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  1390نویس ضرورت و اهداف سرشماری پیش
  مقدمه

 تـاریخ   در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد ، از آن          1318اولین قانون سرشماری در سال      
ل جمعیت کـشور     اقدام قابل توجهی که منجر به سرشماری عمومی با پوشش کام           1334تا سال   

 1334در سال . شود انجام نشد یا درصورت انجام ، منجر به استخراج نتایج قابل استفاده نگردید  
 بـه وزارت    "سازمان آمار عمـومی   "دراجرای این قانون    .  تصویب شد    "آمار و سرشماری  "قانون  

 عمومی نفـوس    اولین سرشماری .  تغییر نام داد     "آمارعمومی  کلی اداره "کشور وابسته شد و به      
ی کـل   اداره" 1344در سال   . ریزی و اجرا شد     ی کل برنامه   توسط این اداره   1335کشور درسال   
براساس قانون ، این مرکز     .  تاسیس شد    "مرکز آمار ایران  " از وزارت کشور جدا و       "آمار عمومی   

سـال  از  .  را درکشور اجـرا نمایـد        " سرشماری عمومی نفوس     " سال یک بار     10موظف شد هر    
سرشـماری عمـومی نفـوس و       " ، سرشماری عمومی ضمن اضافه شدن مفهوم مسکن به           1345

 ، 1385در سال .  سال یک بار به طور مرتب اجرا شد   10 تغییر نام داد و از آن پس هر          "مسکن  
همزمان با تدارک  ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، دست انـدرکاران امـر ، ضـمن                   

 به  10ها از    جمهور محترم ، پیشنهاد کاهش فاصله اجرای سرشماری        مالقات حضوری با ریاست   
های کالن متناسـب بـا ایـن        ریزی سال را به دلیل تحوالت سریع جمعیت کشور و لزوم برنامه           5

این پیشنهاد بعدها درقالب یک الیحه تنظیم    . تحوالت مطرح کردند که مورد تصویب قرارگرفت        
 537147ت  /26581دولت ارائه و طبـق مـصوبه شـماره           هیات   24/2/1386ی مورخ   و درجلسه 

 دردستورکار مرکز آمار    1390بر این اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن         . الزم االجرا شد    
  : ایران قرارگرفت و به شرح زیر هدف گذاری شد 

  هدف کلی سرشماری
ـت و  یـ ع جم یهــا   یژگـ یت کشـور به منظور شنـاخت و     ی آمار و اطالعات از کل جمع      یگردآور"

 و  ی، اقتصاد ی توسعه اجتماع  یها  یزیراز در برنامه  یی اطالعـات مورد ن     هی ته یمسکن در راستـا  
 ی سرشمار ی هدف کل  ی آمار یها  ی بررس ی مناسب برا  یها  ز فراهم آوردن چارچوب   ی و ن  یفرهنگ
  " .شود  ی محسوب م1390 نفوس و مسکن یعموم

  هدف تفصیلی سرشماری
  .می شودپیشنهاد  به شرح زیر وباشد  سرشماری میاقالم متناظر، هدف تفصیلی 

  
  

  ی ستاد سرشماری کشور     دبیرخانه
18/1/88 
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  1390اقالم پیشنهادی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
  
  

  ی خانوار سرشماریها ی عمده در فرمها محور
 سواالت مربوط به خانوار  در دو مقولـه کلـی            1390در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال        

  . و سواالت خانوار و مسکن قابل تقسیم استجمعیتسواالت 
   

  سؤاالت نفوس
    نوع خانوار

   ای مؤسسه،گروهی،،معمولی غیرساکن،معمولی ساکن    
   نام و نام خانوادگی افراد خانوار

    بستگی با سرپرست خانوار 
 خـواهر یـا     ،  پدر یا مادر    ، نوه یا نتیجه   ، عروس یا داماد   ، فرزند ،همسر ،سرپرست خانوار      

ــرادر ــادر ،بـــــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــ ــدر یـــــــــــــــــ    پـــــــــــــــــ
   سایر خویشاوندان و غیرخویشاوند، خواهر یا برادر همسر،همسر               

   آیا مادر فرد عضو همین خانوار است؟    
   بلی
  نه

  ی ردیف مادر  شماره 
   وضع اقامت 
  و سایر) برای کار یا تحصیل( خارج از کشور ،غایب موقت ،حاضر     
  جنس  
  زن یا دختر  /مرد یا پسر     
   تاریخ تولد 

  سال /ماه       
  شماره و سریال شناسنامه / شماره ملی 

   سن 
  چند سال تمام دارد؟    
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   محل تولد
  :جای دیگر ،همین شهر یا آبادی     

  شهر    
  آبادی    

  )با ذکر نام(خارج از کشور     
  دین و مذهب 
  زرتشتی و  سایر  ،کلیمی  ، مسیحی،)  سنی -شیعه ( اسالم    

  محلی و قومیزبان  
   تابعیت 

ارمنـستان و سـایر      پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجـان،     افغانستان، عراق، ،  ایران     
  )نام ذکر با(کشورها 
  تی وضع معلول 

نقص  نقص پا،  قطع پا،  نقص دست،  قطع دست،  ،اختالل درگفتار و صدا    ،ناشنوا ،نابینا   
ــه ــی  ،تنــــــــــــــــــــ ــتالل ذهنــــــــــــــــــــ   اخــــــــــــــــــــ

  کدام هیچ و   
   تاکنون، شهر یا آبادی محل اقامت خود را تغییر داده است؟1385ماه  آیا از آبان

  نه / بلی     
  )به سال تمام(ر یا آبادی  مدت اقامت در همین شه 
   یر محل اقامت قبلیی علت تغ 

انجـام   پایـان تحـصیل،    ل،یتحـص  ،ی انتقال شـغل   ، کار بهتر  یجستجو ، کار یجستجو
  ر یپایان خدمت وظیفه،پیروی از خانوار و سا ،خدمت وظیفه

  ت قبلی محل اقام 
  :جای دیگر در همین شهرستان      
  آبادی / شهر                         

  :شهرستان دیگر       
   آبادی /                                         شهر

  خارج از کشور     
  )وربرای خارج از کشور، نام کش( نام شهرستان محل اقامت قبلی  
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   تحصیل

  کند؟ آیا در حال حاضر تحصیل می     
  :بلی

     نه/ درخارج از کشور / در ایران
   وضع سواد 

  سواد بی  /باسواد                          
   دوره یا مدرک تحصیلی  پایه، 

 سـایرافراد   تحـصیلی، بـرای     ی  دوره  دانـشجویان   تحصیلی، برای   ی  پایه  آموزان  دانش  برای(     
  )تحصیلی یامدرک پایه

   رشته تحصیلی 
  )برای پایه، دوره یا مدرک تحصیلی(     
  ت ی فعال وضع  

  )حداقل یک ساعت( روز گذشته کار کرده است 7در  -
   روز گذشته بنابه دالیلی کار نکرده7دارای شغلی است ولی در  -
   روز گذشته در جستجوی کار بوده و آماده به کار است 30در  -
در انتظار شروع به کار جدید یا بازگشت به شغل قبلی بـوده و آمـاده بـه کـار             -

  است
  محصل است -
  دارای درامد بدون کار است -
  دار استخانه -
  سایر -
   شغل

   فعالیت اصلی محل کار  
  )های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی، نام سازمان برای سازمان(    
  ع شغلی وض   

  :بگیر   مزد و حقوق،کارکن مستقل،کارفرما     
  بخش خصوصی وکارکن فامیلی بدون مزد،بخش عمومی    
  ا تحصیل ی محل کار     
  همین شهر یا آبادی      
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  :جای دیگر      
  آبادی /)با ذکر نام(شهر 

  وضع زناشویی 
  همسر بر اثر طالق و هرگز ازدواج نکرده همسر براثر فوت همسر،بی بی،دارای همسر     

   تعداد دفعات تغییر وضعیت از بدون همسر به دارای همسر 
   باروری 

  :ه دنیا آورده استای بآیا تاکنون فرزند زنده     
  نه /             بلی

  :تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده             
   دختر/پسر

  ):کند با این خانوار یا خانوار دیگر زندگی می(تعداد کل فرزندان در حال حاضر زنده  
   دختر/پسر  

  ای به دنیا آورده است؟ روز گذشته فرزند زنده365آیا در     
  نه  /             بلی

  :تعداد کل فرزندان زنده به دنیا آورده
  دختر / پسر

  :تعداد کل فرزندان در حال حاضر زنده 
  دختر/ پسر 

  سؤاالت خانوار و مسکن
   آیا خانوار وسایل و امکانات زیر را دراختیار دارد؟ 

  انهیو را) …سواری، وانت و( خودروی سبک ،)ای و گازی دنده(موتورسیکلت      
ی اینترنـت اسـتفاده      آیا حداقل یکی از اعـضای خـانوار در محـل سـکونت از شـبکه                

  کند؟  می
   نه /بلی     

  :ی آب گرم  گرما و تهیه خانوار برای پخت و پز، ایجادی نوع سوخت مصرفی عمده 
سـوخت جامـد     بـرق،  ،)ی عمـومی    شـبکه (گاز طبیعی    گاز مایع،  ،گازوئیل ،نفت سفید      

  هیــــــــــــــــــــــــزم، زغــــــــــــــــــــــــال چــــــــــــــــــــــــوب   (
  کدام هیچ و هاسایر سوخت ،)…و               

  :ایر مصارف منابع عمده تأمین آب مصرفی خانوار برای آشامیدن، پخت و پز و س 
  رسانی عمومی شهر یا آبادی  ی آب شبکه     
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 چاه، چشمه، قنـات و آب انبـار بهـسازی           /چاه، چشمه، قنات و آب انبار بهسازی شده              
  ثابــــــــــــــــــــــــت و (تــــــــــــــــــــــــانکر / نــــــــــــــــــــــــشده 

رودخانه، برکه، جویبـار، آب بـاران       / )…بطری، گالن و    (بندی شده،     آب بسته  )/سیار               
   و سایر …و

   نوع محل سکونت خانوار 
  چادر،کپر،آلونک، زاغه یا موارد مشابه وسایر ،واحد مسکونی معمولی     

   تعداد اتاق در اختیار خانوار 
  ی تصرف محل سکونت خانوار  نحوه 

رایگان ،ای،در برابـر خـدمت      ،اجاره)بنا(ان  ی اع یملک ،)زمین و بنا  (ملکی عرصه و اعیان          
   وسایر 

  )در واحد مسکونی وجود ندارد/ در واحد مسکونی وجود دارد( امکانات و تسهیالت 
  )کند خانوار استفاده نمی / کند خانوار استفاده می(    

 ،)شامل پکـیج  (دستگاه حرارت مرکزی     کشی،  گاز لوله  کشی،  آب لوله  تلفن ثابت،  ،برق     
ــرارت و   ــتگاه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حمام و توالت  آشپزخانه، ،برودت مرکزی               
  کنند؟  در این واحد مسکونی چند خانوار زندگی می 
   در این واحد مسکونی در مجموع چند اتاق وجود دارد؟ 
  ):مترمربع( مساحت زیربنای واحد مسکونی    

 تــا 200/201 تــا 150/151 تــا 100/101 تــا 80/81 تــا 76 /75 تــا 51 / و کمتــر50    
ــا 300/301    و 500/501 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بیشتر              
   نوع اسکلت بنای واحد مسکونی

  بتن آرمه و سایر ،فلزی     
   مصالح عمده بنای واحد مسکونی  

با هر نوع   (بلوک سیمانی   / آجر و چوب یا سنگ و چوب          /آجر و آهن یا سنگ و آهن           
   آجـــــــــــــــــــــــــر تمـــــــــــــــــــــــــام) / ســـــــــــــــــــــــــقف

  خشت و گل و سایر / خشت و چوب / تمام چوب  / یا سنگ و آجر              
   سال اتمام بنای واحد مسکونی 
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     1390، 1389، 1388، 1387، 1386، 1385، 1384، 1383، 1382، 1381، 1380، 
1379، 1378 ،  

  1345قبل از ، 1345، 1354، 1365 ،1375، 1376، 1377               
  ):توالت، آشپزخانه، سایر( واحد مسکونی فاضالب دفع  محل

 مخـزن ویـژه فاضـالب       ، چـاه جـذبی    ،ی اختصاصی شبکه ،ی عمومی فاضالب  شبکه     
ــک ( ــپتیک تانـــــــــــــــــــــ ــیط ،)ســـــــــــــــــــــ    محـــــــــــــــــــــ

  سایر  و اطراف               
  


