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مطالب رشفهرست   نا

ن مایل یم شود. اطالعات داخل  این پروژه توسط دف�ت فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهجویان تام�ی
ین توجه جمع آوری شده است. با این وجود  آلمان IOM این گزاره برگ کشوری با حسن نیت و بیش�ت

د. عالوه بر این  آلمان در IOM ،هیچگونه مسئولیت یا تعهدی در خصوص خطا و کوتایه بر عهده نیم گ�ی
.مقابل نتایج و تصمیم های برگرفته شده از اطالعات داخل این گزاره برگ کشوری مسئول نیم باشد
 برای اطالعات بیش�ت درباره ی بازگشت و استقرار مجدد داوطلبانه لطفا از پورتال اطالعات به آدرس

WWW.RETURNINGFROMGERMANY.DE مراجعه کرده و یا با دف�ت بازگشت و استقرار مجدد
محیل خود تماس حاصل فرمایید



درمانی ١خدمات  درمانی١ خدمات 

اطالعات کیل
اتباع  برای  پایه  درما�ن  بیمه ی  نوع  چهار 
ایرا�ن موجود یم باشد. این بیمه های درما�ن 
بیمه ی  اجتمایع،  ن  تام�ی بیمه ی  از  عبارتند 
بیمه ی  و  درما�ن  خدمات  بیمه ی  سالمت، 
پایه  بیمه های  پوشش  مسلح.  وهای  ن�ی
خدمات  دارو،  تهیه ی  برای  کمک  شامل 
ه یم باشد.  ، واکسن و غ�ی درما�ن و بیمارستا�ن
بیمه  پوشش  تحت  زیبا�ی  جرایح های 
حمایت  بیمه  کت  �ش توسط  و  نیم باشند 

نیم شوند. 
درمان  بیمه های  پوشش  کیل،  طور  به 
دریافت  برای  افراد  و  یم باشد  محدود  پایه 
، از بیمه ی درما�ن تکمییل که  خدمات بیش�ت
ن یم شود  کت های خصویص تام�ی توسط �ش
ند. بیمه ی تکمییل بیمه ای مکمل  کمک یم گ�ی
درجهت  آن  از  توانند  یم  افراد  که  است 
ن هزینه های خدما�ت که بیمه ی معمویل  تام�ی

پوشش نیم دهد استفاده کنند.
نوین،  درما�ن  روش های  توسعه ی  دلیل  به 
به  رو  تقاضای  و  باال  پزشیک  هزینه های 
آنها،  تنوع  و  بیمه   پوشش  برای  افزایش 
جهت  تکمییل  درما�ن  بیمه ی  کت های  �ش
کمک  مردم  به  پزشیک  هزینه های  ن  تام�ی

یم نمایند.
بیمه ای که در ذیل  کت های  نمونه �ش برای 
آمده، پوشش بیمه  ی درما�ن خصویص ارائه 

یم دهند. 
حق بیمه ی مربوطه با توجه به نوع پوشش 

ه متفاوت است: بیمه، سن و غ�ی

بیمه ایران
تلفن: 982186092238+

فکس:982188954669+  

+982188954698
http://iraninsurance.ir/home

بیمه آسیا
تلفن: 982188800950-60+

www.bimehasia.com
info@asiainsurance.ir

ز بیمه ال�ب
تلفن: 98211547+

فکس: 982122923846+  
  http://www.alborzins.com

بیمه نوین 
تلفن: 982123047+

فکس: 22923846 9821+ 
https://www.novininsurance.com 

مزایا و هزینه ها
هنگام  ارائه شده که  به طرح  توجه  با  مزایا 
ن توضیح داده یم شود،  ثبت نام به مراجع�ی
و  در کسب وکار  فردی  اگر  است.  متفاوت 
تمایم  کار کند،  به  وع  �ش ایرا�ن  سازمان  یا 
یم  داده  پوشش  کارفرما  توسط  هزینه ها 
باید  هزینه ها  صورت،  این  غ�ی  در  شود. 

شخصا توسط خود فرد پرداخت شود.
اطالعا�ت درباره ی بیماری های نادر

در ایران سازمان  ها�ی برای بیماری های نادر 
وجود دارند که خدمات مختل�ن به افراد مبتال 
بنیاد  یم دهند.  ارائه  بیماری ها  قبیل  این  به 
انتفایع  غ�ی و  میل  نهادی  نادر  بیماری های 
انجام  جمله  از  متنویع  خدمات  است که 
افزایش آگایه ، ظرفیت سازی و  تحقیقات، 

حمایت مایل از بیماران انجام یم دهد. لیست 
کلینیک و آزمایشگاه های  نادر،  بیماری های 
تخصیص در وبسایت این نهاد به آدرس زیر 

موجود است:
https://radoir.org/fa

وبسایت های مفید برای بیماران نادر

سامانه ثبت نام بیماران نادر:
/http://84.241.37.244:2021/sabna

سامانه مدیریت بیماری های نادر:
https://rda.behdasht.gov.ir/login 

کلینیک تخصیص نادر
بنیاد  به  وابسته  نادر  تخصیص  کلینیک   
تزریقات،  مانند  خدما�ت  نادر،  بیماری های 
نوار قلب، نوار مغز، نوار عصب و عضله، 
با  آندوسکو�پ  نوار گوش،   ، اکو کاردیوگرا�ن
، آندوسکو�پ بدون بیهو�ش و تست  بیهو�ش
بیماران  ن  همچن�ی یم دهد.  ارائه  اسم�ی  پاپ 

یم توانند با شماره تماس            
مشاوره  خدمات  از   2166919371-2   
تلف�ن رایگان استفاده کنند و بصورت آنالین 

ند: از طریق وبسایت زیر نوبت بگ�ی
/https://cli¬nic-nader.ir

شمایل،  جمالزاده  خیابان  تهران،  آدرس: 
بعد از تقاطع خیابان نرصت، کوچه شهید 

مهاجری خامنه، پالک 14، طبقه 1.
تلفن تماس:2-66919371 9821+

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نادر
در حال حا�ن این آزمایشگاه در بخش های 

تخصیص زیر خدمات ارائه یم دهد:
آنالین،  مشاوره  آنالین،  نوبت  دریافت 
در  آزمایش  انجام  ی،  نمونه گ�ی و  پذیرش 
�ولوژی،  انعقاد،  و  هماتولوژی  ل،  ن م�ن
هورمون  ادرار،  بیوشییم  خون،  بیوشییم 
و  ادرار  ن  آنال�ی ایمونولوژی،  شنا�، 
میکروب شنا�، انگل شنا�، پاتولوژی، 

سیتولوژی و ارسال جواب.
/https://lab-nader.ir  :وبسایت

شمایل،  جمالزاده  خیابان  تهران،  آدرس: 
بعد از تقاطع خیابان نرصت، کوچه شهید 

مهاجری خامنه، پالک 14، طبقه 1.
تلفن:  982166919373-4+

اسالیم  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت 
ایران

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالیم ایران 
ه.ش)   1301) میالدی   1922 سال  در 
الملیل  ن  ب�ی کمیته  توسط  و  شد  تأسیس 
و  شد  شناخته  رسمیت  به  �خ  صلیب 
ن الملیل  پس از آن به عضویت فدراسیون ب�ی
احمر  هالل  و  �خ  صلیب  جمعیت های 

درآمد.
این سازمان خدمات متعددی ارائه یم دهد. 
زمینه ی  در  سازمان  این  خدمات  از  بریحن 
 ، ، کار درما�ن یوترا�پ ن سالمت عبارتند از: ف�ی
 ، ، آب درما�ن ، گفتار درما�ن شنوا�ی سن�ب
م بالی�ن و  ن ، نورولوژی، هیپنوت�ی تغذیه بالی�ن

. مکانوترا�پ
ن این سازمان دوره های آنالین رایگان  همچن�ی
اقدامات  جمله  از  مختل�ن  زمینه های  در 
اولیه،  اصول کمک های  حوادث،  در  الزم 
واکسیناسیون  و  کووید19-  از  ی  پیشگ�ی
برگزار یم کند که از طریق وبسایت زیر در 



درمانی خدمات  درمانی١١ خدمات 

س یم باشد: دس�ت
/https://learn.khadem.ir 

/http://rcs.ir :وبسایت
داماد،  م�ی از  باالتر  ولیعرص،  خیابان  آدرس: 
نبش خیابان رشید یاسیم، ساختمان صلح، 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالیم ایران

تلفن تماس: 982188201000-9+

بنیاد امور بیماری های خاص
نهاد  یک  خاص  بیماری های  امور  بنیاد 
به  افرادی که  به  است که  ایرا�ن  دول�ت  غ�ی
هموفییل،  تاالسیم،  خاص  بیماری های 
 ، ن همودیال�ی و  ن  دیال�ی کلیه،  مزمن  نارسا�ی 
ام اس  ، دیابت، �طان،  ا�ی �ب پیوند کلیه، 
درما�ن  خدمات  هستند،  مبتال  اوتیسم  و 
ارائه یم دهد. این بنیاد ده شعبه در ده شهر 

مختلف ایران دارد.
 www.cffsd.org :وبسایت

ق)،  آدرس: تهران، بزرگراه صدر(غرب به �ش
خرویحب بلوار کاوه شمال ، خيابان بهارجنو�ب 

، پالک 2. �ت ، نبش کوچه سعید �ش
 ،  (021)  22783465 تماس:  تلفن های 

(021) 22783467
فکس: 22765423  (021)

info@cffsd.org :ایمیل
cffsd@ymail.com

مرکز درما�ن تخصیص سوده
در  واقع  سوده،  تخصیص  درما�ن  مرکز 
امور  بنیاد  به  وابسته  و  تهران  جنوب غر�ب 
تخصیص  درما�ن  نهاد  خاص،  بیماری های 
در  که  یم باشد  بیماری ها  از  گرویه  برای 
شناخته  خاص  بیماری های  نام  به  ایران 

حال  در  یه  خ�ی مجموعه ی  این  یم شوند. 
 ، ن همودیال�ی فعال  بخش های  دارای  حا�ن 
دیابت،  کلینیک  هموفییل،  تاالسیم، 
عمویم،  درمانگاه  پاتوبیولوژی،  آزمایشگاه 
پایگاه  تخصیص،  فوق  و  تخصیص  بخش 
واحد  روانشنا�،  مشاوره  واحد  سالمت، 
تغذیه و واحد مددکاری یم باشد. الزم به ذکر 
مرکز  بزرگ ترین  عنوان  به  مرکز  این  است 
درما�ن  خدمات  تهـــران  جنوب  ن  همودیال�ی
کامال رایگان به بیش از 400 نفر بیمار ثابت 

مبتال به نارسا�ی مزمن کلیه ارائه یم دهد.
 

گ
ن با هدف رسید� واحد مددکاری این مرکز ن�ی
به مشکالت بیماران و در راستای رفع بریحن 
ی امور اجتمایع  مشکالت اقتصادی و پیگ�ی
از  بیماری  بر  عالوه  بیماران که  معیش�ت  و 
این عزیزان  ند،  ن رنج می�ب  ن�ی

گ
مشکالت زند�

را از طریق انجام خدما�ت از قبیل: پرداخت 
دارو،  مسکن،  ذهاب،  و  ایاب  هزینه های 
یه برای فرزندان بیماران، مشاوره  ن تهیه جه�ی
ی  بس�ت و  درمان  هزینه های  تخفیف  اخذ  و 

بیماران مورد حمایت قرار یم دهد.
 /https://soodehmc.ir :وبسایت

میدان  واوان،  شهرک  اسالمشهر،  آدرس: 
، مرکز درما�ن سوده. امام خمی�ن

تلفن:  982154469+
پذیرش مستقیم:  989375794646+

یس به امکانات پزشیک و پزشکان دس�ت
به  ن  روستانش�ی جمعیت  تمام  حدودا 
خانه های  در  اولیه  بهداش�ت  مراقبت های 
روستا�ی  بهداشت  مراکز  و  بهداشت 
� دارند. گرچه این تعداد در مناطق  دس�ت
ن کم�ت یم باشد، اما این خال بخو�ب  شهرنش�ی
ان شده است.  توسط بخش خصویص ج�ب

نظارت،  بهداشت  وزارت  میل،  سطح  در 
ن بودجه  سیاست گذاری، برنامه ریزی، تام�ی
در  دهد.  یم  انجام  را  طرح ها  ی  راه�ب و 
پزشیک  علوم  دانشگاه های   ، استا�ن سطح 
برجسته ترین  درما�ن  بهداش�ت  خدمات  و 
موسسات دول�ت هستند که خدمات درما�ن 
پاسخگوی  و  یم کنند  فراهم  مردم  برای  را 
نیازهای آن ها در زمینه ی بهداشت فردی، 
سطح  در  یم باشند.  محییط  و  جمیع 
بهداشت  شبکه ی   ، روستا�ی و  شهری 
ناحیه  بهداشت  مرکز  از  متشکل  ناحیه ای 
 ، روستا�ی و  شهری  بهداشت  مراکز  ای، 
پست های بهداشت و خانه های بهداشت، 
مسئولیت های ذکر شده را بر عهده دارند. 
پزشیک،  علوم  دانشگاه های  بر  عالوه 
کت های بیمه  بخ�ش از خدمات توسط �ش
سازمان  ناحیه ای  و  استا�ن  واحدهای  و 
واحدهای  یم شود.  فراهم  اجتمایع  ن  تام�ی
مراکز  بهداشت/  (خانه های  جان�ب 
ساختمان های  در  واقع   ( روستا�ی درما�ن 
خدمات  پزشیک  علوم  دانشگاه های 
بهداش�ت رایگان ارائه یم دهند. در واحدهای 
دیگر بیماران با پرداخت بخ�ش از هزینه ها 
بر اساس نوع بیمه ی درمان خود، خدمات 

مورد نیاز را دریافت یم کنند.
 161  ،2020 سال  در  بهداش�ت  نظام 
پروژه ی ساخت مراکز بهداش�ت روستا�ی را 
� به خدمات بهداش�ت  جهت بهبود دس�ت
تمرکز  با  ن  همچن�ی است.  نموده  تکمیل 
خانواده،  پزشک های  و  ارجایع  نظام  بر 
ی  پیشگ�ی جهت  را  خدما�ت  بسته های 
مناطق  در  درمان  و  مراقبت  بیماری،  از 

روستا�ی فراهم کرده است.
اگرچه به دلیل تحریم های اخ�ی علیه ایران 

داروهای  واردات  با  رابطه  در  مشکال�ت 
دارو،  جدی  کمبود  داشت،  وجود  خاص 
ات در نظام بهداشت  ن متخصص و یا تجه�ی
عمویم ایران وجود ندارد. هرچند این مسئله 
از دارو ها شده  افزایش قیمت بریحن  باعث 
وسیع  طور  به  دارو�ی  محصوالت  است. 
کشور  به  بهداشت  وزارت  نظارت  تحت 

وارد یم شوند. 
بخش خصویص به طور ویژه در شهرهای 
برای کسا�ن  و  یم باشد  س  دس�ت در  بزرگ�ت 
خدمات  و  بیمارستان ها  از  یم خواهند  که 
شوند  بهره مند  خصویص  بهداش�ت 
تقریبا  یم دهد.  ارائه  متفاو�ت  قیمت های 
تمایم خدمات بهداش�ت در بیمارستان های 
قرار  س  دس�ت در  ی  هزینه ی کم�ت با  دول�ت 
را  آن ها  یم تواند  درما�ن  بیمه ی  و  دارند 
پوشش  دهد. اگرچه گایه به دلیل صف و 
پذیرش،  برای  طوال�ن  زمان  مدت  انتظار، 
به�ت  خدمات  و  شلوغ  بسیار  عمویم  مراکز 
افراد ترجیح  مراکز درما�ن خصویص، بریحن 
یم دهند با پرداخت هزینه ی بیش�ت به مراکز 

درما�ن خصویص مراجعه کنند.

روند پذیرش
بیمارستان ها و درمانگاه ها در تمایم مناطق 
پذیرش  یم باشند.  موجود  ایران  شهرهای 
در  بیمارستان ها  توسط  اورژان�  موارد 
روز  هفت  و  شبانه روز  ساعات  تمایم 
ایط  هفته اجباری است. بیمارا�ن که در �ش
اورژان� قرار ندارند بسته به تصمیم خود 
یم توانند به پزشک، درمانگاه و یا بیمارستان  
است  به�ت  کنند.  مراجعه  خود  منطقه ی 
درما�ن  مرکز  با  ابتدا  نوبت  دریافت  برای 

مورد نظر تماس گرفته شود.



یس به دارو و هزینه های آن دس�ت
هالل احمر به عنوان نقطه ی کانو�ن واردات 
است  شده  درنظر گرفته  خاص  داروهای 
داروخانه های  طریق  از  را  ها  دارو  این  و 
قرار  خاص  بیماران  اختیار  در  مشخص 
ایران  در  داروها  اک�ث  طور کل،  به  یم دهد. 
ممکن  داروها  از  بعیصن  هستند.  موجود 
است در اثر تحریم ها قیمت باالتری داشته 
به مقدار کم عرضه  باشند. داروها معموال 
سیاه  بازار  در  آن ها  پخش  از  تا  یم شوند 

ی شود. جلوگ�ی

اطالعات تماس داروخانه های اصیل:
تقاطع 	  تهران،  احمر:  هالل  داروخانه  

 . خیابان طالقا�ن و خیابان سپهبد قر�ن
تلفن:

 	+982188803876-9
خیابان 	  تقاطع  تهران،  آبان:  داروخانه 

کریمخان زند و خیابان خردمند.
 تلفن: 5-88849011 9821+    

خصوص  در  بیش�ت  اطالعات  برای کسب 
با�ت داروخانه های هالل احمر به وبسایت 

زیر مراجعه کنید:
http://www.mpo-helal.org/fa/pharma-

cylist/centralpharmacy

اطالعات کیل درمورد کووید19-
اطالعیه های زیادی در خصوص کووید19- 
ه در  ، پوس�ت و غ�ی وجود دارد که به شکل ب�ن
خیابان ها، مراکز درما�ن و مکان های عمویم 

دیگر دیده یم شود.
ن تر آمده، یم توانید  در وبسایت ها�ی که پای�ی
خصوص  در  را  بروشورها�ی  و  اطالعیه  
کووید19-  کننده ی  ی  پیشگ�ی اقدامات 

مشاهده کنید:
http://dh.zaums.ac.ir/39136.page

https://health.nkums.ac.ir/Catego-
ry/33041

http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/bro-
 shour.pdf information brochure

http://iec.behdasht.gov.ir/  
 uploads/poster_a3.pdf Poster

http://iec.behdasht.gov.ir/  
  uploads/hand_washing02.pdf

http://iec.behdasht.gov.ir/uploads/coro-
 na.pdf

عالئم  درصور�ت که  یم شود  توصیه 
با  دادید،  تشخیص  خود  در  را  کووید19- 
به  چنانچه  ید.  بگ�ی تماس   4030 شمارۀ 
معاینات پزشیک و تست کرونا نیاز داشتید، 
و  ساعته   16 درما�ن  مراکز  به  یم توانید 
کنید.  مراجعه  مرجع  بیمارستان های  یا 
انجام  برای  ن  ن�ی دول�ت  غ�ی آزمایشگاه های 

س هستند. تست کرونا در دس�ت
عموم  برای  خایص  برنامه ی کشوری  هیچ 
این خصوص وجود  یا مهاجران در  مردم و 
ندارد. تمایم افراد شامل بازگشتگان ایرا�ن و 
یا مهاجران ساکن ایران یم توانند برای درمان  
بهداش�ت  مراقبت  سیستم  به  بیماری کرونا 

عمویم مراجعه کنند. 
برنامۀ  با کمک  مهاجرت  ن الملیل  ب�ی سازمان 
اقدامات  به کرونا،  پاسخ  درخصوص  خود 
اتژییک ارائه داده است که از جمله ی این  اس�ت
این  و کاهش  ی  پیشگ�ی به  اقدامات یم توان 
بیماری و برنامه های سازمان های مربوطه ی 
و  آن ها  زیرمجموعۀ  سازمان های  میل، 
سازمان های خاریحب در پاسخ به کرونا اشاره 
ل  این اقدامات کمک به کن�ت از  کرد. هدف 
انتقال این بیماری و کاهش اثرات من�ن آن 
در جامعه و کاهش حجم کاری در سیستم 

مراقبت بهداش�ت عمویم یم باشد. این برنامه 
دارای دو رکن اصیل است:

مشارکت 	  و  خطرات  اطالع رسا�ن 
خدمات رسا�ن  به  کمک  اجتمایع: 
کردن  فعال  مهاجران؛  آموزش  و 
ارتبایط  شبکه های  و  اجتماعات 
مهاجران به روش ها�ی که از نظر زبا�ن 

 مناسب هستند.
گ

و فرهنیک
سازمان 	   : خرویحب و  ورودی  مرزهای 

افزایش  به منظور  مهاجرت  ن الملیل  ب�ی
 ، خرویحب و  ورودی  مرزهای   

گ
آماد�

بندی  اولویت  اقام�ت  مراکز  و  کمپ ها 
ین حضور را در  شده که مهاجران بیش�ت
انها دارند، از دولت و دیگر سازمان های 

درمانی ١خدمات  درمانی١ خدمات 

دسترسی برای عودت کننده ګان

ایط و الزامات: �ش
متامی ایرانیان، از جمله بازگشتگان، مشمول مراقبت های 

نوع  دو  می باشند.  درمانی  خدمات  و  اولیه  بهداشتی 

طریق  از  دارد:  وجود  سالمت  عمومی  بیمه  پوشش 

استخدام )بیمه تامین اجتامعی( و یا خویش فرما )بیمه 

معموال  درمانی(.  خدمات  و  سالمت  اجتامعی،  تامین 

والدین شان  سالمت  بیمه  پوشش  تحت  کودکان  بیمه ی 

می باشد.

روند ثبت نام:

برای ثبت نام بیمه سالمت خویش فرما می توانید به دفرت 

رشکت بیمه موردنظر در شهر خود مراجعه فرمایید.

Photo: Unsplash 2020/ Ashkan Forouzani
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 دسترسی برای عودت کننده ګان
مشخصی مبلغ  که  افرادی  الزامات:  و   شرایط 
ا ی و  اند  پرداخته  بیمه  کت  �ش به  ماهانه   را 
را خود  سهم  ماه   6 مدت  به   کارفرمایشان 

.پرداخته باشد
جمله از  یان  ایران تمایم  ام:  ن ثبت   روند 
بیمه ام  ن ثبت  برای  توانند  یم   بازگشتگان 
آدرس به  اجتمایع  بیمه  وبسایت  به  ن�ت اجتمایع  ا  /https://eservices.tamin.ir  این�ت ی  و 

کت های خصویص بیمه مراجعه فرمایند �ش

اطالعات کیل
منت�ش شده  اطالعات  اساس جدیدترین  بر 
توسط مرکز آمار ایران در بهار سال 2021، 
فعالیت)  (نرخ  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
جمعیت 15 سال به باال حایک از آن است 
که41.4  درصد جمعیت سن کار (15 سال 
به باال)، فارق از مسئله ی استخدام، از نظر 
ن نشان  اقتصادی فعال بودند. نتایج همچن�ی
زنان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  که  یم دهد 
روستا�ی  مناطق  از  شهری کم�ت  مناطق  در 
یم باشد. این نرخ در مقایسه با نرخ مشارکت 
ن کم�ت یم باشد. مطالعه ی  اقتصادی مردان ن�ی
کل  اقتصادی  مشارکت  نرخ  ات  تغی�ی روند 
 0.4 شاخص  این  دهد که  یم  نشان  کشور 
درصد در مقایسه با بهار سال 2021 کاهش 
جمعیت  اشتغال  ان  ن م�ی برر�  است.  یافته 
15 سال به باال نمایانگر آن است که 37.7 
باال)  به  سال   15) سن کار  جمعیت  درصد 
شاغل هستند. این شاخص در میان مردان و 

در مناطق روستا�ی باالتر بوده است.
توسط  ماهیانه ی  مصوب  دستمزد  حداقل 
یک  برای   2022 سال  در  عایل کار  شورای 
یم باشد  ریال   56,797,500 مجرد  فرد 
 (https://shoghl.mcls.gov.ir/portal)
که در مقایسه با سال گذشته 53,3 درصد 
افزایش یافته است. برای اطالعات بیش�ت به 

وبسایت زیر مراجعه کنید.
/https://en.irna.ir

برر� نرخ بیکاری جمعیت 15 سال به باال 
جمعیت  درصد   8,8 است که  آن  از  حایک 
شغل  بدون  کار)  بالقوه  وی  (ن�ی فعال 
 15 شاغل  افراد  تعداد  برر�  یم باشند. 
سال به باال با زمان کاری معمول 44 ساعت 
درصد   5/33 یم دهد که  نشان  بیش�ت  یا  و 

افراد شاغل به طور متوسط 44 ساعت در 
وی کار  هفته و یا بیش�ت کار یم کنند. با�ت ن�ی
اقتصادی،  بحران  مانند  اقتصادی  دالیل  به 
، بودن در  ن شغل با ساعات کاری بیش�ت نیاف�ت
کاری و درخواست افراد شاغل  فصل های غ�ی
 44 از  کم�ت  در طول هفته،  بیش�ت  برای کار 

ساعت در هفته کار یم کنند. 

ن شغل یاف�ت
� به بازار  ن کارت شناسا�ی برای دس�ت داش�ت
و کار،  وع کسب  �ش برای  یم باشد.  الزم  کار 
ن مجوز از اتحادیه ی مربوطه الزامیست.  گرف�ت
را  خدما�ت  �ا� کشور  در  اشتغال  دفاتر 
تحت نظر وزارت کار به افراد جویای کار ارائه 
ن شغل  یم دهند. این دفاتر افراد را جهت یاف�ت
 ها و تجربیات شان 

گ
مناسب بر اساس شایستیک

به  بیش�ت  اطالعات  برای  یم نمایند.  کمک 
وبسایت زیر مراجعه فرمایید:

 https://karyabi.mcls.gov.ir/fa/dakheli
معت�ب  دانشگایه  یا  حرفه ای  مدرک  ن  داش�ت
افزایش  شغل  ن  یاف�ت برای  را  افراد  شانس 
طریق  از  شغل  ن  یاف�ت راه  ین  به�ت یم دهد. 

نت و رسانه های اجتمایع یم باشد.  این�ت
کردن  پیدا  برای  ویسایت ها�ی  ن  همچن�ی  
فرصت های شغیل به صورت آنالین وجود 

دارد:
/https://www.e-estekhdam.com

https://karboom.io/jobs 
/https://iranestekhdam.ir 

/https://www.sheypoor.com 
/https://jobinja.ir 

https://shoghl.mcls.gov.ir/portal

کمک هزینه ی بیکاری
اشتغال تان  مدت  یط  درصور�ت که  تنها 
هزینه ی مشخیص بصورت ماهیانه (حداقل 
یا کارفرمایتان  شما  توسط  ماه)   6 مدت  به 
باشد،  شده  پرداخت  بیمه   کت  �ش یک  به 
به  دولت  توسط  بیکاری  کمک هزینه ی 
پرداخ�ت  ان  ن م�ی حداقل  د.  یم گ�ی تعلق  شما 
سالمت/  بیمه  (شامل  بیمه  حق  ماهیانه ی 
بیکاری)  کمک هزینه ی   /

گ
بازنشستیک حقوق 

شخص  ماهیانه ی  حقوق  از  درصد   30
و  توسط کارفرما  آن  درصد  یم باشد که 23 
7 درصد آن توسط کارمند پرداخت یم شود. 
افرادی که این مبلغ را حداقل به مدت 6 ماه 
ایط  �ش واجد  باشند،  پرداخت کرده  متوایل 
برای دریافت 55 درصد از حقوق ماهیانه ی 
خود یم باشند. تمایم افراد شاغل که حداقل 
به مدت 6 ماه حق بیمه ی خود را پرداخته  
کرده  و ناخواسته بیکار شده اند، یم توانند از 
مزایای بیمه ی بیکاری حداقل به مدت 6 ماه 

بهره مند شوند. بازنشستگان، افراد خاریحب 
ن از این قاعده مستث�ن هستند.  و معلول�ی

تحصیالت وآموزش 
ایران  در  بسیاری  خصویص  آموز�ش  مراکز 
بیکاری،  باالی  نرخ  دلیل  به  دارند.  وجود 
از  را  مراکز  این  تا  است  تالش  در  دولت 
ای  حرفه  و  ف�ن  آموزش  سازمان  طریق 
مدارس  از  فهرس�ت  دهد.  ش  گس�ت ایران 
تمایم  در  تحصییل/آموز�ش  موسسات  و 
کسب  برای  یم باشد.  موجود  شهرداری ها 
و  ف�ن  مراکز  خصوص  در  بیش�ت  اطالعات 

حرفه ای به وبسایت زیر مراجعه فرمایید:
http://inst.tehrantvto.ir/index.as-

px?pageid=246Photo: Unsplash 2019/ Omid Armin

دسترسی برای عودت کننده ګان

ایط و الزامات دریافت کمک هزینه ی بیکاری: �ش
بیمه  رشکت  به  ماهیانه  را  مشخصی  مبلغ  که  افرادی 

سهم  ماه   6 مدت  به  کارفرمایشان  یا  و  کرده  پرداخت 

این  دریافت  واجد رشایط  باشد،  کرده  پرداخت  را  خود 

کمک هزینه می باشند.

روند ثبت نام:

برای ثبت نام بیمه تامین اجتامعی خویش فرما می توانید 

به دفاتر سازمان تامین اجتامعی در شهر خود مراجعه 

فرمایید.



مسکن ٣ مسکن ٣

اطالعات کیل
تاث�ی  مسکن  قیمت  بر  مختل�ن  عوامل 
دلیل  به  عوامل  این  از  بریحن  یم گذارد. 
برای  هستند.  گذارتر  تاث�ی روزانه  ات  تغی�ی
ن عامیل نیست که بصورت  مثال، قیمت زم�ی
و  مبادله  نرخ  اما  شود؛  تغی�ی  دچار  روزانه 
قیمت آهن آالت، به خصوص میله گرد از 
ات قیمت در بازار مسکن  عوامل اصیل تغی�ی
یم باشد. به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی، 
افزایش  تهران  در  مسکن  قیمت  ن  میانگ�ی
بهار  در  آمار  آخرین  طبق  است.  یافته 
مربــع  م�ت  هر  قیمت  ن  میانگ�ی  ،2022 سال 
ریال   330,000,000 تهران  در  آپارتمان 
یم باشد. این مبلغ در مقایسه با سال گذشته 
قیمت  است.  داشته  توجیه  قابل  افزایش 
به موقعیت مکا�ن آن در  با توجه  آپارتمان 
تهران و شهرهای دیگر متفاوت است. برای 
اطالعات بیش�ت به وبسایت های زیر مراجعه 

کنید:
https://www.mrud.ir 

/https://kilid.com
تعداد کا�ن  به  آپارتمان   و  خانه  بطور کیل، 
در تهران و �ا� کشور وجود دارد. قیمت 
خرید و یا اجاره ی مسکن به موقعیت مکا�ن 
 دارد. معموال برای اجاره ی ملک 

گ
آن بستیک

در ایران به پیش پرداخت و اجاره ی ماهیانه 
موقعیت  اساس  بر  آن  مبلغ  است که  نیاز 
متفاوت  ملک  اژ  م�ت و  ایط  �ش  ، مکا�ن
برای بریحن  تنها  یم باشد. خانه های سازما�ن 
از کارمندان دول�ت موجود یم باشد. مهاجرا�ن 
سکونت  برای  مکا�ن  بازگشت،  از  پس  که 
پیدا  راه حیل  که  زما�ن  تا  یم توانند  ندارند 
کنند در هتل مستقر شوند. قیمت مسکن 
روستا�ی  مناطق  در   

گ
زند� هزینه های  و 

ان تنوع  ن ن تر از شهرها یم باشد هرچند  م�ی پای�ی
باالتر  � مسکن در مناطق شهری  و دس�ت

است. 

ن مسکن یاف�ت
برای  محدودی  دول�ت  کمک هزینه های 
افراد  و  دارد  وجود  اجاره ی مسکن  و  خرید 
باید بودجه ی خود را برای خرید و اجاره ی 
ن  ین راه برای یاف�ت مسکن مدیریت کنند. به�ت
مسکن، مراجعه به مشاور امالک است که 
ح�ت در روستاهای کوچک ایران هم موجود 
مفیدی  وبسایت ها�ی  ن  همچن�ی باشد.  یم 
وجود  آنالین  بصورت  مسکن  ن  یاف�ت برای 

دارند.
 /https://kilid.com

/https://delta.ir
/https://www.ihome.sale

کمک هزینه های مرتبط با مسکن
برای  را  گوناگو�ن  وام های  مسکن  بانک 
یان  مش�ت متفاوت  نیازهای  به  پاسخگو�ی 
برای  بودن  ایط  �ش واجد  یم دهد.  ارائه 
به  اول  درجه ی  در  مسکن  وام  دریافت 
سابقه ی حساب بانیک و توانا�ی شخص برای 
دیگری  مولفه های  دارد.   

گ
بستیک بازپرداخت 

موقعیت  تاهل،  وضعیت  سن،  جمله  از 
بر  ن  ن�ی ه  غ�ی و  مایل  تعهدات  درآمد،  مایل، 
دریافت  برای  شخص  بودن  ایط  �ش واجد 
گذار هستند. برای اطالعات  وام مسکن تاث�ی
ن�ت زیر مراجعه فرمایید: بیش�ت به آدرس این�ت

https://www.bank-maskan.ir/rial-loans
یم توانند  ن  ن�ی ایط  �ش واجد  خانواده های 
برای  شوند.  بهره مند  مسکن  اجاره  وام  از 
ن�ت  اطالعات بیش�ت و ثبت نام به آدرس این�ت

در  فرمایید.  مراجعه     saman.mrud.ir
ایران سازمان ها�ی وجود دارند که افراد را با 
یم کنند.  حمایت  آن ها  آسیب پذیری  توجه 
، زنان �پرست خانوار، افراد مسن  ن معلول�ی
و کمیته ی  بهزبس�ت  سازمان  توسط  ه  غ�ی و 
این  یم شوند.  حمایت  خمی�ن  امام  امداد 
افراد  به  مسکن  اجاره ی  برای  سازمان ها 
ایط  آسیب پذیر کمک یم کنند. افراد واجد �ش
برای نیازهای اسا� خود مانند مسکن، به 
ایط  �ش تحت  را  مبلغ کیم  ماهانه  صورت 
افرایش  دلیل  به  یم کنند.  دریافت  خاص 
ان درآمد در ایران  ن قیمت مسکن و کاهش م�ی
این مبالغ نیم تواند هزینه های مسکن را در 

ایران پوشش دهد.

Photo: Unsplash 2018/ Iman Soleimany Zadeh

دسترسی برای عودت کننده ګان
ه ایران جهت  ازگشته ب هیچ اقامتگایه برای افراد ب
اما  ندارد.  وجود  بازگشت  از  پس  موقت  استقرار 
ادغام  و  بازگشت  پروژه ی  تحت  که  افرادی  برای 
ن الملیل  ب�ی سازمان  به  مربوط  انه  ب داوطل مجدد 
مهاجرت بازیم گردند، یم توان در صورت درخواست 
برای چند روز هتل رزرو کرد. برای اطالعات بیش�ت 
ن الملیل مهاجرت کشوری  ب�ی ا دف�ت سازمان  ب لطفا 

ید. که در آن مستقر هستید تماس حاصل فرمای
شناخته  گرم خانه  ام  ن ه  ب که  موق�ت  ناهگاه های  پ
ار  یم شوند، فقط برای استقرار افراد �ب خانمان بسی

ادان یم باشد. آسیب پذیر و معت
و  انسان  قاچاق  یان  ان قرب برای  ناهگاه  پ و  مسکن 
، مادران مجرد 

گ
یان خشونت خانیک ان ، قرب بهره ک�ش

ه: و غ�ی
خدمات اورژانس اجتمایع برای گروه های به شدت 
جلسات   ،

گ
خانیک خشونت  یان  ان قرب و  آسیب پذیر 

ان  آن از  و  یم آورد  فراهم  را  ناهگاه ها�ی  پ و  مشاوره 
حمایت یم کند. 

ن�تشماره تماس اورژانس اجتمایع: 123 ن�ت ای آدرس  به  لطفا  بیش�ت  اطالعات  برای 
ید. http://123.behzisti.ir/  مراجعه فرمای
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اطالعات کیل
طریق  از  توانند  یم  ایرا�ن  شهروندان  تمایم 
اقدام  بیمه  برای  اجتمایع  ن  تام�ی سازمان 
است  ممکن  ن  ن�ی دیگر  خدمات  نمایند. 
بیمه ی  کت های  �ش یا  و  کارفرما  توسط 

خصویص ارائه شود.

گ
سیستم بازنشستیک

سه نوع پوشش بیمه برای تمایم ایرانیان در 
سیستم رفاه اجتمایع موجود یم باشد:

 -1 بیمه اجباری که شامل افرادی یم شود 
که توسط کارفرمای خود بیمه شده اند. در 
این نوع بیمه،  7درصد از حق بیمه از حقوق 
فرد مشغول به کار ک� یم شود و 23 درصد 

با�ت مانده را کارفرما یم پردازد.
که  مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه   2-
و کار یم شود. سه  مشمول صاحبان کسب 
ان 12، 14 و  ن نرخ متفاوت حق بیمه به م�ی
18 درصد وجود دارد که فرد بیمه شده باید 
دولت  ن  ن�ی را  بیمه  از حق  درصد   2 دازد.  ب�پ

افراد  تمایم  بیمه   سیستم  یم کند.  پرداخت 
استخدام شده و افراد خوداشتغال را تحت 
خوداشتغال  افراد  یم دهد.  قرار  پوشش 
را  بیمه  پوشش  از  مختل�ن  انواع  یم توانند 

انتخاب کنند.
 50 تا   18 افراد  شامل  اختیاری  بیمه   3-  
تحت  روز   30 حداقل  که  یم شود  سال 
 27 آن  بیمه ی  حق  بوده اند.  بیمه  پوشش 
بطور  شده  بیمه  فرد  باید  است که  درصد 
دازد. افرادی که سن شان باالتر  کامل آن را ب�پ
باشد یم بایست بابت سال های مازاد مبلیعن 
بیمه  این  برای  بتوانند  تا  پرداخت کنند  را 
برای  افرادی که  اگرچه  دهند.  درخواست 
بیش از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، 
در هر س�ن که باشند یم توانند از این بیمه 

استفاده کنند.
طرح های ویژه ی بیمه برای کارمندان دولت و 
س یم باشد.  وهای مسلح در دس�ت کارکنان ن�ی
ن اجتمایع  عضویت در سیستم بیمه ی تام�ی
بیمه  نوع  این  اجباریست.  کارمندان  برای 
شغیل  سوانح  و  بیماری  بیکاری،  مقابل  در 
ن در دوران  از افراد حفاظت کرده و همچن�ی

 از آنان حمایت یم کند.
گ

بازنشستیک
گروه های آسیب پذیر

درمورد  مشخیص  تعریف  که  آنجا�ی  از 
نیم توان  ندارد،  وجود  آسیب پذیری 
کرد.  دسته بندی  را  آسیب پذیر  گروه های 
دول�ت و  ، غ�ی با این حال سازمان های دول�ت
مردم نهاد خدمات ویژه ای به گروه های هدف 
خود ارائه یم دهند. به طور کیل، دو نوع مرکز 
آسیب پذیر  گروه های  به  خدمات  ارائه ی 
مراکز  و  دول�ت  مراکز  دارد:  وجود  ایران  در 
پرازدحام  معموال  دول�ت  مراکز  خصویص. 

افرادی  یم باشند.  طوال�ن  صف های  با  و 
نزدیک  ارتباط  و  خلوت تر  محیط های  که 
را  خدمات  ارائه دهندگان  و  متخصصان  با 
ترجیح یم دهند یم توانند به مراکز خصویص 
کوچک�ت  مراکز  عموما  که  کنند  مراجعه 
سازمان  دو  ایران  در  یم باشند.  تخصیص  و 
آسیب پذیر  افراد  به   

گ
رسید� برای  دول�ت 

 ، ن مراجع�ی نیازهای  به  توجه  با  دارد.  وجود 
خدمات به صورت نقدی یا کمک هزینه ارائه 
این خدمات به عنوان یک سیستم  یم شود. 
با  و  آسیب پذیر  افراد  برای  تکمییل  حمای�ت 

ن به شمار یم رود.  درآمد ناچ�ی
دول�ت  سازمان  مهم ترین  بهزیس�ت  سازمان 
ن  است که برای تمایم افراد مسن و معلول�ی
خدمات  سازمان  این  یم باشد.  س  دس�ت در 
آسیب پذیر  گروه های  به  را  ده ای  گس�ت
مخدر،  مواد  معتادان  مانند  گوناگون 
کودکان  کار،  کودکان  مجرد،  مادرهای 
ن ذه�ن و جسیم، افراد  �ب �پرست، معلول�ی
ه ارائه یم دهد. از خدمات سازمان  مسن و غ�ی
اجتمایع- جلسات  به  یم توان  بهزیس�ت 
، خدمات مشاوره، گرم خانه ها  روانشناخ�ت
و  ذه�ن  توانبخ�ش  خدمات  خوابگاه ها،  و 

ه اشاره کرد. جسیم، درمان اعتیاد و غ�ی
ن به زنان �پرست  کمیته امداد امام خمی�ن ن�ی
ه  غ�ی و  زندانیان  خانواده ی  ایتام،  خانوار، 
ارائه   شان 

گ
زند� بهبود  جهت  را  خدما�ت 

برای  عمویم  خدمات  به   � دس�ت یم دهد. 
برای  اما  یم باشد،  امکان پذیر  ایرانیان  تمایم 
پوشش  تحت  که  آسیب پذیری  گروه های 
حمایت  دارند،  قرار  انجمن ها  و  سازمان ها 
ارائه  ی  برای  مراکزی  است.  فراهم  ی  بیش�ت
خدمات به افراد نیازمند تحت نظر سازمان 

Photo: Unsplash 2018/ Bahram Bayat

برای  این خدمات  دارد.  ن وجود  ن�ی بهزیس�ت 
افراد آسیبپذیر رایگان یم باشند.

درباره ی  بیش�ت  اطالعات  کسب  برای 
یا  و  وبسایت  به  لطفا  بهزیس�ت  سازمان 

نشا�ن زیر مراجعه فرمایید:
https://www.behzisti.ir/ 

خیابان   ، خمی�ن امام  میدان  تهران، 
سازمان   ،۱۱۲۱ پالک  فیاض بخش، 

بهزیس�ت کشور
تلفن:

 +982166702001

سازمان بهزیس�ت
به وزارت کار،  وابسته  بهزیس�ت که  سازمان 

دسترسی برای عودت کننده ګان
ه ایران جهت  ازگشته ب هیچ اقامتگایه برای افراد ب
اما  ندارد.  وجود  بازگشت  از  پس  موقت  استقرار 
ادغام  و  بازگشت  پروژه ی  تحت  که  افرادی  برای 
ن الملیل  ب�ی سازمان  به  مربوط  انه  ب داوطل مجدد 
مهاجرت بازیم گردند، یم توان در صورت درخواست 
برای چند روز هتل رزرو کرد. برای اطالعات بیش�ت 
ن الملیل مهاجرت کشوری  ب�ی ا دف�ت سازمان  ب لطفا 

ید. که در آن مستقر هستید تماس حاصل فرمای
شناخته  گرم خانه  ام  ن ه  ب که  موق�ت  ناهگاه های  پ
ار  یم شوند، فقط برای استقرار افراد �ب خانمان بسی

ادان یم باشد. آسیب پذیر و معت
و  انسان  قاچاق  یان  ان قرب برای  ناهگاه  پ و  مسکن 
، مادران مجرد 

گ
یان خشونت خانیک ان ، قرب بهره ک�ش

ه: و غ�ی
خدمات اورژانس اجتمایع برای گروه های به شدت 
جلسات   ،

گ
خانیک خشونت  یان  ان قرب و  آسیب پذیر 

ان  آن از  و  یم آورد  فراهم  را  ناهگاه ها�ی  پ و  مشاوره 
حمایت یم کند. 

ن�تشماره تماس اورژانس اجتمایع: 123 ن�ت ای آدرس  به  لطفا  بیش�ت  اطالعات  برای 
ید. http://123.behzisti.ir/  مراجعه فرمای



تعاون و رفاه اجتمایع است، ییک از مهم ترین 
که  یم باشد  کشور  تخصیص  سازمان های 
آسیب پذیر  ق�ش  به  ده ای  گس�ت خدمات 
خدمات  شامل  خدمات  این  یم دهد.  ارائه 
مشاوره ی  جلسات  جمله  از  روانشنا� 
پیش  آموزش  مجازی،  و  حضوری   ، تلف�ن
آموزش  خانواده،   

گ
زند� آموزش  ازدواج،  از 

اضطراب  غربالگری   ،
گ

زند� مهارت های 
کودکان ۵ و ۶ ساله و مداخالت روانشناخ�ت 

در بحران ها و بالیای طبییع یم باشد.
ی  بیش�ت این قسمت یم توانید اطالعات  در 

در مورد خدمات بهزیس�ت دریافت کنید:
اورژانس اجتمایع 123

یم توانند  افراد   ،123 ی  شماره گ�ی با 
کارشناسان  با  خود  مشکالت  درخصوص 
تخصیص  خدمات  و  کنند  برقرار  ارتباط 
که  کارشناسان  گروه  نمایند.  دریافت 
متشکل از مددکاران اجتمایع و روانشناسان 
هدف  جامعه ی  به  یم باشد،  آموزش دیده 
نظر  از  یا  هستند  خطر  در  که  (افرادی 
 24 بصورت  دیده اند)  آسیب  اجتمایع 
یم دهند  ارائه  تخصیص  خدمات  ساعته 
مداخالت  به منظور  ورت  �ن درصورت  و 
، افراد را به  اجتمایع، روانشناخ�ت و حقو�ت

مراکز مربوطه ارجاع یم دهند.
این  دریافت  ایط  �ش واجد  که  افرادی 
از: زوج ها�ی که  خدمات یم باشند، عبارتند 
طالق گرفته اند، افرادی که دچار مشکالت 
ا�ن که   شدید هستند، زنان و دخ�ت

گ
خانواد�

از  یا  هستند  اجتمایع  آسیب  معرض  در 
افرادی که  دیده اند،  آسیب  اجتمایع  نظر 
قصد خودک�ش دارند یا به انجام آن اقدام 
کرده اند، کودکان کار و خیابان، هم�ان و 

فرزندا�ن که مورد سو استفاده قرار گرفته اند، 
رنج  اختالالت هویت جن�  از  افرادی که 
ان و پ�ان فراری و با�ت افراد  یم برند، دخ�ت
در هر سن و سایل که دچار مشکالت جدی 

هستند.

مشاوره
خدمات  مردم  عموم  به  بهزیس�ت  سازمان 
از  هدف  یم دهد.  ارائه  تلف�ن  مشاوره ی 
وری ترین  مشاوره ی تلف�ن برطرف کردن �ن
نیازهای روانشناخ�ت افراد و بهبود سالمت 
افرادی که  به  مشاوران  آن هاست.   روان 
ند کمک یم کنند تا نیاز هایشان  تماس یم گ�ی
را شناسا�ی کنند، برای مشکالتشان راه حیل 
ی خود را باال  پیدا کنند و توانا�ی  تصمیم گ�ی

ند. ب�ب
به   1480 تلفن  خط  استان ها  تمایم  در 
مشکالت افراد در زمینه های پیش از ازدواج، 
تحصیل،  نوجوانان،  و  کودکان  خانواده، 
عرص   6 تا  صبح   8 ساعت  از  ه  غ�ی و  کار 
و  رایگان است  این مشاوره  پاسخ یم دهد.  
برای  مبلغ کیم  باید  تنها  نده  تماس گ�ی فرد 

هزینه ی تماس تلف�ن پرداخت کند.

دول�ت مراکز مشاوره ی غ�ی
خدمات  مردم  عموم  به  بهزیس�ت  سازمان 
از  هدف  یم دهد.  ارائه  تلف�ن  مشاوره ی 
وری ترین  مشاوره ی تلف�ن برطرف کردن �ن
نیازهای روانشناخ�ت افراد و بهبود سالمت 
افرادی که  به  مشاوران  آن هاست.   روان 
ند کمک یم کنند تا نیاز هایشان  تماس یم گ�ی
را شناسا�ی کنند، برای مشکالتشان راه حیل 
ی خود را باال  پیدا کنند و توانا�ی  تصمیم گ�ی

ند. ب�ب
به   1480 تلفن  خط  استان ها  تمایم  در 
از  پیش  زمینه های  در  افراد  مشکالت 
نوجوانان،  و  کودکان  خانواده،  ازدواج، 
تا  از ساعت 8 صبح  ه  و غ�ی کار  تحصیل، 
6 عرص پاسخ یم دهد.  این مشاوره رایگان 
نده تنها باید مبلغ کیم  است و فرد تماس گ�ی

برای هزینه ی تماس تلف�ن پرداخت کند.

دوران  در  روانشناخ�ت  خودارزیا�ب 
ی کرونا همه گ�ی

آسیب های  کاهش  سیستم،  این  هدف 
از بحران کرونا یم باشد.  نا�ش  روانشناخ�ت 
نتایج و پیشنهادا�ت که در این سیستم ارائه 
یم شود بر اساس پاسخ های پرسشنامه بوده 
و  مداخالت  برای  جایگزی�ن  نیم تواند  و 
گفتگو های تخصیص باشد. برای انجام این 
مراجعه  زیر  ن�ت  این�ت آدرس  به  خودارزیا�ب 

کنید:
http://corona.behzisti.net

مداخالت جهت کاهش طالق
دارند  طالق  قصد  که  افرادی  همه ی 
دستورالعمل ها�ی  کردن  دنبال  با  یم توانند 
از خدمات  قید شده،  زیر  وبسایت  در  که 

ند. مشاوره بهره ب�ب
https://zaman.behzisti.net

مجوز  بهزیس�ت  سازمان  از  که  مراکزی 
گرفته اند

تمایم مراکزی که از سازمان بهزیس�ت مجوز 
فعالیت  مختلف  زمینه های  در  و  گرفته اند 
ن�ت زیر نام برده شده اند. یم کنند در آدرس این�ت

http://shafaf.behzisti.net/map

اجتماعی  رفاه  ٤ اجتماعی  رفاه  ٤

Photo: Unsplash 2019/ Behzad Ghaffarian



تحصیل  ٥ تحصیل  ٥

 اطالعات کیل
تحصیل در ایران شامل 12 سال آموزش در 
آموزش  عایل یم شود که  آموزش  و  مدرسه 
و  آموزش  ورازت  نظارت  تحت  مدرسه  در 
عایل  آموزش  و   (/https://medu.ir) پرورش 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نظارت  تحت 
دارد.  قرار   (/https://www.msrt.ir) فناوری 
قبل از دوران دانشگاه، در تمایم مدارس از 
، تفکیک جنسی�ت وجود  دوره ی پیش دبستا�ن
در  تقریبا  پیش دبستا�ن   و  مهدکودک   دارد. 
س  تمایم مناطق شهرهای مختلف در دس�ت
ستاره  (یک  مراکز  این  شهریه ی  یم باشد. 
 ، مکا�ن موقعیت  به  توجه  با  ستاره)  پنج  تا 
خدمات  کیفیت  سطح   ، آموز�ش امکانات 
ارائه ی شناسنامه ی  است.  متفاوت  ه  غ�ی و 
کودک و والدین، مدارک معاینه ی پزشیک و 
است.  الزایم  نام  ثبت  واکسن جهت  کارت 
و  شهریه  از  اطالع  برای  یم شود  پیشنهاد 

امکانات با مدیر مرکز صحبت کنید.

هزینه ها، وام و کمک هزینه
متوسطه   ، ابتدا�ی آموزش  کیل،  حالت  در 
رایگان است. هرچند مدارس  تقریبا  و عایل 
دریافت  به  مجاز  دول�ت  غ�ی دانشگاه های  و 
دانشگاه  ورودی  آزمون  یم باشند.  شهریه 
که کنکور نامیده یم شود بر اساس ظرفیت 
اینکه  به  با توجه  دانشگاه ها برگزار یم شود. 
سال های  طول  در  دانشگاه ها  ظرفیت 
گذشته افزایش یافته است، رقابت کم�ت از 
گذشته یم باشد. البته رقابت برای قبویل در 
دانشگاه های برتر ایران و رشته های پرطرفدار 
باالست.  و مهند� همچنان  پزشیک  مانند 
دورافتاده  مناطق  در  افرادی که   ، ن معلول�ی

ن خانواده های شهدا،   یم کنند و همچن�ی
گ

زند�
رزمندگان و جانبازان برای قبویل در دانشگاه 
هستند.  برخوردار  ویژه ای  سهمیه های  از 
اک�ث دانشگاه های ایران وام و کمک های مایل 
ارائه  خود  دانشجویان  به  را  خود  مختص 

یم دهند.
ن با توجه  اداره ی امور آموز�ش هر دانشگاه ن�ی
به رتبه ی معدل دانشجویان تخفیفا�ت را به 
آن ها ارائه یم دهد. شما یم توانید برای کسب 
به  ایط الزم  از �ش بیش�ت و اطالع  اطالعات 
وبسایت دانشگاه مربوطه مراجعه فرمایید. 

دول�ت  نهادی  دانشجویان،  رفاه  صندوق 
دانشجویان  ایط  �ش براساس  که  است 
تحصییل)  دورۀ  شهر،  تاهل،  (وضعیت 
کمک های مایل به آن ها ارائه یم دهد. لطفا 
برای کسب اطالعات بیش�ت به وبسایت زیر 

مراجعه کنید:
/https://www.swf.ir

تایید مدارک تحصییل خار�ب
نظر  زیر  دانش آموختگان  امور  کل  اداره 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت 
تایید و اعتبارسن�ب مدارک تحصییل خاریحب 
دانشگاه های  از  فهرس�ت  دارد.  عهده  بر  را 
خاریحب مورد تایید در وبسایت زیر قرار دارد: 

http://grad.saorg.ir/new2013 
تایید  برای  الزم  اطالعات  دریافت  جهت 
ن�ت زیر مراجعه  مدارک خاریحب به آدرس این�ت

کنید:
 http://grad.saorg.ir/new2013

تحصیل کودکان با نیازهای ویژه
و  توانبخ�ش  مسئله ی  اهمیت  به دلیل 

تحصیل کودکان با نیازهای ویژه و کودکا�ن 
، آسیب  که از مشکال�ت مانند آسیب شنوا�ی
 ، ذه�ن کم توا�ن  جسیم،  کم توا�ن   ، بینا�ی
اختالالت رفتاری و هیجا�ن و چندمعلولی�ت 
پرورش  و  آموزش  سازمان  یم برند،  رنج 
و  آموزش  وزارت  نظارت  تحت  استثنا�ئ 
دریافت  برای  است.  شده  تشکیل  پرورش 
مراجعه  زیر  وبسایت  به  بیش�ت  اطالعات 

کنید:
/http://csdeo.ir

وبسایت های مفید دیگر:
وبسایت  طریق  از  را  در�  یم توانید کتب 

زیر خریداری نمایید:
/https://irtextbook.com 

و  آموز�ش  مواد  به   � دس�ت جهت 
زیر  وبسایت  به  برای کودکان  آموز�ش  غ�ی

مراجعه کنید:
/https://www.roshd.ir

کودکان  برای  آنالین  آموز�ش  دوره های 
در  زیر  وبسایت  طریق  از  ویژه  نیازهای  با 

س است: دس�ت
/http://amoozesh.csdeo.ir

Photo: Unsplash 2019/ Mostafa Meraji

دسترسی برای عودت کننده ګان
بازگشت  از  پس  بالفاصله  ند  یم توان ازگشتگان  ب
ا مدارس  ی در مهدکودک  را  فرزندان خود  ایران  ه  ب
پلم  ن دی ن در صورت داش�ت ند. همچن�ی ام نمای ثبت  ن
آزمون ورودی  کت در  برای �ش ند  ستان، یم توان دب�ی
اگر وقفه ای در آموزش  ام کنند.  ن دانشگاه ها ثبت 
ا  ب ند  یم توان باشد،  آمده  بوجود  ازگشتگان  ب عایل 
پرداخت جریمه  به تحصیل خود ادامه دهند. مبلغ 
جریمه بسته به نوع دانشگاه متفاوت است. لطفا 
برای دریافت اطالعات بیش�ت به دانشگاه مربوطه 
و  میل  کارت  امه،  شناسن ارائه ی  کنید.  مراجعه 
تحصیل  ادامه  برای  فرد  تحصییل  مدرک  آخرین 

الزامیست.



کودکان  ٦ کودکان  ٦

اطالعات کیل
ایران از سال 1993 به پیمان نامه ی  دولت 
این  با  است.  شده  ملحق  کودک  حقوق 
ایران  اسالیم  جمهوری  ن  قوان�ی با  اگر  حال 
وی از آن الزایم  مطابقت نداشته باشند، پ�ی
از  ایران  در  حقوق کودکان  ایط  �ش نیست. 
� به خدمات سالمت، آموزش و  نظر دس�ت
خدمات دیگر مطلوب یم باشد. دولت ایران 
با  تمایم کودکان  به  خدمات  ارائه ی  جهت 
روستا�ی  و  مناطق شهری  در  ویژه  نیازهای 
طرح ها�ی اجرا کرده است. بر اساس قانون، 
سالمت،  به   � دس�ت برای  کودکان  تمایم 
حقوق  دارای  قانو�ن  خدمات  و  آموزش 
یکسان یم باشند. با این حال، سیاست های 
 و سیاستگرا بر 

گ
اجتمایع-اقتصادی، فرهنیک

� آن ها  ان دس�ت ن روی کیفیت خدمات و م�ی
است.  گذار  تاث�ی ایران  مختلف  نقاط  در 
آموزش  وزارت  جمله  از  دول�ت  نهادهای 
مستقیما  بهداشت  وزارت  و  پرورش  و 
دارند.  عهده  بر  را  رفاه کودکان  مسئولیت 
شهرهای  در  وزارتخانه ها  این  از  کدام  هر 
متخلف ایران دفاتر مربوط به خود را دارند.

دول�ت فعال در زمینه ی رفاه و  حامیان غ�ی
حقوق کودکان

دارند  بسیاری وجود  دول�ت  غ�ی سازمان های 
وضعیت  بهبود  برای  قدرتمند  مرجیع  که 
کار،  کودکان  مانند  آسیب پذیر  کودکان 
کودکان  کودکان کم توان،  پناهنده،  کودکان 
این  یم باشند.  ه  غ�ی و  ضعیف  خانواده های 
دول�ت در بسیاری از مناطق  سازمان های غ�ی
حال،  این  با  یم دهند.  ارائه  خدمات  ایران 
بریحن از این سازمان ها تنها در شهرهای بزرگ 
ین سازمان های  ایران فعالیت یم کنند. مهم�ت

دول�ت در فصل 7 نام برده شده اند. غ�ی

سامانه ی غربالگری طیف اتیسم
خانواده ها  آگاه سازی  ضمن  برنامه،  این 
خصوص  در  کشور  استان های  سطح  در 
تا   2 تمایم کودکان  اتیسم،  طیف  اختالل 
مربیان  یا  و  والدین  با  همراه  را که  ساله   5
مراجعه  غربالگری  پایگاه های  به  خود 
یم کنند، از نظر احتمال دارا بودن عالیم این 
اختالل مورد سنجش و غربال قرار یم دهد. 
کودک  بودن  مشکوک  صورت  در  سپس 
این اختالل، آزمون تشخیص  به  ابتالی  به 
متخصص  کارشناسان  توسط  تخصیص 
و در صورت قطیع شدن  اجرا خواهد شد 
مرکز  مداخالت  جهت  کودک  تشخیص، 
آموز�ش  مراکز  به  محور  خانواده  و  محور 
برای  لطفا  ارجاع خواهد شد.  توانبخ�ش  و 
زیر  وبسایت  به  بیش�ت  اطالعات  دریافت 

مراجعه کنید:
https://www.behzisti.ir/service/Electro-

nic%20services

Photo: Unsplash 2020/ Fateme Alaie

دسترسی برای عودت کننده ګان
یان از  ران تحصیل و بهداشت عمویم برای تمایم ای
ازگشتگان از طریق وزارت آموزش و پرورش  جمله ب
ازگشتگان  س یم باشد. ب و وزارت بهداشت در دس�ت
ند پس از بازگشت فرزندان خود را در مدارس  یم توان
بهره مند  بهداش�ت  خدمات  از  و  کنند  ام  ن ثبت 
دول�ت که  ا بریحن از سازمان های غ�ی شوند. در ادامه ب

ا خواهید شد: در این حوزه فعالیت یم کنند آشن

یه محک:  موسسه خ�ی
/https://mahak-charity.org

اد کودک: ی ن ب
 /https://www.childf.com  

انجمن حمایت از حقوق کودکان: 
/http://www.irsprc.org  

انجمن حمایت از کودکان کار:
 /https://apcl.org.ir  

ه امید: یه زنج�ی خ�ی
 /http://zanjirehomid.com



ادر کلینیک تخصیص ن
ان آزادی، اب  میدان انقالب، خی

ابان جمالزاده شمایل، کوچه  خی
.مهاجری خامنه، پالک 14، طبقه 1
تلفن:  98+ 2166919371-2

/https://lab-nader.ir  :وبسایت

تماس اطالعات  ۷ تماس اطالعات  ۷

 بیمارستان تخصیص و فوق
اء ی ب تخصیص خاتم االن

ابان ویل عرص،  آدرس: تهران، خی
ان اب داماد، خی لوار م�ی االتر از ب  ب

.رشید یاسیم
تلفن: 88884040 +9821

-www.khatamhospi :وبسایت
tal.org/

بیمارستان قلب شهید رجا�ی
یایش و  آدرس: تهران، تقاطع ن

ابان ویل عرص .خی
تلفن: 23921 +9821

www.rhc.ac.ir :وبسایت

مرکز روانشنایس فارس
لوار از، ب  آدرس: استان فارس، ش�ی

از، کوچه دوم .�ب
تلفن: 38304481 +9871

بیمارستان چشم پزشیک نور
ابان ویل عرص،  آدرس: تهران، خی

ار، پالک 96 لوار اسفندی .ب
تلفن: 82400 +9821

-https://www.noorvi :وبسایت
sion.com/

اتوبیولوژی نادر آزمایشگاه پ
ان آزادی، اب  میدان انقالب، خی

ابان جمالزاده شمایل، کوچه  خی
.مهاجری خامنه، پالک 14، طبقه 1

تلفن:  98+ 2166919373-4
/https://lab-nader.ir  :وبسایت

بیمارستان عرفان
اد،  آدرس: تهران، سعادت آب

ابان شهید ریایصض  تقاطع �و، خی
.بخشایش

تلفن: 98+ 21 23021000
info@erfanhospital.ir :ایمیل

www.erfanhospital.ir :وبسایت

مرکز قلب تهران
ان کارگر شمایل، اب  آدرس: تهران، خی

.جنب سه راه جالل آل احمد
تلفن: 69-88029600 +9821

email@thc.tums.ac.ir :ایمیل
/http://thc.tums.ac.ir :وبسایت

بیمارستان میالد
 آدرس: تهران، اتوبان همت، نزدیک

.به برج میالد
تلفن: 84090 +9821

.http://miladhospital:وبسایت
com

یع�ت تهران بیمارستان �ش
ان کارگر شمایل، اب  آدرس: تهران، خی

.تقاطع جالل آل احمد
تلفن: 84901000 +9821

.shariatihosp@tums :ایمیل
ac.ir

.http://shariati.tums :وبسایت
ac.ir/

مرکز درما�ض سوده
 آدرس: تهران، اسالمشهر، شهرک

، مرکز  واوان، میدان امام خمی�ض
.درما�ض سوده

تلفن: 9821+ 54469
/https://soodehmc.ir :وبسایت

اباروری  پژوهشگاه و مرکز درمان ن
ان روی

 آدرس: تهران، بزرگراه رسالت،
ان اب ان ب�ض هاشم شمایل، خی اب  خی

.حافظ
تلفن: 23562000 +9821

.https://www.royan :وبسایت
org/

داروخانه مرکزی هالل احمر
ان آیت هللا اب  آدرس: تهران، خی

، پالک ، تقاطع سپهبد قر�ض  طالقا�ض
290.

تلفن:  9821+ 88803876-9
:وبسایت

  http://www.mpo-helal.
org/fa/pharmacylist/

داروخانه آبان
ابان کریم خان  زند،  آدرس: تهران، خی

.نبش خرمند شمایل
تلفن:  9821+ 88849011-5

یه بیماری های خاص نیاد خ�ی ب
لوار کاوه شمایل،  آدرس: تهران، ب
، نبش کوچه ان بهار جنو�ب اب  خی

، پالک 2 �ت .سعید �ش
تلفن: 22783465 +9821
فکس: 22765423 +9821

info@cffsd.org :ایمیل

ادر ایران اد بیماری های ن ی ن ب
 آدرس: تهران، میدان انقالب، ابتدای

ابان جمالزاده ان آزادی، خی اب  خی
ابان نرصت، االتر از خی  شمایل، ب
 کوچه مهاجری خامنه )اعزازی

14 – طبقه اول –  
�ت .واحد شمال �ش

تلفن: 9821+ 66913244-8

 فدراسیون ورزش بیماران خاص و
پیوند اعضا

االتر از  آدرس: تهران، جردن، ب
ابان شهيد ار، خي  تقاطع اسفندي

 انصاري )صداقت(، پالک 6،
.طبقه  1

تلفن:  9821+ 26202628 
 

ض الممیل مهاجرت )IOM( سازمان ب�ی
لوار شهرزاد،  آدرس: تهران، دروس، ب

.پالک 8
تلفن: 4-22860691 +9821

iomtehran@iom.int  :ایمیل
.http://www :وبسایت

iomtehran.net/index.php/fa/

ض الملیل صلیب �خ  سازمان ب�ی
ی�ض  آدرس: تهران،  الهیه، خ �ش

، بن  منش، جنب بیمارستان اخ�ت
.بست آذر، پالک 4

    تلفن: 9821+ 22645821-4
فکس: 9821+ 22600534

teheran@icrc.org :ایمیل
/http://ir.icrc.org :وبسایت

داره کل امور دانش آموختگان
،  آدرس: تهران، ميدان فردویسی
ابان شهيد ان انقالب، خي اب  خي

.موسوي )فرصت سابق(، پالك 27
تلفن: 9821+ 96664551

/http://grad.saorg.ir  :وبسایت

ض اجتمایع ام�ی سازمان ت
.آدرس: تهران، خ آزادی، پالک 359

تلفن: 9821-64501+
info@Tamin.ir :ایمیل

www.tamin.ir :وبسایت

سازمان آموزش ف�ض و حرفه ای
 آدرس: تهران، خ آزادی، تقاطع

.خوش
 تلفن: 9821+ 66941250 )داخیل

1058 1289-(
info@irantvto.ir :ایمیل

www.irantvto.ir :وبسایت

  سازمان بهزیس�ت
،  آدرس:  تهران، میدان امام خمی�ض
ان فیاض بخش، پالک ۱۱۲۱ اب .خی

تلفن: 98+ 2166702001
.https://www  :وبسایت

behzisti.ir/

اتاق اصناف تهران
، سه راه یع�ت  آدرس: تهران، خ �ش

.ملک، پالک 456
تلفن:  9821+ 85543000

-info@otaghasnaf  :ایمیل
tehran.ir

-www.otaghasnaf :وبسایت
tehran.ir/

اتاق اصناف ایران
،  آدرس: تهران، خ قائم مقام فراها�ض
 میدان شعاع، خ گلریز، کوچه وفا،

.پالک 1
تلفن:  9821+ 88345962

88345965

بانک مسکن 
ان اب  آدرس: تهران، میدان ونک، خی
ابان عطار، پالک 14 .ویل عرص، خی

 تلفن: 61088 +9821
info@bank-maskan.ir :ایمیل

.http://bank-maskan :وبسایت
ir/

بیمه ایران
 آدرس: تهران، میدان ونک، خ

، خ ازی جنو�ب  مالصدرا، خ ش�ی
، پالک 51 .برزیل غر�ب

تلفن: 9821+ 86092238
secretariat@centinsur.ir :ایمیل

.http://iraninsurance :وبسایت
ir/home

کت کمک رسان ایران �ش
ان گاندی، اب  آدرس: تهران، خی

انزدهم، پالک 24 ان پ اب .خی
 تلفن:9821+ 46019066

-https://iranassistan  :وبسایت
ce.com/home/index

بیمه مرکزی ایران
 آدرس: تهران، خ نلسون ماندال، خ

.مریم،  پالک 2
تلفن: 982124551000+

secretariat@centinsur.ir :ایمیل
-https://www.centin :وبسایت

sur.ir/
 

ا�ب کاربوم وبسایت کاری
.https://karboom  :وبسایت

io/jobs



تماس اطالعات  ۷

ا�ب ایران استخدام وبسایت کاری
-https://iranestek :وبسایت

hdam.ir/

 یبایراک تیاسبو
مادختسا یا

-https://www.e-es :تیاسبو
tekhdam.com/

 انجمن حمایت از کودکان �طا�ض
محک

لوار  آدرس: تهران، بزرگراه ارتش، ب
ان پرفسور اب  شهید مژدی، خی

لوار محک، موسسه  پروانه وثوق، ب
یه و بیمارستان �طان کودکان  خ�ی

.محک
تلفن: 9821+ 23540

نیاد کودک ب
، ابان شهید بهش�ت  آدرس: تهران، خی

ازدهم، ابان �افراز، کوچه ی  خی
.پالک ۱۲

تلفن: 9821+ 42510
.http://www.childf  :وبسایت

com/

انجمن حمایت از حقوق کودکان
 آدرس: تهران، سیدخندان، ابتدای
،  سهروردی شمایل، کوچه سلطا�ض

.پالک 37
تلفن: 98+ 2188531114

.http://www.irsprc :وبسایت
org/

انجمن حمایت از کودکان کار
ابان سید  آدرس: تهران، خی

 جمال الدین اسد آبادی، کوچه سوم،
.پالک 17، واحد 2

تلفن: 98+ 2188105127
/http://apcl.org.ir  :وبسایت

ه امید یه زنج�ی خ�ی
 آدرس: تهران، میدان تجریش،

ان فنا خرسو، پالک 31 اب .خی
تلفن: 9821+ 22747681

.http://zanjirehomid  :وبسایت
com/fa

وبسایت آگیه امالک کلید
/https://kilid.com  :وبسایت

Photo: Unsplash 2019/ Amin Safaripour



نگاه  در یک  ٨

Photo: Unsplash 2021/ Parastoo Maleki

 اقداما�ت که باید قبل از بازگشت انجام
شود

پرونده مسئول  آگایه  از  پزشیک:   مدارک 
 خود

اطمینان سالمت تان  وضعیت  به   نسبت 
امکان که  شوید  ن  مطم�ئ فرمایید.   حاصل 
شهر در  پزشیک تان  نیازهای  به   

گ
 رسید�

 بازگشت وجود دارد و پرونده پزشیک تان کامل
.و دقیق یم باشد

حرفه ای مهارت های  کار:   جستجوی 
نکنید که فراموش  و  دهید  افزایش  را   خود 
 مهارت های شما با ارزش ترین دارا�ی تان برای
وع کسب و کار پس از بازگشت یم باشد .�ش

محل از  بازگشت  از  قبل  حتما   مسکن: 
.اقامت خود اطمینان حاصل فرمایید

 بیمه سالمت: طرح های بیمه را مطالعه کرده
انتخاب نیازهای خود را  با   و طرح متناسب 

.کنید
هرگونه در  فرزندتان  یا  شما  اگر   تحصیل: 
کت �ش بان  ن م�ی کشور  در  آموز�ش   برنامه ی 
 کرده اید، مدارک مربوطه را قبل از بازگشت

.دریافت کنید
و -اجتمایع  روا�ن نیازهای  از   سالمت: 
 سالمت خود و فرزندان تان آگاه باشید و از

ید .خدمات اجتمایع موجود بهره ب�ب
مناسب برنامه ریزی  برای  تماس:   اطالعات 
7 فصل  تماس  اطالعات  از  خود   بازگشت 

.استفاده نمایید
متولد کشور شما  فرزند  اگر  تولد:   گوایه 
برای راهنما�ی  دریافت  جهت  است،   آلمان 
به خود  فرزند  تولد  گوایه  کردن   رسیم 
 سفارت ایران در این کشور مراجعه کرده تا
بازگشت از  پس  مشکالت  آمدن  بوجود   از 

ی کنید .جلوگ�ی

 اقداما�ت که باید بالفاصله پس از
بازگشت انجام شود

 بیمه: سیع کنید برای کاهش هزینه های
 درما�ن خود در طوال�ن مدت از طرح های

.بیمه کشور خود استفاده کنید
 شغل: از آنجا�ی که در بازار کار رقابت باال�ی

 وجود دارد، نقاط قوت، نقاط ضعف،
 فرصت ها و خطرات خود را شناسا�ی کنید.
 بر روی توانا�ی های خود تمرکز کنید و برای
ین تصمیم وع یک کسب و کار موفق به�ت  �ش
ید. اگر به دنبال فرصت های دی را بگ�ی  راه�ب
 استخدام هستید، اطمینان حاصل کنید که

 کارفرما یم تواند شما رو بیمه کند. در غ�ی
 این صورت یم توانید از بیمه های خویش

.فرما استفاده نمایید
 مسکن: معموال بخش عمده ی درآمد شما
 �ف هزینه های اجاره خواهد شد. واقع

ن باشید و تالش کنید خانه ای متناسب با  ب�ی
.بودجه ی خود انتخاب کنید

 تحصیل: سیستم آموز�ش و رشته ای
 را انتخاب نمایید که مهارت های کاری
.موردعالقه ی شما را بهبود یم بخشد

 فرزندان: حتما بخ�ش از درآمد خود را به
 تحصیل و رفاه فرزندان خود اختصاص

 .دهید
 اطالعات: ادغام مجدد روند دشوار و
 پرچال�ش است. بنابراین برای مدیریت
ن چالش ها، تالش نمایید تا  موفقیت آم�ی

 با تمام تمهیدات ارائه شده در داخل این
 گزاره برگ آشنا شوید، صبور و مثبت اندیش

.باشید و هوشمندانه عمل کنید




