خالصه ای از سوابق فردی  ،شغلی
بسمه تعالی

خالصه ای از سوابق فردی  ،شغلیشغلی  ،پژوهشی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

سیامک فهیمی

محل خدمت

مدیر اداره سالمت

ادرس محل
کار

شماره تماس

معاونت امور اجتماعی و
فرهنگی منطقه52

56432

ایمیل

fahimi-s@tehran.ir

خیابان خاوران-نرسیده به میدان خراسان-خیابان اعظم نظامی-جنب دبستان زمزم-
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه52

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

کارشناسی

روانشناسی

بالینی

روانشناسی

عمومی

کارشناسی ارشد

سمت سازمانی
مشاور و درمانگر حوزه اعتیاد
مشاور و 5
درمان گر اعتیاد
55
مشاور و مسئول خط (child lineکودک آزاری)-
طرح کاهش طالق-دختران فرار-اختالل -T.S
اختالالت مربوط به هویت جنسی و ...
6
مسئول امور اجتماعی ستاد سامان دهی کودکان
6
خیابانی
مشاور اعتیاد و 4
خانواده در مرکز مشاوره
4
2
تدوین2کننده طرح سامان دهی
کارشناس مسئول و
فرهنگیتهران
خیابانی شهر
معتادین
ناحیه3
اجتماعی و
مدیر
23333
233333333
های 3اجتماعی
مسئول امور آسیب
323333

محل خدمت
مرکز درمان سرپایی سازمان
بهزیستی
شهیداجتماع
اقامتی
مرکز درمان

محل اخذ مدرک

سال شروع

سال پایان

5633

5635

5635

5635

مدار سازمان بهزیستی هجرت
مرکز مداخله در بحرانهای
اجتماعی شهید نواب صفوی

5635

5636

بهزیستی استان تهران

5636

5634

نیروی انتظامی

5634

5632

اداره کل امور آسیب های
تهران
شهرداری
اجتماعی
منطقه52
شهرداری

5632

5631

5631

5611

شهرداری منطقه52

5615

5612

 نگارش مقاله کربرد اصول انگیزش و هیجان در کاهش سومصرف موادمخدر چاپ
شده در ماهنامه بهزیستی استان تهران
نشریات

 بررسی نیمرخ روانی در بین معتادین به مواد مخدر و مقایسه آن با
افرادعادی(چاپ شده در ماهنامه بهزیستی استان تهران)


سوابق تدرس

مقاالت متعدد در همشهری محله در ارتباط با وضعیت آسیاهای اجتماعی
2 سال سایقه تدریس در دوره های پیش دانشگاهی
 تدریس و آموزش نحوه تعامل با افراد معتاد توسط خانواده و کاهش سطح هم
وابستگی
 اجرای برنامه های گروه درمانی معتادین بعنوان درمانگر
موفقیت های کسب شده

 تقدیر از جانب مدیرکل امور آسیب های اجتماعی جنابی آقای دکتر محمدی
 تقدیر از جانب مسئولین سازمان بهزیستی ( به دفعات)
 تدوین و تالیف طرح ساماندهی معتادین خیابانی مصوب شورای شهر

