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بازدید از دورافتاده ترین مناطق برای ارزیابی نیازهای زمستانی در 23 والیت، مانند اینجا در دایکندی، ادامه دارد.

وضعیت کلی

1,107,766
افغانهای عودت کننده فاقد مدرک از تاریخ 

اول ماه جنوری گزارش شده است

5.5 میلیون
بیجا شده ی داخلی در افغانستان 

 30,150
افغانهای عودت کننده فاقد مدرک در بین 

تاریخ 4 الی 10 ماه نومبر گزارش شده است

682,900
فرد بیجاشده از تاریخ اول ماه جنوری الی 10 

)OCHA :ماه نومبر )منبع

راپور وضعیت
افغانستان

مبلغ مورد 

کمک های سازمان بین المللی مهاجرت

افراد مستفید 

مبلغ مورد نیاز برای کمک رسانی )دالر آمریکایی(

2021

از تاریخ 15 ماه اگست

2021

مبلغ تامین شده برای سال

زن مرد

$115,830,000  

$60,405,012 

342,280 

4,033 

332,737 

2,838 

1675,017

6,871 $55,424,988

48% 52%

در طــول ایــن دوره راپوردهــی 30,150  افغــان فاقــد مــدرک بــه افغانســتان 
بازگشــته انــد؛ تعــداد 27,609  نفــر از ایــران و 2,541  نفــر از پاکســتان وارد 

ــد.  افغانســتان شــده ان
در مجمــوع در ســال 2021 بــه تعــداد 1,107,766 عــودت کننــده ی فاقــد مــدرک 

)1,091,002نفــر از ایــران و 16,764 نفــر از پاکســتان( بــه کشــور بازگشــته 
ــن  ــت، تخمی ــرده اس ــدا ک ــش پی ــدگان افزای ــداد بیجاش ــور تع ــر کش ــد. در سراس ان
ــل  ــال 2021 در داخ ــی در س ــت ناامن ــه جه ــر ب ــه 682,900  نف ــود ک زده میش

افغانســتان بیجــا شــده انــد. 

1 ماه جنوری الی 10 ماه نوامب

افرادی که در تاریخ 4 الی 10 ماه نومبر

1. از آنجاییکــه دفتــر آی او ایــم خدمــات حمایــوی را بــرای عــودت کننــدگان در معــرض خطــر در ســرحدات از طریــق ســه پروگــرام جداگانــه ارایــه میدهــد، ممکــن اســت برخــی از ایــن افــراد بیشــتر از یکبــار شــمارش شــده باشــند و ایــن امــر 
میتوانــد در رقــم نهایــی تاثیــر کمــی گذاشــته باشــد. برخــی از عــودت کننــدگان ممکــن اســت توســط بیــش از یــک پروگــرام مســتفید شــده باشــند. بعــاوه برخــی از ایــن عــودت کننــدگان از خدماتــی کــه کــه دفتــر آی او ایــم بــرای ادغــام مجــدد در 

والیــات ســکونت ایــن افــراد پــس از بازگشتشــان فراهــم میکنــد نیــز بهــره منــد گردیــده انــد. بــا وجــود اصاحــات صــورت گرفتــه در ایــن شــمارش هــای چنــد بــاره بــاز هــم امــکان فیصــدی خطــا در تعــداد دقیــق مســتفید شــوندگان وجــود دارد.
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https://data.humdata.org/dataset/afghanistan-conflict-induced-displacements-in-2021
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کمک های سازمان بین المللی مهاجرت 
ــود  ــای موج ــاس نیازه ــر اس ــود را ب ــای خ ــک ه ــتان کم ــم افغانس ــر آی او ای دفت
بــرای 675,017 نفــر2 ) 342,280 زن؛ 332,737  مــرد( بیجاشــده ی داخلی، 
عــودت کننــدگان فاقــد مــدرک کــه در معــرض آســیب هســتند و باشــندگان منطقه¬ی 
میزبــان ارایــه کــرده اســت. دفتــر آی او ایــم افغانســتان در ســرحدات کمــک هــای 
ــر  ــای غی ــک ه ــای اضطــراری و کم ــه پناهگاهه ــتانه و در ســطح جامع بشردوس
خوراکــه بــر اســاس ارزیابــی هــای آســیب پذیــری، ارتقــا صحــت، پیشــگیری از 
کوویــد-19 و خدمــات حمایتــی فراهــم کــرده اســت. ســازمان بین المللــی مهاجــرت 
تضمیــن می کنــد کــه آســیب  پذیرتریــن و نیازمند تریــن افــراد بــرای دریافــت کمــک 
بــر اســاس ارزیابی هــای آســیب پذیری ســازمان بین المللــی مهاجــرت کــه متناســب 

بــا شــرایط افغانســتان اســت، مــورد مســاعدت قــرار میگیرنــد. توانایــی دفتــر آی او 
ایــم بــرای رســیدگی بــه نیازهــای عــودت کننــدگان آســیب پذیــر از طریــق کمــک 
هــای مناســب، بــه دلیــل حضــور عملیاتــی قــوی مــا از طریــق مراکــز پذیــرش و 
ترانزیتــی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت در والیــات مــرزی هــرات، ننگرهــار، 
نیمــروز و قندهــار اســت. عــاوه بــر ایــن، دفتــر آی او ایــم افغانســتان بــر رســیدگی 
ــه و  ــت اجتماعی-اقتصــادی جامع ــود وضعی ــق بهب ــرت از طری ــل مهاج ــه عوام ب
ــش  ــامل کاه ــه ش ــازی جامع ــاوم س ــن مق ــدگان و همچنی ــودت کنن ــدد ع ــام مج ادغ
ــی مهاجــرت در 27  ــن الملل ــر ســازمان بی ــات طبیعــی تمرکــز دارد. دفت خطــر آف

والیــت فعالیــت هــای خــود را پیــش بــرده اســت. 

کمک در سرحدات 
کمــک هــای بشردوســتانه شــامل مســاعدتهای پــس از بازگشــت، 
پناهــگاه هــای اضطــراری ، خدمــات صحــی و خدمــات حمایوی 

بــرای 3,674  نفــر)1,971زن و 1,703  مــرد( 

تطبیق واکسین  های کووید-19   
واکنــش  تیم هــای  توســط  کــه  کوویــد-19  واکســین   3582

ســریع دفتــر آی او ایــم  تطبیــق شــده اســت

معیشت 
60 نفر از برنامه کارآموزی فارغ التحصیل شدند

حمایت های زمستانی 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــتانی م ــای زمس ــرای نیازه ــت ب 23 والی
ــر،  ــا کمــک هــای عاجــل زمســتانی شــامل: جمپ ــد ت ــه ان گرفت
ــع شــود.  ــد توزی ــراد نیازمن ــه اف ــواد گرمایشــی و بخــاری ب م

موارد کمک رسانی از تاریخ 4 الی 10 ماه نومبر

2. رجوع شود به )1(

بحث تیم متمرکز برای  ارزیابی فصل زمستان در دایکندی

باشندگان منطقه نیازهای پناهگاهها را درطی بررسی های نیازها در قندهار نشان می دهند
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پناهگاه عاجل و کمک های غیر خوراکه 
تیــم پناهــگاه اضطــراری دفتــر آی او ایــم بــه کار آمادگــی بــرای زمســتان پیــش رو 
ادامــه مــی دهــد. در طــول دوره راپــور ارزیابــی نیازهــای زمســتانی در والیــات 
تخــار و بامیــان آغــاز گردیــد. بررســی نیازهــای زمســتانی در 23 والیــت: تخــار، 
بامیــان، هلمنــد، کابــل، قندهــار، زابــل، بدخشــان، لغمــان، کنــر، دایکنــدی، کاپیســا، 
ننگرهــار، پکتیــا، غزنــی، ســمنگان، کنــدز، فاریــاب، ارزگان، بادغیــس، والیــات 
غــور، هــرات، پــروان و میــدان وردک و آمــاده ســازی بــرای توزیــع کمــک هــا در 

زمســتان پیــش رو جریــان دارد.

آمــاده ســازی بــرای توزیــع حمایــت هــای غیــر خوراکــه بــه شــمول وســایل خانگــی 
ماننــد ســیت ظــروف آشــپزخانه، کمپــل، و گــروپ هــای خورشــیدی بــرای فامیــل 

هــای بیجاشــده بــر اثــر درگیــری در دایکنــدی و بادغیــس ادامــه دارد.

کمک های چند بخشی در سرحدات 
ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت و نهادهــای همــکار بــه افغانهــای آســیب پذیــر فاقــد 
مــدرک کــه از ایــران و پاکســتان بــاز مــی گردنــد کمــک هــای فــوری بشردوســتانه 
فراهــم میکنــد، ایــن کمــک هــا پــس از ورود در ســرحدات اصلــی بــا پاکســتان در 
تورخــم و اســپین بولــدک و جمهــوری اســامی ایــران در اســام قلعــه از طریــق 
شــبکه ای شــامل هشــت مرکــز پذیــرش و ترانریــت دفتــر آی او ایــم ارایــه میگــردد. 

در مجمــوع 1056 نفــر )253 زن، 2803 مــرد( در نیمــروز )706 نفــر(، 
ــگاه  ــه شــمول اقامت ــی ب هــرات )273 نفــر(، ننگرهــار )77 نفــر(  مســاعدت های
موقــت، غــذای گــرم، تســهیل ترانســپورت و کمــک هــای پــس از ورود دریافــت 
ــر  ــا تأثی ــات در مرزه ــر عملی ــد در کشــور ب ــول نق ــودن پ ــد. در دســترس نب کردن
گذاشــته اســت. بــه ویــژه، در قندهــار 1983 مهاجــر غیرقانونــی توانســتند بســته 
هــای غذایــی را از برنامــه جهانــی غــذا )WFP( بــه دســت بیاورنــد، امــا  دفتــر 
آی او ایــم و همــکاران آن قــادر بــه ارائــه اقامتــگاه، غــذای گــرم یــا کمــک نقــدی 

ــد. نبودن

کاهش خطر رویدادهای طبیعی
در طــول دوره راپــور، پــروژه عمرانــی  زیرســاختی 
ــی  ــوار گابیون ــی دی ــای طبیع ــر رویداده ــش خط کاه
در روســتای دوغنــی قنــات وکیــل در والیــت هــرات 
ــر  ــرای کار ب ــر ب ــن دوره، 65 نف ــه دارد. در ای ادام
روی پــروژه اســتخدام شــدند. بــه طــور همزمــان، آنهــا 
آمــوزش مدیریــت خطــر رویدادهــای طبیعــی جامعــه 

محــور را دریافــت کردنــد.

55,735
فرد مستفید شده از پناهگاه
عاجل و مواد غیر غذایی

105,996 

61,051

88,991 
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25,025
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1,056

0

4 الی 10 ماه 
اکتوبر

4 الی 10 ماه 
اکتوبر

4 الی 10 ماه اکتوبر

1 ماه جنوری الی 10 
ماه نومبر 

1 ماه جنوری الی 
10 ماه نومبر 

1 ماه جنوری الی 10 ماه نومبر 

از تاریخ 15 ماه اگست

از تاریخ 15 ماه اگست
از تاریخ 15 ماه اگست

عملیات عمرانی برای کاهش خطر رویدادهای طبیعی که در مقیاس کوچک 
انجام شده است

 افراد آموزش دیده و مجهز شده در ساحات درمعرض پر خطر از آفات 
طبیعی تحت برنامه مدیریت خطر رویدادهای طبیعی جامعه محور

مهاجر فاقد مدرک دریافت کننده کمک های بشردوستانه در 
سرحدات 

تعداد کلی 
افراد مستفید 

تعداد کلی 
افراد مستفید 

تعداد کلی 
افراد مستفید 

از تاریخ 15 ماه اگست

26,864 28,871 

بسته مواد غیر غذایی

پناهگاه اضطراری

25,025 

12,539  

22,534 

نفر محل اقامت موقت + غذای گرم

نفر پول نقد برای حمل و نقل 

نفر بسته های کمکی مواد غذایی دریافت کردند

ساخت دیوار گابیون برای کاهش خطرات رویدادهای طبیعی در روستای دوغنی قنات وکیل 

والیت هرات

زن مرد

55,735 

44,845 

3. در طول دوره راپور، فعالیت ها همچنان انجام می شود. مستفید شوندگان در راپوری که فعالیت در آن تکمیل شده است، شمارش می شوند.
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خدمات صحی 
بخــش صحــی دفتــر آی او ام بــه ارایــه¬ی خدمــات صحــی عاجــل  بــرای  افــرادی 
کــه در حــال کــوچ هســتند و یــا کســانی کــه در مــکان هــای صعــب العبــور زندگــی 
میکننــد ادامــه میدهــد. تیــم ســیار صحــی دفتــر آی او ام  خدمــات اولیــه صحــی و 
راجــع کــردن ر ا بــرای ایــن افــراد فراهــم کــرده اســت. خدمــات مربــوط بــه بیماری 
کرونــا شــامل شناســایی، نظــارت بــر بیمــاری، ارتقــای ســامت، ظرفیــت ســازی و 
انجــام آزمایــش کوویــد-19 و خدمــات البراتــوار میباشــد. افــرادی کــه توســط تیــم 
ســیار صحــی دفتــر آی او ایــم مــورد حمایــت، معالجــه و تســت کرونــا قــرار گرفتــه 
ــا  ــاری کرون ــا بیم ــاط ب ــداوم اطاعــات پیشــگیرانه در ارتب ــه طــور م ــز ب ــد، نی ان
ــرای  ــد-19 را ب ــن های کووی ــیار، واکس ــین  س ــای واکس ــد. تیم ه ــرده ان ــت ک دریاف
ــر  ــد. دفت ــق می کنن ــه تطبی ــر جامع ــراد دیگ ــی و اف ــدگان داخل ــا ش ــران، بیج مهاج
ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت انجــام بررســی هــا و ارزیابــی هــای معالجــوی و 
کمــک هــای صحــی را در ســرحدات بــا جمهــوری اســامی ایــران و پاکســتان و 

مراکــز پذیرش/ترانزیــت بــرای عــودت کننــدگان تســهیل مــی کنــد.
در تاریــخ 4 الــی 10 مــاه نومبــر، در مجمــوع 5,081 نفــر )3,187  زن و 
ــار،  ــرات، قنده ــور، ه ــخ، غ ــس، بل ــان، بادغی ــات بدخش ــرد( در والی 1,894  م
ــاران  ــات بیم ــش خدم ــد بخ ــی، مانن ــه صح ــات اولی ــروز از خدم ــار و نیم ننگره
خــارج بســتر )OPD( و خدمــات صحــی والدی برخــوردار شــدند. از ایــن افــراد، 
371 نفــر )317 زن، 54 مــرد( خدمــات صحــی روانــی و حمایــت هــای روانــی 
اجتماعــی )MHPSS( دریافــت کردنــد و 463 بیمــار بــا شــرایط بحرانــی )262 
ــرات  ــار و ه ــار، ننگره ــل در قنده ــای عاج ــت ه ــرای مراقب ــرد( ب زن، 201 م

معرفــی شــدند. 
عــاوه بــر ایــن، تیــم واکنــش ســریع دفتــر ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت33,237  
نفــر در هــرات، قندهــار، ننگرهــار و نیمــروز را در ارتبــاط بــا کوویــد-19 مــورد 
ارزیابــی قــرار دادنــد و  همچنیــن همــراه بــا تیــم ســیار صحــی پیــام هــای تبلیغاتــی 
صحــی در زمینــه اقدامــات پیشــگیرانه در برابــر بیمــاری کرونــا و ســایر بیمــاری 

هــای ســاری را بــرای 15,176  نفــر ارایــه نمــوده اســت. در طــول دوره راپــور، 
در مجمــوع 3582 دوز واکســین بــرای کوویــد-19 تطبیــق شــد و 561 نفــر تحــت 
آزمایــش کرونــا قــرار گرفتنــد. ایــن فعالیــت هــا والیــات بدخشــان، بادغیــس، بلــخ، 

غــور، هــرات، قندهــار، ننگرهــار، نیمــروز و تخــار را شــامل مــی باشــد.

خدمات حمایوی 
در طــول دوره ی ایــن راپــور کارکنــان زن و مــرد در مراکــز پذیــرش و ترانزیــت در والیــات ســرحدی بــا ایــران )نیمــروز و هــرات( مســاعدت هــای پــس از بازگشــت 
بــرای مهاجــران ارایــه نمودنــد. درمجمــوع 717 عــودت کننــده فاقــد مــدرک بــرای ارزیابــی نیازهــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و از ایــن مــوارد، در مجمــوع 219 
نفــر )139 زن و160 مــرد( بــا نیازمنــدی هــای خــاص از مســاعدتهای حمایــوی ماننــد دریافــت اطاعــات در مــورد نحــوه دسترســی بــه خدمــات اساســی، رجعــت دهــی 

هــا و کمــک هــای غیــر نقــدی شــامل پیگیــری فامیــل و ادغــام مجــدد برخــوردار شــدند.

ــای  ــم ه ــدد مکانیس ــازی مج ــال س ــه فع ــترده در زمین ــا کار گس ــه ه ــس از هفت  پ
رجعــت دهــی و مذاکــره بــرای دسترســی بــه افــراد و ســاحه، دفتــر آی او ام 
توانســته اســت بــه تعــداد 135قضیــه حمایــوی جدیــد را در 11 والیــت بدخشــان، 
بلــخ، فاریــاب، غــور، هــرات، کابــل، قندهــار، ننگرهــار، نیمــروز، ســرپل و تخــار 
بــه دســت آورد. در حالــی کــه اعضــای زن و مــرد تیــم حمایــت دفتــر آی او ایــم 
بــه یــازده والیــت دسترســی دارنــد، دسترســی کارکنــان زن مشــروط بــه حضــور 
محــرم و لبــاس خــاص ) حجــاب( اســت. روش هــای کار از راه دور بــرای مدیریــت 
قضایــا در جایــی کــه کارکنــان احســاس امنیــت یــا راحتــی در دسترســی بــه ســاحه 
در والیــات هــرات، قندهــار، ننگرهــار و نیمــروز ندارنــد، وجــود دارد.  ســازمان 
بیــن المللــی مهاجــرت مذاکــره جهــت دسترســی ایمــن و برابــر بــرای کارکنــان زن 

ــد. ــه می ده ــرد را ادام و م
بعــاوه، نظــارت حفاظتــی، تحــت قالــب مشــاوره هــای اجتماعــی، در همیــن 
والیــات ادامــه دارد و 177 نفــر )16 زن، 116 مــرد( را در طــول دوره گــزارش 
بــه طــور فعــال درگیــر کــرده اســت. در مــاه اکتوبــر، تقریبــاً ســه چهــارم از 
ــی  ــی روان ــه دچــار ناراحت ــد ک ــرده ان ــزارش ک ــدرک گ ــدون م ــدگان ب عــودت کنن
شــده انــد و نداشــتن شــغل را دلیــل اصلــی اعــام کردنــد. از هــر ســه عــودت کننــده 
یــک نفــر بــه خدمــات دسترســی نــدارد، کــه 94٪ آنهــا حمایــت معیشــتی دریافــت 
ــا،  ــت بازاره ــا  فعالی ــت قضای ــد مدیری ــی رون ــن، بررس ــر ای ــاوه ب ــد. ع نمیکنن
ــا اطاعــات  ــر ب ــن ام ــه ای ــی را نشــان میدهــد ک ــواد غذای ــه م کاهــش دسترســی ب
ــدگان  ــامل 76٪ از پاســخ دهن ــع )ش ــه مناب ــای دسترســی ب ــت ه ــزارش محدودی گ
تحــت تأثیــر خشکســالی( مطابقــت دارد. ایــن وضعیــت رو بــه زوال اجتماعــی و 
اقتصــادی منجــر بــه افزایــش وقــوع جــرم و جنایــت، آزار و اذیــت ناشــی از بدهــی 
ــا را وادار  ــاد از افغان ه ــداد زی ــده اســت و تع ــر شــدن انســجام اجتماعــی ش و بدت

ــور از ســرحدات باشــند. ــال عب ــه دنب ــی ب ــدارک کاف ــدون م ــه ب ــد ک می کن

29,460 

3,631 

1,645 

از تاریخ 15 ماه اگست

از تاریخ 15 ماه اگست

519,475 

318,492 

8,906 3,630

مشاوره برای بیماران خارج بستر

خدمات صحی والدی نسایی

خدمات روانی اجتماعی

نفر در ارتباط با بیماری کرونا مورد ارزیابی گردیده است

 نفر پیام های صحی در ارتباط با  کووید-19 دریافت کرده اند 

دوز واکسین کرونا 
نیز تطبیق شده است

نفر  تحت آزمایش 
تست کرونا )PCR(ا 

قرار گرفته اند

مردم خدمات بهداشتی دریافت کردند

خدمات مربوط به بیماری کرونا

1,533

337

1,159

1,164

عودت کننده فاقد مدرک کمک نقدی 
دریافت کردند 

قضیه بسته شده

مدیریت مدیریت

عودت کننده فاقد مدرک کمک های 
حفاظتی پس از ورود دریافت کردند

قضیه باز شده 

139,716

43,158 

5,578

299

4 الی 10 ماه 
اکتوبر

4 الی 10 ماه 
اکتوبر

1 ماه جنوری الی 
10 ماه نومبر 

1 ماه جنوری الی 
10 ماه نومبر 

تعداد 
کلی افراد 

مستفید 

تعداد 
کلی افراد 

مستفید 
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تمویل کنندگان )دونر( 

CONTACT

Preparedness and Response 
Division

Donor Relations Division

e. prd@iom.int

w. www.afghanistan.iom.int

e. drd@iom.int 

t. +41 22 717 92 71

تثبیت، ادغام مجدد و مقاومت 
برنامــه ی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت در زمینــه ثبــات، ادغــام مجــدد و 
مقاومــت کمــک هــای جامــع و منطقــه ای خــود را جهــت تســهیل گــذر از واکنــش 
عاجــل بــه راه حــل هــای مانــدگار، صلــح بــادوام و توســعه پایــدار در مناطقــی بــا 
تعــداد بیشــتر عــودت کننــدگان  ماننــد بغــان، بلــخ، هــرات، کابــل، قندهــار، کنــر، 

لغمــان و ننگرهــار ادامــه مــی دهــد. 
در طــول دوره راپــور، 13 پــروژه انکشــافی اجتماعــی بــا هــدف بهبــود دسترســی 
بــه زیرســاخت هــای خدماتــی اســتراتژیک و اساســی در تمــام والیــات هــدف بــه 
ــرای  ــا ب ــروژه ه ــن پ ــر، ای ــخ 10 نومب ــان دارد. از تاری ــت بغــان جری جــز والی
ــاه مــدت در ســاحات  214 مــرد از مناطــق ذکــر شــده فرصــت هــای شــغلی کوت

ســاخت و ســاز پــروژه فراهــم کردنــد.
دفتــر آی او ام  همچنیــن بــا ارائــه آمــوزش هــای حرفــوی )TVET(، کارآمــوزی 
و حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط، تــاب آوری اجتماعــی- اقتصــادی 
افــراد آســیب پذیــر را تقویــت مــی کنــد. در طــول دوره راپــور، 60 شــرکت کننــده 
در برنامــه کارآمــوزی خیاطــی در بلــخ )35 زن، 25 مــرد( فــارغ التحصیــل 
شــدند. کارآمــوزی بــرای 328 نفــر )136 زن، 192 مــرد( در والیــات هــرات، 
کابــل و ننگرهــار ادامــه دارد. عــاوه بــر ایــن، 255 تــن )105 زن، 150 مــرد( 
در بغــان، هــرات، کابــل، قندهــار، کنــر، لغمــان و ننگرهــار در آمــوزش هــای فنی 
و حرفــوی مربــوط بــه خیاطــی، تعمیــر موبایــل، تعمیــرات هیدرولیــک و نصــب 
ــه، دو شــرکت کوچــک و  ــن هفت ــد. در ای ــرده ان ــام ک ــت ن ــه هــای ســولری ثب تخت
متوســط، یعنــی یــک شــرکت پروســس پنبــه در والیــت بلــخ و یــک شــرکت تولیــد 
مــواد غذایــی در شــهر کابــل، از حمایــت برنامــه¬ی راه انــدازی تجــارت دفتــر آی 

او ایــم برخــوردار شــدند و مــی تواننــد هــر کــدام چهــار مــرد را اســتخدام کننــد.

از تاریخ 15 ماه اگست

پروژه های معیشتی

9660
تعداد پروژه های تکمیل 

شده
نفر تحت حمایت  کسب 

و کار
نفر  فارغ التحصیل از 

دوره کارآموزی

پروژه های توسعه ی جامعه 

239,20460

4 الی 10 ماه 
اکتوبر

1 ماه جنوری الی 
10 ماه نومبر 

تعداد 
کلی افراد 

مستفید 
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