به نام خدا
مشخصات فردی:
نام خانوادگی :عرشی

نام :ملیحه

شغل :عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  -استادیار
سال تولد6531:

وضعیت تاهل :متاهل

آدرس محل کار :تهران  -اوین  -بلوار دانشجو  -خیابان کودکیار – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  -گروه
مددکاری اجتماعی تلفن66601112 :
تلفن ها166- 00619131 :
فاکس166- 00101526 :
Email:marshisw@yahoo.com , m.arshi@uswr.ac.ir

سوابق تحصیلی:
 لیسانس  -مددکاری اجتماعی  - 6500 -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. فوق لیسانس  -مددکاری اجتماعی  - 6505 -دانشگاه عالمه طباطبایی. فوق لیسانس  -پژ وهشگری علوم اجتماعی  – 6505 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.دکترای تخصصی  -مددکاری اجتماعی  - 6596 -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.رتبه های تحصیلی:

 کسب رتبه اول در کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه عالمه طباطبایی. کسب رتبه اول در دکتری رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. -کسب رتبه اول در امتحان جامع دکترای مددکاری اجتماعی

سوابق و تجارب شغلی:
 مددکار اجتماعی مرکز روانپزشکی رازی از  6500/9الی ( 6501/2گذراندن طرح نیروی انسانی). مددکار اجتم اعی شیرخوارگاه شبیر از  6501/2الی  ( 6506/0استخدام رسمی ). کار شناس امور شبه خانواده ،کارشناس اطالعات امور اجتماعی و کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی از 6506/0الی .6502/1
 کارشناس گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از  6502/0تا.6596 کارشناس طراحی طرح ساماندهی منطقه دروازه غار در بهزیستی شهرستان تهران.1

 کارشناس ساماندهی آمار و اطالعات در سازمان بهزیستی در سال 6506 عضو شورای نویسندگان مجله نو اندیش (مجله بهزیستی استان تهران) در سال 6505 مشاور صدای مشاور بهزیستی شهرستان تهران در سال .6502 صاحب امتیاز و مسئول فنی کلینیک مددکاری اجتماعی ایران از  6506/1تا کنون. رابط مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و درمان و آموزش  6501تاکنون. -عضو هیات تحریریه مجله مددکاری اجتماعی.

عضویت در مجامع علمی-تخصصی داخلی و خارجی:
 انجمن جامعه شناسی ایران. انجمن علمی مدد کاران اجتماعی ایران. انجمن مددکاری اجتماعی ایران. -کمیسیون زنان و کودکان مرکز مطالعات توسعه قضایی.

توانایی ها :
 آموزش کارگاهی دروس مددکاری اجتماعی کوتاه مدت و بلند مدت و دروس مرتبط نظیر مهارتهای زندگی. اجرای آزمون های مختلف شخصیتی و هوشی. آموزش و تدریس دروس روش تحقیق و آمار. تسلط بر نرم افزار آماری  EC ,SPSSتدریس آن و انجام کلیه آنالیزهای آماری کمی و کیفی. مهارت در تدریس و انجام تکنیک های نوین تحقیق مانند دلفی و سلسله مراتب داده ها و... -داوری طرح های تحقیقاتی و مقاالت.

سوابق آموزشی و تدریس:
 تدریس  2دوره مهارت های زندگی به مربیان مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان تهران. تدریس  2دوره روابط با کودکان در مدارس و مهدهای شهرکهای صنعتی صنایع دفاع و دانشگاه مالک اشتر برایکارمندان.
 تدریس دوره مددکاری فردی و مددکاری جامعه ای برای کارشناسان سازمان بهزیستی استان گیالن (خرداد.)09 تدریس دورههای روش تحقیق (خرداد )91و مهارتهای مشاوره برای کارمندان وزارت کار( اسفند  )09ودادگستری استان قم.
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 تدریس دوره مددکاری گروهی برای کارشناس ان شبه خانواده سازمان بهزیستی استان تهران (تیر )91 تدریس کارگاه آموزشی مصاحبه و گزارش نویسی برای مددکاران بیمارستان روانپزشکی رازی (خرداد )96 تدریس کارگاه آموزش گزارش نویسی کارکنان هالل احمر (مرداد .)96 تدریس دوره آسیب های اجتماعی برای کارکنان وزارت رفاه در سال .6596 تدریس درس مددکاری اجتماعی برای مراقبین سازمان زندانها در سال 6502 همکاری با دانشگاه شاهد در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در سال 6501 همکاری با دانشگ اه عالمه طباطبائی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال  6505تاکنون. همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی و احد رودهن در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال  6502تا کنون. همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز در نیمسال اول03- 01
 همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در خصوص سرپرستی دانشجویان کارورز از سال  6505تاکنون. تدریس دروس روش تحقیق درپنج سال تحصیلی 09- 00 ، 00 - 01 ، 02- 03 ، 05- 02و  96- 91، 91- 09و- 96 96و برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 تدریس درس کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی در سال تحصیلی  02- 03و سال تحصیلی 91 - 96و 96 - 96برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانس دانشگا ه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 تدریس درس برنامه ریزی مددکاری اجتماعی در سال تحصیلی  09- 00برای دانشجویان مقطع تحصیلی لیسانسدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 تدریس دروس روش تحقیق در سال تحصیلی 09- 00برای دانشجویان مقطع تحصیلی فوق لیسانس دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی.
 تدریس درس برنامه ریزی در مددکاری اجتتماعی در سال تحصیلی  96 - 96برای دانشجویان مقطع تحصیلی فوقلیسانس دانشگاه عالمه طباطبایی.

مشاوره پایان نامه ها:
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در سوء مصرف مواد مخدراز نظر جوانان بومی شهر تهران دفاع شده در تاریخ 01/61/63
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی میزان تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهشاضطراب بیماران قلبی در تاریخ 01/66/65
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان وکیفیت زندگی سالمندان دفاع در آبان.09
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 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تفاوت سرمایه اجتماعی در زوجین در حال طالقو در حین زندگی دفاع شده در سال 6591
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی سالمت روان و کیفیت زندگی سالمندان عضوکانون های جهاندیدگان شهرداری دفاع شده در اسفند 6591
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی کارکرد خانواده نوجوانان بزهکار و عادی درکانون اصالح و تربیت دفاع شده در آبان .96
 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه زندگی شغلی و رضایت شغلی در کارکنانمنطقه  66شهرداری تهران دفاع شده در بهمن .96
 استاد راهنمای  6پایان نامه کارشناسی پایان یافته. استاد راهنمای  5پایان نامه کارشناسی ارشد در حال انجام. -استاد مشاور  1پایان نامه کارشناسی ارشد در حال انجام.

سوابق پژوهشی:
طرحهای پژوهشی:
 بررسی علل تحمل خشونت در زنان شهر تهران ( ،)6506مجری :عرشی ،ملیحه؛  ،بهزیستی شهرستان تهران. بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده( )6502عرشی ،ملیحه؛تفرشی ،فرانک؛ گردی ،فلور؛ خشنودی فر ،مهرنوش؛ دفتر پژوهش و مطالعات سازمان بهزیستی استان تهران
 بررسی کیفیت خدمات روستا مهدها( ،)6500مجری :عرشی ،ملیحه ،سفارش دهنده :بهزیستی کشور ،دفترکودکان و نوجوانان و صندوق حمایت از کودکان یونیسف.
 بررسی علل تصادفات در نوجوانان و جوانان شهر تهران به منظور تدوین مداخله ( ،)6596همکار طرح ،سفارشدهنده :یونیسف و سازمان جوانان هالل احمر( .هنوز به پایان نرسیده است)

 ارزشیابی درونی گروه مددکاری اجتماعی ،مجری :رمضانعلی قادری ،محمد سبزی خوشنامی ،همکارطرح :ملیحهعرشی ،سفارش دهنده :دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 -ارزشی ابی درونی گروه علوم بالینی ،دکتر روشنک وامقی ،دکتر فیروزه سجادی ،ملیحه عرشی

مقاالت:
 بررسی علل پائین بودن میانگین نمرات دانش آموزان،عرشی ،ملیحه؛ چاپ شده در  3شماره روزنامه نسل فردا درتاریخ های  51و  56تیر ماه و6و5و 2مرداد ماه 6500
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 ارتباطات انسانی ،آتش پور ،سیدحمید؛ عرشی ،ملیحه؛ چاپ شده درروزنامه نسل فردا درتاریخ  60خرداد ماه6500
 تاثیر خانواده بر خشونت خانوادگی ،عرشی  ،ملیحه؛ چاپ شده در فصلنامه نو اندیش پائیز 6505 -چاپ دو مورد مقاله جمع آوری شده در فصلنامه نو اندیش زمستان  6505و تابستان 6502

 پذیرش مقاله بررسی پدیده خشونت علیه زنان و عوامل موثر برآن در زنان شهر تهران ( ،)6505عرشی  ،ملیحه؛مجله دانش و پژوهش در روان شناسی ،فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان.
 سخنرانی در خصوص نظریه های مددکاری اجتماعی بالینی در همایش کلینیک های مددکاری اجتماعی ایران در 61شهریور ماه 6503
 ارائه حضوری مقاله در همایش سراسری آموزش کودکان پیش دبستانی. بررسی اثربخشی به کارگیری روش توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبودکیفیت زندگی و سالمت عمومی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران .مرضیه میرزایی ،مصطفی اقلیما ،غنچه
راهب ،ملیحه عرشی .مجله سالمند ،سال هفتم ،شماره  ،62پاییز .19
 ارزیابی کیفیت آموزش درر روستاهای مهدهای (مشارکتی و غیر مشارکتی) استانهای آذربایجان غربی،سسیستان و بلوچستان و هرمزگان بر اساس شاخصهای  ،IECDملیحه عرشی ،سارا نوروزی ،سید محمدحسین
جوادی  ،دومین سمینار سراسری آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان .خالصه مقاالت 62 ،تا 62
اردیبهشت .9916

تالیف و ترجمه:
 زیستن با ترس( درک و مقابله با اضطراب) ،تالیف ایساک ام .مارکس؛ ترجمه :تفرشی ،فرانک؛ خشنودی فر،مهرنوش؛ عرشی ،ملیحه؛ گردی ،فلور؛ تهران :کالم شیدا ،زمستان 6502
 بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و نوجوانان داخل خانواده؛ پژوهشگران :تفرشی،فرانک؛ خشنودی فر ،مهرنوش؛ عرشی ،ملیحه؛ گردی ،فلور؛ تهران :سازمان بهزیستی کشور6503،
 مقابله با تنش های روانی ،آتش پور ،سید حمید؛ عرشی  ،ملیحه؛ نشر قطره ،زیر چاپ. روان شناسی روابط بین فردی ،آتش پور ،سید حمید؛ عرشی  ،ملیحه؛ نشر قطره ،زیر چاپ. راهنمای جامع روان درمان ی بین فردی برای افسردگی ،نویسندگان دکتر مهدی سلیمانی ،شیما تمنایی فر،ویراستاران :دکتر سید حمید آتش پور ،ملیحه عرشی ،تهران ،نیوند.6596 ،

پایان نامه ها:
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 بررسی نگرش مادران در خصوص نقش رابطه مادر  -فرزند در گرایش فرزند به انحرافات اجتماعی ،پایان نامهکارشناسی رشته مددکاری اجتماعی6500،
 بررسی پدیده خشونت علیه زنان (همسر آزاری) و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرتهران در سال 6505
 بررسی عوامل موثر بر تحمل خشونت در زنان شهر تهران در سال  ،6506پایان نامه کارشناسی ارشد رشتهمددکاری اجتماعی ،بهار 6505
 ارائه و تدوین شاخصهای رفاه خانواده به منظور تدوین مدل رفاه خانواده در ایران ،پایان نامه دکترای مددکاریاجتماعی ،دی 6596

دوره های آموزشی گذرانده شده:
کارشناسان ستادی شبه خانواده بهزیستی استانها ( 65ساعت) مدیریت مشارکتی( 62ساعت) راهنمای تلفنی( 60ساعت) سلسله کارگاههای ( 0ساعت)آموزشی سوء مصرف مواد و ازدواج) 0ساعت) سوء استفاده جنسی و مداخله درمانی( 31ساعت) مهارت های زندگی( 31ساعت) مفاهیم پایه فناوری اطالعات( 66ساعت) استفاده از رایانه ویژه علوم بهزیستی( 0ساعت) اطالعات و ارتباطات( 61ساعت) کارگاه  0)NLPساعت) سرپرستان کارورزی در رشته مددکاری اجتماعی)  61ساعت) واژه پردازها( 61ساعت)آموزش مدیریت موثر در ارتباطات) 2ساعت)صفحه گسترده ها( 61ساعت)ارائه مطالب ( 61ساعت)کاربرد شیوه های نوین آموزش در سرپرستی دانشجویان مددکاری اجتماعی) 0ساعت)تلفیق روش های عملی در کارورزی دانشجویان( 0ساعت)آموزش پیش از ازدواج( 62ساعت)-آشنایی با اصول و فنون مداکره ویژه سازمان بهزیستی ) 2ساعت)
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فن اداره جلسات ویژه سازمان بهزیستی( 2ساعت)بهداشت روانی در سازمان( 2ساعت)بانکهای اطالعاتی( 61ساعت)سرپرستی در مددکاری گروهی) 0ساعت)شناسایی و دستیابی به منابع و اطالعات داخلی و خارجی) 31ساعت)جایگاه رفاه اجتماعی در توسعه پایدار( 61ساعت) نظریه های مددکاری فردی در کارورزی( 61ساعت) بررسی نقش روان شناسی و مشاوره و مددکاری در تأمین و توسعه امنیت روانی  -اجتماعی ( 61ساعت) توانمند سازی در مددکاری اجتماعی و مشاوره با رویکرد علوم عصب شناسی و رفتار( 51ساعت) فن ترجمه تخصصی  6و  11( 6ساعت) 11 )Pre-IELTS2ساعت)ارتباط بدون خشونت اعتیاد و تروما) 01ساعت) لیزرل( 0ساعت)آینده پژوهی( 0ساعت) -تحقیق از طریق مصاحبه ،مشاهده و بازدید از منزل( 0ساعت)
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