضاءمؤسسه مالحظات و امضاءدانشجو
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 تاریخ ایام هفته ردیف
ساعت 

 ورود
ساعت 
 امضاءمؤسسه مالحظات و امضاءدانشجو خروج

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 امضاء سرپرست :..................نام و نام خانوادگی و 

 مدیر مؤسسه: ................. نام و نام خانوادگی و امضاء

. 
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 2فرم شماره 

 مشخصات مؤسسه محل کارورزي دانشجو

 (مربوط به سرپرست کارورزي)

 ..................... :مؤسسهنام 

 ود)ذکر ش(نوع آن          غیر دولتی        :  دولتی   مؤسسهنوع 

 : مؤسسههاي نوع فعالیت

1- 

 

2- 

 

 پیش بینی شده براي دانشجو:  هاينوع فعالیت

1- 

 

2- 

 

 ..................... : کارورزيمحل در نام سرپرست 

 مرکز:و فکس  تلفن ،نشانی دقیق

 نام مسئول واحد مددکاري اجتماعی:

 :مؤسسههاي مددکاري اجتماعی مناسب روش
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 3فرم شماره 

 محل کارورزيمؤسسه  اعالم نظر 

 
 

در این مرکز به مدت  ......................................... کارورز آقاي / خانم ........................... دانشجوي رشتهحضور با 

 و با توجه به برنامه ذیل موافقت دارد. روز............................... 

 ......................... تاریخ شروع کارورزي:..............

 .تاریخ پایان کارورزي:.........................................

 برنامه هفتگی حضور دانشجو در محل کارورزي
 مالحظات ساعت خاتمه ساعت شروع ایام هفته

    شنبه
    یکشنبه
    دوشنبه
    سه شنبه
    چهارشنبه
    پنج شنبه

      
   :اتتوضیح    

                                                                                                                                                                                                                   

     .............             ..... : سرپرست و امضاء نام و نام خانوادگی

 و امضاء مدیر مؤسسه:...نام خانوادگی نام و
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 4فرم شماره 

 کارورزي توسط سرپرست در محل  ي کارورزدانشجو عملکرد یابیارز

 
     ...................................ات و پیشنهاداتنظرارائه 

 ی دانشجوي کارورز:.........نام و نام خانوادگ

 ..........سرپرست................و امضاء نام خانوادگی  

 .....امضاء مدیر مؤسسه................نام خانوادگی و 

 ردیف

 

 

 

 شاخص ها

 

 

 ارزشیابی

 

 ضعیف

 

 متوسط

 

 خوب

 

    در محیط کارقوانین و مقررات  رعایت 1

2 
و مرتب تا پایان کارورزي طبق به موقع  و خروج حضور

 برنامه هاي ارائه شده
  

 

    مؤسسهمیزان همکاري با  3

    توانایی دانشجو در استفاده از امکانات و منابعمیزان  4

    میزان عالقمندي به فراگیري 5

    پیگیري وظایف و پشتکار 6

    توانایی دانشجو در توسعه مهارتهاي حرفه اي 7

    خالقیت هاوابتکارات  8

    مؤسسه پرسنلارتباط با 9

    فرهنگ مراجعین پذیرش 10

    رعایت فرهنگ سازمان 11

    جمع 
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 5فرم شماره 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانشکده علوم اجتماعی

 یاجتماع يمددکارآموزشی گروه 

 دوره کارشناسی مددکاري اجتماعی فرم ارزشیابی کارورزي دانشجوي 

 

 نیمسال دوم                                                                 نیمسال اولسال تحصیلی:                        

 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                        :سرپرستنام و نام خانوادگی 

 رزي: کارو روزهاي مجموع                       کارورزي:                           نام مؤسسه محل

 :                     تاریخ ارزشیابی:کارورزيپایان تاریخ             کارورزي:     تاریخ شروع

                                                                                    کارورزي: نوع

 يجامعه ا              یگروه                  )2ي (فرد                      )1( يفرد

 داراي غیبت  حضور در محل کارورزي:                   مرتب                                    

 نحوه جبران غیبت:        غیبت دانشجو:                                       در صورت غیبت، تعداد

 تکالیف دانشجو:

 کوتاه مدت: يکار فرد

 کارورزي  واحدامضاء مسئول        امضاء سرپرست
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 بلند مدت: يکار فرد

 :یکار گروه

 :يکار جامعه ا

 گزارش مشاهده:

 عناوین کتاب هاي مطالعه شده:

 :سرپرستی کنفرانس در جلسه عنوان

      سایر تجربیات:

 میزان عالقمندي دانشجو به رشته مددکاري اجتماعی:

 چگونگی سرعت یادگیري دانشجو:

 :در یادگیري دانشجوموانع موجود 

 کارورزيواحدامضاء مسئول         امضاء سرپرست
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 :اجتماعی اعتقاد به حرفه مددکاري

 خصوصیات اخالقی دانشجو:

 :دانشجو با سرپرست در طی کارورزي چگونگی ارتباط

 چگونگی شروع و خاتمه کارورزي دانشجو در مؤسسه محل کارورزي:

 :يدانشجو در مراحل بعدبراي یادگیري بیشتر  سرپرستپیشنهاد 

 چگونگی مناسب بودن مؤسسه براي انجام کارورزي:

 

 

 واحدکاروزي امضاء مسئول         امضاء سرپرست
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 ردیف شاخص ها نمره

 1 منابع علمی و تخصصی مرتبط با حوزه کارورزي  مطالعه 

 2 مصاحبهتوجه به تکنیک هاي  

 3 سازمان و مراجعین توجه و رعایت فرهنگ 

 4 ارکنان مؤسسه و سرپرست)ک -انایی ایجاد ارتباط حرفه اي (با مراجعینتو 

 5 بازدید منزل 

 6 پایبندي به اصول و ارزش هاي مددکاري اجتماعی 

 7 مشکالت ، شناسایی و ارزیابیتوانایی تشخیص 

 8 اجتماعی توانایی در طرح برنامه مداخله 

 9 اجتماعی عملیاتی کردن برنامه مداخله 

 10 ان هاموجود در جامعه: افراد، گروه ها و سازم استفاده از منابعیزان آگاهی و م 

 11 چگونگی توانایی دانشجو در پیگیري و هدایت امور 

 12 کیفیت علمی گزارش دانشجو 

 13 انضباط در محل کارورزي 

 14 سسهؤبا مدانشجو همکاري  
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 سب شده از شاخص هاي جدول فوقچگونگی محاسبه نمره: میانگین نمره ک

 
 

 نمره دانشجو...............    ........جمع کل امتیازات........

 نام خانوادگی مدیر گروه...................     نام خانوادگی سرپرست.........

 امضاء و تاریخ...................     امضاء و تاریخ................... 

 

 ل واحد کارورزي............نام خانوادگی مسئو

           ......................امضاء و تاریخ.

 
 
 

 

 15 بهره گیري دانشجو از رهنمودهاي سرپرست 

 16 ور در جلسات سرپرستیحض 

 17 توانایی دانشجو در تهیه گزارشات 

 18 نحوه ارائه گزارشات به سرپرست(نظم و تمیزي...) 

 19 کاربرد نظریه ها در مداخالت با افراد، گروهها و جوامع 

 20 ف پذیريخالقیت و ابتکار و انعطا 

 معدل 


	تعاریف و مفاهیم

