بسمه تعالی
خالصه سوابق علمی و اجرایی
اطالعات فردی
نام و نام خانوادگی  :فرانک ایمانی متولد 1355 :

شماره ملی4284309201 :

شغل  :رییس گروه مطالعه و برنامه ریزی امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
سابقه کار17 :سال
وضعیت تأهل  :متأهل و دارای یک فرزند آدرس الکترونیکیfaranakimani@gmail.com :
آدرس و تلفن :تهران -میدان امام خمینی ،خیابان شهید فیاض بخش ،پالک  ، 1121سازمان بهزی ستی ک شور،
معاونت امور اجتماعی ،دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی تلفن :داخلی  021-66702001- 9 2536و 66727246
همراه09125125578 -09355353385:
 -1سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 1382
کارشناسی مددکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال  (1378معدل )17.03
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395

 -2سوابق پژوهشی و تالیفات :
1

مجری طرح پژوه شی با عنوان برر سی میزان آگاهی خانواده ها از حقوق اجتماعی افراد مبتال به بیماری
روانی ) پایان نامه کارشناسی ارشد)

2

همکاری در طرح پژوه شی ملی برر سی میزان اثربخ شی برنامه ساماندهی کودکان خیابانی سازمان
بهزیستی کشور 1395

3

همکاری در اجرای طرح پژوه شی با مو ضوع ارزیابی رفتارهای پرخطر کودکان خیابانی و طراحی برنامه
مداخله ای برای پیشگیری از اچ آی وی در آنان 1392

4

تالیف کتاب راهنمای عمل برای آموزش کودکان خیابانی  1393به شممماره شممابک -600-6569-22-2
978

5

تالیف مقاله  :برر سی و ضعیت نوجوانان خیابانی در ک شور و رویکردهای نوین در حمایت ازآنها ( سال
 1391در دومین همایش آ سیب شنا سی اجتماعی با تاکید بر م سایل و م شکالت نوجوانان در تبریز
بصورت پوستر پذیرفته شد).
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6

تالیف مقاله با عنوان :مطالعه تطبیقی و ضعیت کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سایر ک شورها( در
دومین همایش آ سیب شنا سی اجتماعی با تاکید بر م سایل و م شکالت نوجوانان سال  1391در تبریز
جهت چاپ در مجموعه مقاالت پذیرفته شد).

7

تالیف مقاله با عنوان :برر سی تحلیلی نحوه ساماندهی کودکان خیابانی در سازمان بهزی ستی و ارائه
رویکرد های نوین ( در دومین سمینار کودکان خیابانی در تهران پذیرفته شد).

8

تهیه محتوای آموز شی با عنوان کلیات مددکاری اجتماعی فردی برای کارکنان مراکز آ سیبهای ک شور
1384

9

همکاری در اجرای طرح راهنمای مداخالت تخصممصممی در خانه های امن( زنان خشممونت دیده) تحت
نظارت سازمان بهزیستی کشور 1392

10

تهیه چندین ن سخه گزارش تحلیلی(آماری ) از نحوه ساماندهی کودکان خیابانی ب صورت ساالنه طی سال های
 1385تا 1395

11

انجام چندین مرحله مطالعه کشوری وضعیت همکاری دستگاه ها در ساماندهی کودکان خیابانی و اجرای
آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در کشور طی سالهای 1391 - 1386

12

همکار طرح پژوهشی بررسی نگرش اصناف نسبت به معلولیت 1377

13

دبیر کمیته کودکان خیابانی در همایش اسالم و آسیبهای اجتماعی 1387

14

عضو کمیته علمی همایش ملی کودکان خیابانی( تهران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )1392

15

عضو کمیته علمی همایش ملی زنان ،حمایتهای اجتماعی  ،فرصتها و تهدیدها ( کرمانشاه )1394

16

عضممو کمیته علمی همایش فقر کودک و سممازمان های مردم نهاد ( تهران – وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی )1394

17

همکار طرح پژوه شی برر سی نگرش سالمندان ن سبت به سالمندی ( مجری -مرحوم دکتر مثنوی)
1374

18

ع ضو کمیته تدوین طرح م شاغل پاره وقت در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ک سب تقدیر نامه از
مدیر کل دفتر توانمند سازی و امور حمایتی وزارت مذکور.

19

تهیه گزارش تحلیلی و ضعیت کودکان خیابانی در ک شور که در شورای ملی ساماندهی کودکان خیابانی
ارائه شده است1392.

20

همکاری در تدوین سند ملی کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در سال 1384

21

دبیر کارگروه در همایش ملی اسالم و آسب های اجتماعی  1387و تدوین گزارش کارگروه کودکان کار و
خیابانی

22

تدوین مقاله با عنوان پی شگیری از آ سیب های اجتماعی از طریق ارزیابی تاثیر اجتماعی که در همایش
ملی پی شگیری از آ سیب های اجتماعی (آ سیب های اجتماعی نوپدید ،نظریات  ،راهکارها) جهت ارائه
بصورت پوستر پذیرفته شد.

 -3سوابق فعالیت های آموزشی و آگاه سازی از قبیل:
 .1همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان استاد کارورزی دانشجویان (  4دوره )
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 .2تدریس یک دوره آموزشممی  3روزه مددکاری اجت ماعی فردی برای مددکاران مراکز آسممیب های
اجتماعی در بوشهر (دعوت شده از  5استان) 1383
 .3تدریس یک دوره  3روزه مددکاری اجتماعی گروهی برای مددکاران شمماغل در مراکز آسممیبها در
گیالن ( دعوت شده از  5استان) 1383
 .4تدریس سممه دوره  3روزه با عنوان نحوه کار با کودکان خیابانی ویژه مربیان مراکز بهزیسممتی در
استانهای خوزستان ،همدان و گلستان 1391
 .5تدریس  3دوره آموزشممی توجیهی  2روزه جهت مددکاران اجتماعی مراکز حمایتی – آموزشممی
کودک و خانواده (دو دوره در تهران سممالهای  11394و  1395و یک دوره با عنوان توانمند سممازی
کودکان خیابانی در بیرجند )1395
 .6برگزاری کارگاه  4روزه ( داوطلبانه) جهت نیروهای شاغل در ngoی کو شا ( فعال در کار با کودکان
خیابانی و در معرض آسیب) با موضوع کلیات ،اصول ،ارزشها و روشهای مددکاری اجتماعی 1394
 .7تدریس یک دوره آموز شی مددکاری اجتماعی از دیدگاه تخ ص صی برای مددکاران اجتماعی دفتر
امور شبه خانواده در استان تهران 1382
 .8تهیه محتوای آموزشممی جهت دوره آموزشممی کودک آزاری و برگزاری کارگاه یک روزه در تبریز
1389
 .9همکاری در انجام طرح اقدام پژوهی با عنوان ارتقای خدمات تخصصی در مراکز کودکان خیابانی از طریق
سرپرستی خدمات مددکاری اجتماعی
 .10ارائه کارگاه یک روزه با موضوع طالق جهت شهرداری منطقه  3سال 1390
 .11ارائه سخنرانی علمی با موضوع نحوه برخورد با دختران به مناسبت روز دختر در شهرستان مشهد
1394

 -4تجارب و مسئولیت های حرفه ای و تشویق ها:
.1

تدوین طرح ساماندهی وضعیت کودکان کار کشور( دبیر کمیته مربوطه) 1386

 .2تدوین طرح بررسی وضعیت کودکان کار کشور( دبیر کمیته مربوطه) 1386
 .3کار شناس م سول برنامه و بودجه دفتر به مدت  4سال و تدوین برنامه های عملیاتی و عملکردهای ساالنه
دفتر با همکاری مدیریت وقت 1385-1380
 .4تدوین د ستورالعمل نحوه تا سیس ،اداره و انحالل مراکز غیر اقامتی کودکان خیابانی تو سط بخش غیر دولتی
در کشور و دریافت تقدیر تامه از ریاست سازمان بهزیستی کشور
 .5تدوین طرح پیشگیری از رفتارهای پرخطر و اعتیاد در کودکان خیابانی اتباع خارجی
 .6تدوین طرح اردوی فرهنگی کودکان خیابانی و دریافت تقدیر نامه از معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور
 .7نماینده دفتر امور آسممیب دیدگان اجتماعی سممازمان بهزیسممتی در کمیته تدوین الیحه حمایت از کودکان
کشور( قوه قضاییه) به مدت یک سال.
 .8عضممو کمیته تدوین شممیوه نامه سمماماندهی کودکان خیابانی و دریافت تقدیر نامه از معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور بخاطر تدوین شیوه نامه
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 .9ع ضو کمیته تدوین برنامه راهبردی معاونت امور اجتماعی سازمان بهزی ستی ک شور دریافت تقدیر نامه از
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
 .10مددکار اجتماعی نمونه کشوری در سال  ( 1389کسب تقدیر نامه از ریاست سازمان بهزیستی)
 .11مددکار اجتماعی نمونه کشوری در سال  ( 88کسب تقدیر نامه از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی)
 .12مددکار اجتماعی نمونه کشوری در سال  1394و کسب تقدیر از ریاست سازمان بهزیستی کشور
 .13نماینده سازمان و عضو کمیته تدوین شیوه نامه درمان اعتیاد دانش آموزان در وزارت آموزش و پرورش
 .14عضو کمیته تدوین محتوای مددکاری اجتماعی ویژه معلمین ،دانش آموزان و والدین در پروژه ائتالفی نماد
 .15سوپروایزر ملی پروژه نماد (نظام مراقبت از دانش آموزان) در سازمان بهزیستی کشور

 -5عضویت در انجمن های مرتبط
 -1عضو هیات مدیره انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران
 -2عضو و بازرس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی متخصص سازمان بهزیستی کشور ( پیشگام)
-1

 -3عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان

 -6مسولیتهای اجرایی

 .1رییس گروه مطالعه و برنامه ریزی امور آسیب دیدگان اجتماعی ( 1392تا ) 1397
 ) .2مسول برنامه کودکان خیابانی در دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور ( 1385تا
)1396
 .3رابط دفتر امور آ سیب دیدگان اجتماعی بهزی ستی ک شور با یونی سف و سازمانهای بین المللی
فعال در حوزه کودکان(  1391تا )1394
 .4رابط دفتر امور آ سیب دیدگان اجتماعی بهزی ستی ک شور با ستاد مبارزه با مواد مخدر ( سال
)1391
 .5م سول نظارت بر اجرای ادغام برنامه پی شگیری از ایدز در برنامه ساماندهی کودکان خیابانی (
 1391تا )1396
 .6کارشممناس دفتر امور آسممیب دیدگان اجتماعی بهزیسممتی کشممور در امور متکدیان ( 1386تا
)1394
 .7رابط دفتر امور آ سیب دیدگان اجتماعی بهزی ستی ک شور با دفتر امور اتباع بیگانه وزارت ک شور
( 1385تا )1397
 .8مسول برنامه و بودجه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 1386-1382
 .9کارشناس آمار دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور1382-1379
 .10مسول مددکاری اجتماعی بخش قانون در مرکز روانپزشکی رازی1379-1378
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