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معارف وند ،معصومه و همکاران .)1396( .طراحی و اعتباریابی پرسشنامه غربالگری اعتیاد به قمار .مرکز تحقیقات سوءمصرف و
وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (در حال اجرا).
معارف وند ،معصومه .)1395( .طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی ویژه کودکان وابسته به مواد .وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی.
معارف وند ،معصومه .)1394( .بررسی اولویت های حمایت از کودکان در ایران .مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و  UNICEFدر ایران.
معارف وند ،معصومه .) 1393( .طراحی مداخالت مددکاری اجتماعی در درمان و کاهش آسیب سوءمصرف مواد .سازمان بهزیستی کشور.
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مانایی معتادان در درمان .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مسعودی ،غزاله؛ معارف وند ،معصومه .)1393( .بررسی تأثیر آموزش بر پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان.
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معارف وند ،معصومه و همکاران .)1391( .بررسی بسامد خوراک زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قبل و بعد از
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هدفمند شدن یارانه ها .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
فرنام ،رابرت؛ معارف وند ،معصومه؛ دیلمی زاده ،عباس .)1386( .مستند سازی و طراحی پروتکل درمانی اعتیاد به روش پرهیز مدار و ایمان
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معارف وند ،معصومه؛ آقابخشی ،حبیب .)1378( .بررسی رابطه بین آزار کودکان توسط والدین یا سرپرستان و بزهکاری کودکان .دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی.

پایان نامه ها

راهنمای دوم پایان نامه دکترای عطیه حاشیه باف ( )1396با عنوان طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش عملکرداخالقی درحرفه مددکاری
اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
مشاور پایان نامه دکترای سارا نوروزی (از  1394تا کنون) با عنوان طراحی مدل معرف خدمات مددکاری اجتماعی در رضایت جنسی زنان
مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
مشاور پایان نامه دکترای عذرا فرمانی ( )1396با عنوان طراحی مدل مداخله توانبخشی اجتماعی برای افراد دارای مالتیپل اسکلروزیس.
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد سحر رضازاده ( )1396با عنوان بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر ریسکپذیری متعادل توانخواهان
جسمی_حرکتی مجتمع توانبخشی و آموزشی رعد .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد نغمه بابائیان ( )1395با عنوان بررسی اثربخشی اشتغال در شبکه شغلی بهبودیافتگان بر ماندگاری
مبتالیان به اختالل مصرف مواد در درمان .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بتول یوزباشی ( )1395با عنوان بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش میزان احساس راحتی
والدین در گفتگو در مورد موضوعات جنسی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد طاهره جمالی ( )1395با عنوان بررسی تأثیر مداخله پیشگیری مبتنی بر رویکرد آموزش همتا بر
نگرش کودکان خیابانی نسبت به مصرف سیگار .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه صفرآبادی فراهانی ( )1394با عنوان بررسی اثربخشی برنامه ی  FOCUSبر کیفیت زندگی
مراقبین کودکان مبتال به سرطان .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی دانایی فر ( )1394با عنوان بررسی اثربخشی راغب سازی با رویکرد مددکاری اجتماعی در
منزل ،در ورود سوء مصرف کنندگان مواد به درمان .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا خانلری ( )1394با عنوان بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی رفتاری
بر کاهش آزار سالمندان در خانواده .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه کریمی ( )1394با عنوان بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد خانواده درمانی
ستیر بر بهبود هم وابستگی اعضای خانواده وابسته به مواد .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد سحر اسماعیلی ( )1395با عنوان بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش اورم با تکنیک Family
 )FGC( Group Conferencingبر سالمت عمومی زنان سرپرست خانوار .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری
اجتماعی.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ناهید سنقری ( )1394با عنوان طراحی الگوی مداخله مددکاری اجتماعی به منظور بهبود جامعه پذیری
نوجوانان افغان مقیم شهر تهران .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.
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معارف وند ،معصومه؛ تدین نجف آبادی ،نازنین .)1392( .اصول اخالق حرفه ای در مددکاری اجتماعی .تهران :انتشارات رسانه
تخصصی.
اختیاری ،حامد ... ،معارف وند ،معصومه .)1389( .روش های درمان بستری اعتیاد .تهران؛ انتشارات مهر و ماه نو.
معارف وند ،معصومه؛ آقاخان ،مانلی؛ حاجیان ،هایده و همکاران .)1388( .حمایت از کودکان در شرایط بحرانی .سازمان ملی
استاندارد ایران ،استاندارد شماره .12115
معارف وند ،معصومه و علی ،دالرام .)1387( .مددکاران اجتماعی و حمایت از کودکان در شرایط بحرانی ،صندوق کودکان ملل
متحد (یونیسف) در ایران.
روزنبرگ ،جسیکا .)1395( .حوزه های فعالیت در مددکاری اجتماعی .ترجمه محمد سبزی خوشنامی؛ رمضانعلی قادری؛ ملیحه
عرشی؛ معصومه معارف وند و همکاران .تهران :انتشارات رسانه تخصصی.
سوابق شغلی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی مددکاری اجتماعی ،استادیار 1391 ،تا کنون
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاونت درما ن ،سرپرست کمیته علمی تدوین فرایندهای مددکاری بیمارستانی و
مشاور مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی 1395 ،تا کنون
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت رفاه اجتماعی ،معاون مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی1391-1390 ،
وزارت رفاه و تأم ین اجتماعی ،معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی ،کارشناس مسئول برنامه ریزی1383-1390 ،
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سازمان بهزیستی کشور ،معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ،کارشناس مددکاری اجتماعی1378-1383 ،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،مدرس واحدهای تخصصی مددکاری اجتماعی1381-1387 ،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدرس واحد های تخصصی دانشجویان مشاوره توانبخشی1390-1391 ،
سابقه تدریس

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
مددکاری گروهی (کارشناسی)  1381تا  1387و  1394تا کنون
مددکاری جامعه ای (کارشناسی) 1395
مددکاری با خانواده (کارشناسی)  1392تا کنون
کاربرد مردم شناسی در مددکاری اجتماعی (کارشناسی)  1394تا کنون
شاخص سازی آسیب های اجتماعی (دکترا)  1392تا 1393
نظریه های مددکاری اجتماعی (دکترا)  1392تا 1393
توانمندسازی گروه های آسیب پذیر (دکترا)  1392تا 1393
برنامه ریزی در مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد) 1393
مشاوره نوتوانی (کارشناسی ارشد) 1393
دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
مشاوره توانبخشی (کارشناسی ارشد)  1391تا 1393
توانبخشی شغلی (کارشناسی ارشد)  1391تا 1393

افتخارات و جوایز

کسب جایزه ویژه مقاله برتر در بخش سالمت در کنگره دانش اعتیاد در سال های  1394و 1395
پژوهشگر برتر منتخب ستاد مبارزه با مواد مخدر1391 ،
پژوهشگر برتر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ایران1390 ،
اولین فارغ التحصیل دکترای مددکاری اجتماعی در ایران
مددکار نمونه کشور1387 ،

6

