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سازمان بین المللی مهاجرت با دقت فراوان اقدام به جمع آوری اطالعات نموده
است .این سازمان داده ها را با آگاهی و به نحو احسن تهیه کرده .با این
حال سازمان بین المللی مهاجرت هیچ مسئولیتی در قبال صحت و سقم اطالعات
ارائه شده ندارد .به عالوه این سازمان هیچ مسئولتی در قبال هرگونه برداشت
و یا پیامدهای احتمالی اطالعات منتشره ندارد.

الف .مقدمه
 .1نکاتی که قبل از بازگشت باید به آن توجه شود:
بازگشتگان به کشور باید:
 مدارکی که ممکن است در آینده مورد نیاز باشدد را مانندد مددارکی کده
وضعیت اقامتی فرد یا مدارک دوره های گذرانده در کشور آلمان را نشدان
دهد از مقامات این کشور درخواست کنند
 مدارک سفر  /برگه عبور معتبر داشته باشد
 اطالعات زیر راجع به ورود و سفرهای داخلی را مد نظر قرار دهد:
راه آهن :خطوط ریلی اصوال
ترکیه ،پاکستان و جمهوری
راههای ریلی ایران ،زمان
اسالمی ایران قابل مشاهده

دی بده
دهرهای بد را داخلد
از تهران عالوه بر سایر شد
آذربایجان عبور می کند .اطالعات بیشدتر راجدع بده
حرکدت و رزرو بلدید در وبسدایت راه آهدن جمهدوری
استhttp://www.raja.ir/ :

خطوط هوایی :فرودگاه بین المللی امدام خمیندی هرهک کده بدا ندام  IKIAهدم
شناخته می شود مهمترین فرودگاه بین المللی ایران است کده در  30کیلدومتری
جنوب شهر تهران قرار دارد و جایگ ین فرودگاه مهرآباد در غدرب و درون شدهر
تهران است .اکثر پروازهای بین المللی از/به فرودگاه امام خمینی انجام مدی
شود و فرودگاه مهرآباد عموما جهت پروازهای داخلی است .تاکسی ها و اتوبدو
ها در طول  24ساعت شبانه روز بین دو فرودگاه در حرکت هستند.


از انجام واکسیناسیون دوره ای مخصوصا برای کودکدان اطمیندان حاصدل کندد .ایدن
واکسن ها شامل اوریون ،سه گانه دیفتری-کد از-سدیاه سدرفه ،آبلده مرغدان ،ف لج
اطفال ،و واکسن سالیانه سرماخوردگی می باشد .اگر چه واکسن خاصی برای ورود بده
کشور مورد نیاز نیست ،تمامی مسافرین با همدراه کدودک بایدد نحدوه مقابلده بدا
بیماری های کوچک و وقت مناسب مراجعه به پ شک را بدانند.

 یافتن اسکان موقت :هتل و مهمان پذیر ها در تمامی شهرهای ایران با قیمت هر شدب
از  1میلیون تا  20میلیون لایر بسته به موقعیت مکانی و کیفیت خدمات وجود دارندد.
بازگشت کننده می تواند از یک تاکسی درخواست کند تا وی را با توجده بده بودجده
مورد نظر به یک هتل/مسافرخانه برساند .اطالعات تکمیلی را به زبدان انگلیسدی در
 http://www.irantravelingcenter.com/iran-hotels/و بدده زبددان فارسددی در http://www.eghamat24.com/Hotels/
بیابید.
 .2نکاتی که بالفاصله بعد از بازگشت باید مد نظر قرار گیرند:
فرد بازگشت کنندگان باید:
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در صورتی که در فرودگاه توسد پلیس مهاجرت در مورد دلیل سفر و وضعیت اقامدت
مورد سئوال قرار گرفت ،صادقانه به تمامی پرسشها پاسخ داده و مددارک مربدوط
را ارائه نماید .اگر کارت ملی و سایر مدارک شناسایی بازگشدت کنندده مفقدود
گردیده ،می تواند به دفاتر پلیس  10 +در سطح شهر مراجعه و نسبت به درخواست
صدور المثنی اقدام کند و یا به  http://epolice.ir/news.phpو  http://www.epishkhan.ir/که خدمات
دولت الکترونیک محسوب می شوند ،مراجعه کنند.



ثبت نام از طریق مراجع مربوط :بازگشتگان فاقد مدارک ایرانی معتبر باید بده
دفاتر مربوط مانند پلیس  10+اقدام کنند



سیستم درخواست بیمه خدمات درمانی 2 :نوع پوشش بیمه خدمات درمانی در ایدران
وجود دارد :یا از طریق کارفرما و یا خویش فرما هشخصیک که هر دو زیر مجموعه
تامین اجتماعی است www.tamin.ir
-

از طریق کارفرما :کارمندان دولتی از دسترسی به بیمده خددمات درمدانی
ددان خدود را
عمومی و از کانال کارفرما سود می برند .بخش خصوصی کارمند
تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

-

بیمه های خصوصی :به غیر از کارمندان دولت ،سایر ایراندی هدا اگدر از
طریق محل کار تحت پوشش بیمه قرار نگیرند باید نسبت به بیمه کردن خود
اقدام کنند .برای استفاده از پوشش بیمه الزم است کپی شناسنامه ،عکدس،
و چک آپ سالمت انجام شود.

 برای ثبت نام پوشش خدمات اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی به عندوان تنهدا
مرجع عمومی خدمات جتماعی مراجعه کنند
 تما



با سرویس های خدماتی که به یافتن شغل و مسکن کمک می کنند:
-

مشاورین امالک در تمامی شهر ها و حتی روستاهای کوچدک ایدران هدم
یافت می شوند .تعداد زیادی وبسایت آنالین جستجوی ملک نی مانندد
 http://iranfile.ir/وجود دارند.

-

موسسات کاریابی می توانند در راستای پیدا کردن شدغل مناسدب بدر
اسا توانایی ها و تجربیات بازگشت کنندگان یداری رسدان باشدند.
ایشان همچنین می توانندد از طریدق آگهدی هدای اینترنتدی مان ند
 http://divar.irکه در حال حاضر از معروف ترین وبسایت هدای تبلیغداتی
است اقدام کنند.

دا موسسدات آموزشدی
جهت ثبت نام تحصیلی به ن دیک ترین مهد کودک ،مدرسه ،و ید
دیگر مراجعه کنید

ب .مراقبت های پزشکی:
 .1سیستم مراقبت های پ شکی
 اطالعات عمومی سیستم مراقبت درمانی
دولت جمهوری اسالمی همواره در جهت ارائده خددمات در مانی رایگدان بده
شهروندان ایرانی تالش می کند 2 .نوع پوشش بیمه خددمات درمدانی در ایدران
وجود دارد :یا از طریق کارفرما و یا خویش فرما هشخصیک که هر دو زیر مجموعه
تامین اجتماعی است  .www.tamin.irبیمه درمانی فرزندان معموال تحت پوشدش بیمده
والدین است.
از طریق کارفرما :کارمندان دولتی از دسترسی به بیمه خدمات درمانی عمومی و از
کانال کارفرما سود می برند .بخش خصوصی کارمندان خود را تحت پوشش بیمه حدوادث
قرار می دهد.
بیمه های خصوصی :به غیر از کارمندان دولت ،سایر ایرانی ها اگر از طریدق محدل
کار تحت پوشش بیمه قرار نگیرند باید نسبت به بیمه خود شخصا اقدام کنند .برای
استفاده از پوشش بیمه الزم است کپی شناسنامه ،عکس ،و چک آپ سالمت انجام شود.


بیمه سالمت :این بیمه درمانی خصوصی نوع جدیدی از بیمه خددمات
درمانی است که توسد وزارت بهداشدت ،درمدان ،و آمدوزش پ شدکی
ارائه شده و تا سقف  %90ه ینه های درمانی را پوشش مدی دهدد.
افراد می توانند جهت درخواست بیمه سالمت به سایت زیر مراجعده
نمایندhttp://www.bimesalamat.ir/isc/ISC.html :

شرکت های بیمه ای زیربه جای بیمه درمدانی خصوصدی ،بده ارائده خددمات بیمده
تصادفات و حوادث برای افراد می پردازند و سطح ه ینده آنهدا بده ندوع ،سدطح
پوشش ،سن و غیره بستگی دارد:
-

بیمه دانا :تهران خیابان قندی ،خیابان پان دهم ،پالک 25
شددیراز0711 2301536 :
اصددفهان0311 2303891 :
تلفددن تهددران88770971 :
ارومیه0441 3455192 :
اهواز0611 3363570 :
مشهد0511 7267479 :
+98 21 88954650

-

بیمه ایران:

-

بیمه آسیاwww.bimehasia.com +98 21 88800950 :

-

بیمه البرز+98 21 88903201 :

 دسترسی ،خصوصا برای بازگشتگان
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www.iraninsurance.com

-

مراحل ثبت نام :تمامی اتباع جمهوری اسالمی ایران از جمله بازگشدتگان مدی
توانند برای پوشش مراقبت های درمدانی از طریدق سدازمان تدامین اجتمداعی
اقدام کنندhttp://www.tamin.ir/ ،

-

مدارک مورد نیاز :شناسنامه و فتوکپی شناسنامه ،یک قطعه عکس ،و گواهی کامل معایناا پزشاکی از لم اه مادارک یارور
مورد نیاز اس  .ممکن اس در مراحل بعد مدارک تکمی ی درخواس شود.

 م ایا
م ایای پوشش درمانی با توجه به طرح انتخابی تغییر می کند که بازگشت کننده
در طول روند ثبت نام در جریان ج ییات آن قرار می گیرد.
 ه ینه ها
اگر بازگشت کننده توسد یک کارفرمای ایرانی استخدام و مشغول بده کدار شدود
کلیه ه ینه ها به عهده کارفرماست و در غیر اینصورت ه ینه هدا بایدد شخصدا
توسد فرد پرداخت شود.
 .2خدمات درمانی و درسترسی و ه ینه های دارو


امکانات درمانی و پ شکان
بیش از  85درصد جمعیت روستایی و محروم به خددمات مراقبتدی بهداشدت و سدالمت
دسترسی دارند .در  3دهه گذشته جمهوری اسالمی ایران سیاست هایی را در راستای
ارتقاء دسترسی اتباع این کشور به نیازهایشان اخذ کرده و به موفقیت هایی در
روند بهبود بخشهای اجتماعی و اقتصادی دست یافته است.
در بخش های روستایی هر روستا یا مجموعه ای از روسدتاها یدک خانده بهداشدت
وجود دارد که توسد بهورزان آموزش دیده و یا گروههای بهداشت اداره می شوند.
در جوامع شهری مراک بهداشتی مشابه و درمانگاههدا وجدود دارندد .کدل شدبکه
بهداشت توسد مراک بهداشت منطقه ای و زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پ شکی مدیریت می شود .دانشگاههای علوم پ شکی که در همه استانها وجود دارند
نقش مهمی در آموزش علوم پ شکی و ارائه خدمات پ شکی دارند .ریاست دانشگاهها
نقش مدیریت خدمات درمانی استانی را به عهده دارند و مسئولیت مراک درمدانی
و بیمارستانهای منطقه به عهده آنهاست.
اگر چه در طول تحریم های اخیر بر علیه ایران کمبدود هدایی در واردات برخدی
گروه های دارویی خاص وجود داشت ،ولی هرگ کمبدود جددی دارو ،متخصد ،،و یا
تجهی ات در بخش عمومی درمان ایران احسا نشده .محصوالت داروخانه ای به صورت
گسترده تحت نظارت وزارت بهداشت وارد می شوند .همچنین بخش خصوصدی بدا سدطوح
مختلف ه ینه خدمات در سراسر کشور بویژه شهرهای ب را برای افرادی که تمایدل
دارند که از بیمارستان ها و خدمات درمانی خصوصی استفاده کنند ،مهیا است.



مراحل پذیرش
بیمارستانها و کلینیک ها در تمام مناطق ایدران
بیمارستانها پذیرش بیمار اورژانسی بصورت شبانه
با اظطرار کمتر بیمدار میتواندد بدرای مراجعده
بیمارستان منطقه تصمیم بگیرد .بهتر است قبل از
مالقات قبلی تعیین شود.



وجدود دارندد .بدرای تمدامی
روزی اجباری است و در شراید
بده پ شک ،درمانگداه و یدا
ده هدر مرکد قدرار
مراجعه بد

سطح دسترسی و ه ینه دارو
صلیب سرخ به عنوان رکن اصلی واردات داروهای خاص در ایران معرفی شده و ایدن
دارو ها را برای بیماران خاص از طریق داروخانه های مشخ ،توزیع می کند .بده
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طور کلی تمامی دارو ها در ایران موجود است .برای جلوگیری از فروش در بازار
سیاه ،داروها معموال در مقادیر کم ارائه می شوند.
 داروخانه حدالل احمدر :تهدران ،تقداطع طالقدانی و فراهدانی ،پدالک 388803871
 -داروخانه آبان :تهران ،تقاطع کریم خان و خردمند

تلفدن:

تلفن 88849011

پ .اشتغال
 .1وضعیت بازار کار:


نیروی کار
بر اسا مرک آمدار ایدران تعدداد نیدروی کدار در سدال  1394شمسدی
 24،701،177نفر هسن بین  10به باالک بوده که از میان آنها  %89شداغل
بوده اند .مروری بر مشارکت اقتصادی هنرخ فعالیتک نشان می دهد که
 %38.2از جمعیت کار باالی  10سال فعال اقتصادی هسدتند کده در گدروه
شاغل یا از کار بیکار شده قرار می گیرند.
نرخ فعالیت اقتصادی خانمها در مقایسه با آقایان در جای پایین تری
قرار می گیرد که همین حالت در مورد روستاها در مقایسه بدا شدهرها
صدق می کند.
مروری بر نرخ بیکاری نشان می دهد که  %11از جمعیت فعال بیکارندد.
نتایج بیانگر این است که نرخ بیکاری در زنان و مناطق روسدتایی از
مردان و مناطق شهری بیشتر است .مرور شاخ ،کار پداره وقدت نشدانگر
این مطلب است که  %9.8از جمعیت مشغول کار نیمده وقدت هسدتند .ایدن
شاخ ،برای مردان و روستاها بیشتر از زنان و مناطق شخصی است.
مرور اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با
 %49.4باالترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می دهدد و بعدد از آن
بخش تولید با  %32.5و کشاورزی با  %18جایگاه های بعددی را دارندد.
به این معنا که بیشترین تعداد افراد در بخش خدمات مشغول بده کدار
هستند .برای اطالعات بیشتر میتوانید به جدول زیر مراجعه کنید:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1394/n_ank_94.pdf
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 سطح دستم دها:
 oکارگران ساختمانی :متوسد دستم دها بدین 8،121،640
روز

تدا  10،000،000لایر در

 oرانندگان تاکسی :متوسد دستم د بین  500،000تا  1،000،000لایر در روز
 oکارگران شهرداری :به طور متوسد  8،121،640لایر در ماه
 oمتخصصین کامپیوتر :حدود  30،000،000لایر در ماه

 نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر  %11تخمین زده می شود .ایجاد شغل
سالیانه توسد نهادهای دولتی و بخش خصوصی با آمار افرادی که وارد بازار
کار می شوند همخوانی ندارد .در نتیجه با توجه به این نکته که  %70جمعیت
کشور زیر  35سال سن دارند ،رقابت بسیار سنگین است .وزارت کار برنامه
جامعی را جهت تصویب در مجلس دنبال می کند که بر اسا همکاری های مطرح
شده در آن تعداد زیادی کار برای بیکاران فراهم خواهد شد.

 .2راهها/کمک ها برای کار یابی
برای دستیابی به بازار کار ارائه شناسنامه و اخدذ مجدوز از اتحادیده مربوطده
ال امی است .کلیه اتباع ایرانی مشمول این قانون می شوند .داشدتن مددرک و یدا
دانشنامه دانشگاهی معتبر شانس پیدا کردن کار مطابق با تخص ،را باال مدی بدرد.
بهترین راه پیدا کردن کار در ایران از طریق آگهی روزنامه و گشدت در اینتر نت
مثال سایت هایی مانند  http://divar.irاست .موسسات کاریابی زیادی در شهر هدای بد را
وجود دارند که به پیدا کدردن کدار مناسدب بدر اسدا تواندایی هدا و تجربیدات
بازگشتگان کمک می کنند.
 .3کمک ه ینه بیکاری
تقریبا هیچ کمک ه ینه بیکاری توسد دولت به افراد تعلق نمی گیرد مگر آنکه شما
یا کارفرمای شما مبلغ خاصی را برای این منظور جهت پرداخت به شرکت بیمه بصورت
ماهیانه در نظر بگیرید.
 .4آموزش های فنی و حرفه ای و ادامه تحصیل
مراک آموزش فنی و حرفه ای زیادی در ایران وجود دارند .با توجه به نرخ بداالی
بیکاری ،دولت تالش می کند که این مرا ک را تقویدت کندد .فهرسدتی از مددار و
موسسات دیگر آموزشی/حرفه آموزی در مراک شهرداری هر شهر موجود اسدت .اطالعدات
بیشددتر در مددورد آمددوزش فنددی و حرفدده ای در وبسددایت هددای زیددر موجددود اسددت
http://www.irantvto.com, http://www.mohme.gov.ir

ت .مسکن
 .1وضعیت مسکن


میانگین اجاره بها ،ه ینه های ماهیانه هآب ،برق ،و غیرهک
به طور کلی خانه و آپارتمان در تهران و سراسر کشور به تعداد کافی وجود
دران
دارد .قیمت فروش و اجاره مسکن به منطقه بستگی دارد .اجاره ملک در اید
همیشه نیازمند پرداخت مبلغی به عنوان رهن و پرداخت اجاره ماهیانه اسدت .مبلدغ
رهن و اجاره نی با توجه به محل ،وضعیت ملک و اندازه آن متغیر است .حداقل رهن
برای یک آپارتمان  1خوابه در جنوب شهر تهران هارزان قیمتک از  100میلیدون تدا
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 300میلیون لایر متغییر است که مبلغ  5،000،000تا  20،000،000لایر را به عندوان اجداره
ماهیانه باید به آن اف ود .حداقل مبلغ  2میلیدون لایر ماهانده را نید بایدد بده
عنوان ه ینه آب و برق و غیره در نظر گرفت.


عریه و تقایا
شهرها در مقایسه با مناطق روستایی و حاشیه شهرها در مورد نرخ الاره و هزینه ها زندگی گران تار هساتند لایکن تناو مساکن و تعاداد
خانه ها مولود در شهرها بیشتر اس .



کمک به اسکان بازگشتگان  /خانه ها سازمانی
مسکن یارانه ا (خانه سازمانی) فقط برا برخی از کارمندان دول مولود اس  .بازگشتگان بدون مساکن مای توانناد تاا زماان پیادا کاردن
راه حل مناسب در هتل اقام کنند

 .2راهها /کمک ها برای پیدا کردن مسکن
بهترین راه برای پیدا کردن ملک مراجعه به مشاورین مسکن هبنگداه مشداور امدالکک
است که در تقریبا تمام خیابان ها حتی در شهر های کوچک هم بده وفدور یافدت مدی
دان
شوند .بازگشت کننده می تواند بودجه و تدوان مدالی خدود را بدا آندان در مید
دد.
بگ ارد تا مشاورین بر اسا تدوان مدالی ایشدان مسدکن مناسدب را معرفدی کنند
موتورهای جستجوگر آنالین زیادی از جمله  http://iranfile.ir/نید در ایدن رابطده وجدود
دارند
 .3کمک مالی برای مسکن
وام مسکن از طریق بانک مسکن برای خرید خانده وجدود دارد ولدی محددودیت هدا در
شراید کنونی جامعه اخذ این وام ها را با مشکل مواجه کرده.

ث .خدمات اجتماعی
 .1سیستم تامین اجتماعی
 اطالعات عمومی خدمات اجتماعی
درای کلیده اتبداع
تحصیالت و خدمات درمانی رایگان به عنوان خدمات اجتماعی بد
ایرانی ارائه می گردد .خدمات دیگر ممکن است توسد کارفرمایان ارائه گردد.
 دسترسی ،علی الخصوص برای بازگشتگان
مشمولیت و پیش نیازها :کلیه اتباع جمهوری اسدالمی ایدران شدامل بازگشدتگان
مشمول خدمات تامین اجتماعی هستند و سدازمان تدامین اجتمداعی تنهدا ارا ئه
دهنده دولتی رفاه اجتماعی/بیمه در ایران استhttp://www.tamin.ir .
روند ثبت نام برای خدمات امنیت اجتماعی/بیمده :بازگشدتگان مدی توانندد از
طریق وبسایت باال ثبت نام کنند و با توجه به طرح انتخابی مدارک مورد نیداز
را ارائه نمایند.
مدارک مورد نیاز :کپی شناسنامه ،یک قطعه عکی ،و گواهی معاینات کامل پ شکی
مدارک اولیه مورد نیاز هستند .مدارک تکمیلی در صورت نیداز بدر اسدا طدرح
انتخابی از طریق کارگ ار مربوطه درخواست خواهد شد.
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مزایا

م ایای پوشش درمانی با توجه به طرح انتخابی تغییر می کند که بازگشت کننده در
طول روند ثبت نام در جریان ج ییات آن قرار می گیرد.


هزینه ها

اگر بازگشت کننده توسد یک کارفرمای ایرانی استخدام و مشغول به کار شود کلیده
ه ینه ها به عهده کارفرماست و در غیر اینصورت ه ینه ها باید شخصا توسدد فدرد
پرداخت شود.
 .2بازنشستگی


اطالعات عمومی بازنشستگی

گرچه ایران عضو سیستم یکپارچه امنیت اجتماعی بین المللی نیست امدا در
سال  1996مرک آمار ایران اعالم کرد که حدود بدیش از  %73جمعیدت ایدران
تحت سیستم امنیت اجتماعی است .عضویت در سیسدتم امنیدت اجتمداعی بدرای
تمامی شاغلین ال امی است.
امنیت اجتماعی ،از افراد شاغل را در برابر بیکاری ،آسدیب ،کهنسدالی ،و
حوادث کاری حمایت می کند .در سال  2003میالدی دولت جمهوری اسدالمی ایدران
به منظور جلوگیری از ب رگی و ناکارآمدی سازمان های رفاهی خود آغاز بده
تحکیم ساختار این سازمان ها کرد .در سال  2003حداقل حدق بازنشسدتگی %50
از دستم د کارگر بود به صورتی که از حداقل دستم د قانونی کمتر نباشدد.
ایران در سال  2003میالدی  %22.5از بودجه ملدی خدود را صدرف برنامده هدای
خدمات رفاه اجتماعی کرد که بیش از  %50این بودجه مربوط بده ه ینده هدای
بازنشستگی بود .از  15000بی خانمان در سال  2015میالدی در ایران  5000نفدر
را زنها تشکیل می دادند.
 دسترسی ،علی الخصوص برای بازگشتگان
شاغلین بین سنین  18تا  65سال تحت پوشش سیستم تامین اجتماعی قرار می گیرند به
طوری که سهم پرداخدت شداغلین  %7هاز دسدتم دک ،کارفرمدا  % 23 – 20و دولدت در
حقیقت  %3سهم تکمیلی پرداخت کارفرما را به عهده دارد .تامین اجتماعی به افراد
خویش فرما هم تعلق می گیرد که به صورت داوطلبانه  12تا  %18از درآمدد خدود را
دای
برای این منظور ه ینه می کنند .خادمین اجتمداعی ،افدراد نظدامی ،سدازمان هد
حقوقی ،و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی سیستم تامین اجتماعی مخصدوص بده خدود را
دددد:
دددوع کنید
دددر رجد
دددایت زید
ددده سد
دددتر بد
دددات بیشد
دددرای اطالعد
دددد .بد
دارند

http://www.pensiondevelopment.org/120/iran-islamic-republic-of.htm
روند ثبت نام پوشش بازنشستگی :افراد بازگشت کننده که مشغول به کار مدی
دوانین بدرای کارهدای
شوند توسد کارفرما تحت پوشش قرار خواهند گرفدت .قد
دولتی در  http://www.cspf.ir/Rule.aspxو برا سایر سازمانها در  http://www.tamin.ir/قابل دسترسی اس  .برا کساانی
که تمایال دارناد از طریاق راه اناداز پیشاه شخ ای و یاا پرداخا هزیناه هاا ماهیاناه باه
التماعی و یا سایر بیمه ها خ و ی خدماتی را ارائه می دهند.
مدارک مورد نیاز :گواهی ثب

شرک و مدارک هوی فرد برا ثب

نام پوش

اور خاوی

فرماا تحا پوشا

قارار بگیرناد ساازمان تاامین

بازنشستگی الزامی اس .

ه ینه ها
برای کارمندان پرداخت/کسر  %7از حقوق ماهیانه و بدرای خدویش فرمایدان
مجموع ه ینه ماهیانه توسد فرد پرداخت می شود.
م ایا
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سطح م ایا از طریق محاسبه سطح حقوق ذینفع و یا مبلغ پرداختی ماهیانه
دل
محاسبه می شود علی الخصوص سطح حقوق/پرداخت ماهیانه دو سال آخدر قبد
از بازنشستگی.


افراد آسیب پذیر
ده
مراک ی وجود دارند که خدماتی را به افراد نیازمند تحت نظارت به یسدتی ارائد
می کنند .این خدمات برای قشر آسیب پذیر رایگان است ولی از آنجدا کده تقاضدای
بسیار زیاد و محدودیت هایی وجود دارند ،در مواردی افراد ترجیح مدی دهندد بدا
دب اطالعدات بیشدتر در
پرداخت مبالغی از خدمات بخش خصوصی بهره ببرند .بدرای کسد
مورد سازمان به یستی به  http://www.behzisti.ir/مراجعه کنید.

ج .سیستم آموزشی
 .1سیستم آموزشی


آموزش در ایران کامال متمرک است و بر اسا سیسدتم  12کالسده ابتددایی و آمدوزش
عالی شکل می گیرد .سیسدتم ابتددایی  12کالسده تحدت نظدر وزارت آمدوزش و پدرورش
هhttp://www.medu.ir/Portal/Home/ک و آموزش عالی تحت نظدر وزارت علدوم ،تحقیدق و فدن
آوری است هhttp://www.irost.org/en/ک



کلیه موسسات آموزشی از دوره های پیش دبستانی بصورت تفکیک جنسیتی دانش آمدوزان
فعالیت می کنند



ایران دارای  80مرک دانشگاهی شامل  28دانشکده علدوم پ شدکی بده عدالوه تعدداد
زیادی موسسه تحقیقاتی دولتی دارد 25 .دانشدگاه خصوصدی از جملده دانشدگاه آزاد
اسالمی با شعباتی در سراسر کشور نی وجود دارند .لیست کامل موسسات آموزش عدالی
و دانشدددگاههای کشدددور را در لیندددک زیدددر بیابیددددhttp://www.4icu.org/ir/iranian- :
universities.htm



مهدکودک ها و پیش دبستانی ها تقریبا در تمامی نواحی شهر ها وجدود دارندد.
شهریه ثبت نام در این مراک بر اسا محل فی یکی ،فضای آموزشدی و تفریحدی،
سطح کیفیت خدمات و غیره از  5میلیون لایر تا  70میلیون لایر در سال متغیدر اسدت.
شناسنامه کودک و والدین ،معاینات پ شکی و گواهی واکسیناسیون برای ثبت نام
ال امی است .پیشنهاد می شود که جهت اطالع از امکانات و ه ینه های هر مرکد
با مدیران آن مرک مذاکره شود.
سطح تحصیالت
مهد کودک ویژه خردساالن (اختیار )
مهد کودک (اختیار )
ابتدایی (البار )
پی دبستانی
ابتدایی (دوره  6ساله)
دبیرستان
دبیرستان (دو دوره  3ساله)
تح یال تکمی ی
دانشگاه

سن
 0تا  3سال
 3تا  5سال
 6سال
7تا  13سال
 13تا  19سال
از  19سال

 .2دسترسی ،علی الخصوص برای بازگشتگان
دانش آموزان بازگشته به کشور جهت ادامه تحصیل به مددارک زیدر نیازمندندد:
شناسنامه ،کارت ملی ،مدارک مرتبد به کلیه سطوح تحصیلی پیشین
 .3هزینه ها ،وام ،کمک هزینه
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 به عنوان یک قانون کلی ،آموزش ابتدایی و عالی رایگان است اگدر چده موسسدات
آموزشی خصوصی نی وجود دارند و مجاز به اخذ شهریه نی می باشند.
 دسترسی و پیش نیازها برای کمک هزینه و/یا وام برای پوشش هزینه ها
اکثر دانشگاههای ایران صندوق رفاه و صندوق کمک مالی مخت ،خود را برای کمک
به دانشجویان جهت کمک ه ینه تحصیل خدود را دارندد .صدندوق رفداه دانشدجویی
دانشگاه فردوسی مشهد برای مثدال اقددام بده ارائده وام دانشدجویی جهدت وام
شهریه ،کمک ه ینه سکونت ،وام ازدواج ،وام خرید لوازم تحقیقات ،و غیدره مدی
نماید هhttp://www.um.ac.irک .مدیریت امور دانشجویی نی تخفیف های ویژه ای برای
دات و تسدهیالت بخدش
دانشجویان با رتبه برتر قائل می شدود .دسترسدی بده اطالعد
مدیریت امور دانشجویی هر دانشگاه از طریق وبسایت آن دانشدگاه امکدان پدذیر
است.
.4

تایید و ارزیابی مدارک خارجی
سازمان دانش آموختگان وزارت علوم مسئول ارزیابی و معادل سازی مدارک خدارجی
است .فهرست دانشگاههای مورد تائیدد وزارت علدوم را از وبگداه ایدن سدازمان
دریافت کنیدhttp://grad.saorg.ir/ :

چ .حمایت های ویژه بازگشتگان


طرح های کمک به ادغام مجدد
طرح های مختلفی برای بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد مثال توسد سدازمان بدین
المللی مهاجرت در ایران وجود دارد که حمایت های زیر را بدا هددف حمایدت از
افرادی که از/به ایران جهت ادغام در سرزمین موطن خود می کنندد ،ارائده می
دهند :استقبال فرودگاهی ،پرداخت کمک نقدی در زمدان ورود ،حمدل و نقدل بدین
شهری ،رزرو هتل برای مواردی که نیاز به اقامت قبل از پرواز بعددی بده سدمت
مقصد نهایی را دارند ،ارائه توضدیحات اولیده در فرودگداه و ارائده بروشدور
توضیحات پروژه و فهرست شماره های تما مورد نیاز ،جلسات توجیهی و مشداوره،
جلسات راهنمایی راه اندازی کسب و کار ،حمایت هدای تحصدیلی ،مشداوره بدازار
کار ،مشاوره درمانی و فرصت های بیمه درمانی ،راهنمایی تهیه طرح توجیهی کسب
و کار ،مشاوره تج یه و تحلیل سود و زیدان طدرح ارائده شدده ،و بدازبینی و
نظارت بر روند هر پرونده و غیره.
برای اطالعات بیشتر با سازمان بین المللی مهاجرت در ایدران از طریدق تلفدن:
 +98 21 22048886/7؛ ایمیل iomtehran@iom.int :؛ وبسایت http://iomtehran.ir :و یدا
آلمان  +49 91143000هiom-germany@iom.intک تما بگیرید.
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کمک های مالی و اجرایی
-

استقبال فرودگاهی

-

پرداخت کمک نقدی در زمان ورود

-

حمل و نقل بین شهری

-

رزرو هتل برای مواردی که نیاز به اقامت قبل از پرواز بعدی به سمت مقصدد
نهایی را دارند

-

ارائه توضیحات اولیه در فرودگاه و ارائه بروشور توضیحات پروژه و فهرسدت
شماره های تما مورد نیاز

-

جلسات توجیهی و مشاوره

-

جلسات راهنمایی راه اندازی کسب و کار

-

حمایت های تحصیلی

-

مشاوره بازار کار

-

مشاوره درمانی و فرصت های بیمه درمانی

-

راهنمایی تهیه طرح توجیهی کسب و کار



مشاوره تج یه و تحلیل سود و زیان طرح ارائه شده
بازبینی و نظارت بر روند هر پرونده

حمایت برای راه اندازی فعالیت درآمد زا
همانطور که در باال اشاره شد ،سازمان بین المللی مهاجرت در تهدران از طر یق
جلسات مشاوره در مورد راه اندازی کسب و کار درآمدد زا بده بازگشدتگان ک مک
میکند .هدف این سازمان از برگ اری چنین جلساتی از طریدق ارائده اطالعدات در
مورد وضعیت حال حاضر و تقاضای بازار ،مدارک مورد نیاز ،نوشتن طرح توجیهی و
غیره بازار حصول اطمینان از این است که بازگشت کنندکان قادر به راه اندازی
کسب و کار شخصی باشند.

ح .اطاعات تماس و لینک های مفید (برخی در صفحات قبل و برخی در جددول زیدر
ذکر شده)
 .1سازمان های بین المللی
.2مراک مورد نیاز مانند مراک کار ،بیمه های درمدانی ،بیمده هدای عمدر و
غیره
 .3دفاتر خدماتی مانند دفاتر کاریابی ،آژانس امالک و غیره
 .4خدمات درمانی مانند بیمارستان و غیره
فقد برخی بیمارستان های سطح قابل قبول در زیر لیست شده اند چرا کده صددها
بیمارستان موجود قابل ذکر در اینجا نمیباشد .بهترین راه برای پیددا کدردن
بیمارستان مناسب پر و جو برای ن دیک ترین مرکد درمدانی بده محدل سدکونت
شماست.
 مرک تحقیقاتی و درمانی شهید رجایی بیمارستان دانشگاه علوم پ شکی بابل مرک تحقیقات ناباروری رویان مرک تحقیقاتی ابوعلی سینا بیمارستان عرفان مرک قلب تهران بیمارستان چشم نور مرک درمانی فار بیمارستان میالد مرک تحقیقات گوارش بیمارستان شریعتی بیمارستان خاتم بیمارستان ال هرا بیمارستان فارابی مرک درمانی دانشگاه تهران مرک کلیه هاشمی نژاد مرک تحقیقات هماتولوژی بیمارستان جم بیمارستان عمومی دی10
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بیمارستان شریعتی
بیمارستان دانشگاه علوم پ شکی شیراز
مرک تحقیقات پوست
بیمارستان نور و علی اصغر
مرک درمانی شیراز
مرک تحقیقات عصبی کرمان
بیمارستان روانی آزادی
بیمارستان تهران کلینیک
مرک تحقیقات جراحی سر و گردن مجموعه درمانی حضرت رسول اکرم

شماره تماس ها ایطرار
پ یس110 :
اورژانس115 :
اطالعا ت فنی118 :
آت نشانی125 :
تاکسی بی سیم133 :
اطالعا دارویی147 :
اطالعا داروخانه ها شبانه روز 199 :
فوری ها گاز194 :
اطالعا پرواز199 :

سازمان م ل متحد
تهران  ،دروس ،ب وار شهرزاد ،پالک 8
ت فن22860691 -4 :
فکس22869547 :
Website: https://un.org.ir/contact-us

تامین التماعی
تهران ،خیابان آزاد پالک 345
ت فن66580569 :
فکس66580670 :
Email: iad@sso.ir
Website: sso.ir

صلیب سرخ بین الملل
تهران ،بلوار آفریقا ،بعد از
پل میرداماد ،تابان شرقی،
پالک 75
تلفن88785503 :
فکس88783370 :
intdep@irrcs.org

خیریه حمایت از بیماری های
خاص
تهران خیابان ولیعصر ،خیابان
شهید اکبری ،کوچه  17پالک 8
تلفن8713137 :
فکس8710796 :
info@cffsd.org

موسسه حمایت ازکودکان سرطانی
همحکک
تهران ،میدان ندا ،میدان
چیذر ،ساختمان پ شکان پالک 36
تلفن22451414 :
info@mahak-charity.org

