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سوابق کاری:


همكاری با بهزيستی کشور ،بهزيستی استان تهران و بهزيستی شهرستان اسالمشهر و اخذ پروانه فعاليت جهت
تاسيس مرکز گذری اعتياد ( ،)DICاداره گشت سيار ( )Out Reachدر شهرستان اسالمشهر
5021تا 5093



همكاری با بهزيستی استان تهران و بهزيستی شهر تهران و اخذ پروانه فعاليت جهت تاسيس مرکز گذری اعتياد
( ،)DICاداره گشت سيار ( )Out Reachو راه اندازی واحد درمان نگه دارنده با متادون ( )MMTدر جنت آباد
تهران
 5021تا 5029



همكاری با دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی و انعقاد قرارداد همكاری در زمينه تاسيس و راه اندازی و اجرای
مرکز گذری ) (DICو تيم های امداد رسان سيار( )Out Reachدر منطقه خاک سفيد تهرانپارس.
5021-5021



همكاری با دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی و انعقاد قرارداد همكاری در زمينه تاسيس و راه اندازی و اجرای
مرکز گذری ) (DICو تيم های امداد رسان سيار( )Out Reachدر منطقه شوش.
5021-5022



همكاری با دانشگاه علوم پزشكی تهران و انعقاد قرارداد همكاری در زمينه تاسيس و راه اندازی و اجرای مرکز
گذری ) (DICو تيم های امداد رسان سيار( )Out Reachدر شهرستان اسالمشهر.
 5022تا 5090



همكاری با کميته پيشگيری و کنترل ايدز سازمان بهزيستی کشور در زمينه تاسيس و اجرای باشگاه مثبت ارائه
خدمات به افرادی که با اچ.آی.وی/ايدز زندگی می کنند ( )POSITIVE CLUBدر منطقه جنت آباد تهران .
 5022تا 5029



همكاری و عقد قرارداد با شهرداری منطقه  22تهران در زمينه تدوين طرح شناسنامه محالت منطقه  22تهران.
5021



همكاری و عقد قرارداد با شهرداری منطقه  5تهران در زمينه تاسيس و راه اندازی  3کانون محله محور()CBOبه
صورت اجتماع محور در سطح منطقه )نشست های مشورتی).
5022 -5029



همكاری و عقد قرارداد با شهرداری منطقه  22تهران در زمينه تاسيس و راه اندازی کانون محله محور()CBOبه
صورت اجتماع محور در سطح منطقه)نشست های مشورتی).
5022-5029



همكاری و عقدتفاهم نامه با شهرداری منطقه  5تهران در زمينه تاسيس و راه اندازی مرکز گذری اعتياد (،)DIC
اداره گشت سيار ( )Out Reach Workersو راه اندازی واحد درمان نگه دارنده با متادون ( )MMTدر جنت آباد
تهران
 5021تا 5029



همكاری و عقدتفاهم نامه با شهرداری منطقه  22تهران در زمينه تاسيس و راه اندازی اولين خانه نيمه راه ويژه
دختران و زنان بدون سرپناه بهبود يافته از اعتياد در کشور.
 5022تا 5093



همكاری و عقد قرارداد با مناطق مختلف شهرداری تهران در زمينه کاهش آسيب های اجتماعی (اعتیاد،
اچ.آی.وی/ایدز)




 5021تا کنون
همكاری با شبكه ( 5تهران) صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران در ساخت فيلم سه قسمتی "يک بار ديگر...
زندگی" با موضوع آموزش و اطالع رسانی در زمينه اچ.آی.وی/ايدز به کارگردانی مريم ميالنی و تهيه کنندگی




آقای ترکی که به مناسبت روز جهانی ايدز سال  2311از شبكه  5تهران پخش شد.
آذر ماه 5022
برگزاری کارگاه آموزشی گزارش نويسی با حضور مسئولين سازمان بهزيستی شهرستان اسالمشهر واقع در
بهزيستی شهرستان اسالمشهر2311/4/21 .



همكاری با شهرداری تهران و موسسه کاهش آسيب نور سپيد هدايت در راه اندازی و اجرای پايگاه مددکاری
اجتماعی در ميدان آزادی تهران



سال  5093تاکنون



سر گروه کار گروه اعتياد منطقه  5شهرداری تهران  2311تا 2311



اجرای پروژه پيشگيری از اعتياد به صورت اجتماع محور در محيط های شهری و کاری شهر تهران ( با همكاری











سازمان بهزيستی استان تهران)
 5021تا 5090
عقدتفاهم نامه با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در خصوص نگهداری و درمان اعتياد زنان
معتاد بی سرپرست و بی سرپناه استان
تهران5095
عقد تفاهم نامه با سازمان بهزيستی کشور در خصوص نگهداری و درمان اعتياد زنان معتاد بی سرپرست و بی
سرپناه شهرتهران
5098 -5095
راه اندازی و تاسيس مرکز اقامتی کوتاه مدت درمان اعتياد پرهيز مدار ويژه زنان  2311تا کنون
همكاری با شهرداری تهران و موسسه کاهش آسيب نور سپيد هدايت جهت شناسايی و جمع آوری آسيب ديدگان
اجتماعی پهنه غرب شهر تهران
سال  5098تا کنون
همكاری با شرکت پارس خودرو در زمينه برنامه پيشگيری از اعتياد و درمان اعتياد پرسنل شاغل در شرکت پارس
خودرو 5095تا 5090



همكاری با شرکت مگا موتور در زمينه برنامه پيشگيری از اعتياد و درمان اعتياد پرسنل شاغل در شرکت مگا





موتور 5098تا 5099
همكاری و عقد قرارداد با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تهران در زمينه برگزاری نمايشگاه
کاريكاتور با موضوع اچ آی وی /ايدز 5095









راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد با همكاری دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی در شهر قدس
 5095تا کنون
راه اندازی پايگاه خدمات اجتماعی با همكاری شهرداری منطقه  21تهران
 5099تا کنون
راه اندازی سرپناه شبانه معتادين کارتن خواب با همكاری شهرداری منطقه  21تهران
 2314تا کنون
ارائه خدمات آموزش پيشگيری از آسيب های اجتماعی در سطح محالت منطقه  2تهران با همكاری شهرداری
منطقه  2تهران








 5090تا کنون
راه اندازی کارگاه اشتغالزايی (خياطی) برای اشتغال زنان و دختران بهبود يافته از اعتياد در تهران
 5099تا کنون
عقد قرارداد با شهرداری منطقه  22تهران در خصوص درمان و بازتوانی زنان معتاد خيابانی سطح منطقه 22
 5099تا کنون
سرپناه شبانه زنان بی خانمان شهرستان مالرد  5091تاکنون

دوره های گذرانده شده:


حضور در کارگاه آموزشی دو روزه "راهكار پيشگيری ازسوء مصرف مواد در بحران های خانواده " که توسط دفتر
مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران ( )UNODCو ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.



(تهران –  .)8339/53/59 -83با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.

حضور در نشست هم اندیشی سه روزه " نقاط قوت و ضعف برنامه های کاهش آسيب با حضور مديران مراکز کاهش
آسيب" که توسط کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید ( .جزیره کیش  .)5022/55/9-55با



اخذ گواهی شرکت در کارگاه.

شرکت در همایش پژوهشی یک روزه "جستجويی برای درمان های داروئی وابستگی به شيشه" که توسط ستاد
مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار گردید( .تهران  .)5022/53/80با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در سمینار دو روزه "سومين سمينار ساليانه ايدز ايران" که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن حمایت از بیماران عفونی برگزار گردید( .تهران  .)5022/9/2 -9با



اخذ گواهی شرکت در کارگاه.

حضور در کارگاه آموزشی یک روزه "سازمان های مردم نهاد دست اندر کار مبارزه با مواد مخدر" که توسط ستاد
مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار گردید( .تهران  .)5022/2/52با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در همایش سراسری و کارگاه آموزشی "سازمان های مردم نهاد دست اندر کار مبارزه با مواد مخدر" که
توسط ستاد مبا رزه با مواد مخدر سراسر کشور و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران برگزار گردید( .تهران
آبان  .)5022با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه سه روزه "بازآموزی و انتقال تجربيات مربيان پيشگيری از اچ.آی.وی/ايدز در زمينه رفتارهای پر

خطر و اعتياد" که توسط سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،دفتر گسترش برنامه
سازمان ملل متحد ( ) UNDPو صندوق جهانی مبارزه با ایدز ،سل و ماالریا ( )GFATMدر قمصر کاشان برگزار شد-50 (.
 .)5022/1/53با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی دو روزه "نخستين کارگاه آموزشی پيشگيری از اچ.آی.وی/ايدز و مواد مخدر در همسران
مصرف کنندگان مواد برای سازمان های غير دولتی" که توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در
ایران ( )UNODCو ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید( .تهران –  .)8332/1/58 -50با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.




حضور در کارگاه آموزشی سه روزه "تربيت مربی پيشگيری از اچ.آی.وی/ايدز در زمينه رفتار های پرخطر" که
توسط کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید( .تهران  .)5021/2/82-03با اخذ گواهی شرکت در
کارگاه.

حضور در کارگاه آموزشی سه روزه "تربيت مربی پيشگيری از اچ.آی.وی/ايدز در زمينه رفتار های پر خطر" که
توسط کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید( .جزیره کیش  .)5021 /9/80-81-با اخذ گواهی



شرکت در کارگاه.

حضور در کارگاه آموزشی چهار روزه "تربيت آموزشگران همسان پيشگيری از اچ.آی.وی/ايدز" که توسط کمیته
پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور و موسسه تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه اهلل و سازمان بهزیستی
خراسان رضوی برگزار گردید( .مشهد – .) 5021با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی سه روزه "شبكه سازی در سازمان های غير دولتی" که توسط دفتر مقابله با جرم و مواد
مخدر سازمان ملل متحد در ایران ( ) UNODCو ستاد مبارزه با مواد مخدر و موسسه داریوش (مرکز آموزشی و پژوهشی
سوء مصرف وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)برگزار گردید( .تهران –  .)8331/58/83-52با اخذ گواهی
شرکت در کارگاه.



حضور در سلسله کارگاه های آموزشی (چهار دوره) هشت روزه "ظرفيت سازی سازمان های غير دولتی" که توسط
دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران ( ) UNODCو ستاد مبارزه با مواد مخدر و موسسه نو آوران
پارس برگزار گردید( .تهران – .) 8331با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی سه روزه "کاهش آسيب های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر جهت شاغلين مراکز "DIC
که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران برگزار گردید( .تهران – .)5021/0/1-2
با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



برگزاری حضور در کارگاه آموزشی یک روزه "پيشگيری از ايدز " که توسط کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان
بهزیستی کشور و موسسه داریوش (مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی) و موسسه کاهش آسیب پیام آوران همیاری برگزار گردید( .تهران –  .)5021با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی یک روزه "پيشگيری از ايدز" که توسط کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی
کشور و موسسه داریوش (مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) و
موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهائی برگزار گردید( .تهران –  .)5021با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی یک روزه "کاهش آسيب" که توسط سازمان بهزیستی استان تهران برگزار گردید( .تهران –
 .)5021با اخذ گواهی شرکت در کارگاه.



حضور در کارگاه آموزشی چهار روزه "نخستين کارگاه کشوری آموزش تيم های سياری مراکز گذری کشور" که
توسط موسسه سالمت و فرهنگ(مرکز تخصصی پیشگیری از اعتیاد روزبه) با حمایت و پشتیبانی اداره پیشگیری و درمان
سوء مصرف موا د مخدر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید( .اصفهان –  .)5029/55/51-59با اخذ گواهی



شرکت در کارگاه.

گذراندن  CDهای آموزشی مقدماتی و پیشرفته امنيت در کار -امنيت کارکنان ،سالمت ،رفاه سازمان ملل متحد.با اخذ
گواهی آموزشی8353-

 شرکت در کنفرانس آسیا و اقیانوسیه انجمن معتادان گمنام
سیبو سیتی -فیلیپین 5098
 شرکت در کنفرانس آسیا و اقیانوسیه انجمن معتادان گمنام
بانکوک – تایلند 5099
 شرکت در کارگاه آموزشی  HIV/AIDSبا رویکرد رفتارهای پر خطر جنسی
جاکارتا – اندونزی 5090
 شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت سازمان های مردم نهاد
دوشنبه – تاجیکستان 5099



شرکت در کارگاه آموزشی جذب منابع مالی
دوشنبه – تاجیکستان 5091

مجوز ها:




اخذ مجوز "تاسیس مرکز گذری خدمات کاهش آسیب مردان در اسالمشهر" از معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال 5095
اخذ مجوز " مرکز درمان سوء مصرف مواد " از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  5095تاکنون
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