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 ناشر 

 آلمان  (IOM)سازمان بین اللملی مھاجرت 

 68، شارلوتنستراس  10117آلمان، برلین، 

 +  49  911  43 000تلفن: 

 +   49  911  43 0260  فکس:

iomgermany@iom.int 

www.germany.iom.int 

 

می شود.  مالی این پروژه توسط دفتر فدرال آلمان در امور مھاجرت و پناھجویان تامین 
توجھ جمع آوری شده  اطالعات داخل این گزاره برگ کشوری با حسن نیت و بیشترین 

اھی  آلمان ھیچگونھ مسئولیت یا تعھدی در خصوص خطا و کوت   IOMاست. با این وجود  
و تصمیم ھای برگرفتھ   نتایجآلمان در مقابل  IOMبر عھده نمی گیرد. عالوه بر این، 

 شده از اطالعات داخل این گزاره برگ کشوری مسئول نمی باشد. 

شت و استقرار مجدد داوطلبانھ لطفا از پورتال  برای اطالعات بیشتر درباره ی بازگ
یا با دفتر  و  مراجعھ کرده www.ReturningfromGermany.deاطالعات بھ آدرس 

 بازگشت و استقرار مجدد محلی خود تماس حاصل فرمایید. 
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 .خدمات درمانی 1

 عات کلی الاط
برای اتباع ایران موجود می باشد. این بیمھ  (دولتی) چھار نوع بیمھ ی درمانی اصلی 

عبارتند از بیمھ ی تامین اجتماعی، بیمھ ی سالمت، بیمھ ی خدمات درمانی    یھای درمان 
دارو، خدمات  تھیھ ی پوشش اصلی بیمھ شامل کمک برای  و بیمھ ی نیرو ھای مسلح.

ای زیبایی تحت پوشش بیمھ  ، واکسن و غیره می باشد. جراحی ھدرمانی و بیمارستانی
   نمی باشند و توسط شرکت بیمھ حمایت نمی شوند.

پوشش اصلی بیمھ درمان محدود می باشد و افراد از بیمھ ی درمانی تکمیلی    بھ طور کلی،
  بیمھ تکمیلی بیمھ ای  گیرند.  کھ توسط شرکت ھای خصوصی تامین می شوند کمک می

و  جھت تامین ھزینھ خدمات خریداری کنند و از آن در می توانند افرادت کھ مکمل اس
 وشش نمی دھد استفاده کنند.ھزینھ ھایی کھ بیمھ ی معمولی پ 

، ھزینھ ھای پزشکی باال، تقاضای رو بھ افزایش  روش ھای درمانی نوینبھ دلیل توسعھ  
ائھ ی بیمھ ھای  ا ارای ب بیمھ خدمات ، شرکت ھای آنھا بیمھ ای و تنوع خدمات برای 

 .نمایندھزینھ ھای پزشکی کمک می  تامیندرمانی تکمیلی بھ مردم جھت 
   برای نمونھ، شرکت ھای بیمھ ی زیر پوشش بیمھ درمانی خصوصی را ارائھ می دھند. 

 ت است: وپوشش بیمھ، سن و غیره متفاحق بیمھ مربوطھ با توجھ بھ نوع 
 

 بیمھ ایران
    9821  88954650- 9 تلفن:

     +    9821 88954712  س:کف
88954669 9821       + 
88954698 9821                                                           

http://iraninsurance.ir/home 
 بیمھ آسیا:

 +    9821  88800950- 7تلفن: 

 +      9821 88898113فکس:  

 www.bimehasia.com 

 بیمھ البرز: 

 +    9821  88903201- 9تلفن: 

 +    9821 88908088فکس:  

 بیمھ نوین:  

 +    9821  22277775تلفن: 

 +    9821 22923846فکس:  

 مزایا و ھزینھ ھا 

ود  یح داده می شبھ مراجع توضمزایا با توجھ بھ طرح ارائھ شده کھ در ھنگام ثبت نام 
تمامی ھزینھ ھا   اگر فرد در شغل و یا سازمان ایرانی شروع بھ کار کند،ت است. متفاو

در غیر این صورت، ھزینھ ھا باید شخصا توسط   فرما پوشش داده می شود.توسط کار
 . پرداخت شود فرد خود  

 

 ھ امکانات پزشکی و پزشک ھا دسترسی ب

در خانھ   مراقبت ھای بھداشتی اولیھ  ات دمخ درصد جمعیت روستا نشین بھ 90بالغ بر 
این درصد، در مناطق شھرنشین    دسترسی دارند.   ھای بھداشت و مراکز بھداشت روستایی

 اما این خال بخوبی توسط بخش خصوصی جبران شده است.   ،کمتر می باشد

نظارت، سیاست گذاری، برنامھ ریزی، تامین بودجھ و   وزارت بھداشتدر سطح ملی، 
در سطح استانی، دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات    رح ھا را انجام می دھد.راھبری ط 

برای مردم فراھم   درمانی برجستھ ترین موسستات دولتی ھستند کھ خدمات درمانی را 
حیطھ ی فردی، جمعی و بھداشت محیطی می  و پاسخگوی نیاز ھای آن ھا در  ی کنندم

مرکز  ناحیھ ای متشکل از بھداشت شبکھ ی شھرستانی و روستایی، در سطح  باشند.
شھری و روستایی، پست ھای بھداشت و خانھ ھای   ت بھداشت ناحیھ ای، مراکز بھداش 

عالوه بر دانشگاه ھای علوم پزشکی  شده را بر عھده دارند.  مسئولیت ھای ذکر    ،بھداشت
بخشی از خدمات توسط شرکت ھای بیمھ و واحد ھای استانی و ناحیھ ای سازمان رفاه  

طھ را در کنار دانشگاه  وشرکت ھای بیمھ بخشی از خدمات مرب   تماعی فراھم می شود.اج
  واقع در   کز درمانی روستایی)واحد ھای جانبی (خانھ ھای بھداشت/مرا  ھا فراھم می کند.

ارائھ می دھند.  بصورت  را    علوم پزشکی خدمات بھداشتی  در ساختمان ھای دانشگاه ھای 
نیاز خود   ردخدمات مو ھزینھ ھای پرداخت مبلغ کمی از در واحد ھای دیگر بیماران با

 استفاده می کنند. 

http://iraninsurance.ir/home
http://www.bimehasia.com/


4 
 

بھداشتی روستایی را جھت  پروژه ی ساخت مراکز  161، 2020بھداشتی در سال  نظام
با تمرکز   نظام بھداشتی ھمچنین بھبود دسترسی بھ خدمات بھداشتی تکمیل نموده است. 

را جھت پیشگیری از بیماری،  خدماتی   بستھ ھاینظام ارجاع و پزشک ھای خانواده  بر
 . مراقبت ودرمان در مناطق روستایی فراھم آورده است

ایران مشکالتی در رابطھ با واردات گروه ھای  اگرچھ بھ دلیل تحریم ھای اخیر علیھ 
متخصصین و یا تجھیزات در نظام بھداشت    ی خاص وجود داشت، کمبود جدی دارو، داروی 

محصوالت دارویی بھ طور وسیع تحت نظارت وزارت   عمومی ایران وجود ندارد. 
 وارد می شوند.    بھ کشور بھداشت

دسترس می باشد و قیمت ھای متفاوتی  در شھر ھای بزرگتر در  عموما  بخش خصوصی  
داشتی بھره مند را برای کسانی کھ می خواھند از بیمارستان ھای خصوصی و خدمات بھ

در بیمارستان ھای دولتی  خدمات بھداشتی مامی تقریبا ت  کھ  در حالی  د. شوند ارائھ می دھ
گاھی بھ   دھد، با ھزینھ ای کم در دسترس ھستند و با بیمھ درمانی آن ھا را پوشش می

  ، مراکز درمانی خصوصیو خدمات بھتر  برای پذیرش   دلیل صف ھا و انتظار طوالنی
ی خصوصی  بپردازند و بھ مراکز درمان  یبیشتر ی ترجیح می دھند ھزینھبرخی افراد 
 مراجعھ کنند.

 روند پذیرش 

  موارد پذیرش بیمارستان ھا و درمانگاه ھا در تمامی مناطق کل ایران موجود می باشند. 
اورژانسی توسط بیمارستان ھا در تمامی ساعات شبانھ روز اجباری است و بیمارانی کھ  

ارستان یمب  در شرایط بھتری قرار دارند بستھ بھ تصمیم خود بھ پزشک، درمانگاه و یا 
مراجعھ می کنند. بھتر است ابتدا برای وقت گرفتن با مراکز درمانی تماس   محلیھای 

 گرفتھ شود. 

 دسترسی بھ دارو و ھزینھ ھای آن 

این  ھالل احمر بھ عنوان نقطھ ی کانونی واردات دارو ھای خاص تعیین شده است و 
بھ   دھد. خاص قرار می مشخص در اختیار بیماران دارو ھا را از طریق داروخانھ ھای 

. بعضی از دارو ھا بھ دلیل تحریم ھا  طور کل، تمامی دارو ھا در ایران موجود ھستند
ن ھا در  پخش آموال بھ میزان کم عرضھ می شوند تا از دارو ھا مع قیمت باالتری دارند. 

 بازار سیاه جلوگیری شود. 

   

 اصلی: اطالعات تماس داروخانھ ھای 

فرھانی، پالک    خیابان  تقاطع خیابان طالقانی و ھران،  داروخانھ ی ھالل احمر: ت  •
 +     9821 88803871- 5  تلفن: . 3

- 5داروخانھ آبان: تھران، تقاطع خیابان کریمخان زند و خیابان خردمند. تلفن:   •
88849011 9821     + 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بازگشتگان  دسترسی برای

 شرایط و الزامات: 

ھای بھداشتی اولیھ و خدمات      ، از جملھ بازگشتگان، مشمول مراقبت تمامی ایرانیان
درمانی می باشند. دو نوع پوشش بیمھ سالمت وجود دارد: از طریق استخدام و یا پرداخت     

 شخصی، تحت حمایت بیمھ دولتی تامین اجتماعی.

https://en.tamin.ir/ 

 والدین می باشد. کان تحت پوشش بیمھ سالمت بیمھ ی کود

روند ثبت نام: برای ثبت نام بیمھ می توانید بھ وبسایت بیمھ تامین اجتماعی بھ آدرس  
 مراجعھ فرمایید. /https://en.tamin.irاینترنتی 

 مدارک مورد نیاز: 

 کپی شناسنامھ و کارت ملی  •
 ی عکس گذرنامھ ا •
 زشکی در برخی موارد معاینھ پ  •

 ممکن است بعدا مدارک بیشتری از فرد ثبت نام کننده خواستھ شود. 

https://en.tamin.ir/
https://en.tamin.ir/
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 بازار کار .2

 اطالعات کلی 

  ، 2019در پاییز سال  ن ار ایرامرکز آمبر اساس جدید ترین اطالعات منتشر شده توسط 
  44.3ھ  ن است ک حاکی از آسال بھ باال    15نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت  

از   ، فارق از اینکھ استخدام بوده اند یا خیر،باال) سال بھ 15درصد جمعیت سن کار ( 
در  نتایج ھمچنین نشان می دھد کھ نرخ مشارکت اقتصادی  نظر اقتصادی فعال بوده اند.
مشارکت  می باشد. ھمچنین نسبت  از مناطق روستایی کمتر میان زنان در مناطق شھری 

مطالعھ ی روند تغییرات نرخ مشارکت   می باشد. نیز کمتر مردان  در مقایسھ با زنان 
درصد در مقایسھ با پاییز سال   0.2د کھ این شاخص نشان می دھاقتصادی کل کشور 

 نمایانگر آن است  سال بھ باال  15ت  اشتغال جمعی   بررسی میزان  کاھش یافتھ است.   2018
این شاخص   سال بھ باال) مشغول بھ کار بوده اند.  15ت سن کار ( جمعی  درصد 39.6کھ 

 مردان و در مناطق روستایی باالتر بوده است.  در میان

می باشد کھ در  لایر  28.000.000حداقل دستمزد مصوب توسط شورای عالی کار 
 یافتھ است. درصد افزایش  15ھ تا مقایسھ با سال گذشت 

درصد جمعیت   10.6آن است کھ  سال بھ باال حاکی از   15بررسی نرخ بیکاری جمعیت 
سال بھ   15مطالعھ ی تعداد افراد مشتغل ن شغل می باشند. وفعال (نیرو بالقوه کار) بد

افراد  درصد  36.5ساعت و یا بیشتر نشان می دھد کھ  49باال با زمان کاری معمول 
بقیھ ی نیروی    .عت و یا بیشتر کار می کننداس  49متوسط ھفتھ ای  بھ طور  بھ کار  مشغول  

ساعات کاری بیشتر،  بحران اقتصادی، نیافتن شغل با کاری بھ دالیلی اقتصادی مانند 
  44کمتر از  ، بیشتر در طول ھفتھبرای کار  شاغل فصول غیر کاری و درخواست افراد

   در ھفتھ کار می کنند.

 شغل   یافتن 

برای شروع کسب و   .الزم می باشد کار  برای دسترسی بھ بازارشناسایی  تداشتن کار
  دفاتر اشتغال در سراسر کشور  الزامیست.مربوطھ  یکار  اتحادیھ کار، گرفتن مجوز از 

این دفاتر افراد را    خدماتی را تحت نظر وزارت کار بھ افراد جویای کار ارائھ می دھند.
 تگی ھا و تجربیات آنان کمک می نمایند.اسب بر اساس شایسدر جھت یافتن شغل من 

افراد را برای یافتن شغل افزایش می   شانس داشتن مدرک حرفھ ای یا دانشگاھی معتبر 
 ھای اجتماعی می باشد.   رسانھبھترین راه یافتن شغل از طریق اینترنت و  دھد.

اینترنتی زیر مراجعھ  س برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی دفاتر آنالین کار بھ آدر 
 فرمایید:

https://karyabi.mcls.gov.ir/fa/dakheli/site 

 کمک بیکاری 

در صورتی کھ شما یا کارفرمای شما ھزینھ ی مشخصی را ھر ماه بھ شرکت بیمھ  تنھا 
دولت  کرده باشید، کمک بیکاری توسط  پرداخت    ماه)   6(حداقل  در طی مدت اشتغالتان    ای

   می گیرد.بھ شمل تعلق 

(شامل بیمھ سالمت/ حقوق بازنشستگی/ ھزینھ    حق بیمھبھ عنوان حداقل میزان پرداختی 
کارفرما و ما   لایر آن توسط  3.961.244لایر می باشد کھ  5.078.518کمک بیکاری) 

ماه   6ھ این مبلغ را حداقل افرادی ک  .بقی آن توسط فرد مشغول بھ کار پرداخت می شود 
تعیین شده  درصد از حقوق  66 واجد شرایط برای دریافت  ند،شاب بھ طور مداوم پرداختھ 

 خود می باشند. 

خواستھ  ناماه حق بیمھ ی خود را پرداختھ اند و  6تمامی افراد مشغول بھ کار کھ حداقل 
  ماه بھره مند خواھند شد. 6مدت  بیکار شده اند، از مزایای بیمھ بیکاری خود حداقل بھ

 بازنشستگان و افراد خارجی استثناء در نظر گرفتھ می شوند. 

 تحصیالت وآموزش بیشتر 

بھ دلیل    زشگاه ھای فنی حرفھ ای خصوصی بسیاری در ایران وجود دارند.وآم مراکز و  
کز از طریق سازمان آموزش فنی  دولت در تالش است تا این مرانرخ باالی بیکاری، 

فھرستی از مدارس و موسسات تحصیلی/آموزشی در تمامی   رفھ ای ایران افزایش یابند.ح
بھ وبسایت زیر مراجعھ   لطفا  اطالعات بیشتر ب برای کس  شھرداری ھا موجود می باشد. 

 فرمایید:

http://www.portaltvto.com/subdomain/sub_domain/index1 

 

 

   

 

 

 بازگشتگان کمک بیکاری: دسترسی برای 

شرایط و الزامات: افرادی کھ مبلغ مشخصی را ماھانھ بھ شرکت بیمھ پرداختھ اند و یا  
 ماه سھم خود را پرداختھ باشد.  6کارفرما بھ مدت 

ت نام:  تمامی ایرانیان از جملھ بازگشتگان می توانند ثبت نام بیمھ اجتماعی بھ روند ثب 
شرکت ھای خصوصی   /http://www.tamin.irوبسایت بیمھ اجتماعی بھ آدرس اینترنتی 

 بیمھ مراجعھ فرمایند.

 

 

https://karyabi.mcls.gov.ir/fa/dakheli/site
http://www.portaltvto.com/subdomain/sub_domain/index1
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 مسکن .3

 اطالعات کلی 

. برخی از این شاخص ھا بھ دلیل  ختلفی بر قیمت مسکن تاثیر گذارندشاخص ھای م
شاخصی کھ تغییرات    ،برای مثال، قیمت زمین  تغییرات روز بھ روز تاثیر گذار تر ھستند.

خ مبادلھ و قیمت آھن آالت، بھ خصوص میلھ گرد از  روزانھ داشتھ باشد نیست؛ اما نر
قیمت مسکن در طول سال گذشتھ،  د. ی اصلی تغییرات قیمت مسکن می باشخصھ ھامش

. میانگین قیمت آپارتمان در  درصد افزایش یافتھ است 40بھ دلیل تورم و نوسانات، تا 
زایش  ال گذشتھ افن قیمت در مقایسھ با سلایر می باشد کھ ای   131.185.000تھران متری  

در کل، خانھ و آپارتمان    . (/https://www.mrud.ir) چشمگیری را تجربھ کرده است
ت خرید و یا اجاره ی  قیم  د می باشند.جواد کافی در تھران و سراسر کشور موبھ تعد

نیازمند پیش پرداخت و   اجاره ی ملک در ایران ھمیشھ  بستگی دارد.  مسکن بھ محل آن 
مسکن  ت می باشد. ساس محل، شرایط ملک و متراژ متفاو اجاره است کھ ھمچنین بر ا 

محلی  پس از بازگشت  کھ    مھاجرانی   ندان دولتی موجود می باشد. تنھا برای کارم  سازمانی
تا زمانی کھ راه حلی پیدا کنند در ھتل ھا استقرار داشتھ   برای سکونت ندارند می توانند

شھری دسترسی و تنوع بیشتری دارد، حومھ ی   ر مناطق با وجود اینکھ اسکان دند. باش
   و ھزینھ ھای معیشتی ارزان تر می باشد.   مسکنشھر در مقایسھ با شھر ھا در خصوص  

 مسکن یافتن 

  بھتر است  و کمک ھزینھ ھای دولتی محدودی برای خرید و اجاره ی خانھ وجود دارد
ھ بھ آژانس  عمراجمدیریت کنند.  ی خرید و اجاره ی خانھافراد سرمایھ ی خود را برا 

بھترین راه برای   د ن ھای مسکن کھ حتی در کوچکترین روستاھای ایران موجود می باش
بھ   می تواند بر اساس توانایی مالی و اعالم بودجھ خود. فرد بازگشتھ است  مسکنیافتن 

موتور ھای جست و جوی   . (/https://www.mrud.ir) جست و جوی مسکن بپردازد
 ,http://iranfile.ir/, WWW.DIVAR.IRبسیاری مانند مسکن 

https://address.ir/ اشند. ب  می  موجود بھ صورت آنالین 

 مسکن  کمک ھزینھ ھای مرتبط با

  بانک مسکن وام ھای گوناگونی را برای فراھم نمودن نیاز ھای مشتریان ارائھ می دھد. 
وام مسکن در درجھ ی اول بر اساس سابقھ حساب بانکی  بودن برای دریافت  شرایط  واجد  

اھل،  مولفھ ھای دیگری از جملھ سن، وضعیت ت  ظرفیت بازپرداخت شخص می باشد.و 
و غیره نیز بر واجد شرایط بودن شخص برای    ریت مالی، درآمد، تعھدات مالی دیگموقع

بھ آدرس اینترنتی زیر  لطفا اطالعات بیشتر برای دریافت وام مسکن تاثیر گذار ھستند.
 مراجعھ فرمایید: 

https://www.bank-maskan.ir/rial-loans 

در ایران، دو سازمان وجود دارند کھ افراد را با توجھ آسیب پذیری آن ھا حمایت می  
اد مسن و غیره توسط  زن ھای سرپرست خانوار، افر افراد ناتوان و از کار افتاده،کنند. 

این سازمان    تامین اجتماعی و کمیتھ ی امداد امام خمینی حمایت می شنود.  و  سازمان رفاه 
افراد واجد شرایط مبلغ کمی  خانھ بھ افراد کمک می کنند.  ای خرید و اجاره ی ھا بر

ھزینھ مسکن دریافت می  لایر) تحت شرایط خاص بھ عنوان کمک  500.000(حدود 
با این حال، ثبت نام در این سازمان ھا وقت گیر می باشد و محدودیت ھای فراوانی    کنند.

فرایش قیمت مسکن  بھ دلیل ا ھمچنین، د دارد.برای دریافت اینگونھ کمک ھزینھ ھا وجو
بطور  مد در ایران این مبالغ ھزینھ ھای تھیھ ی مسکن در ایران را و کاھش میزان درآ

 پوشش نمی دھند. کامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی برای بازگشتگان و گروھای ھای آسیب پذیر 

ھیچ گونھ مسکنی برای افراد بازگشتھ بھ ایران جھت استقرار موقتی وجود ندارد. اما تحت  
ر صورت  می توان برای افراد بازگشتھ و د IOMپروژه ی بازگشت استقرار داوطلبانھ، 

  IOMدرخواست آنان برای چند روز ھتل رزرو کرد. برای اطالعات بیشتر لطفا با دفتر  
 کھ در آن مستقر ھستید تماس حاصل فرمایید. کشوری IOMتھران یا دفاتر 

پناھگاه ھای موقتی، یا گرم خانھ ھا، فقط برای استقرار افراد بی خانمان بسیار آسیب پذیر  
 و معتادان می باشد.

 

ن و پناھگاه برای قربانیان قاچاق انسان، قربانیان خشونت ھای محلی، مادران مجرد  مسک
 و غیره: 

خدمات اورژانس اجتماعی جلسھ ھای مشاوره، حمایت و پناھگاه ھایی را برای گروه ھای  
 بھ شدت آسیب پذیر و قربانیان خشونت ھای محلی فراھم می نماید. 

 123شماره تماس اورژانس اجتماعی: 

 مراجعھ فرمایید.   /http://123.behzisti.ir بھ آدرس اینترنتی  لطفا ی اطالعات بیشتربرا

 

https://www.mrud.ir/
https://www.mrud.ir/
http://iranfile.ir/
http://www.divar.ir/
https://address.ir/
https://www.bank-maskan.ir/rial-loans
http://123.behzisti.ir/
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 . رفاه اجتماعی 4

 اطالعات کلی 

 وان خدمات رفاه اجتماعی برای تمامی ایرانیانن تحصیالت و خدمات سالمت رایگان بھ ع
ھمچنی تمامی شھروندان می توانند از طریق سازمان تامین   در دسترس می باشد.

یا   شخص و  یمافرنیز توسط کار  دیگری  گاھی خدمات  اجتماعی برای بیمھ اقدام نمایند.
   سازمان ھای خصوصی ارائھ می گردد. و شرکت ھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم بازنشستگی 

موجود می باشد:  یستم رفاه اجتماعی ان در سدو نوع پوشش بیمھ ای برای تمامی ایرانی 
در این    بیمھ اجباری کھ شامل افرادی کھ توسط کارفرمای خود بیمھ شده اند می باشد.   - 1

 در صدی از حق بیمھ از حقوق فرد مشغول بھ کار کسر می شود.  نوع بیمھ،

ت  مھ متفاونرخ حق بی   3  د. مشاغل ازاد و زنان خانھ دار می باشبیمھ اختیاری کھ شامل    - 2
د و زنان خانھ دار موجود  بیمھ نامھ ھای مشاغل آزادرصد برای    16و  14،  12زان  ی بھ م

 درصد از این حق بیمھ را دولت پرداخت می کند.  2می باشد کھ  

د اشتغال را تحت پوشش قرار می  وم شده و افراد خا سیستم بیمھ ای تمامی افراد استخد
  وشش بیمھ ای را انتخاب نمایند.مختلفی از پ  توانند سطوح ال می افراد خود اشتغ دھد.

روز پوشش کھ در گذشتھ    30سال و حداقل با    55حداکثر    پوشش بیمھ اختیاری برای افراد 
ھای    طرح   نقلیھ تجاری نیز موجود می باشد.   تحت پوشش بیمھ بوده اند و رانندگان وسایل 

عضویت    د. دسترس می باشھای مسلح در  نیرو    ویژه بیمھ برای کارمندان دولتی و کارکنان
اجتماعی افراد را در   تامینسیستم  یست. اجتماعی برای کارمندان اجبار تامیندر سیستم 

، دولت  2003در سال  مقابل بیکاری، بیماری، سن باال و سوانح شغلی بیمھ می نماید.
ھزینھ    جھت از بین بردن ناکارامدی شروع کرد.  ارچھ سازی سازمان ھای رفاھی رایکپ 

 شده، کارفرما و دولت بھ مقادیر زیر پرداخت می شوند: سط فرد بیمھ  ھا تو

درصد   26درصد از درآمد. افراد تحت پوشش بیمھ اختیاری  7فرد بیمھ شده:  •
 مد خود را پرداخت می کنند.درصد از درآ  10وسایل نقلیھ تجاری و رانندگان 

 درصد.  20کارفرما:  •
اری را نیز در برمی گیرد، و  درصد کھ افراد تحت پوشش بیمھ اختی  3دولت:  •

 یھ تجاری. لصد برای رانندگان وسایل نقدر  17ھمچنین، 

حق بیمھ حداکثر   دولت عالوه بر پرداخت کمک ھزینھ بھ صنایع راھبردی خاص،
 پردازد.  کارمند ھر شرکت را می 5

 مزایا 

  سال گذشتھ شخص،   2، بھ خصوص حقوق  ذینفع  ص تمامی مزایا بر اساس حقوق شخ
بر اساس برنامھ و  خویش فرما ایای طرح ھا و بیمھ ی شوند و مز محاسبھ می 

   پرداختی ماھانھ شخص می باشد. 

   ھزینھ ھا

عمده  ، بخش  (استخدام شود)  اشتغال یابد  در شغل یا سازمانی ایرانی  اگر فرد بازگشتھ 
فرد   در غیر این صورت، پوشش داده می شود.کارفرمای وی ھزینھ ھا توسط ی 

  7 پردازد. بی خود شخصا ھزینھ ھا را میبھ طرح بیمھ ی انتخا بازگشتھ با توجھ 
درصد از حقوق ماھانھ افراد استخدام شده توسط خود شخص بابت حق بیمھ پرداخت  

اشتغال و متقاضیان خصوصی تمامی حق بیمھ ماھانھ خود را    د می شود و افراد خو
   ی کنند.ما پرداخت شخص

 

 

 دسترسی برای بازگشتگان 

ایط استفاده از سیستم رفاه  شرایط و الزامات: تمامی ایرانیان از جملھ بازگشتگان واجد شر
 فاه و سالمت عمومی است، می باشند.  و تامین اجتماعی کھ تنھا بیمھ ر

   /https://en.tamin.ir: از طریق آدرس اینترنتی ند ثبت نامور

 مدارک مورد نیاز: 

 کپی شناسنامھ •
 عکس گذرنامھ ای  •
 پزشکیدر صورت نیاز معاینھ  •

دا مدارک بیشتری  مدارک ذکر شده اصلی ترین مدارک الزم می باشند. ممکن است بع
 از فرد ثبت نام کننده توسط دفتر بیمھ و با توجھ بھ نوع بیمھ خواستھ شود. 

 

 

 

 

 

https://en.tamin.ir/
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 گروه ھای آسیب پذیر 

، نمی توان گروه ھای  برای آسیب پذیر بودن وجود ندارد  جامعی کھ تعریفی  نجای از آ
در این زمینھ  اما سازمان ھای دولتی و غیر دولتی  آسیب پذیر را دستھ بندی کرد. 

بھ   خود فراھم می آورند.   ھدفخدمات ویژه ای را برای گروه ھای وجود دارند کھ  
ھای آسیب پذیر وجود دارند: مراکز   طور کل، دو نوع مرکز ارائھ خدمات بھ گروه 

 . اکز خصوصی دولتی و مر

افرادی کھ محیط   مراکز دولتی معموال پر ازدحام با صف ھایی طوالنی می باشند.
صصان و خدمات را ترجیح می دھند بھ  ھای خلوت تر و ارتباط نزدیک با متخ

  این مراکز عموما مراکز کوچکتر و تخصصی  مراکز خصوصی مراجعھ می کنند.
در ایران دو سازمان دولتی برای رسیدگی بھ افراد آسیب پذیر وجود   می باشند. 

ت نقدی یا یارانھ ای ارائھ می  ھ نیاز ھای مراجعین، خدمات بھ صور. با توجھ ب دارد
مد ناچیز  لی برای افراد آسیب پذیر و با درآدمات سیستم حمایتی تکمی این خ شوند.

   باشد.  می

برای تمامی ایرانیان از جملھ افراد مسن و ناتوان  کھ  برجستھ ترین سازمان دولتی 
فراوانی    مختلف و  سازمان خدمات  نای   در دسترس است سازمان بھزیستی می باشد.

، مادر ھای مجرد و  مانند معتادان مواد مخدر گوناگونگروه ھای آسیب پذیر بھ  را
و  د مسن ، افراو جسمی ، معلولین ذھنیکودکان مھاجر بی سرپرست، کودکان کار

- از خدمات سازمان بھزیستی می توان بھ جلسات اجتماعی ارائھ می دھد.  غیره
ی  ، خدمات توانبخشی ذھن روانشناسی، خدمات مشاوره، گرم خانھ ھا و خوابگاه ھا

 ه کرد. ، درمان اعتیاد و غیره اشارو جسمی

ار،  زنان سرپرست خانو جھت بھبود زندگی کمیتھ امداد امام خمینی نیز خدماتی را
دسترسی بھ   و غیره بھ آنان ارائھ می دھد. ، خانواده زندانیانرستکودکان بی سرپ 

برای     خدمات عمومی برای تمامی ایرانیان امکان پذیر می باشد، اما حمایت بیشتری
 سازمان ھا و انجمن ھا موجود است. از طریق  گروه ھای آسیب پذیر 

سازمان بھزیستی نیز وجود   نظر  تحت  بھ افراد نیازمند مراکزی برای ارائھ خدمات 
می باشند، اما بھ دلیل تقاضای  ات برای افراد آسیب پذیر رایگان این خدم .ددارن 

مراجعھ بھ مراکز خصوصی را ترجیح  فراوان و برخی محدودیت ھا، افراد گاھی 
 می دھند.

 

  ھزیستی لطفا بھ آدرس اینترنتی زیربرای کسب اطالعات بیشتر درباره ی سازمان ب 
 فرمایید: جعھ مرا

http://en.behzisti.ir/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی برای افراد آسیب پذیر 

بھترین راه برای یافتن نزدیک ترین شعبھ ی بھزیستی بھ محل سکونت فرد بازگشتھ  
 مراجعھ بھ وبسایت بھزیستی می باشد.  

 

 

 

 

ه ی کمیتھ امداد امام خمینی، کھ در ھمین زمینھ فعالیت  برای کسب اطالعات بیشتر دربار
 تماس حاصل فرمایید:دارد، می توانید بھ این مرکز مراجعھ کرده یا با آن 

 تھران، میدان آزادی، جنب ھایپر مارکت رفاه.  

 +     9821  44690839+        9821 44690752تلفن: 

ارک مورد نیاز و روند ثبت نام، با کمیتھ اماد امام خمینی مراجعین را در رابطھ با مد
 توجھ بھ شرایط آن ھا، راھنمایی می کند.

 

 

http://en.behzisti.ir/
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 . تحصیالت  5

 اطالعات کلی  

تا  پیش دبستانیتحصیل در ایران سیستمی متمرکز می باشد و بھ دوره ی آموزشی 
رستان در حالی کھ آموزش پیش دبستانی تا دبی  دبیرستان و آموزش عالی تقسیم می شود.
می باشد،  )/http://www.medu.ir/fa(وزش برای کودکان تحت نظارت ورازت آم

  ی ژ تحقیقات و تکنولو آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم،
(https://www.msrt.ir/en)  .قرار دارد 

قبل از دانشگاه، تفکیک شده (دخترانھ و پسرانھ)    مھ ی سطوح آموزشیتمامی مدارس در ھ
، و دارای   دانشگاه علوم پزشکی 28دانشگاه دولتی از جملھ  107می باشند. ایران دارای 

اه خصوصی در  دانشگ 25ھمچنین  قاتی دولتی است.اد قابل توجھی از موسسات تحقی تعد
شما  دارد. د اسالمی در سراسر کشور شعبھ ازه آدانشگاایران وجود دارند کھ برای مثال 

درس اینترنتی می توانید برای یافتن فھرستی از موسسات و دانشگاه ھای آموزش عالی بھ آ
 زیر مراجعھ فرمایید: 

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

شھر ھای مختلف در دسترس می  دک ھا و پیش دبستانی ھا تقریبا در تمامی مناطق  وک  مھد
ستاره تا چھار ستاره) با توجھ بھ موقعیت مکانی، محیط  شھریھ ی این مراکز (یک  باشند.

و غیره متفاوت است و این شھریھ ھا ساالنھ از   آموزشی و تفریحی، سطح کیفیت خدمات
شناسنامھ ی کودک و والدین،  باشد. لایر می 100.000.000لایر تا  750.000.000

پیشنھاد می شود برای   ثبت نام الزم است. ن جھتارک معاینھ پزشکی و واکسیناسیومد
 وگو شود.  و شھریھ گفت تمدیر موسسھ درباره ی امکاناثبت نام با 

 ھا و وام ھا  ھزینھ

 آموزش ابتدایی، متوسطھ و عالی رایگان می باشد، ھرچند مدارس و دانشگاه ھای  در کل،
کنکور نامیده می   ھمون ورودی دانشگاه ھا ک آز  ھستند.دریافت شھریھ    بھ  مجازخصوصی  

شگاه ھا در طول سال  با توجھ بھ اینکھ ظرفیت دان  شود بر اساس ظرفیت دانشگاه ھاست.
رقابت کمتر از گذشتھ می باشد. البتھ رقابت برای قبولی در    ایش یافتھ استز ھای گذشتھ اف

پزشکی و مھندسی ھمچنان   ھای شھر ھای بزرگ و رشتھ ھای برجستھ مانند هدانشگا
  افراد دارای معلولیت و فرزندان شھیدان و رزمندگان برای قبولی در دانشگاه ھا  باالست.

ی مالی  ااکثر دانشگاه ھای ایران  دارای دفتر کمک ھ.  از سھمیھ ھای ویژه ای برخوردارند 
برای مثال، دانشگاه   جھت کمک بھ دانشجویان برای پرداخت ھزینھ ھای دانشگاه می باشند.

ر رفاه دانشجوان است کھ وام و کمک ھای مالی مانند وام دوسی مشھد دارای دفت فر

جھیزات تحقیقاتی و غیره را برای دانشجویان وام مسکن، وام ازدواج، وام خرید ت تحصیلی،  
   فراھم می سازد.

(http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php?lang=fa) 
نان نسبت ا توجھ بھ سطح درسی آانشجویان ب موزشی نیز تخفیفاتی را بھ داداره ی امور آ

ر ممورد  اطالعات بیشتر د شما می توانید برای کسب  دیگر ارائھ می دھد.دانشجویان بھ 
  .مراجعھ فرمایید ندانشگاه بھ وبسایت آ اطالعات و امکانات امور آموزشی ھر

نیاز جھت استفاده از کمک ھزینھ ھا و وام ھا برای پوشش  دسترسی و موارد مورد 
 شھریھ 

این  اکثر دانشگاه ھا موجود می باشد. کمک ھزینھ ھا و وام ھا در دفاتر رفاه دانشجویی
وام ھا و کمک ھزینھ ھا بر اساس شرایط دانش آموان و دانشجویان (وضعیت تاھل، شھر،  

ترین  جدید آموزشی) ارائھ می شوند. شما می توانید با مراجعھ بھ وبسایت زیر  سطح
 :فھرست کمک ھزینھ ھا ی موجود را بیابید

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

 تایید مدارک تحصیلی خارجی 

مسئولیت تایید کردن و اعتبارسنجی  فارق التحصیلی وزارت آموزش و پرورشدفتر 
شما می توانید با مراجعھ بھ وبسایت زیر    حصیلی خارجی را بر عھده دارد.مدارک ت 

 فھرستی از دانشگاه ھای خارجی مورد تایید را بیابید:

http://grad.saorg.ir/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی برای بازگشتگان 

بازگشتگان می توانند بالفاصلھ پس از بازگشت بھ ایران فرزندان خود را در مھد کودک  
مدارس ثبت نام نمایند. آنان ھمچنین می توانند در صورت داشتن دیپلم دبیرستان برای یا  

شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ھا ثبت نام کنند. اگر وقفھ ای در آموزش عالی  
بازگشتگان بوجود آمده است، آن ھا می توانند با پرداخت جریمھ ای از طریق دپارتمان 

ادامھ دھند. ارائھ ی شناسنامھ و کارت ملی و آخرین   پذیرش ھر دانشگاه بھ تحصیل خود
 حصیل الزامیست. مدارک تحصیلی فرد برای ادامھ ت 

 

 

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/
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 . کودکان 6

 اطالعات کلی 

ر گا ق کودک ملحق شده است. با این حال،بھ کنوانسیون حقو 1993دولت ایران از سال 
زامی  لباشند، پیروی از آنان ات نداشتھ وانین جمھوری اسالمی ایران مطابقحقوق با ق

شرایط حقوق کودکان در ایران از نظر دسترسی بھ خدمات سالمت، آموزش و   نیست.
ی خدمات بھ  دولت ایران ھمچنین طرح ھایی جھت ارائھ  دمات مطلوب می باشد.دیگر خ

 ورده است. ق شھری و روستایی بھ اجرا در آھای ویژه در مناطتمامی کودکان با نیاز

آموزش و خدمات قانونی    کودکان حق دسترسی یکسان بھ سالمت،بر اساس قانون، تمامی  
اقتصادی، فرھنگی و سیاستگرا بر  -ی اجتماعیبا این حال، سیاست ھا  را دارا می باشند.
 ف ایران تاثیر گذار است. دسترسی آن ھا در نقاط مختل ات وروی کیفیت خدم

پرورش و وزارت بھداشت مستقیما مسئولیت   وزارات آموزش و از جملھدولتی  نھادھای
ایران ھر کدام از این وزارتخانھ ھا در شھر ھای متخلف  .رفاه کودکان را بر عھده دارند

 مراکز مربوط بھ خود را دارند. 

 حامیان غیر دولتی فعال در زمینھ ی رفاه و حقوق کودکان 

دولتی بسیاری وجود دارند کھ مرجعی قدرتمند برای بھبود وضعیت   سازمان ھای غیر
کودکان آسیب پذیر مانند کودکان کار، کودکان پناھنده، کودکان دارای معلولیت خانواده  

این سازمان ھای غیر دولتی در بسیاری از مناطق ایران   شند.امی ب ھای ضعیف و غیره 
از این سازمان ھا تنھا در شھر ھای بزرگ  ارائھ می دھند. با این حال، برخیرا خدماتی 

 نام برده شده اند.  7مھمترین سازمان ھای غیر دولتی در فصل  ایران فعالیت می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی برای بازگشتگان 

تحصیل و بھداشت عمومی برای تمامی ایرانیان از جملھ بازگشتگان از طریق وزارت  
پذیر می باشد. بازگشتگان می توانند پس از آموزش و پرورش و وزارت بھداشت امکان  

 مند شوند.   بازگشت فرزندان خود را در مدارس ثبت نام کرده و از خدمات بھداشتی بھره

سازمان ھای غیر دولتی می توانند بر اساس گروه ھای ھدف خود خدماتی را بھ تمامی 
 ایرانیان ارائھ دھند.
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 ارتباط . 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تی دولسازمان غیر  

 
 گروه ھدف 

 
 خدمات 

 
 اطالعات تماس 

 
 

 خیریھ محک 
 

 کودکان سرطانی 
 

 خدمات پزشکی 
-https://mhk.mahak

-we-charity.org/main/index.php/en/who
us-re/contacta 

 
 آپریشن مرسی ایران

 

 
کان پناھنده دارای کود

 معلولیت

 
 خدمات آموزشی 

 و درمانی 

 
https://mercy.se/iran/ 

 
 

 بنیاد کودک
 

 کودکان نیازمند
 

 خدمات آموزشی 
 
http://www.childf.com/ 

انجمن حمایت از حقوق  
 کودکان

کان سراسر تمامی کود
 کشور 

  
http://www.irsprc.org/ 

انجمن حمایت از کودکان  
 کار

 
 کودکان کار

 
 خدمات آموزشی و رفاھی 

 
http://apcl.org.ir/ 

 
 خیریھ زنجریھ امید 

 
 حروم کودکان م

 
 خدمات پزشکی و درمانی

 
http://zanjirehomid.com/en 

https://mhk.mahak-charity.org/main/index.php/en/who-we-are/contact-us
https://mhk.mahak-charity.org/main/index.php/en/who-we-are/contact-us
https://mhk.mahak-charity.org/main/index.php/en/who-we-are/contact-us
https://mercy.se/iran/
http://www.childf.com/
http://www.irsprc.org/
http://apcl.org.ir/#%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://zanjirehomid.com/en
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 مراکز خدمات بھداشتی درمانی 
 سرخ بین الملل   صلیب

پل میرداماد، کوچھ تابان شرقی، آدرس: تھران، بلوار آفریقا، بعد از 
 75پالک 
 + 9821 88785503تلفن: 

 + 9821 88783370فکس: 
 intdep@irrcs.orgایمیل: 

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیاء 
 آدرس: تھران، خیابان ولی عصر، باالتر از خیابان میرداماد، خیابان

 رشید یاسمی
 + 9821 88884040تلفن: 

 /www.khatamhospital.orgوبسایت:  

 بیمارستان قلب شھید رجایی 
 آدرس: تھران، تقاطع نیایش، خیابان ولی عصر 

 + 9821  23921تلفن: 
 www.rhc.ac.irوبسایت:  

 بیمارستان دانشگاه بابل 
 مازندران، بابل، خیابان گنج فروز، دانشگاه علوم پزشکی آدرس: 

 + 9811 32192832تلفن: 
 /www.mubabol.ac.irوبسایت:  

 پژوھشگاه رویان 
آدرس: تھران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی ھاشم شمالی، خیابان 

 حافظ 
 + 9821 23562000 تلفن:

 /http://www.royaninstitute.org/cmsfaوبسایت: 

 پزوھشگاه ابن سینا 
 آدرس: تھران، خیابان درکھ، دانشگاه شھید بھشتی

 + 9821 22432020تلفن: 
 contact@avicenna.ac.irایمیل: 

 /www.avicenna.ac.irوبسایت:  
 بیمارستان عرفان 

آدرس: تھران، سعادت آباد، تقاطع سرو، خیابان شھید ریاضی 
 بخشایش 

 + 9821 22358435تلفن: 
 info@erfanhospital.irایمیل: 

 www.erfanhospital.irوبسایت:  

 ران مرکز قلب تھ
 آدرس: تھران، خیابان کارگر شمالی

 + 9821  88029600-69تلفن: 
 thc@tums.ac.irایمیل: 

 http://thc.tums.ac.ir/en/#homeوبسایت: 

 بیمارستان چشم پزشکی نور 
 96تھران، خیابان ولی عصر، بلوار اسفندیار، پالک  آدرس:
 + 9821  82400تلفن: 

 https://www.noorvision.com/enوبسایت: 

 مرکز روانشناسی فارس 
 شیراز، بلوار سرباز، کوچھ دوم آدرس: استان فارس، 

 + 9871 38304481تلفن: 
 info@FarsClinic.comایمیل: 

  :http://farsclinic.com/Internetوبسایت: 
 بیمارستان میالد 

 تھران، نزدیک بھ برج میالد، شھرک غرب آدرس: 
 + 9821  84090تلفن: 

 http://miladhospital.comوبسایت:

 تی تھران بیمارستان شریع
 آدرس: تھران، خیابان کارگز شمالی، تقاطع جالل آل احمد 

 + 9821 84901000تلفن: 
 shariatihosp@tums.ac.irایمیل: 

 /shariati.tums.ac.irوبسایت: 

http://www.khatamhospital.org/
http://www.rhc.ac.ir/
http://www.mubabol.ac.ir/
http://www.royaninstitute.org/cmsfa/
http://www.avicenna.ac.ir/
http://www.erfanhospital.ir/
http://thc.tums.ac.ir/en/
https://www.noorvision.com/en
http://farsclinic.com/
internet:%20http://farsclinic.com/
http://miladhospital.com/
http://www.shariati.tums.ac.ir/
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 وام ھا و غیره)    راه ھای ارتباطی دیگر (سازمان ھای مردم نھاد برای زنان و کودکان، 
 انجمن حمایت از کودکان سرطانی محک

آدرس: تھران، بزرگراه ارتش، بلوار شھید مژدی، خیابان پرفسور  
 پروانھ وثوق، بلوار محک، موسسھ خیریھ و بیمارستان محک 

 + 9821  22451414فکس: 
 info@mahak-charity.org ایمیل: 

 بنیاد خیریھ بیماری ھای خاص 
ار کاوه شمالی، خیابان بھار جنوبی، نبش خیابان آدرس: تھران، بلو
 2سعید شرقی، پالک 

 + 9821 22783465تلفن: 
 + 9821  22765423فکس: 
 info@cffsd.orgایمیل: 

 www.cffsd.orgوبسایت:  
 بانک مسکن 

آدرس: تھران، میدان ونک، خیابان ولی عصر، خیابان عطار، پالک  
14 

 + 9821 2161088تلفن: 
 ntl_div@bank-maskan.irایمیل: 

 maskan.ir/-http://bankوبسایت: 

 

http://www.cffsd.org/
http://bank-maskan.ir/
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 سازمان ھای بین المللی، مردم نھاد و بشردوستانھ 

 سازمان ھمکاری اقتصادی (اکو) 
 1مرانیھ، کوچھ گل بو، پالک آدرس: ایران، تھران، خیابان کا

   + 9821 22831733- 4+      9821  22292066 تلفن:
 registry@eco.intایمیل: 

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

  (ECI)موسسھ فرھنگی اکو
 10ان، خیابان موحد دانش، کوچھ ناز، پالک آدرس: ایران، تھر

     + 9821 27673000تلفن: 
 info@ecieco.orgایمیل: 

    /http://en.ecieco.org/subpages/IranOfficeوبسایت: 

 اورزی ملل متحد (فائو) سازمان خواربار و کش 
سازمان آموزش آدرس: تھران، اتوبان چمران، ولنجک، خیابان یمن، 

 1و توسعھ، تحقیقات کشاورزی، طبقھ 
 + 9821  22413803         + 9821 22429220تلفن: 
 FAO-IR@fao.org : ایمیل

 www.fao.orgوبسایت: 

 (UNRC)د در ایران  دفتر سازمان ملل متح 
 8آدرس: تھران، دروس، باوار شھرزاد، پالک 

 + 9821 22860691- 4تلفن: 
 rc.office.iran@undp.org ایمیل: 

 www.un.org.irوبسایت: 

 (PUIC)اتحادیھ مجالس کشور ھای عضو سازمان ھمکاری اسالمی  
 34ان پسیان، پالک آدرس: تھران، زعفرانیھ، خیاب 

 + 9821  22418860         + 9821 22418862تلفن: 
 g.s@puic.org ایمیل: 

 (IOM)سازمان بین المملی مھاجرت  
 8آدرس: تھران، دروس، باوار شھرزاد، پالک 

 + 9821 22860691- 4تلفن: 
 iomtehran@iom.int ایمیل: 

 /http://www.iomtehran.net/index.php/faوبسایت: 
 (ISESCO) سازمان اسالمی، آموزشی، علمی وفرھنگی

 ت آموزش باد، میدان فرھنگ، وزارلوار سعادت آتھران، ب  آدرس:
 + 9821 22066509 تلفن:

  isesco@isesco-tehran.org :ایمیل 
  centers/-https://www.icesco.org/en/offices وبسایت:

 (UNIDO) سازمان توسعھ صنعتی ملل متحد
 8تھران، دروس، باوار شھرزاد، پالک  آدرس:

   +  9821  22860691-22868044/22867993/4  تلفن:
 office.iran@unido.org ایمیل:

 ww.unido.orgw وبسایت:
 (UNIC)مرکز اطالعات سازمان ملل متحد 

 8وار شھرزاد، پالک لتھران، دروس، ب  آدرس:
+(خط  9821  22860691/22873837-4 /22860925- 8 تلفن:

 مستقیم)
 unic.tehran@unic.org ایمیل:

 ir.org-www.unic وبسایت:

 (UNDP) ن ملل متحدبرنامھ توسعھ سازما
 8تھران، دروس، بلوار شھرزاد، پالک  آدرس:

 + 9821 22860691-22860925/4- 8 تلفن:
 registry.ir@undp.org ایمیل:

 /https://www.ir.undp.org وبسایت:

 (UNHCR) ازمان ملل متحدھندگان س کمیساریا عالی پنا
  شیراز شمالی، خیابان امداد شرقی،   تھران، میدان ونک، خیابان  آدرس:
 3پالک 
 + 9821  42939 تلفن:

 irnte@unhcr.org ایمیل:
 /https://www.unhcr.org/ir/fa  وبسایت:

 (UNICEF)صندوق کودکان سازمان ملل متحد  
 7، خیابان ناظمی، پالک خیابان قبا تھران، خیابان شریعتی، :آدرس 
 + 9821 22594994 تلفن:

 tehran@unicef.org ایمیل:
 www.unicef.org/iran وبسایت:

mailto:registry@eco.int
http://www.eco.int/index.php
mailto:info@ecieco.org
http://en.ecieco.org/subpages/IranOffice/
http://www.fao.org/
http://www.un.org.ir/
http://www.iomtehran.net/index.php/fa/
https://www.icesco.org/en/offices-centers/
http://www.unido.org/
http://www.unic-ir.org/
mailto:registry.ir@undp.org
https://www.ir.undp.org/
http://www.unicef.org/iran
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 در یک نگاه 

 : اقداماتی کھ باید قبل از بازگشت انجام شود

ل  صاطمینان حا سبت بھ وضعیت سالمت خوداز آگاھی مددکار اجتماعی خود ن  •
فرمایید و مطمئن شوید کھ امکان رسیدگی بھ نیاز ھای پزشکی شما در شھر  

 . می باشد و دقیق پزشکی شما کامل سابقھبازگشت وجود دارد و 
مھارت ھای حرفھ ای خود را افزایش دھید و فراموش نکنید کھ مھارت ھای   •

 شروع کسب و کار می باشد. دارایی شما برای شما با ارزش ترین 
 . دقبل از بازگشت از داشتن محل اقامت اطمینان حاصل فرمایی حتما  •
سب با نیاز ھای خود را انتخاب  طرح ھای بیمھ را مطالعھ کرده و طرح متنا •

 د.کنی 
اگر شما یا فرزند شما در برنامھ ی آموزشی در کشور میزبان شرکت کرده اید،  •

 زگشت دریافت کنید.خود را قبل از با تحصیلی مدارک
ماعی و سالمت فرزندان خود آگاه باشید و از خدمات  ت اج-روانی  از نیاز ھای •

 اجتماعی موجود برای کودکان استفاده کنید.
استفاده  7برای برنامھ ریزی مناسب جھت بازگشت از اطالعات تماس فصل  •

 .دنمایی 
کشور میزبان اگر فرزند شما متولد کشور آلمان می باشد، بھ سفارت ایران در  •

کردن گواھی تولد فرزند خود مراجعھ کرده    جھت دریافت راھنمایی برای قانونی 
 تا از بوجود آمدن مشکالت پس از بازگشت جلوگیری شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالفاصلھ پس از بازگشت انجام شوند اقداماتی کھ باید 

ھای بیمھ کشور خود استفاده کنید تا ھزینھ ھای درمانی شما در از طرح  •
 طوالنی مدت کاھش یابد.

نقاط قدرت و ضعف،    از آنجایی کھ در بازار کار رقابت باالیی وجود دارد، •
کرده، بر روی توانایی ھای خود تمرکز   شناساییفرصت ھا و خطرات را  

 کرده و برای شروع کسب و کار بھترین تصمیم گیری را انجام دھید.
واقع بین  د شد؛ ا صرف ھزینھ ھای اجاره خواھممد شدرآ عمده ی بخش  •

 ا بودجھ ی خود انتخاب کنید.ب  باشید و خانھ ای متناسب 
در    برخوردار سازد، کھ شما را از مواھب بیمھ  در جستوجوی شغلی باشید   •

 استفاده نمایید. خویش فرماغیر این صورت از بیمھ ھای  
را انتخاب نمایید کھ مھارت ھای کاری شما را  موزشی رشتھ و سیستمی آ •

 یق شما بھبود می بخشد. در راستای عال
حتما بخشی از درآمد خود را برای ھزینھ ھای تحصیل و رفاه فرزندان  •

   خود پس انداز کنید.
مداراک شناسی خود را گم کرده اید، بھ دفاتر پیشخوان دولت در اگر  •

نزدیکی محل زندگی خود مراجعھ کرده و برای دریافت مدارک خود اقدام  
 کنید.

بنابراین تالش نمایید تا با  شوار و پر چالش است.استقرار مجدد روندی د •
ت آشنا شوید و برای مدیری  برگ  این گزاره داخل  تمھیدات ارائھ شده در
 .و شکیبا باشید امیدوارموفقیت آمیز چالش ھا 
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