
این سازمان داده. سازمان بین المللی مهاجرت با دقت فراوان اقدام به جمع آوری اطالعات نموده است
ی در با این حال سازمان بین المللی مهاجرت هیچ مسئولیت. ها را با آگاهی و به نحو احسن تهیه کرده

ه به عالوه این سازمان هیچ مسئولتی در قبال هرگون. قبال صحت و سقم اطالعات ارائه شده ندارد
.برداشت و یا پیامدهای احتمالی اطالعات منتشره ندارد

Credit: IOM / Nathalie Kasparek 2017
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بازگشتازقبل

:بایدکشوربهکنندگانبازگشت

ندمانراباشدنیازموردآیندهدراستممکنکهمدارکی✓
هایدورهمدارکیافرداقامتیوضعیتکهمدارکی
اینمقاماتاز،دهدنشانراآلمانکشوردرگذرانده
.کننددرخواستکشور

عبوراجازه/سفرمعتبرمدرکداشتن✓

شهرهایسایربرعالوهتهرانازاصوالریلیخطوط✓
جانآذربایجمهوریوپاکستانترکیه،بهداخلیبزرگ
ریلیهایراهبهراجعبیشتراطالعات.کندمیعبور
آهنراهوبسایتدربلیطرزرووحرکتزمانایران،

استمشاهدهقابلایراناسالمیجمهوری
http://www.rai.ir/

باکه(ره)خمینیامامالمللیبینفرودگاه:هواییخطوط✓
یالمللبینفرودگاهمهمترینشودمیشناختههمIKIAنام

تهرانشهرجنوبکیلومتری30درکهاستایران
وغربدرمهرآبادفرودگاهجایگزینوداردقرار
به/ازالمللیبینپروازهایاکثر.استتهرانشهردرون

مهرآبادفرودگاهوشودمیانجامخمینیامامفرودگاه
وهاتاکسی.استداخلیپروازهایجهتعموما
دوبینروزشبانهساعت24طولدرهااتوبوس
.هستندحرکتدرفرودگاه

کودکانبرایمخصوصاایدورهواکسیناسیونانجاماز✓
سهاوریون،شاملهاواکسناین.کندحاصلاطمینان

طفال،افلجمرغان،آبلهسرفه،سیاه-کزاز-دیفتریگانه
واکسنچهاگر.باشدمیسرماخوردگیسالیانهواکسنو

تمامینیست،نیازموردکشوربهورودبرایخاصی
هاییبیماربامقابلهنحوهبایدکودکهمراهبامسافرین
.بدانندراپزشکبهمراجعهمناسبوقتوکوچک

تمامیدرهاپذیرمهمانوهتل:موقتاسکانیافتن✓
20تامیلیون1ازشبهرقیمتباایرانشهرهای
دماتخکیفیتومکانیموقعیتبهبستهلایرمیلیون
تاکسییکازتواندمیکنندهبازگشت.دارندوجود

هبنظرموردبودجهبهتوجهباراویتاکنددرخواست
.برساندمسافرخانه/هتلیک

:دربیشتراطالعات✓

•http://www.irantravelingcenter.com
/iran-hotels/

•http://www.eghamat24.com/Hotels
/

.Iنکات قبل از بازگشت داوطلبانه

بازگشتازبعد

:بایدکشوربهکنندگانبازگشت

درمهاجرتپلیستوسطفرودگاهدرکهصورتیدر✓
قرارسئوالمورداقامتوضعیتوسفردلیلمورد
کمدارودادهپاسخپرسشهاتمامیبهصادقانهگرفت،
مدارکسایروملیکارتاگر.نمایدارائهرامربوط
دفاتربهتواندمیگردیده،مفقودکنندهبازگشتشناسایی
بهنسبتومراجعهشهرسطحدر10+پلیس

تدولخدماتبهیاوکنداقدامالمثنیصدوردرخواست
:کنندمراجعهالکترونیک

✓http://epolice.ir/news.php
✓http://www.epishkhan.ir/

.یریدبگقراربازنشستگیودرمانیبیمهپوششتحت✓

مککمسکنوشغلیافتنبهکهخدماتیهایسرویسبا✓
.بگیریدتماسکنندمی

هردرتقریباتوانمیراامالکمشاورینهایآژانس✓
ماننداینترنتیهایدرگاههمچنین.کردپیداخیابان

http://iranfile.irدارندوجودمنظوراینبه.

شغلکردنپیداراستایدرتوانندمیکاریابیموسسات✓
نندگانکبازگشتتجربیاتوهاتواناییاساسبرمناسب
قطریازتوانندمیهمچنینایشان.باشندرسانیاری
حالدرکهhttp://divar.irماننداینترنتیهایآگهی
تاستبلیغاتیهایوبسایتترینمعروفازحاضر
.کننداقدام

،کودکمهدتریننزدیکبهتحصیلینامثبتجهت✓
.کنیدمراجعهدیگرآموزشیموسساتیاومدرسه،
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عمومیاطالعات1.

خدماتارائهجهتدرهموارهاسالمیجمهوریدولت
نوع2.کندمیتالشایرانیشهروندانبهرایگاندرمانی
طریقازیا:داردوجودایراندردرمانیخدماتبیمهپوشش
مجموعهزیردوهرکه(شخصی)فرماخویشیاوکارفرما
تحتمعموالفرزنداندرمانیبیمه.استاجتماعیتامین
www.tamin.ir.استوالدینبیمهپوشش

هبیمبهدسترسیازدولتیکارمندان:کارفرماطریقاز
.برندمیسودکارفرماکانالازوعمومیدرمانیخدمات
حوادثبیمهپوششتحتراخودکارمندانخصوصیبخش
.دهدمیقرار

یایرانسایردولت،کارمندانازغیربه:فرماخویشهایبیمه
بایددنگیرنقراربیمهپوششتحتکارمحلطریقازاگرها

پوششازاستفادهبرای.کننداقدامشخصاخودبیمهبهنسبت
کاملیمعاینهوعکس،شناسنامه،کپیاستالزمبیمه

.شودانجامپزشکی

یمهبازجدیدینوع،خصوصیدرمانیبیمهاین:سالمتبیمه
ودرمانبهداشت،وزارتتوسطکهاستدرمانیخدمات
هایهزینه%90سقفتاوشدهارائهپزشکیآموزش
درخواستجهتتوانندمیافراد.دهدمیپوششرادرمانی
:نمایندمراجعهزیرسایتبهسالمتبیمه

http://www.bimesalamat.ir/isc/ISC.html

مورداولیهنامثبتجهتلایر20000ناچیزمبلغپرداخت
متقاضیتوسطبایدلایر2640000سالیانهمبلغ.استنیاز

هبیمخصوصیمراکزوپزشکانازبرخی.شودپرداخت
میدرمانیهایهزینهازبخشیپوششبرایراسالمت
ومراکزبهبایدبیشترودرصدی90پوششبرای.پذیرند

تامینهایبیمارستان.کردمراجعهدولتیهایبیمارستان
میپوششراشدگانبیمه هایهزینهدرصد100اجتماعی

.دهند

بهخصوصی،درمانیبیمهجایبه،زیرایبیمههایشرکت
پردازندمیافرادبرایحوادثوتصادفاتبیمهخدماتارائه
رهغیوسن،بیمهپوششسطحونوعبهآنهاهزینهسطحو

:داردبستگی

ک تهههران خیابههان قنههدی، خیابههان پههانزدهم، پههال: بیمههه دانهها-
25

،23038910311: اصفهان، 88770971: تلفن تهران

72674790511: مشهد، 23015360711: شیراز

3455192:  ارومیه، 33635700611: اهواز
0441

+  889546502198:  بیمهههههههههههههههههههههههه ایهههههههههههههههههههههههران-
www.iraninsurance.com

+ 888009502198: بیمهههههههههههههههههههههههههه آسهههههههههههههههههههههههههیا-
www.bimehasia.com

+ 889032012198: بیمه البرز-

:مزایا
کندمیتغییرانتخابیطرحبهتوجهبادرمانیپوششمزایای

آنجزییاتجریاندرنامثبتروندطولدرکنندهبازگشتکه
.گیردمیقرار

:هاهزینه
وخداماستایرانیکارفرماییکتوسطکنندهبازگشتاگر

دروکارفرماستعهدهبههاهزینهکلیهشودکاربهمشغول
.شودپرداختفردتوسطشخصابایدهاهزینهاینصورتغیر

امکانات درمانی و دارویی2.

طریقازمحروموروستاییجمعیتدرصد90ازبیش
خدماتبهروستاییبهداشتمراکزوبهداشتهایخانه

درصدایناگرچه.دارنددسترسیسالمتوبهداشتمراقبتی
طتوسخوبیبهکمبوداینامااست،کمترشهریجوامعدر

.استشدهجبرانخصوصیبخش

درراهاییسیاستایراناسالمیجمهوری،گذشتهدهه3در
اخذاننیازهایشبهکشورایناتباعدسترسیارتقاءراستای
واجتماعیهایبخشبهبودرونددرهاییموفقیتبهوکرده

.استیافتهدستاقتصادی

روستاهاازایمجموعهیاروستاهر،روستایینواحیدر
ورزانبهتوسطکهاستبهداشتخانهیکدربرگیرنده

بهداشتهایگروهیاوبهداشتوزارتنظرتحتدیدهآموزش
ومشابهبهداشتیمراکزشهریجوامعدر.شوندمیاداره

.دارندوجوددرمانگاهها

زیروایمنطقهبهداشتمراکزتوسط،بهداشتشبکهکل
مدیریتپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتنظر
وجودهااستانهمهدرکهپزشکیهایدانشگاه.شودمی

خدماتارائهوپزشکیعلومآموزشدرمهمینقش،دارند
خدماتمدیریتنقشهادانشگاهریاست.دارندپزشکی
ودرمانیمراکزمسئولیتودارندعهدهبهرااستانیدرمانی

.آنهاستعهدهبهنیزمنطقههایبیمارستان

4

.II (2از 1)مراقبت پزشکی
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داروهزینهودسترسیسطح

داروهایبرخیوارداتاصلیرکنعنوانبهسرخصلیب
بیمارانبرایراهادارواینوشدهمعرفیایراندرمشخص
طوربه.کندمیتوزیععینمهایداروخانهطریقازخاص
داروهابعضی.استموجودایراندرداروهاتمامیکلی

برای.باشندداشتهباالییقیمتهاتحریمعلتبهاستممکن
رمقادیدرمعموالداروهاسیاه،بازاردرفروشازجلوگیری

.شوندمیارائهکم

:کلیدیهایداروخانهتماسمشخصات

فراهانی،وطالقانیتقاطعتهران،:احمرحاللداروخانه-
88803871:تلفن3پالک

تلفنخردمندوخانکریمتقاطعتهران،:آبانداروخانه-
88849011
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.II (2از 2)مراقبت پزشکی

بازگشتگاندسترسی:درمانیمراقبتسیستم

درمانیبیمهپوششنوعدو.هستنددرمانیدیگرخدماتواولیهبهداشتیمراقبتمشمولبازگشتگانشاملایرانیشهروندانکلیه
.هستنددسترسدر(www.tamin.ir)اجتماعیتامینسازمانطریقازدوهرکهفرما،خویشواستخدامطریقاز:داردوجود
.استوالدیندرمانیبیمهمجموعهزیرمعموالکودکاندرمانیبیمه

:نامثبتروند
.استنامثبتقابل،www.tamin.irاجتماعیتامینسازماناینترنتیسایتطریقازدرمانیهایبیمه

.رسدمیگذاربیمهاطالعبهنامثبتزماندرکهداردانتخابیبیمهطرحمیزانونوعبهبستگیبیمههرمزایای

:نیازموردمدارک
شناسنامهوملیکارتکپی•
6*4عکسقطعهیک•
پزشکیآزمایشاتکاملگزارش•
درخواستشدهپرفرم•
شوندمیرساندهاطالعبهنامثبتهنگامنیازصورتدرکهمدارکسایر•

درهاییکمبودایرانعلیهبراخیرهایتحریمطولدراگرچه
ولیداشت،وجودخاصداروییهایگروهبرخیواردات
بخشدرتجهیزاتیاومتخصصدارو،جدیکمبودهرگز
ایداروخانهمحصوالت.نشدهاحساسایراندرمانعمومی

واردبهداشتوزارتنظارتتحتگستردهصورتبه
وکشورسراسردرخصوصیبخشهمچنین.شوندمی
مختلفهایگسترهباراخدماتی،بزرگشهرهایویژههب

خدماتوهابیمارستانازدارندتمایلکهافرادیبرایقیمتی
.دهدمیارایهکنند،استفادهخصوصیدرمانی

وکمبسیارهزینهبادرمانیخدماتتمامیتقریبادرحالیکه
پذیرامکانعمومیهایبیمارستاندرمناسبایبیمهپوشش
طوالنیانتظارطویل،هایصفوجوددلیلبهگاهیاست؛
همچنینوعمومیمراکزشلوغیپذیرش،سختیمدت،
حترجیمردمخصوصی،درمانیمراکزدربهتررسانیخدمت
مراکزخدماتازوبپردازندبیشتریهزینهدهندمی

.کننداستفادهخصوصی

پذیرشمراحل

ایرانشهرهایاطقمنیتمامدرییهاکلینیکوهابیمارستان
بیمارپذیرشهابیمارستانتمامیبرای.دارندوجود

درواستاجباریروزیشبانهصورتهباورژانسی
بهمراجعهبرایتواندمیبیماراضطراریکمترهایموقعیت
بهتر.دبگیرتصمیممنطقهبیمارستانیاودرمانگاهپزشک،
زمانتعیینمنظوربه،مرکزهربهمراجعهازقبلاست

.شودگرفتهتماسآنبامراجعه

http://www.tamin.ir/
http://www.tamin.ir/


عمومیاطالعات1.

10باالیکارنیرویتعدادایران،آمارمرکزگزارشبه

.استبودهنفر1397،23،922،028پاییزدرسال

نشان(فعالیتنرخ)اقتصادیمشارکتنرخبرمروری

فعالیتسال10باالیکارجمعیتاز%40/5کهدهدمی

قرارشدهبیکارکارازیاشاغلگروهدرکهدارند؛اقتصادی

.گیرندمی

جایدرآقایانبامقایسهدرهاخانماقتصادیفعالیتنرخ

درروستاهامورددرحالتهمینکهگیردمیقرارتریپایین

.کندمیصدقشهرهابامقایسه

سال10باالیکارنیرویبیندربیکارینرخبرمروری

اقتصادی،فعالجمعیتاز%11.7کهاستایننشانگر

زناندریبیکارنرخکهاستاینبیانگرنتایج.هستندکاربی

.استبیشترشهریمناطقومردانازروستاییمناطقو

دهدمینشاناقتصادیعمدههایبخشدراشتغالبرمروری

کلازرااشتغالسهمباالترین%49.5باخدماتبخشکه

%32.9باتولیدبخشآنازبعدودهدمیاختصاصخودبه

اینبه.دارندرابعدیهایجایگاه%17.2باکشاورزیو

کارهبمشغولخدماتبخشدرافرادتعدادبیشترینکهمعنا

.هستند

6

.III(2از 1)بازار کار و استخدام

:سطح دستمزدها•

oبرابر است بها تقریبامتوسط دستمزد: کارگران ساختمانی
ماهلایر در 15،168،822

oتههها 800،000متوسهههط دسهههتمزد بهههین : راننهههدگان تاکسهههی
لایر در روز1،500،000

oا کمتهههرین دسهههتمزد برابهههر اسهههت بههه: کهههارگران شههههرداری
لایر در روز505،627

oمتوسهههههههط دسهههههههتمزد تقریبههههههها: متخصصهههههههین کهههههههامپیوتر
لایر در ماه50،000،000

بایخصوصبخشودولتینهادهایتوسطسالیانهشغلایجاد
در.نداردهمخوانیشوندمیکاربازارواردکهافرادیآمار
35زیرکشورجمعیت%70کهنکتهاینبهتوجهبانتیجه
کاروزارت.استسنگینبسیاررقابتدارند،سنسال

کندمیدنبالایرانمجلسدرتصویبجهتراجامعیبرنامه
کارزیادیتعدادآندرشدهمطرحهایهمکاریاساسبرکه

.شدخواهدفراهمبیکارانبرای

روی برای جزئیات بیشتر در مورد تغییرات نشانگرهای نی
:جدول زیر مراجعه کنیدلینک وکار به

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/
2_niroeyekar3-97.pdf

زن مرد کل کشور

شرح
پاییز 

96

پاییز 

97

96پاییز  97پاییز  96پاییز 97پاییز

نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر

16/4 15/6 0/8 64/0 64/4 0/4 39/9 40/5 0/6 تغییرات نرخ مشارکت 

10اقتصادی جمعیت 

ساله و بیشتر

18/0 19/0 -1/0 10/0 10/1 0/1 11/7 11/7 0 10نرخ بیکاری جمعیت 

ترساله و بیش

38/4 42/1 -3/7 24/4 23/6 -0/8 28/3 27/0 -1/3 نرخ بیکاری در میان 

ساله24تا 15جوانان 

37/1 38/2 -1/1 21/2 20/8 -0/4 25/0 24/5 -0/5 نرخ بیکاری در میان 

ساله29تا 15جوانان 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/2_niroeyekar3-97.pdf
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.III (2از 2)بازار کار و استخدام

:مزایا و هزینه ها
شامل)اجتماعیتامینخدماتپرداختیماهیانهمبلغحداقل
کهاستلایر3،672،170(بازنشستگیحقودرمانیبیمه
توسطمابقیوکارفرماتوسطآنلایر2،885،330مبلغ

تحتمتوالیماه6حداقلکهکسانی.شودمیپرداختکارمند
توانندمیوشوندمیبیکاریبیمهشاملاندبودهبیمهپوشش
.کننددریافتراخودحقوق%55تاماهیانه

ای و ادامه تحصیلهای فنی و حرفهآموزش4.

.دارندوجودایراندرزیادیایحرفهوفنیآموزشمراکز
اینکهکندمیتالشدولتبیکاری،باالینرخبهتوجهبا

ردیگموسساتومدارسازفهرستی.کندتقویترامراکز
موجودشهرهرشهرداریمراکزدرآموزیحرفه/آموزشی

.است
درایحرفهوفنیآموزشمورددربیشتراطالعات
:استموجودزیرهایوبسایت

http://www.mohme.gov.ir

http://www.irantvto.com

بازگشتگاندسترسی : کمک هزینه بیکاری

شرایط مورد نیاز
ماه به تامین اجتماعی یا 6کسانی که شخصا یا از طریق کارفرما مبلغ معین ماهیانه به عنوان حق بیمه را به مدت حداقل 

.  های بیمه معتبر پرداخته باشندشرکت

روند ثبت نام
ازمان توانند جهت استفاده از خدمات تامین اجتماعی و پوشش بیمه بازنشستگی به سکلیه شهروندان ایرانی شامل بازگشتگان می

.  های بیمه خصوصی مراجعه کنندو یا شرکت( /http://www.tamin.ir)تامین اجتماعی 

:مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه•

6*4یک قطعه عکس •

آخرین قرارداد کاری•

نامه وضعیت استخدام از کارفرما•

(هنگام ثبت نام به اطالع می رسد)سایر مدارک در صورت نیاز •

کمک ها برای کاریابی/راهها2.

ازوزمجکسبوشناسنامهارائهکاربازاربهدستیابیبرای
یایراناتباعکلیه.استالزامیمربوطهکارگریاتحادیه
دانشنامهیاومدرکداشتن.شوندمیقانوناینمشمول

راصتخصبامطابقکارکردنپیداشانسمعتبردانشگاهی
ایراندرکارکردنپیدابرایابزاربهترین.بردمیباال

هاییسایتمثالترنتنایدرگشتوایروزنامههایآگهی
.هستندhttp://divar.irمانند

کهدارندوجودبزرگهایشهردرزیادیکاریابیموسسات
تجربیاتوهاتواناییاساسبرمناسبکارکردنپیدابه

.کنندمیکمکبازگشتگان

کمک هزینه بیکاری3.

های بیکاری بخش اطالعات عمومی در رابطه با کمک هزینه
یا خصوصی/دولتی و
تعلقافرادبهدولتتوسطبیکاریهزینهکمکهیچتقریبا
ارخاصیمبلغشماکارفرماییاشماآنکهمگر،گیردنمی
صورتهببیمهشرکتبهپرداختجهتمنظوراینبرای

.(بیمهحقپرداختماه6حداقل)بگیریدنظردرماهیانه

http://www.mohme.gov.ir/
http://www.irantvto.com/
http://www.tamin.ir/
http://divar.ir/


اطالعات عمومی1.

درباالعتنوباآپارتمانوخانهقبولیقابلتعدادکلیطوربه
یااجارهقیمت.دارندوجودکشورهایشهرستانوتهران
ردملکاجاره.داردبستگیآنمحلبهبسیارمسکنخرید
اجارهو(رهن)پرداختپیشمبلغبهنیازمعموالایران
دازهانووضعیت،موقعیت،بهبستهمبالغاین.داردماهیانه
.هستندمتغییرملک

مرکزدرخوابهیکآپارتمانیکماهیانهاجارهمثالبرای
میلیون20تا15معادل(گرانچنداننهمناطق)تهرانشهر
.تنیسپرداختپیشورهنمبلغشاملکهاستماهدرلایر

هبمالکینتوسطنیزلایرمیلیون200تا100مبلغحدود
پرداختپیشچههر.شودمی طلبِملکپرداختپیشعنوان
اعداد)برعکسواستکمترماهیانهاجارهمبلغباشد،بیشتر
.(است97سالبهمربوط

برخیبرایفقطسازمانیاصطالحبهیااییارانههایخانه
.استفراهمدولتکارکنانازبرخیعمدتاوکارکنان

کردنپیداتاموقتاتوانندمیاسکانمحلبدونبازگشتگان
.کننداقامتمسافرخانه/هتلدرمناسبراهکار

دربیشتریسهولتوتنوعبزرگشهرهایدرچهاگر
هایهزینهامادارد،وجودمسکنمختلفانواعانتخاب
بامقایسهدرزندگیهایهزینهواسکانبهمربوط

.هستندترگرانهاآندرشهرهاحاشیهوهاشهرستان

کمک به اسکان بازگشتگان 2.

مشاورینبهمراجعه،لکمِ کردنپیدابرایراهبهترین
تمامدرتقریباکهاست(امالکینمشاورهایبنگاه)مسکن
یافتوفوربههمکوچکشهرهایدرحتیهاخیابان
باراخودمالیتوانوبودجهتواندمیکنندهبازگشت.شوندمی
انایشمالیتواناساسبرمشاورینتااردذبگمیاندرآنان

ینآنالجستجوگرموتورهای.کنندمعرفیرامناسبمسکن
وجودرابطهایندریزنwww.iranfile.irلهجماززیادی
.دارند

تسهیالت اجتماعی مسکن3.

دداروجودخانهخریدبرایمسکنبانکطریقازمسکنوام
هامحدودیتجامعهکنونیاقتصادیشرایطبهتوجهباولی

.داردوجودهاوامایناخذبرایبسیاری
بهبوطمرقوانینوبانکیقوانینمکررتغییراتبهتوجهبا
بهره)بازپرداختزیادمیزانوگذشتههایسالطولدروام

مسکنوامازدهندمیترجیحمعموالمردم(بانکیباالی
.کننداجتناب

8

Insert Photo here

Credit: IOM 2017

.IV (2از 1)مسکن

http://www.iranfile.ir/
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پذیرداوطلبان آسیب/ دسترسی برای بازگشتگان : مسکن

ها به کشور وجود ندارد، اما امکان رزرو هتل به پناهگاهی برای بازگشتگان به ایران به منظور اسکان موقت بعد از بازگشت آن
اقدام IOMالمللی مهاجرت مدت چند روز برای بازگشتگانی که از طریق پروژه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد سازمان بین

المللی مهاجرت دردفتر سازمان بینتوانید با برای اطالعات بیشتر می)پذیر است اند، به درخواست کشور فرستنده امکانکرده
(.در کشوری که در آن هستید، تماس بگیریداین سازمانتهران یا دفاتر 

.دهندپذیر و معتادان اسکان میخانمان بسیار آسیبشوند، تنها به افراد بیشناخته می" گرمخانه"های موقت دولتی که با نام پناهگاه
:حمایت و غیرهگاه برای قربانیان خشونت خانگی، مادران بیپناه/ های مسکنموقعیت

پذیر و های به شدت آسیبخدمات اورژانس اجتماعی به منظور فراهم کردن جلسات مشاوره، حفاظت و سرپناه برای گروه
برای کسب . پذیر استامکان123اورژانس اجتماعی از طریق تماس با شماره تلفن . قربانیان خشونت خانگی وجود دارد

:توان به وبسایت زیر مراجعه کرداطالعات بیشتر می
https://www.yasa.co/blog/social-emergency-123-phone-ready-to-receive-reports-of-violence-against-wife/

.IV (2از 2)مسکن

Credit: IOM / Nathalie Kasparek 2017

https://www.yasa.co/blog/social-emergency-123-phone-ready-to-receive-reports-of-violence-against-wife/


عمومیاطالعات1.

اجتماعیخدماتعنوانبهرایگاندرمانیخدماتوتحصیل
نممکدیگرخدمات.میگرددارائهایرانیاتباعکلیهبرای
رفاهیشرکت/سازمانیاوکارفرمایانتوسطاست

.گرددارائهخصوصی

:هاهزینه
تغییرپوششوقراردادنوعبهتوجهبامزایاوهاهزینه
وهاطرحبارابطهدرنامثبتهنگامدرمتقاضیان.کندمی

.شوندمیآگاهآنمزایای

بازنشستگی2.

رافرماخویشافرادوشاغلینکلیهاجتماعیتامینسیستم
مختلفسطوحتوانندمیفرماخویشافراد.دهدمیپوشش
افرادبرایداوطلبانهپوشش.کنندانتخابراپوششی
پوششروز30حداقلباکوچکتر،یاساله55یشدهبیمه
وجودتجاریخودروهایرانندگانهمچنینواجتماعیتامین
کارکنانودولتکارمندانبرایخاصهایپوشش.دارد

تامیندرعضویتونامثبت.استدسترسدرمسلحنیروهای
.استالزامیکارفرمایانبرایاجتماعی

وولتکهبیماری،بیکاری،برابردرافرادازاجتماعیتامین
دولت1382سالدر.کندمیمحافظتکارازناشیصدمات

بهدستکاریموازیوناکارآمدیازجلوگیریراستایدر
.زداجتماعیتامینورفاهیهایسازمانتجمیع

بهدولتوکارفرمایانشاغلین،توسطشدهبیمههایهزینه
:شودمیپرداختزیرشرح

از%26فرماخویشدرآمد،از%7بایدشدهبیمه•
.بپردازندراخوددرآمداز%10تجاریرانندگانودرآمد

.پردازدمیراحقوقاز%20کارفرما•

%17وفرمایانخویششاملحقوق،از%3دولت•
.پردازدمیرارانندگانحقوقاز

تدولاستراتژیک،صنایعبرخیازحمایتبرایعالوهبه
.پردازدمیکارمند5حداکثربرایراکارفرماپرداختیسهم

مزایا
خصوصبه،ذینفعحقوقسطحمحاسبهطریقازمزایاسطح
یگبازنشستازقبلآخرسالدوماهیانهپرداخت/حقوقسطح

ماهانههایطرح/تعرفهاساسبرخصوصیهایطرحدرو
.شودمیتعیین

هاهزینه
کارهبمشغولایرانیشرکت/سازمانیکدربازگشتگاناگر
نوعبراساسهاهزینهعمدهبخش،(شونداستخدام)شوند

اینصورتغیردر.گرددمیتامینکارفرماتوسطپوشش،
طرحهبتوجهباوبازگشتیتوسطشخصابایستمیهاهزینه
.شودپرداختانتخابی
برایوماهیانهحقوقاز%7کسر/پرداختکارمندانبرای
پرداختفردتوسطماهیانههزینهمجموعفرمایانخویش
.شودمی
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.V (2از 1)خدمات رفاه اجتماعی

بازگشتگاندسترسی:اجتماعیرفاهخدمات
نیازموردشرایط
دولتیاجتماعیخدمات/بیمهدهندهارائهتنهاعنوانبهاجتماعیتامینخدماتسیستممشمولبازگشتگانجملهازایرانیاتباعکلیه
/http://www.tamin.irهستندکشوردر

نامروند ثبت
.نام کنند و از شرایط و مدارک مورد نیاز مطلع شوندتوانند با مراجعه به وبسایت باال بر اساس طرح انتخابی ثبتبازگشتگان می

:مدارک مورد نیاز

نام و بر در هنگام ثبت. و گزارش آزمایشات کامل پزشکی از مدارک مورد نیاز اولیه هستند6*4کپی شناسنامه، یک قطعه عکس 
.  اساس طرح انتخابی ممکن است از متقاضی کدارک بیشتری درخواست شود

http://www.tamin.ir/


پذیرآسیباقشار3.

نداردوجودپذیریآسیببرایفراگیریتعریفکهآنجااز
ائهارتفکیکبهراپذیرآسیبگروههایفهرستتواننمی
همچنینوخصوصیوعمومیهایسازمانولی،داد

هدفهایگروهبهکهدارندوجودنهادیمردمهایسازمان
.کنندمیارائهتخصصیخدماتایشدهتعریف

اقشاربهرسانیخدماتمرکزنوعدوایراندرکلیطوربه
.خصوصیبخشوعمومی،بخش:داردوجودپذیرآسیب
طوالنیهایصفباهمراهوشلوغمعموالعمومیمراکز
رسانیخدماتتر،خلوتمراکزکهمتقاضیانی.هستندانتظار
بهدهندمیترجیحرامتخصصبامداومتماسیاوبیشتر
وهاکلینیکمعموالکهشوندمیارجاعخصوصیمراکز
.هستندتریکوچکمراکز

هایپروژهدهندهارائهکهعمومیسازمانترینشدهشناخته
باافرادشامل)معلولینسالخورده،افرادزنان،ازحمایت
غیرهومذهبیوقومیهایاقلیتو(ذهنیوجسمیمعلولیت

زادآشهروندانتماممراجعهبرایکهدارد،نامبهزیستیاست
واجتماعیهایمشاورهمرکزایندرهمچنین.است
ارائهعادیشهروندانبرایزندگیروزمرههایبرنامه
.شودمی

بهراایگستردهبسیارخدماتبهزیستیسازمانمثالبرای
مادرانمعتادان،:جملهازپذیرآسیبمختلفهایگروه
ن،کهنساالذهنی،وجسمیمعلولینکار،کودکانحمایت،بی
جلساتشاملخدماتاینازبرخی.نمایدمیارائهغیرهو

خدماتخوابگاه،وگرمخانهمشاوره،جلساتروانشناسی،
.هستندغیرهواعتیاددرمانجسمانی،وذهنیبازپروری

استبرابرشهروندانهمهبرایعمومیخدماتبهدسترسی
ادافربرایمضاعفیحمایتیخماتشداشارهکههمانطوراما

.داردوجودحمایتیمجامع/سازمانهاپوششتحتپذیرآسیب

تحتنیازمندافرادبهراخدماتیکهدارندوجودمراکزی
قشربرایخدماتاین.کنندمیارائهبهزیستینظارت
ویادزبسیارتقاضایکهآنجاازولیاسترایگانپذیرآسیب

دهندمیترجیحافرادمواردیدردارند،وجودهاییمحدودیت
.دببرنبهرهخصوصیبخشخدماتازمبالغیپرداختبا

بهبهزیستیسازمانمورددربیشتراطالعاتکسببرای
http://www.behzisti.ir/کنیدراجعهم.

پذیرآسیباقشاربرایدسترسی
تههرین شههعبه بهزیسههتی بههه بهتههرین راه بههرای پیههدا کههردن نزدیههک

محههل زنههدگی شههما، مراجعههه بههه وبسههایت ایههن سههازمان اسههت، 
همچنین آدرس و مشخصات تمهاس بها کمیتهه امهداد امهام خمینهی

:به شرح زیر است

ایههران، تهههران، میههدان آزادی، ابتههدای جههاده مخصههوص کههر ، 
جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه

44690752و 44690839: تلفن

مههدارک مههورد نیههاز و رونههد ثبههت نههام بههر اسههاس شههرایط فههردی
.گرددتعیین می

11

.V (2از 2)خدمات رفاه اجتماعی

بازگشتگاندسترسی : بازنشستگی

نیازموردشرایط
.فرماخویشهمینطوروشاغلایرانیاتباعکلیه

روند ثبت نام
توانند به وبسایت سازمان تامین اجتماعی که سازمان خویش فرمایان می. نام کارکنان هستندبه طور کلی کارفرمایان مسئول ثبت

/http://www.tamin.ir: نام کننددولتی خدمات اجتماعی و بیمه در ایران است، مراجعه و ثبت

:مدارک مورد نیاز

.، آخرین قرارداد، و نامه از کارفرما6*4کپی شناسنامه، یک قطعه عکس 

http://www.behzisti.ir/
http://www.tamin.ir/


اطالعات عمومی1.

12سیستماساسبرواستمتمرکزکامالایراندرآموزش
ابتداییسیستم.گیردمیشکلعالیآموزشوابتداییکالسه

پرورشوآموزشوزارتنظرتحتکالسه12
(http://www.medu.ir/fa)نظرتحتعالیآموزشو

استآوریفنواتتحقیقعلوم،وزارت
(https://www.msrt.ir/en).

هایدورهازآموزشیموسساتکلیهدانشگاهی،سطحازقبل
.اندشدهتفکیکجنسیتبراساسبعدبهدبستانیپیش

علومدانشکده28شاملدانشگاهیمرکز107دارایایران
.ستادولتیتحقیقاتیموسسهزیادیتعدادیعالوهبهپزشکی

بااسالمیآزاددانشگاهجملهازخصوصیدانشگاه25
کامللیست.دارندوجودنیزکشورسراسردرشعباتی

زیرلینکدرراکشورهایدانشگاهوعالیآموزشموسسات
:بیابید

https://www.4icu.org/ir

هاشهرمناطقتمامیدرتقریباهادبستانیپیشوهامهدکودک
محلاساسبرمراکزایندرنامثبتشهریه.دارندوجود

ودماتخکیفیتسطحتفریحی،وآموزشیفضایفیزیکی،
متغیرسالدرلایرمیلیون84تالایرمیلیون6ازغیره
اهیگووپزشکیمعایناتوالدین،وکودکشناسنامه.است

کهشودمیپیشنهاد.استالزامینامثبتبرایواکسیناسیون
آنمدیرانبامرکزهرهایهزینهوامکاناتازاطالعجهت
.شودمذاکرهمرکز
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هزینه ها، وام، کمک هزینه2.

ودبیرستان،ابتداییآموزشکلی،قانونیکعنوانبه
آموزشیموسساتچهاگر؛استرایگانعالیتحصیالت
.ندهستشهریهدریافتبهمجازودارندوجودنیزخصوصی

هادانشگاهظرفیتاساسبرکنکور،نامباورودی،آزمون
طولدرهادانشگاهظرفیتکهآنجااز.شودمیبرگزار
شهرهایهایدانشگاهازغیربهیافته،افزایشاخیرهایسال

درمهندسی،وپزشکیمانندترجذابهایرشتهوبزرگتر
.نیستگذشتهشدتبهرقابتمواردسایر

بهمختصمالیکمکورفاهصندوقایرانهایدانشگاهاکثر
هایهزینهپرداختدردانشجویانبهکمکبرایخود

ییدانشجورفاهصندوقمثالبرای.دارندراخودتحصیلی
جملهازتحصیلیهایکمکوهاواممشهدفردوسیدانشگاه

خریدوامازدوا ،وامسکونت،هزینهکمکشهریه،وام
.دهدمیارائهخوددانشجویانبرایغیرهوتحقیقاتلوازم

(http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php?lang=f
a)

برایایویژههایتخفیفنیزدانشجوییامورمدیریت
بهدسترسی.شودمیقائلبرترهایرتبهبادانشجویان
هردانشجوییامورمدیریتبخشتسهیالتواطالعات
.استپذیرامکاندانشگاهآنوبسایتطریقازدانشگاه

یا وام پوشش /دسترسی و شرایط اخذ کمک هزینه و
شهریه

رفاهصندوقدفاتردردانشجویییهاواموهزینهکمک
.هستنددسترسقابلکشورهایدانشگاهاکثردانشجویی
زیرلینکدرموجودهایهزینهکمکشدهروزبهفهرست
دمانندانشجواختصاصیشرایطاساسبرکهاستموجود
:کندمیتغییرتحصیلیسطحوشهرتاهل،وضعیت

www.swf.ir/pages/downloadcenter/go.php?I
d=207

تایید و ارزیابی مدارک خارجی3.

مسئول ارزیابی و علوم وزارت آموختگان دانشسازمان 
های مورد فهرست دانشگاه. سازی مدارک خارجی استمعادل

:  تائید وزارت علوم را از وبگاه این سازمان دریافت کنید
http://grad.saorg.ir/

.VIسیستم آموزشی

سن سطح تحصیالت

سال3تا 0 (اختیاری)مهد کودک ویژه خردساالن 

سال5تا 3 (اختیاری)مهد کودک 

(اجباری)ابتدایی 

سال6 پیش دبستانی 

سال13تا 7 (ساله6دوره )ابتدایی 

دبیرستان

سال19تا 13 (ساله3دو دوره )دبیرستان 

تحصیالت تکمیلی

سال19از  دانشگاه

http://www.medu.ir/fa/
https://www.msrt.ir/en
https://www.4icu.org/ir
http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php?lang=fa
http://www.swf.ir/pages/downloadcenter/go.php?Id=207
http://grad.saorg.ir/


طرح های کمک به ادغام مجدد1.

ثالممجددادغاموداوطلبانهبازگشتبرایمختلفیهایطرح
کهداردوجودایراندرمهاجرتالمللیبینسازمانتوسط
ایرانبه/ازکهافرادیازحمایتهدفبارازیرهایکمک
ارائهکنند،میسفرخودموطنسرزمیندرادغامجهت
:دهندمی

فرودگاهیاستقبال-

ورودزماندرنقدیکمکپرداخت-

شهریبیننقلوحمل-

ازقبلاقامتبهنیازکهمواردیبرایهتلرزرو-
دارندرانهاییمقصدسمتبهبعدیپرواز

بروشورارائهوفرودگاهدراولیهتوضیحاتارائه-
موردتماسهایشمارهفهرستوپروژهتوضیحات

نیاز

مشاورهوتوجیهیجلسات-

کاروکسباندازیراهراهنماییجلسات-

تحصیلیهایحمایت-

کاربازارمشاوره-

درمانیبیمههایفرصتودرمانیمشاوره-

کاروکسبتوجیهیطرحتهیهراهنمایی-

شدهارائهطرحزیانوسودتحلیلوتجزیهمشاوره-

پروندههرروندبرنظارتوبازبینی-

Credit: Muse Mohammed / IOM
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.VIIحمایت های ویژه بازگشتگان

حمایت برای راه اندازی فعالیت درآمد زا2.

مهاجرتالمللیبینسازمانشد،اشارهباالدرکههمانطور
هایفعالیتمورددرمشاورهجلساتطریقازتهراندر

کمکبازگشتگانبهکاروکسباندازیراهودرآمدزا
فراهموجلساتاینبرگزاریازسازماناینهدف.کندمی

تقاضایوحاضرحالوضعیتمورددراطالعاتکردن
،غیرهوتوجیهیطرحنوشتننیاز،موردمدارکبازار،
دازیانراهبهقادرکنندکانبازگشتکهاستاینازاطمینان
.باشندشخصیکاروکسب

:بگیریدتماسمابابیشتراطالعاتبرایلطفا

تهراندرمهاجرتالمللیبینسازمان
+228606912198-4: تلفن
iomtehran@iom.int: ایمیل

http://iomtehran.ir: وبسایت

مهاجرت در آلمانالمللیسازمان بین 
+49( 0)00043911: تلفن

iom-germany@iom.int:وبسایت

Insert Photo here

mailto:iomtehran@iom.int
http://iomtehran.ir/
mailto:iom-germany@iom.int


المللیسازمانهای بشردوستانه، غیر دولتی، و بین 

ECOسازمان همکاری اقتصادی

1، پالک گلبو، کوچه کامرانیهتهران، 

+228317332198-4: تلفن

Email: registry@eco.int

Internet: http://www.eco.int/index.php

ECIECOاکوموسسه فرهنگی 

10، کوچه ناز، شماره (اقدسیه)هران، خیابان موحد دانش ت

1957653643: کد پستی

0098-21-00027673: تلفن 

0098-21-26124996: دورنما

Email: info@ecieco.org

Internet: http://en.ecieco.org/subpages/IranOffice/

FAOسازمان غذا و دارو

، آموزش، ولنجک، خیابان یمن، سازمانچمرانتهران، بزرگراه

1، طبقه تحقیقات و ترویج کشاورزی

+224138032198-22429220: تلفن

Email: FAO-IR@fao.org

Internet: www.fao.org

دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی

UNRCایران 

8شهرزاد، پالک بلوارتهران، دروس، 

+228606912198-4: تلفن

Email: rc.office.iran@undp.org

Internet: www.un.org.ir

اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

PUIC

34، پالک پسیانتهران، زعفرانیه، خیابان 

+224188602198-62: تلفن

Email: g.s@puic.org

IOMسازمان بین المللی مهاجرت 

8تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 

+228606912198-4: تلفن

Email: iomtehran@iom.int

Internet: www.iomtehran.ir

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسالمی

(ISESCO)

و آباد، میدان فرهنگ، وزارت آموزشتهران، بلوار سعادت

پرورش 

+883162882198: تلفن

Email: isesco@isesco-tehran.org

Internet: http://www.isesco-tehran.org/

UNIDOسازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد

8تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 

+228606912198-4: تلفن

Email: office.iran@unido.org

Internet: www.unido.org

(UNIC)مرکز اطالع رسانی سازمان ملل 

8تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 

+228606912198-4: تلفن

Email: unic.tehran@unic.org

Internet: www.unic-ir.org

(UNDP)برنامه توسعه سازمان ملل متحد

8تهران، دروس، بلوار شهرزاد، پالک 

+228606912198-4: تلفن

Email: registry.ir@undp.org

Internet: www.undp.org.ir

(UNHCR)عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمیساریای

ی، تهران، میدان ونک، خیابان شیراز شمالی، خیابان امداد غرب

3پالک 

+429392198: تلفن

Email: irnte@unhcr.org

Internet: www.unhcr.org.ir

(UNICEF)ملل متحدن مازسان کادکووق صندیا

7، پالک تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان قبا، خیابان نظامی

+225949942198: تلفن

Email: tehran@unicef.org

Internet: www.unicef.org/iran
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(بازنشستگی و غیره/حمایت شغلی، بیمه)مرتبط محلی مسئوالن

سازمان تامین اجتماعی

345تهران، خیابان آزادی، پالک 

+645012198: تلفن

Email: info@Tamin.ir

Internet: www.tamin.ir

بیمه مرکزی

2ماندال، خیابان میثم، پالک نلسونتهران، خیابان 

+245510002198: تلفن

Email: secretariat@centinsur.ir

Internet: https://en.centinsur.ir/

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تهران، خیابان آزادی، بین خوش و بهبودی

+644912198:تلفن

Email: infopack@irimlsa.ir

Internet: https://www.mcls.gov.ir/

اتاق اصناف ایران

ابان تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، میدان شعاع ،ابتدای خی

۱گلریز ، نبش کوچه وفا ، پالک 

+883459682198: تلفن

Email: khabarasnaf@gmail.com

Internet: http://otaghasnafeiran.ir/

اتاق اصناف تهران

اتاق -۴۵۶تهران، خیابان شریعتی ، بعد از سه راه ملک ، پ 

اصناف تهران

+۸۵۵۴۳۰۰۰2198: تلفن

Email: info@otaghasnaftehran.ir

Internet: http://www.otaghasnaftehran.ir/

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

، (تفرص)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی 

۱۷۵پالک 

+883459682198: تلفن

Email: info@iccima.ir

Internet: http://iccima.ir/
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خدمات کاریابی، امالک و غیره

سایت آگهی دیوار

Internet: www.divar.ir

Jobiranجابیران

تهران، خیابان جمهوری، بین خیابان فخررازی و خیابان 

1بست درمانگاه، پالک دانشگاه، بن

+667477472198: تلفن

Email: info@jobiran.com

Internet: www.jobiran.com

ایران شغل

اصفهان، خیابان شیخ بهایی، تقاطع آذر

+323735102198:تلفن

Internet: http://www.iranjob.ir/

سازمان فنی و حرفه ای کشور

خیابان آزادی، تقاطع خوشتهران،

+669441052198: تلفن

Email: info@irantvto.ir

Internet: www.irantvto.ir

ایران فایل

، 41تهران، میدان مادر، خیابان شاه نظری، بر  پویا، پالک 

11، واحد 4طبقه 

+229054002198:تلفن

Email: contact@iranfile.ir

Internet: www.iranfile.ir

شابشلیست مشاورین امالک 

دهم، شقایقتهران، بزرگراه ستاری، باالتر از کوروش، خیابان

2، واحد 16پالک 

+460190662198: تلفن

Internet: https://shabesh.com/

mailto:info@Tamin.ir
http://www.tamin.ir/
mailto:secretariat@centinsur.ir
https://en.centinsur.ir/
mailto:infopack@irimlsa.ir
https://www.mcls.gov.ir/
mailto:khabarasnaf@gmail.com
http://otaghasnafeiran.ir/
mailto:info@otaghasnaftehran.ir
http://www.otaghasnaftehran.ir/
mailto:info@iccima.ir
http://iccima.ir/
http://www.divar.ir/
mailto:info@jobiran.com
http://www.jobiran.com/
http://www.iranjob.ir/
mailto:info@irantvto.ir
http://www.irantvto.ir/
mailto:contact@iranfile.ir
http://www.iranfile.ir/
https://shabesh.com/


امکانات درمانی

المللصلیب سرخ بین

75آفریقا، خیابان تابان شرقی، پالک بلوارتهران، 

+887855032198: تلفن

E-Mail: intdep@irrcs.org

االنبیاءبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم 

تهران، 

اسمي، خیابان ولیعصر، باالتر از بلوار میرداماد، خیابان رشید ی

(ص)بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم االنبیاء

+888840402198: تلفن

Internet: http://www.khatamhospital.org/

ییمرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجا

نبش -جنب پارک ملت -( عج)خیابان ولی عصر -تهران 

نیایش 

+239212198: تلفن

Internet: www.rhc.ac.ir

بیمارستان دانشگاه بابل

یعلوم پزشکمازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه

+321928321198: تلفن

Internet: http://www.mubabol.ac.ir/

پژوهشگاه رویان

افظرسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، خیابان حتهران، بزرگراه

+235620002198: تلفن

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?opt

ion=com_frontpage&Itemid=1

موسسه تحقیقاتی ابوعلی سینا

تهران، خیابان درکه، دانشگاه شهید بهشتی

+224320202198:تلفن

Email: contact@avicenna.ac.ir

Internet: http://www.avicenna.ac.ir/

بیمارستان عرفان

خیابانبخشایشتهران، سعادت آباد، تقاطع سرو، 

+223584352198:تلفن

Erfan Hospital

Email: info@erfanhospital.ir

Internet: erfanhospital.ir

مرکز قلب تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی

69-880296002198+

Email: thc@tums.ac.ir

Internet: http://thc.tums.ac.ir/en/#home

بیمارستان چشم نور
96اسفندیار، پالک بلوار،ولیعصرتهران، خیابان 

+824002198: تلفن

Internet: http://hospital.noorvision.com

فارسبیمارستان اعصاب
2سرباز، خیابان شماره بلوارفارس، شیراز، 

+383044817198: تلفن

Email: info@FarsClinic.com

Internet: http://farsclinic.com/

بیمارستان میالد

تهران، شهرک غرب، نزدیک بر  میالد

+840902198:تلفن

Internet: http://miladhospital.com

شریعتی تهرانبیمارستان دکتر
تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جالل آل احمد

+849010002198: تلفن

Email: shariatihosp@tums.ac.ir

Internet: shariati.tums.ac.ir/
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mailto:shariatihosp@tums.ac.ir
http://www.shariati.tums.ac.ir/


برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به پورتال اطالع رسانی

مراجعه فرماییدReturningfromGermanyبازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iran

(حمایت از زنان و کودکان، صندوق های مالی، وام و غیرهسازمان های مردم نهاد)سایر اطالعات تماس 

(محک)موسسه حمایت ازکودکان سرطانی 

ق، وثوآزادراه ارتش، بوار شهید مجیدی، خیابان پروانهتهران، 

بلوار محک، مرکز درمان و تحقیقات کودکان سرطانی

+224514142198: تلفن

E-Mail: info@mahak-charity.org

خیریه حمایت از بیماری های خاص

ان سعید جنب خیاب، بهار جنوبی، خیابان بلوار کاوه شمالی،تهران

2پالک شرقی،

+227834652198: تلفن

+227654232198: فکس

E-Mail: info@cffsd.org, 

URL:  www.cffsd.org

بانک مسکن

14، خیابان عطار، پالک ولیعصرتهران، میدان ونک، خیابان 

+610882198: تلفن

Email: ntl_div@bank-maskan.ir

Internet: http://bank-maskan.ir/
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.VIII (4/4)اطالعات تماس و لینک ها مفید

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iran
mailto:info@mahak-charity.org
mailto:info@cffsd.org
http://www.cffsd.org/
mailto:ntl_div@bank-maskan.ir
http://bank-maskan.ir/

