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 مقدمه

ضوع       شتغال و بیکاری، از جمله مو ست، به       ا شوری ا صاد هرك سي اقت سا شتغال و كاهش بیکاری، به گونههای ا عنوان ای كه افزایش ا
شور  هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی ك   شود. نرخ بیکاری یکي از شاخص  یافتگي جوامع تلقي ميهای توسعه یکي از شاخص 

حاصل  "های اشتغال و بیکاری خانوارآمارگیری از ویژگي" از طریق طرحاطالعات بازار كشور  6731ز سال اگیرد. مورد استفاده قرار مي
، مورد بازنگری قرار گرفت تا به 6المللي كارویژه سددازمان بینالمللي بهتر با مفاهیم بینشددک كه به منرور بودود كیفیت و اناداب بیشمي

آغاز شک   6731اولین بار در سال   "كاررح آمارگیری نیرویط" به اجرا در آیک. "كارگیری نیرویطرح آمار"صورت طرح فعلي و با عنوان  
 و از آن زمان تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شکه است.

راورد ب»شود. این هکف از طریق  با هکف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار و تغییرات آن اجرا مي    "كارطرح آمارگیری نیروی"
ساالنه   شاخص  صلي و  ستان    های ف شور و ا ساح كل ك ساال »، «های نیروی كار در  ستان    براورد تعکاد  شور و ا ساح كل ك   ،«هانه در 

ساالنه  » صلي و  شاخص براورد تغییرات ف شور   های نیروی كاری  ساح كل ك ستان  در  ساالنه »و « هاو ا شاخ براورد تغییرات  های صی 
 .شودتأمین مي« هانیروی كار در ساح استان

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی كار مجموعه افرادی است كه طدق تعریف، عضو خانوارهای معمولي ساكن یا گروهي در نقاط 
هک. دای را پوشش نميرح اعضای خانوارهای معمولي غیر ساكن و اعضای خانوارهای موسسهشوری یا روستایي كشور هستنک. لذا، این ط

 راتییتغ براورد ساوح، براورد بر عالوه طرح، نیا دراست.    شکه یبنکطدقه یامرحله دو یاخوشهروش آمارگیری در این طرح به صورت 
 واحکهای زا بخشي داشتننگه ثابت با چرخشي گیرینمونه  .شودمي استفاده چرخشي گیرینمونه روش از رو این از است، نرر مورد زین

 اهکاف به وجهت با  كنک.واحکها، به بوترین نحو، امکان براورد ساوح و تغییرات را فراهم مي ن دو فصل آمارگیری و تغییر بقیهبی نمونه
 حکاكثر نمونه، خانوار هر از 2پایه ینمونه یدوره طي یعني است،« 2-2-2 الگوی» یك طرح، این برای انتخابي چرخش الگوی طرح،
 يمتوال لفص دو برای موقت طور به سپس است، نمونه در متوالي فصل دو خانوار، كه ترتیب این به آیک،مي عمل به آمارگیری بار چوار

 هیپا نمونه دوره به مربوط یهاسال یانتوا تا آن از پس و گرددمي باز نمونه به يمتوال فصل دو برای مجکداً بعک شود،مي خارج نمونه از
ی مونهی پایه است. منرور از نكارگیری نمونهگیری چرخشي، مستلزم بهالزم به ذكر است كه انجام بوینه نمونه .شودمي خارج نمونه از

 هایي انتخاب كرد.آمارگیری، زیرنمونه توان از آن برای تأمین نیازهای چنک آمارگیری یا چنک دوره از یكای است كه ميپایه، نمونه

 یواحکها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چوارمین ،6733از فصل بوار سال  ،اول یمرحله یریگنمونه چارچوب
 یددر موار ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديها( را شامل ماول )خوشه یمرحله یریگنمونه

. ساخته شکه است 6731نفوس و مسکن سال  يعموم یكوچك است كه بر اساس اطالعات سرشمار یاز چنک بلوک/آباد یامجموعه
 يبخش ام،هنگ به و مناسب چارچوب یهیتو منرور بهشوری، در نقاط  يمسکون یو واحکها يتیو تحوالت جمع رییتغهمچنین با توجه به 

 يتیجمع محکود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شکنک یبردارفورست 6731در زمستان  هیپا نمونه یهاخوشه یمحکوده در خانوارها از
 شک. نررصرف( خاص موارد در جز)به نقاط نیا در یبردارفورست انجام از یيروستا نقاط در يمسکون یواحکها و

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیکه است. از  %31 7در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 6733شایان ذكر است از بوار      
سان گیری یکنرر روش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چنکین نمونه با روش نمونه

ها یك فاصله اطمینان برای مقکار واقعي نرخ بیکاری جامعه محاسده شود، انترار داریم اس هركکام از این نمونهاستخراج شود و بر اس
 از این فواصل اطمینان ، مقکار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود. 31%
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  هاافتهي

در  6731نسدت به بوار  6733و تغییرات آن در بوار كار بازارهای ترین شاخص، عمکه6733بوار  در آمارگیریبراساس نتایج این     
 .به تفکیك استان ارائه شکه است كار بازاری های عمکهنیز شاخص 2در جکول  .ه شکه استئارا 6جکول 

 

 .دهکنشان ميیك نگاه  را در 6733بازار كار در بوار های عمکه شاخص 6نمودار 

 

 

ساله   61) درصک جمعیت در سن كار   616 كه دهکتر نشان مي ساله و بیش  61فعالیت( جمعیت بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )نرخ        
نرخ مشاركت   هك دهکنشان مي نتایج  چنین. همانکقرار گرفته شاغالن یا بیکاران  گروهیعني در  ؛انکاز نرر اقتصادی فعال بوده  تر(و بیش

صادی   سدت به مردان  در اقت سدت به    نقاطدر و بین زنان ن ستایي كم  نقاطشوری ن ست رو سي رونک تغییرات نرخ م . تر بوده ا شاركت  برر
شان مي     صادی كل كشور ن سال قدل )      دهک اقت شابه در  صل م سدت به ف شاخص، ن صک افزایش  3/1(، 6731بواركه این  ست.   در شته ا  دا

شتغال جمعیت      سدت ا سي ن ست كه   تر بیانگر آنو بیش ساله  61برر سن كار    6/71ا صک از جمعیت در  شاغل  و بیش ساله  61) در تر( 
 تر از نقاط شوری بوده است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیششاخص در بین مردان بیش انک. اینبوده
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( –)تعداد: نفر  1931نسبت به بهار  1931بهار روستایی درتفکیک جنس، نقاط شهري و بهو تغییرات آن ار كبازار عمده  هايشاخص -1جدول 

 

 1931بهار –روستایی

 

 *كارهاي نیرويشاخص
 كل كشور

 

 زن مرد
 تغییرات ** 1931بهار 1931بهار  تغییرات **1931بهار 1931بهار  تغییرات **1931بهار 1931بهار 

    تعداد ترساله و بیش 11جمعیت 

مشاركت اقتصادي  

 ترساله و بیش 11جمعیت 

 1111113 6113 6112 111 1117 113 1111 1616 نرخ

 تعداد

 ساله 11اشتغال جمعیت 

 ترو بیش 

 111 6213 6711 113 1313 1311 113 7111 7116 نسبت

 تعداد

 ساله  11بیکاري جمعیت 

 ترو بیش

 612- 2111 6312 112- 6111 6117 111- 6211 6216 نرخ

    تعداد

ساله  11بیکاري جمعیت 

 ترو بیش

 612- 2111 6317 112- 6111 6117 111- 6211 6216 نرخ

    تعداد
 بیکاري جوانان

 ساله 42-11

 216- 1711 1611 111 2117 2113 117- 2311 2317 نرخ

    تعداد
 بیکاري جوانان

 ساله 43-11

 713- 1711 7313 111 2616 2616 111- 2116 2111 نرخ

    تعداد
ساله و  11بیکاري جمعیت 

التحصیل تر فارغبیش

 آموزش عالی

 112- 7213 2311 611- 6711 6216 211- 2111 6313 نرخ

    تعداد

اشتغال در بخش 

 كشاورزي

 613- 2713 2613 111 6311 6313 116 6311 6313 سهم

 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 1,1 2113 2113 111- 7716 7211 111- 7613 7612 سهم

 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 613 1111 1211 116 1311 1311 111 1311 1116 سهم

 تعداد

 اشتغال ناقص
 113 111 113 112- 6611 6612 111 6112 6112 سهم

 تعداد
تر ساله و بیش 11سهم جمعیت بیکار 

التحصیل آموزش عالی از كل فارغ

 بیکاران

7111 7113 -117 2713 2711 111 1716 1116 -611 

ساله و  11شاغل سهم جمعیت 

التحصیل آموزش عالی تر فارغبیش

 از كل شاغالن

2712 2111 213 6313 6311 211 7311 7713 713 

 رجمع ناشي از گرد كردن ارقام است.* علت اختالف در س

 انک .بروز رساني شکه 6731سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال مدتني بر نتایج های جمعیتي ** ارقام براساس پیش بیني
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 1931نسبت به بهار  1931تفکیک جنس، نقاط شهري و روستایی در بهاركار و تغییرات آن بههاي عمده  بازارشاخص -1جدول 
 )ادامه(                    نرخ، سهم و نسبت: درصد( –)تعداد: نفر                                                                                                                                  

 

 رجمع ناشي از گرد كردن ارقام است.* علت اختالف در س

 انک.بروز رساني شکه 6731سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  مدتني بر نتایج جمعیتيهای ** ارقام براساس پیش بیني

 

شتغال در بخش   شتغال را به خود   درصک بیش  6/11 دهک كه بخش خکمات بااقتصادی نشان مي  فعالیت های عمکه بررسي ا ترین سوم ا
سوم شاغالن بخش كشاورزی     درصک قرار دارنک.  3/63و كشاورزی با   2/76های صنعت با  بخش ،اختصاص داده است. در مراتب بعکی  

درصک   1/1در حالي كه از سوم شاغالن بخش صنعت     درصک افزایش داشته است ؛    116نسدت به فصل مشابه سال قدل      6733در بوار 
 افزوده شکه است.درصک  1/1و به سوم شاغالن بخش خکمات  ستهكا

 *كارهاي نیرويشاخص
 نقاط شهري

 

 نقاط روستایی

**6931بهار 1931بهار  تغییرات ** 1931بهار 1931بهار 
* 

 تغییرات

   تعداد ساله و بیشتر 11جمعیت 

مشاركت اقتصادي جمعیت  

 ترساله و بیش 11

 611 1211 1713 111 7313 1112 نرخ

 تعداد

 ساله 11اشتغال جمعیت 

 و بیشتر 

 612 7312 1111 113 71,1 7113 نسبت

 تعداد

 ساله  11بیکاري جمعیت 

 ترو بیش

 117 311 313 111- 6112 6711 نرخ

  تعداد

ساله و  11بیکاري جمعیت 

 تربیش

67116112 -111313313 112 نرخ
   تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 42-11

 613- 2111 6311 111 7212 7213 نرخ
   تعداد

 بیکاري جوانان

 ساله 43-11

 611- 6311 6112 112- 2312 2311 نرخ
   تعداد

ساله و  11بیکاري جمعیت 

التحصیل آموزش بیشتر فارغ

 عالی

 211- 2113 2212 211- 2111 6311 نرخ

   تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 113- 1212 1611 111 111 116 سهم
 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 117 2111 2113 113- 7111 7713 سهم
 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 111 2717 2713 111 1313 1116 سهم
 تعداد

 اشتغال ناقص
 111 6211 6711 116- 317 312 سهم
 تعداد

تر بیشساله و  11سهم جمعیت بیکار 

التحصیل آموزش عالی از كل فارغ

 بیکاران

73167312-11627112713 -112

تر ساله و بیش 11سهم جمعیت شاغل 

 التحصیل آموزش عالی از كل شاغالنفارغ
23112111711316111616
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همچنین بر اساس فاصله  انک.بودهبیکار  ،درصک از جمعیت فعال 6/62كه  دهکن ميتر نشاساله و بیش 61جمعیت  سي نرخ بیکاریبرر 
بکین معني كه این  درصک بکست آمکه است؛ 6/62درصک با نقاه مركزی  1/62درصک تا  3/66نرخ بیکاری كل كشور بین  %31اطمینان 

ت به نرخ بیکاری در بین زنان نسدبر اساس این نتایج،  گیرد.درصک، مقکار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را دربر مي 31فاصله با اطمینان 
دهک كه این . بررسي رونک تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان ميوده استتر بروستایي بیش نقاطشوری نسدت به  نقاطدر و مردان 

 كاهش داشته است.درصک  1/1(، 6731بوار شاخص، نسدت به فصل مشابه در سال قدل )

سي نرخ   شان مي ساله و بیش  61بیکاری جمعیت برر صک از جمعیت فعال  6/62كه  دهکتر ن ساس این نتایج،   انک.بودهبیکار  ،در نرخ برا
سدت به مردان   سدت به     نقاطدر و بیکاری در بین زنان ن ستایي بیش  نقاطشوری ن ست. تر برو سدت به   6733این نرخ در بوار  وده ا ن

 را تجربه كرده است.درصکی  1/1فصل مشابه سال قدل كاهش 

شاخص  این  انک.بودهبیکار درصک از جمعیت فعال این گروه سني    7/23حاكي از آن است كه   ساله  61-21بررسي نرخ بیکاری جوانان    
ن تر بوده است. بررسي رونک تغییددددرات نرخ بیکاری جوانا  در بین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي بیش    

 .یافته است كاهشدرصک  7/1دهک كه این شاخص نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشان مي 21-61

شاخص در  این  .انکبودهبیکار ساله   61-23 درصک از جمعیت فعال  1/21نیز حاكي از آن است كه   ساله  61 - 23نرخ بیکاری جوانان   
-23 بررسي رونک تغییدددرات نرخ بیکاری جوانان .تر بوده استنسدت به نقاط روستایي بیشبین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری 

 .پیکا كرده است شكاهدرصک  1/1دهک كه این شاخص نیز نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله نشان مي 61
 

سي نرخ   صیل       61بیکاری جمعیت برر شتر فارغ التح شان مي آموزش ساله و بی صک جمعیت فع  3/63دهک عالي، ن صیل  در ال فارغ التح
سدت به نقاط شوری     در بین ز نرخاین انک. عالي بیکار بودهآموزش  سدت به مردان و در نقاط روستایي ن بررسي   .ست تر بوده ابیش نان ن

 .تاس نسدت به فصل مشابه سال قدل 6733 در بوار درصکی 1/2حاكي از كاهش نرخ این رونک تغییدرات 

شتغال ناقص     شان مي سوم ا صک جمعی  2/61كه  دهکن شتغال ناقص  ،شاغل  تدر  تر ازشاخص در بین مردان بیش این . انکبوده دارای ا
ست  شوری تر از نقاط بیش روستایي زنان و در نقاط  شتغال ناقص در بوار    .بوده ا سال قدل تفاوتي       6733سوم ا سدت به فصل مشابه  ن

 نکاشته است.

  ،طور معمولبه ،درصک شاغلین   6/11دهک، تر نشان مي ساعت و بیش  13تر با ساعت كار معمول  ساله و بیش  61 بررسي سوم شاغلین     
سته    كدر هفته كار ميتر و بیشساعت   13 شای ست ننک. این شاخص كه یکي از نماگرهای كار  شان مي  ا از  دهک در كشور سوم زیادی  ن

 درصک كاهش داشته است. 1/6خص نسدت به فصل مشابه سال قدل این شا .كننکمي تر از استانکارد كارشاغلین بیش

 
سدت به      بوده درصک  1/71عالي از كل بیکاران آموزش سوم جمعیت بیکار فارغ التحصیل    6733در بوار  سوم در بین زنان ن ست. این  ا

ابه سال  كه نسدت به فصل مش   دهک این شاخص نشان مي  مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات      
 ت.درصک كاهش داشته اس 7/1قدل 

 

است. این سوم در بین زنان نسدت به     بوده درصک  2/27 شاغالن عالي از كل آموزش فارغ التحصیل   شاغل سوم جمعیت   6733در بوار 
ابه سال  كه نسدت به فصل مش   دهک نشان مي  این شاخص  مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات     

 ت.داشته اس افزایشدرصک  3/2قدل 
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 دهک.را نشان مي 6733 لغایت 6737نرخ بیکاری در فصول متوالي  ،2نمودار 

 
 

 
 .دهکنشان مي 6731در مقایسه با بوار  6733كار را به تفکیك استان در بوار  های عمکه بازاربرخي از شاخص 2جکول 
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 انک.بروز رساني شکه 6731های جمعیتي مدتني بر نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال * ارقام براساس پیش بیني

 

 )درصد(             * 1931 بهاردر مقایسه با  1931 بهار هاي عمده بازار كار به تفکیک استان درشاخص -4جدول          

 نرخ بيكاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي  استان 

 7931 بهار  7931 بهار 7931 بهار    7931 بهار 7931  بهار 7931  بهار

 % 39فاصله اطمينان ايبرآورد نقطه

 6211 (6211-6613) 6216 7111 7116 1111 1616 كل كشور
 6112 (6613-316) 313 7313 7113 1712 1113 آذربایجان شرقي
 1216 1613 7113 7312 6113 (6711-6113) 6611آذربایجان غربي

 1113 1111 1212 7311 313 (111-311) 6717اردبیل
 1613 1616 7117 7111 6717 (6611-6116) 6113اصفوان

 2112 (6317-6713) 6111 7113 7711 7311 7311 الدرز
 6112 (6112-311) 6613 7612 7711 7111 7311 ایالم

 6113 (6213-311) 6113 7613 7116 7113 1111 بوشور
 6612 (6713-6113) 6217 7117 7112 1113 1116 توران

 2116 (2111-6313) 2213 7611 7111 7312 1111 چوارمحال و بختیاری
 6612 (313-311) 311 7311 7313 1212 1616 خراسان جنوبي
 6116 (6212-316) 6113 7313 7313 1112 1711 خراسان رضوی
 6611 (6111-312) 313 7312 1211 1213 1111 خراسان شمالي

 6111 (6317-6713) 6111 7213 7712 7313 7317 خوزستان
 6616 (313-111) 312 7113 1112 1111 1713 زنجان
 311 (313-117) 316 7313 7113 1611 7313 سمنان

 6211 (2617-6111) 6311 2311 7611 7113 7316 سیستان و بلوچستان
 311 (6611-311) 313 7111 7113 1117 1611 فارس
 6113 (6711-311) 6612 7111 7311 7311 1613 قزوین

 6113 (6611-311) 6116 7611 7212 7111 7113 قم
 6713 (6113-6616) 6711 7117 7311 1611 1211 كردستان

 6112 (6712-317) 6612 7211 7713 7313 7313 كرمان
 6313 (2213-6113) 6311 7713 7111 1217 1111 كرمانشاه

 6613 (6111-6112) 6217 7216 7711 7111 7317 كوگیلویه و بویراحمک
 6711 (6111-312) 313 7111 7316 7312 1113 گلستان
 6111 (6211-311) 6111 11,1 1216 1111 1113 گیالن
 6611 (6317-6711) 6113 7112 7113 7116 7111 لرستان

 313 (6112-311) 313 7311 7313 1216 1713 مازنکران
 316 (6111-316) 313 7617 7611 7713 7111 مركزی

 312 (6713-312) 6611 7117 7317 7313 1717 هرمزگان
 313 (313-111) 312 7113 7317 1111 1213 همکان

 6716 (6316-6213) 6111 7317 7111 1213 1216 یزد
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:تعاريف و مفاهيم   

 

و بر  کیکجكه ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللي  مار ایران تا جایيآنیروی كار مركز آمارگیری انکازه گیری اشتغال و بیکاری در طرح 
 .كنکتدعیت مي ، )  6337ICLS(برگزار گردیک 6337كه در سال  6دهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كارسیزاساس 

 

ری یا بکني( است های اقتصادی )فکبرای تعیین چگونگي فعالیت اقتصادی افراد از كلمه كلیکی كار استفاده شکه است. كار آن دسته از فعالیت كار:

طور عمکه به دو كننک بهافرادی كه كار مي .منرور كسب درامک )نقکی یا غیرنقکی( صورت پذیرد و هکف آن تولیک كاال یا ارائه خکمت باشکكه به
 ونک. شگیرنک( تقسیم ميبگیر )افرادی كه در قدال كار خود مزد و حقوب ميكننک( و مزد و حقوبگروه خود اشتغال)افرادی كه برای خود كار مي

ی تقویمي )شنده تا جمعه( ماه میاني هر فصل است زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته :

 شود. ی مرجع نامیکه ميكه هفته

ارشان  طور موقت كیلي بهی مرجع، طدق تعریف كار، حکاقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دال تر كه در طول هفتهساله و بیش  61افراد  شاغل: 

ان  كننک )كاركنرا ترک كرده باشددنک. افرادی كه بکون دریافت مزد برای یکي از اعضددای خانوار خود كه با وی نسدددت خویشدداونکی دارنک، كار مي 
ماً در دهنک، یعني مسددتقیميی محل كارآموزی انجام ی كارآموزی فعالیتي در ارتداط با فعالیت مؤسددسددهفامیلي بکون مزد(؛ كارآموزاني كه در دوره

 صورتانک و تمام افرادی كه در نیروهای مسلح بهی مرجع ماابق تعریف، كار كردهخکمات سویم هستنک؛ محصالني كه در هفتهارائه تولیک كاال یا 
رامي و انترامي( ازجمله  ی نیروهای نداران و سدددربازان وهیفه)نیروهای مسدددلح شدددامل پرسدددنل كادر، درجهكننکكادر دائم یا موقت خکمت مي

 شونک. های افراد شاغل محسوب ميگروه

)دارای اشددتغال مزدبگیری یا ی مرجع فاقک كار باشددنکدر هفته -6كه سدده ضدداباه را به طور توام دارا باشددنک:   ترسدداله و بیش 61افراد  بيكار:

منرور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا )اقکامات مشخصي را به هفته قدل از آن جویای كار باشنک ی مرجع و سهدر هفته -2خوداشتغالي نداشنک(؛   
. برای اشددتغال مزدبگیری یا خوداشددتغالي،آماده برای كار باشددنکی بعک از آن ی مرجع و یا هفتهدر هفته -7عمل آورده باشددنک( و خوداشددتغالي به 

یز بیکار  انک، ن و یا انترار بازگشدددت به شدددغل قدلي جویای كار ندوده، ولي فاقک كار و آماده برای كار بوده              دلیل آغاز به كار در آینکه     افرادی كه به  
 شونک.محسوب مي

 است. مجموع جمعیت شاغل و بیکار :جمعیت فعال(  (كارنيروي
 

سركار یا غایب موقت از محل كار بوده و به ی مرجع، حاضر در افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالني است كه در هفته :

، خواهان و ساعت كار كرده  11تر از تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كم  دالیل اقتصادی نریر ركود كاری، پیکا نکردن كار با ساعت كار بیش  
 انک.آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

 

 

 

 

                                                 
. ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (Geneva, ).
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 هاشاخص

یا )تر ساله و بیش 61در سن كار،   تر( به جمعیتساله و بیش  61)یا ترساله و بیش  61)شاغل و بیکار(  جمعیت فعالنسدت  عدارت است از  
 .611در ضرب ،تر(ساله و بیش 61

 

 

ست از   سدت  عدارت ا شاغل ن سن كار به كل جمعیت تر( ساله و بیش  61 یا ) ترساله و بیش  61جمعیت   61 ) تر یاساله و بیش 61 ،در 
 .611در ضرب ،تر(ساله و بیش

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                   × 611                                                              

.611در ضرب ،)شاغل و بیکار(بیکار به جمعیت فعالجمعیت نسدت عدارت است از 
 

 .  611در عدارت است از نسدت جمعیت شاغل به جمعیت فعال) شاغل و بیکار(، ضرب

 

 .611در  ضرب ،ساله( 61-23 ) ساله یا 61-21ساله( به جمعیت فعال  61-23 ) یا ساله 61-21 جمعیت بیکارنسدت عدارت است از     
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 .611در  ضربعالي،  آموزشفارغ التحصیل  به جمعیت فعال عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از  

 

 عالي آموزش النفارغ التحصی

 .611در  ضربتر، ساله و بیش 61بیکار جمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61سوم جمعیت بیکار 

 

 .611در  ضربتر، ساله و بیش 61 شاغلجمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  شاغلجمعیت نسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61 شاغلسوم جمعیت 

 
 

 .611در  ضرب ،جمعیت شاغل به جمعیت دارای اشتغال ناقصنسدت عدارت است از     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عالي آموزش لفارغ التحصی
  

 عالي آموزش لفارغ التحصی
 

 

ترساله و بیش 61جمعیت بیکار    

 

 يعال آموزش فارغ التحصیل ترساله و بیش 61 

 

 

ترساله و بیش 61 شاغلجمعیت    

 

 يعال آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 61 

 

 


