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را با آگاهی و به نحو  داده هانموده است. این سازمان با دقت فراوان اقدام به جمع آوری اطالعات سازمان بین المللی مهاجرت 
به عالوه قبال صحت و سقم اطالعات ارائه شده ندارد.  سازمان بین المللی مهاجرت هیچ مسئولیتی دراحسن تهیه کرده. با این حال 

و یا پیامدهای احتمالی اطالعات منتشره ندارد.این سازمان هیچ مسئولتی در قبال هرگونه برداشت   
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 الف. مقدمه
 نکاتی که قبل از بازگشت باید به آن توجه شود:. 1
 

 باید: به کشور نکنند گا بازگشت

در  ک دوره هاای گررانادهقاامتی فارد یاا ماداره مورد نیاز باشد را مانند مدارکی که وضعیت امدارکی که ممکن است در آیند •
 از مقامات این کشور درخواست کنند را نشان دهدکشور آلمان 

 معتبر داشته باشدموقت مدارک سفر / برگه عبور  •

 :از قبل تهیه کنندسفرهای داخلی را و اطالعات زیر راجع به ورود  •

 

عباور مای ریلی اصوال از تهران عالوه بر سایر شهرهای بزرگ داخلی باه ترکیاهپ پاکساتان و جمهاوری آرربایجاان  خطوط :راه آهن
راههاای ریلای ایارانپ زماان حرکات و رزرو بلایط در وبساایت راه آهان جمهاوری اساالمی ایاران قابال کند. اطالعات بیشتر راجع به 

 tp://www.rai.irhtمشاهده است: 
 

مهمترین فرودگاه باین المللای ایاران اسات کاه هم شناخته می شود  IKIAفرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( که با نام  خطوط هوایی:
ودگاه مهرآباد در غرب و درون شهر تهران است. اکثر پروازهای باین کیلومتری جنوب شهر تهران قرار دارد و جایگزین فر 30در 

تاکسای هاا و اتوباوا هاا در و فرودگاه مهرآباد عموما جهت پروازهاای داخلای اسات. از/به فرودگاه امام خمینی انجام می شود  المللی
   ساعت شبانه روز بین دو فرودگاه در حرکت هستند.  24طول 

سایاه -کازاز-دیفتاریساه گاناه پ اوریاونایان واکسان هاا شاامل مخصوصا برای کودکان اطمیناان حاصال کناد. از انجام واکسیناسیون دوره ای  •
ماورد نیااز نیساتپ فلج اطفالپ و واکسن سالیانه سرماخوردگی می باشد. اگر چاه واکسان خاصای بارای ورود باه کشاور پ آبله مرغانپ سرفه

 و وقت مناسب مراجعه به پزشک را بدانند.نحوه مقابله با بیماری های کوچک با همراه کودک باید تمامی مسافرین 

بسته به موقعیت مکاانی میلیون لایر  20میلیون تا  1تمامی شهرهای ایران با قیمت هر شب از ن موقت: هتل و مهمان پریر ها در یافتن اسکا •
. بازگشاات کننااده ماای توانااد از یااک تاکساای درخواساات کنااد تااا وی را بااا توجااه بااه بودجااه مااورد ن اار بااه یااک وجااود دارناادکیفیاات خاادمات و 

 و به زبان فارسی در hotels/-http://www.irantravelingcenter.com/iran ت تکمیلی را به زبان انگلیسی دربرساند. اطالعاهتل/مسافرخانه 

http://www.eghamat24.com/Hotels/ .بیابید  

 نکاتی که بالفاصله بعد از بازگشت باید مد نظر قرار گیرند:. 2

 باید: بازگشت کنندگان

در صورتی که در فرودگاه توسط پلیا مهاجرت در مورد دلیل سفر و وضعیت اقامت ماورد سائوال قارار گرفاتپ صاادقانه باه تماامی  •
ارک شناسایی بازگشت کننده مفقود گردیدهپ مای تواناد باه پرسشها پاسخ داده و مدارک مربوط را ارائه نماید. اگر کارت ملی و سایر مد

و  http://epolice.ir/news.phpدر سااطش شااهر مراجعااه و نساابت بااه درخواساات صاادور المثناای اقاادام کنااد و یااا بااه  10دفاااتر پلاایا   

epishkhan.ir/http://www. د.نکه خدمات دولت الکترونیک محسوب می شوندپ مراجعه کن    

  دناقدام کن  10باید به دفاتر مربوط مانند پلیا  ثبت نام از طریق مراجع مربوط: بازگشتگان فاقد مدارک ایرانی معتبر  •

دارد: یا از طریق کارفرما و یا خویش فرما  ه خدمات درمانی در ایران وجودبیم پوشش نوع 2: بیمه خدمات درمانیسیستم درخواست  •
 www.tamin.ir)شخصی( که هر دو زیر مجموعه تامین اجتماعی است 

کارمندان دولتی از دسترسی به بیمه خادمات درماانی عماومی و از کاناال کارفرماا ساود مای برناد. بخاش از طریق کارفرما:  -
 ود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.کارمندان خخصوصی 

به غیر از کارمندان دولتپ سایر ایرانی ها اگر از طریق محل کار تحت پوشش بیمه قرار نگیرناد بایاد بیمه های خصوصی:  -
چک آپ ساالمت انجاام . برای استفاده از پوشش بیمه الزم است کپی شناسنامهپ عکاپ و خود اقدام کنندکردن نسبت به بیمه 

   د.شو

 د نبه سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها مرجع عمومی خدمات جتماعی مراجعه کندمات اجتماعی خبرای ثبت نام پوشش  •

 شغل و مسکن کمک می کنند:یافتن سرویا های خدماتی که به تماا با  •

ی وبسایت آنالین کوچک ایران هم یافت می شوند. تعداد زیادمشاورین امالک در تمامی شهر ها و حتی روستاهای  -
 وجود دارند. /http://iranfile.irنیز مانند جستجوی ملک 

می توانند در راستای پیدا کردن شغل مناسب بر اسااا تواناایی هاا و تجربیاات بازگشات کننادگان موسسات کاریابی  -
کااه در حااال  http://divar.irهااای اینترنتاای ماننااد  ایشااان همچنااین ماای تواننااد از طریااق آگهااییاااری رسااان باشااند. 

  اضر از معروف ترین وبسایت های تبلیغاتی است اقدام کنند.ح

  مراجعه کنیددیگر نزدیک ترین مهد کودکپ مدرسهپ و یا موسسات آموزشی جهت ثبت نام تحصیلی به  •

 

 ب. مراقبت های پزشکی:
 بت های پزشکی. سیستم مراق1

http://www.rai.ir/
http://www.irantravelingcenter.com/iran-hotels/
http://www.eghamat24.com/Hotels/
http://epolice.ir/news.php
http://www.epishkhan.ir/
http://www.tamin.ir/
http://iranfile.ir/
http://divar.ir/
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 اطالعات عمومی سیستم مراقبت درمانی •

ناوع پوشاش  2 دولت جمهوری اسالمی همواره در جهت ارائه خدمات درمانی رایگاان باه شاهروندان ایرانای تاالش مای کناد.
جتمااعی بیمه خدمات درمانی در ایران وجود دارد: یا از طریق کارفرما و یا خویش فرما )شخصای( کاه هار دو زیار مجموعاه تاامین ا

 معموال تحت پوشش بیمه والدین است. . بیمه درمانی فرزندان www.tamin.irاست 
 

: کارمنادان دولتای از دسترسای باه بیماه خادمات درماانی عماومی و از کاناال کارفرماا ساود مای برناد. بخاش خصوصای از طریق کارفرما
 حوادث قرار می دهد. کارمندان خود را تحت پوشش بیمه

: به غیر از کارمندان دولتپ سایر ایرانی ها اگر از طریق محل کار تحت پوشش بیمه قرار نگیرند باید نسبت به بیمه بیمه های خصوصی
  خود شخصا اقدام کنند. برای استفاده از پوشش بیمه الزم است کپی شناسنامهپ عکاپ و چک آپ سالمت انجام شود. 

ن بیمااه درمااانی خصوصاای نااوع جدیاادی از بیمااه خاادمات درمااانی اساات کااه توسااط وزارت بیمااه سااالمت: ایاا ▪
% هزینه های درمانی را پوشش می دهد. افراد 90و تا سقف بهداشتپ درمانپ و آموزش پزشکی ارائه شده 

   ماااااای تواننااااااد جهاااااات درخواساااااات بیمااااااه سااااااالمت بااااااه سااااااایت زیاااااار مراجعااااااه نماینااااااد:
http://www.bimesalamat.ir/isc/ISC.html 

و ساطش  بیمه درمانی خصوصیپ به ارائه خدمات بیماه تصاادفات و حاوادث بارای افاراد مای پردازناد به جایشرکت های بیمه ای زیر
  هزینه آنها به نوعپ سطش پوششپ سن و غیره بستگی دارد:

 
 25بان پانزدهمپ پالک بیمه دانا: تهران خیابان قندیپ خیا -

اهاواز:    0511 7267479مشهد:    0711 2301536شیراز:    0311 2303891اصفهان:    88770971: تهران تلفن
 0441  3455192ارومیه:     0611 3363570

 
 www.iraninsurance.com   98 21 88954650بیمه ایران:   -

 
  www.bimehasia.com  98 21 88800950مه آسیا: بی -

 
    98 21 88903201بیمه البرز:  -

 کنندگان: دسترسیپ خصوصا برای بازگشت •

طریاق  پوشش مراقبت هاای درماانی ازمراحل ثبت نام: تمامی اتباع جمهوری اسالمی ایران از جمله بازگشتگان می توانند برای  -
 /http://www.tamin.irسازمان تامین اجتماعی اقدام کنندپ 

گواهی کامل معایناات پزشاکی از جملاه مادارک ضاروری مدارک مورد نیاز: شناسنامه و فتوکپی شناسنامهپ یک قطعه عکاپ و  -
 است شود.مورد نیاز است. ممکن است در مراحل بعد مدارک تکمیلی درخو

 

 مزایا •

بازگشت کنناده در طاول روناد ثبات ناام در جریاان جزییاات آن قارار پوشش درمانی با توجه به طرح انتخابی تغییر می کند که مزایای 
 می گیرد.

 هزینه ها •

ر و در غیاااگاار بازگشاات کننااده توسااط یااک کارفرمااای ایراناای اسااتخدام و مشااغول بااه کااار شااود کلیااه هزینااه هااا بااه عهااده کارفرماساات 
 اینصورت هزینه ها باید شخصا توسط فرد پرداخت شود.

 دارودرسترسی و هزینه های . خدمات درمانی و 2

 امکانات درمانی و پزشکان •

دهاه گرشاته جمهاوری  3. در دسترسای دارناد خادمات مراقبتای بهداشات و ساالمتروساتایی و محاروم باه درصاد جمعیات  85بیش از 
اخر کرده و به موفقیت هاایی در روناد بهباود کشور به نیازهایشان ای ارتقاء دسترسی اتباع این هایی را در راستت سسیااسالمی ایران 

 اجتماعی و اقتصادی دست یافته است.بخشهای 

وجاود دارد کاه توساط بهاورزان آماوزش دیاده و یاا بهداشات   یاک خاناهدر بخش های روستایی هر روستا یا مجموعاه ای از روساتاها 
 .دنمی شو ادارهگروههای بهداشت 

http://www.tamin.ir/
http://www.bimesalamat.ir/isc/ISC.html
http://www.iraninsurance.com/
http://www.bimehasia.com/
http://www.tamin.ir/
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مراکاز بهداشات منطقاه ای و زیار ن ار مراکز بهداشتی مشابه و درمانگاهها وجود دارناد. کال شابکه بهداشات توساط در جوامع شهری 
دانشگاههای علوم پزشکی که در همه استانها وجود دارند نقش مهمی در وزارت بهداشتپ درمان و آموزش پزشکی مدیریت می شود. 

ریاسات دانشاگاهها نقاش مادیریت خادمات درماانی اساتانی را باه عهاده دارناد و  ه خادمات پزشاکی دارناد.و ارائاآموزش علاوم پزشاکی 
 مراکز درمانی و بیمارستانهای منطقه به عهده آنهاست.مسئولیت 

ولای هرگاز ت برخای گاروه هاای دارویای خااد وجاود داشاتپ اگر چه در طول تحریم های اخیر بر علیه ایران کمبود هاایی در واردا
. محصوالت داروخانه ای به صورت گسترده احساا نشدهعمومی درمان ایران  بخشبود جدی داروپ متخصدپ و یا تجهیزات در کم

باا ساطوح مختلااف هزیناه خادمات در سراسار کشاور بااوی ه همچنااین بخاش خصوصای  تحات ن اارت وزارت بهداشات وارد مای شاوند.
 ستان ها و خدمات درمانی خصوصی استفاده کنندپ مهیا است.که از بیمارشهرهای بزرگ برای افرادی که تمایل دارند 

 مراحل پریرش •

بصاورت شابانه روزی وجاود دارناد. بارای تماامی بیمارساتانها پاریرش بیماار اور انسای بیمارستانها و کلینیک ها در تمام منااطق ایاران 
بهتار مانگاه و یا بیمارستان منطقاه تصامیم بگیارد. و در شرایط با ا طرار کمتر بیمار میتواند برای مراجعه به پزشکپ دراجباری است 

 است قبل از مراجعه به هر مرکز قرار مالقات قبلی تعیین شود.

 اروسطش دسترسی و هزینه د •

رکان اصالی واردات داروهاای خااد در ایاران معرفای شاده و ایان دارو هاا را بارای بیمااران خااد از طریاق صلیب سرخ باه عناوان 
به طور کلی تمامی دارو ها در ایران موجاود اسات. بارای جلاوگیری از فاروش در باازار سایاهپ ع می کند. داروخانه های مشخد توزی

 داروها معموال در مقادیر کم ارائه می شوند.

 88803871تلفن:   3تهرانپ تقاطع طالقانی و فراهانیپ پالک داروخانه حالل احمر:  -

 88849011لفن کریم خان و خردمند  تتهرانپ تقاطع داروخانه آبان:  -

 
 
 
 
 . اشتغالپ
 . وضعیت بازار کار:1
 

 نیروی کار  •

باه بااال( باوده  10نفار )سان باین  450پ25،791 شمسای 1395تعاداد نیاروی کاار در ساال بر اساا مرکز آماار ایاران 
ساال فعاال  10% از جمعیات کاار بااالی 39.4کاه . مروری بر مشارکت اقتصاادی )نارخ فعالیات( نشاان مای دهاد است

 هستند که در گروه شاغل یا از کار بیکار شده قرار می گیرند.ی اقتصاد

ماورد روساتاها که هماین حالات در نرخ فعالیت اقتصادی خانمها در مقایسه با آقایان در جای پایین تری قرار می گیرد 
 در مقایسه با شهرها صدق می کند.

د. نتاایج بیاانگر ایان اسات کاه نارخ بیکااری بیکارنا% از جمعیت فعال 12.4مروری بر نرخ بیکاری نشان می دهد که 
نشاانگر ایان مطلاب  کاار پااره وقاتمرور شااخد در زنان و مناطق روستایی از مردان و مناطق شهری بیشتر است. 

مشاغول کاار نیماه وقات هساتند. ایان شااخد بارای ماردان و روساتاها بیشاتر از زناان و % از جمعیات 10.3است کاه 
 مناطق شخصی است.

اشاتغال را باه خاود بااالترین ساهم % 50.1با در بخشهای عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات مرور اشتغال 
باه ایان معناا جایگاه های بعادی را دارناد. % 18% و کشاورزی با 31.9اختصاد می دهد و بعد از آن بخش تولید با 

یشاتر در ماورد تغییارات نشاانگرهای هساتند. بارای جزئیاات بکه بیشترین تعداد افراد در بخش خدمات مشاغول باه کاار 
میتوانیاد باه جادول زیار مراجعاه  94در مقایسه با ساال  95از ن ر جنسیت و بافت شهری و روستایی سال نیروی کار 

 کنید:
https://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Labor-force#2222533-releases 

 
 

https://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Labor-force#2222533-releases
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 سطش دستمزدها: •

o  لایر در روز  000پ000پ10تا   310پ299پ9کارگران ساختمانی: متوسط دستمزدها بین 

o لایر در روز 000پ000پ1تا  000پ500انندگان تاکسی: متوسط دستمزد بین ر 

o  :روزلایر در  977پ309به طور متوسط کارگران شهرداری 

o  ماهلایر در  000پ000پ30متخصصین کامپیوتر: حدود 

 نرخ بیکاری •

ایجاد شغل سالیانه توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی با % تخمین زده می شود. 12.4نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر 
سال سن  35جمعیت کشور زیر % 70نکته که  با توجه به اینکه وارد بازار کار می شوند همخوانی ندارد. در نتیجه آمار افرادی 

وزارت کار برنامه جامعی را جهت تصویب در مجلا دنبال می کند که بر اساا همکاری های سنگین است. رقابت بسیار دارندپ 
 مطرح شده در آن تعداد زیادی کار برای بیکاران فراهم خواهد شد.

 

 یابی . راهها/کمک ها برای کار2

 مشامول ایان قاانون مای شاوند.الزامای اسات. کلیاه اتبااع ایرانای  هو اخر مجوز از اتحادیه مربوطزار کار ارائه شناسنامه برای دستیابی به با
بهترین راه پیدا کردن کار در ایران از  شانا پیدا کردن کار مطابق با تخصد را باال می برد.داشتن مدرک و یا دانشنامه دانشگاهی معتبر 

موسساات کاریاابی زیاادی در شاهر هاای بازرگ  اسات. http://divar.irدر اینترنت ماثال ساایت هاایی مانناد  طریق آگهی روزنامه و گشت
 توانایی ها و تجربیات بازگشتگان کمک می کنند.وجود دارند که به پیدا کردن کار مناسب بر اساا 

 . کمک هزینه بیکاری3

 توسط دولت به افراد تعلق نمای گیارد مگار آنکاه شاما یاا کارفرماای شاما مبلا  خاصای را بارای ایان من اوراری تقریبا هیچ کمک هزینه بیک
 د. یجهت پرداخت به شرکت بیمه بصورت ماهیانه در ن ر بگیر

 
 و ادامه تحصیل آموزش های فنی و حرفه ای. 4

خ باالی بیکاریپ دولت تالش مای کناد کاه ایان مراکاز را تقویات حرفه ای زیادی در ایران وجود دارند. با توجه به نر مراکز آموزش فنی و
اطالعاات بیشاتر در ماورد فهرستی از مدارا و موسسات دیگر آموزشی/حرفه آماوزی در مراکاز شاهرداری هار شاهر موجاود اسات. کند. 

 http://www.irantvto.com p://www.mohme.gov.irhtt , ت آموزش فنی و حرفه ای در وبسایت های زیر موجود اس
 
 

 . مسکنت
 . وضعیت مسکن1

 

 و غیره(میانگین اجاره بهاپ هزینه های ماهیانه )آبپ برقپ  •

اره مسکن به منطقه بستگی وجود دارد. قیمت فروش و اج تعداد کافیبه  خانه و آپارتمان در تهران و سراسر کشور به طور کلی
پرداخت مبلغی به عنوان رهن و پرداخت اجاره ماهیانه است. مبل  رهن و اجاره نیز با توجاه باه اجاره ملک در ایران همیشه نیازمند  دارد.

میلیون  100از )ارزان قیمت( خوابه در جنوب شهر تهران  1حداقل رهن برای یک آپارتمان محلپ وضعیت ملک و اندازه آن متغیر است. 

http://divar.ir/
http://www.irantvto.com/
http://www.mohme.gov.ir/
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 2حاداقل مبلا   .لایر را به عنوان اجاره ماهیانه باید به آن افازود 000پ000پ20تا  000پ000پ5مبل  که  میلیون لایر متغییر است 300تا 
  .هزینه آب و برق و غیره در ن ر گرفتباید به عنوان را نیز میلیون لایر ماهانه 

 

 عرضه و تقاضا •

مساکن و تعاداد لایکن تناوع ی و حاشیه شهرها در مورد نرخ اجاره و هزینه های زندگی گران تار هساتند شهرها در مقایسه با مناطق روستای
 خانه های موجود در شهرها بیشتر است.

 خانه های سازمانی /کمک به اسکان بازگشتگان  •

کاردن  دایاتوانناد تاا زماان پ ین مااز کارمندان دولت موجود است. بازگشتگان بدون مساک یبرخ ی( فقط برای)خانه سازمان یا ارانهیمسکن 
 راه حل مناسب در هتل اقامت کنند

 راهها/ کمک ها برای پیدا کردن مسکن .2

بنگاه مشاور امالک( اسات کاه در تقریباا تماام خیاباان هاا حتای در شاهر هاای بهترین راه برای پیدا کردن ملک مراجعه به مشاورین مسکن )
تا مشاورین بر اسااا تاوان زارد ننده می تواند بودجه و توان مالی خود را با آنان در میان بگکوچک هم به وفور یافت می شوند. بازگشت ک

   نیز در این رابطه وجود دارند /http://iranfile.ir موتورهای جستجوگر آنالین زیادی از جمله مالی ایشان مسکن مناسب را معرفی کنند.

 

 مسکن مالی برای کمک. 3  

وام مسکن از طریق بانک مسکن برای خرید خانه وجود دارد ولی محدودیت ها در شرایط کنونی جامعه اخر این وام ها را با مشکل مواجه 
 کرده.

 

 

 خدمات اجتماعیث. 

 اجتماعی تامین. سیستم 1

 اطالعات عمومی خدمات اجتماعی •

خادمات دیگار ممکان اسات مات اجتمااعی بارای کلیاه اتبااع ایرانای ارائاه مای گاردد. و خدمات درمانی رایگان به عنوان خد تحصیالت
  توسط کارفرمایان ارائه گردد.

 دسترسی، علی الخصوص برای بازگشتگان •

مشمول خادمات تاامین اجتمااعی هساتند و ساازمان تاامین مشمولیت و پیش نیازها: کلیه اتباع جمهوری اسالمی ایران شامل بازگشتگان 
 http://www.tamin.irارائه دهنده دولتی رفاه اجتماعی/بیمه در ایران است. تنها اجتماعی 

بازگشتگان می توانند از طریق وبسایت باال ثبت نام کنند و با توجه به طارح انتخاابی روند ثبت نام برای خدمات امنیت اجتماعی/بیمه: 
 ه نمایند.مدارک مورد نیاز را ارائ

مدارک اولیه ماورد نیااز هساتند. مادارک تکمیلای مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامهپ یک قطعه عکیپ و گواهی معاینات کامل پزشکی 
 بر اساا طرح انتخابی از طریق کارگزار مربوطه درخواست خواهد شد.در صورت نیاز 

 مزایا •

د کاه بازگشات کنناده در طاول روناد ثبات ناام در جریاان جزییاات آن قارار مای مزایای پوشش درمانی با توجه به طرح انتخابی تغییر می کنا
 گیرد.

 هزینه ها •

اگر بازگشت کننده توسط یک کارفرمای ایرانی استخدام و مشغول به کاار شاود کلیاه هزیناه هاا باه عهاده کارفرماسات و در غیار اینصاورت 
 هزینه ها باید شخصا توسط فرد پرداخت شود.

 . بازنشستگی2

http://iranfile.ir/
http://www.tamin.ir/
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 ت عمومی بازنشستگیاطالعا •

مرکز آمار ایاران اعاالم کارد کاه حادود  1996بین المللی نیست اما در سال  امنیت اجتماعییکپارچه سیستم  ایران عضوگرچه 
عضااویت در سیسااتم امنیاات اجتماااعی باارای تمااامی شاااغلین % جمعیاات ایااران تحاات سیسااتم امنیاات اجتماااعی اساات. 73باایش از 

  الزامی است.

مایالدی  2003می کناد. در ساال  حمایتو حوادث کاری افراد شاغل را در برابر بیکاریپ آسیبپ کهنسالیپ  از پامنیت اجتماعی
سااختار ایان آغاز به تحکایم به من ور جلوگیری از بزرگی و ناکارآمدی سازمان های رفاهی خود دولت جمهوری اسالمی ایران 

حاداقل دساتمزد قاانونی ستمزد کاارگر باود باه صاورتی کاه از % از د50حداقل حق بازنشستگی  2003در سال سازمان ها کرد. 
برنامه های خدمات رفاه اجتماعی کرد که بایش  % از بودجه ملی خود را صرف22.5میالدی  2003کمتر نباشد. ایران در سال 

نفار  5000 مایالدی در ایاران 2015بی خانمان در ساال  15000از % این بودجه مربوط به هزینه های بازنشستگی بود. 50از 
   را زنها تشکیل می دادند.

 دسترسی، علی الخصوص برای بازگشتگان •

% )از دساتمزد(پ 7شاغلین به طوری که سهم پرداخت  اجتماعی قرار می گیرند تامینسال تحت پوشش سیستم  65تا  18شاغلین بین سنین 
عهاده دارد. تاامین اجتمااعی باه افاراد خاویش فرماا هام % سهم تکمیلی پرداخت کارفرماا را باه 3% و دولت در حقیقت  23 – 20کارفرما 

د. خاادمین اجتمااعیپ افاراد ن اامیپ نامای کند را برای این من اور هزیناه % از درآمد خو18تا  12که به صورت داوطلبانه تعلق می گیرد 
برای اطالعات بیشتر باه ساایت  و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی سیستم تامین اجتماعی مخصود به خود را دارند.حقوقیپ  سازمان های

 of.htm-republic-islamic-http://www.pensiondevelopment.org/120/iranزیر رجوع کنید: 

مای شاوند توساط کارفرماا تحات پوشاش قارار خواهناد  افراد بازگشت کنناده کاه مشاغول باه کاارروند ثبت نام پوشش بازنشستگی: 
قابال  /http://www.tamin.irو بارای ساایر ساازمانها در  http://www.cspf.ir/Rule.aspxگرفت. قوانین برای کارهاای دولتای در 

تحات پوشاش قارار و یا پرداخت هزینه های ماهیانه به صورت خویش فرما سانی که تمایل دارند از طریق راه اندازی پیشه شخصی دسترسی است. برای ک
 سازمان تامین اجتماعی و یا سایر بیمه های خصوصی خدماتی را ارائه می دهند.  بگیرند

 ش بازنشستگی الزامی است.گواهی ثبت شرکت و مدارک هویت فردی برای ثبت نام پوشمدارک مورد نیاز: 

 هزینه ها

مجماوع هزیناه ماهیاناه توساط فارد پرداخات مای % از حقوق ماهیانه و برای خویش فرمایاان 7برای کارمندان پرداخت/کسر 
 شود. 

 مزایا

علاای الخصااود سااطش سااطش مزایااا از طریااق محاساابه سااطش حقااوق رینفااع و یااا مبلاا  پرداختاای ماهیانااه محاساابه ماای شااود 
 اهیانه دو سال آخر قبل از بازنشستگی.حقوق/پرداخت م

 افراد آسیب پذیر. 3

 الف. اطالعات کلی در مورد گروههای آسیب پذیر

خدماتی را به افراد نیازمند تحت ن ارت بهزیستی ارائه می کنند. ایان خادمات بارای قشار آسایب پاریر رایگاان مراکزی وجود دارند که  •
دودیت هاایی وجاود دارنادپ در ماواردی افاراد تارجیش مای دهناد باا پرداخات مباالغی از و محا است ولی از آنجا که تقاضای بسیار زیااد

مراجعه  /http://www.behzisti.irخدمات بخش خصوصی بهره ببرند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سازمان بهزیستی به 
 کنید.

ولای آسایب پاریری وجاود نادارد نمای تاوان فهرسات گروههاای آسایب پاریر را باه تفکیاک ارائاه داد  فراگیاری بارایاز آنجا کاه تعریاف  •
ای هادف تعریاف شاده ای خادمات کاه باه گاروه هاسازمانهایی عمومی و خصوصی و همچنین سازمان های ماردم نهاادی وجاود دارناد 

از جملاه: معتاادانپ ه گروههاای مختلاف آسایب پاریر خدمات بسیار گسترده ای باتخصصی ارائه می کنند. برای مثال سازمان بهزیستی 
شاامل جلساات و غیاره ارائاه مای نمایاد. برخای از ایان خادمات مادران بی حمایتپ کودکان کارپ معلاولین جسامی و رهنایپ کهنسااالنپ 

 ند.درمان اعتیاد و غیره می باشروانشناسیپ جلسات مشاورهپ گرمخانه و خوابگاهپ خدمات بازپروری رهنی و جسمانیپ 

همانطور که اشاره شد خمات حمایتی مضاعفی برای افراد آسیب پریر دسترسی به خدمات عمومی برای همه شهروندان برابر است اما  •
خیریاه اسات کاه در اسافند سازمانها/مجامع حمایتی وجود دارد. برای مثال کمیته امداد امام خمینی )ره( یک نهااد حماایتی تحت پوشش 

ثباات کماک باه ایان خاانوار در جهات رسایدن باه نیازمند تاسیا شده است. هدف این نهاد کمک به خانوار  درویکربا  1357ماه سال 
 مالی است.

http://www.pensiondevelopment.org/120/iran-islamic-republic-of.htm
http://www.cspf.ir/Rule.aspx
http://www.tamin.ir/
http://www.behzisti.ir/
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 ب. کمک به قشر آسیب پریر

معلاولین شناخته ترین ساازمان هاای عماومی ارائاه دهناده پارو ه هاای حمایات از زناانپ افاراد ساالخوردهپ یکی از شد همانطور که در باال اشاره 
آزاد اسات. همچناین در رفتاری و مرهبی و غیره بهزیستی است کاه بارای مراجعاه عماوم افراد با معلولیت جسمی و رهنی(پ و اقلیت های )شامل 

تحات پوشاش و ناوع فهرسات کامال افاراد روزمره زندگی برای شهروندان عادی ارائه می شاود. اجتماعی و برنامه های  این مرکز مشاوره های
 لینک اینترنتی زیر موجود است:خدمات قابل ارائه در 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKt
=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2t3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url

-F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586
-%25D9%2588-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA

%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%2
-5D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2-5AA
-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A

%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5I
g 

آدرا و مشخصاات تمااا باا کمیتاه بهزیستی به محل زندگی شماپ مراجعه به وبسایت این سازمان استپ همچنین  بهترین راه برای پیدا کردن نزدیک ترین شعبه
 امداد امام خمینی به شرح زیر است:

 فروشگاه زنجیره ای رفاهایرانپ تهرانپ میدان آزادیپ ابتدای جاده مخصود کرجپ جنب 

 44690752و  44690839تلفن: 

 ت نام بر اساا شرایط فردی تعیین می گردد.روند ثبمدارک مورد نیاز و 

 

 ج. سیستم آموزشی
 . سیستم آموزشی1
 

کالساه تحات  12سیساتم ابتادایی کالسه ابتدایی و آموزش عالی شکل می گیرد.  12آموزش در ایران کامال متمرکز است و بر اساا سیستم  •
تحاات ن اار وزارت علااومپ تحقیااق و فاان ( و آمااوزش عااالی /http://www.medu.ir/Portal/Homeن اار وزارت آمااوزش و پاارورش )

 (/http://www.irost.org/enآوری است )

 آموزشی از دوره های پیش دبستانی بصورت تفکیک جنسیتی دانش آموزان فعالیت می کنندکلیه موسسات  •

دانشااگاه  25تحقیقاااتی دولتاای دارد. دانشااکده علااوم پزشااکی بااه عااالوه تعااداد زیااادی موسسااه  28مرکااز دانشااگاهی شااامل  80 دارای نایاارا •
با شعباتی در سراسر کشور نیز وجود دارناد. لیسات کامال موسساات آماوزش عاالی و دانشاگاههای  خصوصی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی

 universities.htm-http://www.4icu.org/ir/iranianکشور را در لینک زیر بیابید: 

   

. شهریه ثبت نام در ایان مراکاز بار اسااا محال فیزیکایپ تمامی نواحی شهر ها وجود دارنددر مهدکودک ها و پیش دبستانی ها تقریبا  •
شناسانامه کاودک و ر است. سال متغیمیلیون لایر در  70لایر تا  نمیلیو 5خدمات و غیره از یفیت فضای آموزشی و تفریحیپ سطش ک

که جهت اطالع از امکانات و هزینه های والدینپ معاینات پزشکی و گواهی واکسیناسیون برای ثبت نام الزامی است. پیشنهاد می شود 
 هر مرکز با مدیران آن مرکز مراکره شود.

 

تسطح تحصیال سن  

سال 3تا  0 )اختیاری( مهد کودک وی ه خردساالن   

سال 5تا  3  مهد کودک )اختیاری( 

 ابتدایی )اجباری(

سال 6  پیش دبستانی  

سال 13تا 7 ساله( 6ابتدایی )دوره    

 دبیرستان

سال 19تا  13 ساله( 3دبیرستان )دو دوره    

 تحصیالت تکمیلی

سال 19از   دانشگاه 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqPWKtt3UAhWDbRQKHdSFAPAQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.behzisti.ir%2FPortal%2Ffile%2F%3F251642%2F%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1.pdf&usg=AFQjCNFZK8JoKEWy5VPwy0RG5Bje4UJ5Ig
http://www.medu.ir/Portal/Home/
http://www.irost.org/en/
http://www.4icu.org/ir/iranian-universities.htm
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 خصوص برای بازگشتگاندسترسی، علی ال. 2

دانش آموزان بازگشته به کشور جهت ادامه تحصیل به مدارک زیر نیازمندند: شناسنامهپ کاارت ملایپ مادارک مارتبط باه کلیاه ساطوح 
 تحصیلی پیشین

 هزینه ها، وام، کمک هزینه. 3

نیز وجود دارناد و مجااز باه اخار به عنوان یک قانون کلیپ آموزش ابتدایی و عالی رایگان است اگر چه موسسات آموزشی خصوصی  •
 شهریه نیز می باشند.

 دسترسی و پیش نیازها برای کمک هزینه و/یا وام برای پوشش هزینه ها •

خاود  لیتحصا نهیجهت کمک هز انیکمک به دانشجو یمختد خود را  برا یصندوق رفاه و صندوق کمک مال رانیا دانشگاههای اکثر
 نااهیکمااک هز هپیجهاات وام شااهر ییمثااال اقاادام بااه ارائااه وام دانشااجو یمشااهد باارا یاه فردوساادانشااگ ییرا دارنااد. صااندوق رفاااه دانشااجو
 فیاتخف زیان ییاماور دانشاجو تیری(. مادhttp://www.um.ac.ir) دیانما یما رهیاو غ قااتپیتحق ملواز دیسکونتپ وام ازدواجپ وام خر

هار دانشاگاه  ییامور دانشجو تیریبخش مد التیالعات و تسهبه اط یشود. دسترس یبا رتبه برتر قائل م انیدانشجو یبرا یا  هیو یها
 است. ریآن دانشگاه امکان پر تیوبسا قیاز طر

 تایید و ارزیابی مدارک خارجی . 4

وزارت علوم مسئول ارزیابی و معادل سازی مدارک خارجی اسات. فهرسات دانشاگاههای ماورد تائیاد وزارت سازمان دانش آموختگان 
 /http://grad.saorg.irسازمان دریافت کنید:  را از وبگاه اینعلوم 

 حمایت های ویژه بازگشتگانچ. 
 

 طرح های کمک به ادغام مجدد •

طرح های مختلفی برای بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد مثال توسط سازمان بین المللی مهاجرت در ایران وجود دارد که حمایت های 
یپ اساتقبال فرودگااه افرادی که از/به ایران جهت ادغام در سرزمین موطن خود مای کننادپ ارائاه مای دهناد:را با هدف حمایت از  زیر

باه سامت  یبه اقامت قبل از پرواز بعد ازیکه ن یموارد یهتل برا رزرویپ شهر نیو نقل ب حملپ در زمان ورود یکمک نقد پرداخت
پ ازیاتمااا ماورد ن یپرو ه و فهرست شماره هاا حاتیدر فرودگاه و ارائه بروشور توض هیاول حاتیتوض ارائهپ را دارند ییمقصد نها
و  یدرماان مشااورهپ باازار کاار مشااورهیپ لیتحصا یها تیحماپ کسب و کار یراه انداز ییراهنما جلساتپ و مشاوره یهیتوج جلسات

 ینیبازبپ و طرح ارائه شده انیسود و ز لیو تحل هیمشاوره تجز پ کسب و کار یهیطرح توج هیته ییراهنمایپ درمان مهیب یفرصت ها
 و غیره.  و ن ارت بر روند هر پرونده

    ؛ ایمیاااال:98 21 7/22048886باااارای اطالعااااات بیشااااتر بااااا سااااازمان بااااین المللاااای مهاااااجرت در ایااااران از طریااااق تلفاااان: 
 iomtehran@iom.int  :؛ وبساااایتhttp://iomtehran.ir 49 91143000یاااا آلماااان  و(  germany@iom.int-iom )

 تماا بگیرید.

 اجراییکمک های مالی و  •

 استقبال فرودگاهی -

 پرداخت کمک نقدی در زمان ورود -

 حمل و نقل بین شهری -

 نیاز به اقامت قبل از پرواز بعدی به سمت مقصد نهایی را دارندرزرو هتل برای مواردی که  -

 ارائه توضیحات اولیه در فرودگاه و ارائه بروشور توضیحات پرو ه و فهرست شماره های تماا مورد نیاز -

 جلسات توجیهی و مشاوره -

 جلسات راهنمایی راه اندازی کسب و کار -

 حمایت های تحصیلی -

 ره بازار کارمشاو -

 درمانی و فرصت های بیمه درمانیمشاوره  -

 طرح توجیهی کسب و کارتهیه راهنمایی  -

 طرح ارائه شده مشاوره تجزیه و تحلیل سود و زیان  -

 روند هر پروندهبازبینی و ن ارت بر  -

 حمایت برای راه اندازی فعالیت درآمد زا •

http://grad.saorg.ir/
mailto:iomtehran@iom.int
mailto:iomtehran@iom.int
mailto:iom-germany@iom.int
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در ماورد راه انادازی کساب و کاار ت در تهاران از طریاق جلساات مشااوره همانطور که در باال اشاره شدپ سازمان باین المللای مهااجر
اطالعاات در ماورد وضاعیت حاال  از طریاق ارائاه یجلسااتسازمان از برگزاری چنین این  هدفدرآمد زا به بازگشتگان کمک میکند. 

ایان اسات کاه بازگشات کننادکان نوشتن طرح تاوجیهی و غیاره باازار حصاول اطمیناان از حاضر و تقاضای بازارپ مدارک مورد نیازپ 
 کسب و کار شخصی باشند.قادر به راه اندازی 

  
 (برخی در صفحات قبل و برخی در جدول زیر رکر شده) ح. اطاعات تماس و لینک های مفید

 . سازمان های بین المللی1
 مانند مراکز کارپ بیمه های درمانیپ بیمه های عمر و غیرهمراکز مورد نیاز .2
 اتی مانند دفاتر کاریابیپ آ انا امالک و غیرهدفاتر خدم. 3
 . خدمات درمانی مانند بیمارستان و غیره4

. بهتارین راه بارای فقط برخی بیمارستان های سطش قابل قبول در زیر لیست شده اند چرا که صدها بیمارستان موجود قابل رکر در اینجاا نمیباشاد
 ترین مرکز درمانی به محل سکونت شماست. پیدا کردن بیمارستان مناسب پرا و جو برای نزدیک

 مرکز تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی -

 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بابل -

 مرکز تحقیقات ناباروری رویان -

 مرکز تحقیقاتی ابوعلی سینا -

 بیمارستان عرفان -

 مرکز قلب تهران -

 بیمارستان چشم نور -

 مرکز درمانی فارا -

 بیمارستان میالد -

 بیمارستان شریعتیوارش مرکز تحقیقات گ -

 بیمارستان خاتم -

 بیمارستان الزهرا -

 بیمارستان فارابی -

 مرکز درمانی دانشگاه تهران -

 مرکز کلیه هاشمی ن اد -

 مرکز تحقیقات هماتولو ی -

 بیمارستان جم -

 بیمارستان عمومی دی -

 بیمارستان شریعتی -

 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز -

 مرکز تحقیقات پوست -

 و علی اصغر بیمارستان نور -

 مرکز درمانی شیراز -

 مرکز تحقیقات عصبی کرمان -

 بیمارستان روانی آزادی -

 بیمارستان تهران کلینیک -

 مرکز تحقیقات جراحی سر و گردن مجموعه درمانی حضرت رسول اکرم -

 
 

 سازمان ملل متحد
 8تهران پ درواپ بلوار شهرزادپ پالک 

  22860691 -4تلفن: 
 22869547فکا: 

Website: https://un.org.ir/contact-us 
 

 یاضطرار یشماره تماا ها
    110: ایپل

   115اور انا: 
   118: یاطالعات تلفن

   125: یآتش نشان
   133: میس یب یتاکس

 147: ییاطالعات دارو
    199: یشبانه روز یداروخانه ها اطالعات

     194گاز:  یها تیفور
 199اطالعات پرواز: 

 صلیب سرخ بین الملل

تهرانپ بلوار آفریقاپ بعد از پل میردامادپ تابان شرقیپ پالک 
75 

  88785503تلفن: 

 88783370فکا: 
intdep@irrcs.org 

 

 تامین اجتماعی
 345پالک تهرانپ خیابان آزادی 

 66580569تلفن: 
 66580670فکا: 

iad@sso.irEmail:  
Website: sso.ir 

 

mailto:intdep@irrcs.org
mailto:iad@sso.ir
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 موسسه حمایت ازکودکان سرطانی )محک(

 36تهرانپ میدان نداپ میدان چیررپ ساختمان پزشکان پالک 

 22451414تلفن: 

charity.org-info@mahak 

 

 خیریه حمایت از بیماری های خاد
 17رپ خیابان شهید اکبریپ کوچه تهران خیابان ولیعص

 8پالک 
 8713137تلفن: 
 8710796فکا: 

info@cffsd.org  

 

 

mailto:info@mahak-charity.org
mailto:info@cffsd.org

