


 

  

  مرکز آمار ایران پیشگفتار

های اجتماعی و ای را در تمامی عرصه، تحوالت گسترده(ICT)و ارتباطات  اطالعاتدر سالیان اخیر فناوری 
به سرعت در حال  امروز ای است که دنیایگونهاقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به

ی مفید از آن دانایی و میزان دسترسی و استفادهای که در است. جامعه ی اطالعاتیجامعهتبدیل شدن به یک 
در ابعاد مختلف زندگی امروزی ICTکننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات دانش، دارای نقشی محوری و تعیین

را به  کشورهای جهانو آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از 
شود و امكانات بخش اد یك دهكده یعنوان این وضعیت موجب گردیده تا از جهان به .خود معطوف کرده است

ت یبشر امروز مطرح گردد. با در نظر گرفتن اهم یازهاین نیتراز مهم یكیعنوان ارتباطات بهاطالعات و 
ز ا یزان برخورداری، میاجتماع یو زندگکاربرد همگانی عرصه و ارتباطات و ورود آن به  اطالعات هایفناوری
شمار در جامعه به پر اهمیتاز مسائل  یكیعنوان به هابه آن یو ارتباطات و دسترس اطالعات هایفناوری

است و  یاقتصاد یهار بخشیشرفت سایپ یبرا یبستر ICT بخش مربوط به یهاتیر واقع فعالرود. دیم
  ها را به دنبال دارد. شرفت آن بخشیآن، رشد و پ یگستردگ

 یر آن در توسعهیتأث یابیش و ارزین پایو همچن ICT یدر حوزه یگذاراستیو س یزیرمنظور برنامهبه
ار ینترنت، بسیو استفاده از ا یدسترس ینهیر در زمیپذسهیو اطالعات مقا ، وجود آماریو اقتصاد یاجتماع

آماریت ایر قابل انكار است. باتوجه به اهمیضروری و غ  »رانیمركز آمار ا«نه، ین زمیدر ا ین اطالعات و خأل 
 یازارنت بهنتیا کننده ازنترنت (تعداد افراد استفادهیب نفوذ ایضر یمنظور محاسبهف خود و بهیوظا یدر راستا

ه و یاقدام به ته ١٣٨٩و  ١٣٨٧ یها، درسالیالمللنیب یهاشاخص یت) در كشور و برخینفر جمع ١٠٠هر 
سازمان «و » رانیمركز آمار ا«ی نامهپیرو تفاهم ١٣٩١. در سال کرد» نترنتیاز كاربران ا یریطرح آمارگ« یاجرا

ی مخابرات اتحادیه«نمایندگان دو طرف و نیز کارشناسان و متعاقب آن شرکت » فناوری اطالعات ایران
ای که از ) در نشست سه روزهUNCTAD» (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل«) و ITU» (المللیبین

ی المللی در ژنو سویس برگزار شده بود، بر انجام یک آمارگیری تخصصی در زمینهی مخابرات بینطرف اتحادیه
ICT طرح آمارگیری « ١٣٩٢ضو تاکید شد. بر این اساس مرکز آمار ایران در زمستان سال در کشورهای ع

 »سازمان فناوری اطالعات ایران«را به سفارش » ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده
 یكدهپژوهش« یهای فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و با همكاربه عنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخص

  تهیه و اجرا کرد. » آمار
ب نفوذ ی(از جمله شاخص ضر ICT ی شاخص خانواری در زمینه ١۶، آمارگیرین یبر اساس نتایج ا

نتایج اس تا بر اس شدنترنت در جهان موجب یاستفاده از ا ی. شایان ذکر است که گستردگشدنترنت) محاسبه یا
 یدر سائوپائولو ٢٠١٣در سال  ITUكه از طرف  یات جهانمخابر یهاشاخص اولین نشست گروه کارشناسی

ماه گذشته  ٣ماه گذشته به  ١٢نترنت بودن افراد بر خالف دو آمارگیری قبلی، از یل برگزار شد، شرط كاربر ایبرز
ماه قبل از  ٣كه در طول  است شدهاتالق  ینترنت به كسی، كاربر ا١٣٩٢در آمارگیری سال  یعنیابد، یكاهش 

  .باشدنترنت استفاده كرده یبار از اكی، حداقل یریتا زمان آمارگ یریزمان آمارگ
خانوار نمونه در كشور، اطالعات مربوط به  ٢۵٠۶٣با مراجعه به  یریاین طرح، مأموران آمارگ یدر اجرا 

كردند. برای ثبت  آمارگیری ینامهها اخذ و در پرسشآن یبا اعضا یحضور یق مصاحبهیخانوارها را از طر
آما و ناظر مشاركت ن، كارشناس مسئول، دادهیر، بازبینفر آمارگ ٣۴۵، تعداد آمارگیریاین  نتایج اجرا و استخراج

  اند. داشته



  

 
 

ســـازمان فناوری «جهانگرد ریاســت محترم نصــراله مهندس های جناب آقای دانم از حمایتدر پایان الزم می

صـمیمانه تشـکر نمایم. همچنین الزم اسـت از زحمات آن گروه از مدیران و کارشناسان محترم » ناطالعات ایرا

دفاتر آمار و اطالعات «و نیز » ی آمارپژوهشــــکده«، »مرکز آمار ایران«، »ســــازمان فناوری اطالعات ایران«

  .ما را یاری دادند، تقدیر و تشکر نمایم اجرای این طرحکه در » های کشوراستانداری

 قیالتوف ...من ا                                                                                     

 آذر عادل                                                                                       

  رانیا آمار مركز سییر                                                                                       

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  سازمان فناوری اطالعات ایران پیشگفتار

اند. دهه گذشـته، اقتصـاد، فرهنگ و امنیت ملی محورهای کلیدی برنامه توسـعه اغلب کشورها بودهدر طی چند 
فناوری و های نوین مانند فناوری نانو، زیســتهای توســعه خود به فناوریدر ســالیان اخیر، کشــورها در برنامه

ــعه پایدار، محیط ــوعاتی مانند توس ــفناوری اطالعات و ارتباطات، و موض ــت و س رمایه انســانی نیز توجه زیس
اند. هم اکنون، نقش تحولی فناوری در اقتصـــاد جهان امری پذیرفته شـــده اســـت. در این میان، ای داشـــتهویژه

عنوان یک فناوری در اقتصــاد جهان امری پذیرفته شــده اســت. در این میان، فناوری اطالعات و ارتباطات به
ــتیابی به اهداف کالن عنوان یک فناورفناوری اطالعات و ارتباطات به ــتای دس ــاز در راس ی کلیدی و توانمندس

ــعه ملی و همچنین اهداف بین ــعه پایدار نقش محوری ایفا توس ــعه هزاره و اهداف توس المللی مانند اهداف توس
عنوان های ملی، فناوری اطالعات و ارتباطات بهکند. بر همین اسـاس، در بسـیاری از راهبردها و سـیاستمی

هایی مانند اشــتغال، آموزش، ســالمت، حکمرانی و کســب و کار در ندسـاز در توســعه پایدار و حوزهعاملی توانم
توان اشــــتغال و درآمدهای ملی را افزایش داد. صــــنعت شــــود. با اتکاء به فناوری و نوآوری مینظر گرفته می

ده ســال آینده نیازمند امروز کشــور نیازمند فناوری، مهارت و کارآمدی برای همگام شــدن با توســعه اســت. در 
فناوری اطالعات و یک جهش بزرگ در توسـعه کشـور هسـتیم و در همین راستا، دولت جمهوری اسالمی ایران،

ای زیرساختی به وجود آوردن این جهش بلند در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ارتباطات را مؤلفه
و ارتباطات در نقش یک توانمندساز و همچنین در نقش یک رود که فناوری اطالعات داند و این انتظار میمی

گیر و مقرون به صرفه در هر زمان و هر مکان به بخش اقتصادی کلیدی، به ارائه سریع، خدمات یا کیفیت، همه
  نفعان جامعه اطالعاتی کمک نماید و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد. یتمامی ذ

کرد جامعه اطالعاتی جمهوری اســــالمی ایران و بررســــی تأثیرات فناوری اطالعات و ســــنجش و پایش عمل
ارتباطات در دســتیابی به اهداف توســـعه ملی و بخشـــی موضـــوعی اســـت که در طی ســـالیان اخیر مورد توجه 

ــیاســت ــور بوده اســت و به منظور تولید دادهگذاران و قانونس ــهگذاران کش و  ها و آمارهای دقیق و قابل مقایس
ماده  ٣ربط، بر اساس تبصره های تحلیلی آن به مراجع ذیدهی و انجام مستمر این پایش و ارائه گزارشسامان

قانون برنامه پنجم توسـعه جمهوری اسـالمی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مؤظف شده است  ۴۶
ی های فناورلمللی، نظام پایش شــاخصاای و بینها و وضـعیت در ابعاد ملی، منطقهکه برای ارزیابی شـاخص

های اطالعات و ارتباطات را تدوین نماید. بر اسـاس این بند و با عنایت به مصوبه هیئت وزیران، کلیه دستگاه
خانه هســتند. در این اجرایی و مؤســســات غیردولتی به ارائه اطالعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارت

ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطالعات کشــــور) اطالعات ایران (مرکز برنامهچـارچوب ســــازمان فناوری 
ــاخصبه کننده ملی در این های فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور و هماهنگعنوان مجری نظام پایش ش

آمارهای  ای از نشانگرها وهای اجرایی ابالغ نموده است. مجموعهحوزه، نظام پایش را تدوین و به همه دستگاه
اید. دســــت میهای تخصــــصــــی خانوار بهفنـاوری اطالعـات و ارتبـاطـات در این نظـام، از طریق آمارگیری

های خانوار بینشـی با ارزش در رابطه با چگونگی و محل دسـترســی به فناوری اطالعات و ارتباطات آمارگیری
کنند. اطات بر روری زندگی مردم کمک میبه ارزیابی تأثیرات فناوری اطالعات و ارتب و و اســـتفاده از آن ارائه

های ها منبع با ارزشــــی از آمارهای فناوری اطالعات و ارتباطات هســــتند. دادهبه همین خاطر، این آمارگیری
المللی توســــعه مانند اهداف توســــعه هزاره، های خانوار برای نظارت بر اهداف ملی و بینمبتنی بر آمارگیری

) IDIو محاسـبه شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ( WSIS ،Connect 2020 Agendaاهداف 
  مورد نیاز هستند. 

نامه راهبردی خود با مرکز آمار ایران انجام طرح ، ســــازمان فناوری اطالعات ایران پیرو تفاهمبر این اســــاس
مرکز آمار ایران  را طی قراردادی به ٩٢آمارگیری دسـترســی خانوارها به فناوری اطالعات و ارتباطات در ســال 



  

 
 

به عنوان نهاد تخصصی آمارهای رسمی کشور واگذار نمود. آمارگیری میدانی این طرح در کل کشور توسط مرکز 
توســط  ١٣٩٣ماه به انجام رســید و نتایج آن در مرداد ماه  ٣آغاز گردید و به مدت  ١٣٩٢آمار ایران از دی ماه 

های رش نهایی این طرح آمارگیری است که بر اساس آخرین توصیهمرکز آمار ایران نهایی گردید. این نشریه، گزا
مخابرات،  المللیبین المللی مخابرات به انجام رسیده است. بر اساس اعالم نظر اتحادیهناتحادیه بی یذکر شده

ی ها و تغییرات در نشانگرهاآخرین توصیه مطابقاین طرح اولین طرح آمارگیری در کشـورهای جهان است که 
مکزیک به انجام رسیده است. امیدوارم نتایج بسیار ارزشمند حاصل  ITU-WTIS2013مصـوب در اجالس 

 های اقتصــادی مختلفگران و فعاالن بخشریزان، تحلیلگذاران، برنامهاین آمارگیری، مورد اســتفاده ســیاســت
  کشور، حوزه دانشگاهی و پژوهشی کشور قرار گیرد. 

ها و رهنمودهای ارزشــمند مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ز حمایتدانم تا ادر انتها الزم می
و همچنین جناب آقای دکتر عادل آذر ریاســــت محترم مرکز آمار ایران تشــــکر صــــمیمانه بنمایم. همچنین، از 

همچنین ی آمار و های مجدانه مدیران و کارشـــناســـان محترم مرکز آمار ایران و پژوهشـــکدهگیریزحمات و پی
ـــاخص ـــتقر در مرکز برنامهمجری نظام پایش ش ـــور مس ریزی و نظارت های فناوری اطالعات و ارتباطات کش

های مؤثر راهبردی فناوری اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران، کارشناسان فعال در این مرکز و همکاری
نجام این طرح تقدیر و تشکر و مسـتمر مشـاورین ارشـد این مرکز در بخش خصـوصـی و دانشـگاهی کشور در ا

 کنم. می
  
  
  
  
  
  
  

 نصراله جهانگرد 

  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،

  س سازمان فناوری اطالعات ایران ییر 

 س کمیته جامعه اطالعاتی ایرانییو ر



 

  
 اندداشته این طرح یو اجرا نظارت ریزی،برنامه ،گیریتصمیم بیشترین سهم را در كه مدیران و کارشناسانی

 

 های آماری و آمارهای ثبتی، مرکز آمار ایرانمعاون طرح، آقای علیرضا زاهدیان  

 ی آماررییس پژوهشکده، خانم زهرا رضایی قهرودی 

 های آماری و آمارهای ثبتی، مرکز آمار ایرانمعاون پیشین طرح، ا... رضاییآقای نعمت 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات کشورمجری طرح نظام پایش شاخص ،علیآقای امیرحسین محب  

 مدیرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی، مرکز آمار ایران، آقای علیرضا رضایی  

 گیری، مرکز آمار ایرانهای نمونهشناسی آمارگیری و طرحمدیرکل دفتر روش، خانم افسانه یزدانی  

  ی آمارمعاون پژوهشی، پژوهشکده، کیانیآقای کاوه  

 مشاور ارشد پروژه در سازمان فناوری اطالعات ایران، زاده شیرازیالهآقای محمدرضا آیت  

 کارشناس مسئول پروژه در مرکز آمار ایران، فرآقای حمیدرضا پویان  

 کارشناس مسئول پروژه در سازمان فناوری اطالعات ایران، خانم مهرنوش اهوازی  

 گیری، مرکز آمار ایرانکارشناس مسئول طرح نمونه، مریم زنگنه خانم  

 کارشناس پروژه، سازمان فناوری اطالعات ایران، خانم پریناز مالک تبریزی 

 کبر رزمیار   کارشناس تهیه طرح موضوعی، مرکز آمار ایران، آقای ا

 کارشناس تهیه طرح موضوعی، مرکز آمار ایران، آقای حمیدرضا ساالری  

  کارشناس پروژه، سازمان فناوری اطالعات ایران، لهجهبهزاد خوشآقای  

 کارشناس تهیه طرح موضوعی، مرکز آمار ایران، آقای مهدی مداح  

 کارشناس پروژه، سازمان فناوری اطالعات ایران، خانم زهره موسوی  

 گیری، مرکز آمار ایرانکارشناس تهیه طرح نمونه، آقای محمدرضا ریحانی  

 کارشناس پروژه، سازمان فناوری اطالعات ایران، یخانم فریبا حسن  
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  طرح یخصات كلشم

  

  طرح  یضرورت اجرا
ــور ا یایدر دن ــتفاده از فناوریامروز، حض ــت یاطالعات و ارتباطات تا حد ینترنت و بحث اس ه پررنگ و برجس

ــــاخص ــــت كه ش ــــده اس ــــاخص یهاش زان یمهم در م یهامربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله ش
مطلوب  یزیربرنامه ،یانگر بسترسازیب ها،ن شاخصیشوند. باالتر بودن ایهر كشـور محسوب م یافتگیتوسـعه

 «ت. ك كشور اسیر آن در یزناپذیو تحوالت گر یتكنولوژ یهاشـرفتیزان و سـرعت انطباق جامعه با پیز میو ن
 یهمحاســب یق برایل نبود آمار و اطالعات دقیدلها اســت كه بهن شــاخصیا ی، از جمله»نترنتیب نفوذ ایضــر

 یخانوارها و افراد از فناور یاســتفاده « یریها، طرح آمارگگر از شــاخصید ین برخییز محاســبه و تعیآن و ن
به عنوان مســـئول تدوین نظام پایش » ســـازمان فناوری اطالعات ایران«، به ســـفارش »اطالعات و ارتباطات

های فناوری اطالعات و ارتباطات، برای ظرفیت سـازی در خصوص راهکارهای ارتقای جایگاه کشور شـاخص
  اجرا گذاشته شد.ه و بهیالمللی، تههای بینزیابیدر ار

  طرح یهدف كل
  است. ١٣٩٢ن طرح، براورد ضریب نفوذ اینترنت کشور در سال یا یاز اجرا یهدف كل

  اهداف تفصیلی طرح
ــــیلی ا ــــتفاده یهین طرح، تهیاهداف تفص ــــور از فناوری آمار و اطالعات مربوط به اس ی خانوارها و افراد کش

ی مخابرات اتحادیه«ی مورد نظر گانه١۶هـای مطـابق بـا شــــاخص ١٣٩٢اطالعـات و ارتبـاطـات در ســــال 
  المللی است.برای دستیابی به مقایسات بین (ITU)» المللیبین

  یریآمارگ یجامعه
و  یای در مناطق شهرساكن، گروهی و مؤسسه یمعمول یافراد عضو خانوارها ی، شامل همهیریآمارگ یجامعه
  است. ١٣٩٢كشور در سال  ییروستا

  هدف یجامعه
  هدف منطبق است. یبر جامعه یریآمارگ ین طرح، جامعهیدر ا

  یواحد آمار
كشور  ییو روستا یای در مناطق شهرساكن، گروهی یا مؤسسه ی، هر فرد عضو خانوارهای معمولیواحد آمار
  است. ١٣٩٢در سال 

  یزمان آمار
  ) است.یری(زمان آمارگ ١٣٩٢ماه یبه د یماه منته ٣ا ی یریطرح برحسب مورد، زمان آمارگ یزمان آمار
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  یریزمان آمارگ
  بوده است. ١٣٩٢بهمن سال  ١٠دی تا ٢١ن طرح از یا یریزمان آمارگ

  یریروش آمارگ
  است. یریگنمونهن طرح به صورت یدر ا یریروش آمارگ

  اطالعات یآورروش جمع
نمونـه مراجعه كرده و اطالعات مربوط به  یبـه خـانوارهـا یریدر زمـان آمـارگ یرین طرح، مـأموران آمـارگیدر ا

كردند. در ضمن مربوط ثبت  ینامهخانوار اخذ و در پرسـش یبا اعضـا یحضـور یق مصـاحبهیخانوار را از طر
ماه قبل از زمان  ٣زمانی ســــه ماهه، از  یآن در دوره یاز اعضــــا یكیكه حداقل  ییخانوارها یپرســــشــــنامه

ــتفاده می)، از ا١٣٩٢آمارگیری تا زمان آمارگیری (دی ماه  ا یل داده تا كاربر یكردند را به خانوار تحوینترنت اس
 یدر مراجعه یریق را شــخصــاً وارد پرســشــنامه نموده و ســپس مأموران آمارگینترنت، اطالعات دقیكاربران ا

  كردند.  یآورمجدد، پرسشنامه را جمع

  مورد نظر یپارامترها
  ن طرح عبارتند از:یمورد نظر در ا یپارامترها
 ك استانیكل كشور و به تفك ییو روستا ینترنت در مناطق شهرینسبت كاربران ا 
 استانك یكل كشور و به تفك ییو روستا ینترنت در مناطق شهریكاربر ا ینسبت خانوارها  

  یریگچارچوب نمونه
  خانوارهای معمولی ساکن و گروهی -الف

در كشور  ١٣٩٠نفوس و مسكن سال  یعموم یسرشمار یهااول، فهرست حوزه یمرحله یریگچارچوب نمونه
  است. این فهرست عالوه بر اطالعات جغرافیایی شامل اطالعات کمکی زیر است:

 ساكن یمعمول یتعداد خانوارها -
ها) اســــتفاده ی اول (حوزهگیری مرحلههای نمونهبندی واحداینترنـت (که از آن برای طبقهضــــریـب نفوذ  -

  شود.)می
نمونه است كه هر قطعه به طور  یهاها در هر یک از حوزهی دوم، فهرست قطعهگیری مرحلهچارچوب نمونه
  خانوار معمولی ساکن و گروهی است.  ۴٠متوسط شامل 
 یریگنمونه یساكن و گروهی در واحدها یی خانوارهای معمولسوم، فهرست همه یمرحله یریگچارچوب نمونه

  به دست آمده است.  ١٣٩٠دوم است كه از فایل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  یمرحله
  ایخانوارهای مؤسسه -ب

 ینتایج سرشمار ای است که از فایلی خانوارهای مؤسسهی اول، فهرست همهمرحله یریگچارچوب نمونه
در كشور به دست آمده است. این فهرست شامل اطالعات جغرافیایی و  ١٣٩٠نفوس و مسكن سال  یعموم

  ای است.تعداد افراد هر خانوار مؤسسه
ای نمونه است كه از سرپرست ی اعضای خانوارهای مؤسسهی دوم، فهرست همهمرحله یریگچارچوب نمونه

  شود.یاخذ م یریمؤسسه در هنگام آمارگ
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  یریگواحد نمونه
 یط یامؤسسه یخانوارها یمرحله و برا سه یط یسـاكن و گروه یمعمول یخانوارها ین طرح برایا یهانمونه

  اند.انتخاب شده یاحتمال یریگنمونه یهادو مرحله با استفاده از روش
بر اساس نتایج  یی سرشماراول حوزه یدر مرحله یریگبرای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی، واحد نمونه

سوم خانوار  یی نمونه و در مرحلهدوم قطعه در حوزه ی، در مرحله١٣٩٠سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
 ایی اول، خانوار مؤسسهدر مرحله یریگای، واحد نمونهساكن یا گروهی است. برای خانوارهای مؤسسه یمعمول

ای نمونه ی دوم، فرد عضو خانوار مؤسسهو در مرحله ١٣٩٠وس و مسکن بر اساس نتایج سرشماری عمومی نف
  است.
  ها به شرح زیر است:ی انتخاب نمونهنحوه

  خانوارهای معمولی ساکن و گروهی -الف 

ها)، به کمک متغیرهای جغرافیایی ی اول (حوزهگیری مرحلهگیری از این خانوارها، واحدهای نمونهبرای نمونه
 ن متغیر ضریب نفوذ اینترنت،یهای استان و همچنو شهرستان مركز استان/ سایر شهرستان یی/روستایشهر
پس ی شهری و روستایی قرار گرفتند. سهای هر استان در دو طبقهبندی شدند. به این ترتیب که ابتدا حوزهطبقه
بقه های استان به دو طنی شهری هر استان بر اساس متغیر شهرستان مرکز استان/ سایر شهرستاهای طبقهحوزه

های مراحل قبل بر اساس متغیر ضریب نفوذ اینترنت و با هر یک از طبقه یهاتقسیم شدند. و در نهایت، حوزه
هر استان، به جز استان قم كه  یهادر دو طبقه قرار گرفتند. براین اساس، حوزه PAMافراز  یوهیاستفاده از ش

م شدند. سپس یطبقه تقس ۴ها به ز حوزهیم شدند. در استان قم نیطبقه تقس ۶ك شهرستان دارد، به یفقط 
  ی مراحل مختلف به صورت زیر انتخاب شدند: نمونه یواحدها

خاب ك و با احتمال انتیستماتیافته به هر طبقه به روش سیصیی تخصـی اول، تعداد واحدهای نمونهدر مرحله
  ساكن و گروهی هر حوزه، انتخاب شدند.  یمتناسب با تعداد خانوار معمول

ی اول، با احتمال انتخاب متناســب با ی دوم، قطعات نمونه به تعداد تکرار انتخاب واحدهای مرحلهدر مرحله
 یســــوم، انتخاب خانوارها یســــاكن و گروهی هر قطعه، انتخاب شــــدند. و در مرحله یتعداد خانوار معمول

كه ابتدا  بین ترتیساده صورت گرفت. به ا یبه روش تصادف یانتخاب یعهسـاكن و گروهی نمونه در قط یمعمول
به عنوان  یخانوار به صورت تصادف ۵ها ن آنیسـاده انتخاب شـدند و سپس از ب یخانوار به روش تصـادف ١٠

ن در نظر گرفته شــــدند تا با توجه به مفاد یگزیجا یخانوار به عنوان خانوارها ۵و  یاصــــل ینمونه یخانوارها
 یریی اصـــلی، آمارگخانوارهای نمونه ین به جایگزیاز از خانوارهای جایر در صـــورت نیمأمور آمارگ یراهنما
  شود.

  ایخانوارهای مؤسسه -ب

ای گیری از این خانوارها، در هر استان بر اساس متغیر جغرافیایی شهری/روستایی، خانوارهای مؤسسهبرای نمونه
افته به هر طبقه به روش یصیی تخصی اول، تعداد واحدهای نمونهمرحلهدر دو طبقه قرار گرفتند. سپس در 

ی ای، انتخاب شدند. و در مرحلهك و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد افراد خانوارهای مؤسسهیستماتیس
ای مؤسسه های نمونه، افراد نمونه به تعداد مورد نیاز (با توجه به تعداد اعضای خانواردوم در هر یک از مؤسسه

  و بر اساس جدول زیر) به روش سیستماتیک انتخاب شدند. 
   



    
  ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  
               

۴ 
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ای نمونه، افراد به صورت سیستماتیک و با گام برای دسترسی به این تعداد افراد نمونه در هر خانوار مؤسسه
  شوند:زیر انتخاب می

  

  

  

  رشیقابل پذ یریگنمونه یخطا
كثر خطا و  یهرنترنت" در مناطق شیب نفوذ ایبراورد پارامتر "ضر ین طرح برایرفته شـده در ایپذ ینسـب یحدا

  درصد است. ١۶ها برابر درصد و در سطح استان ۵كل كشور برابر  ییروستا

  حجم نمونه 
ـــامل  ٢۵٠۶٣ن طرح، تعداد یا یبرا ـــاكن و گروه یخانوار معمول ٢۴٧۶۵خانوار نمونه، ش خانوار  ٢٩٨و  یس

ن یخانوار) و كمتر ٢۴٣٠ن تعداد خانوار نمونه، مربوط به استان تهران (یترشیانتخاب شده است. ب یامؤسسه
  خانوار) بوده است. ۴٢٨تعداد خانوار نمونه، مربوط به استان قم (

   یانسان یروین
هر اسـتان) حضـور  ینفر براكینفر كارشـناس مسـئول ( ٣١ن و یبازب ٧۵ر، یآمارگ ١۵١طرح، تعداد  یدر اجرا

مشــــاركت  ییآمـاداده ینفر برا ۵٧طرح و  ینظـارت بر اجرا ینفر برا ٣١بر این، تعـداد  انـد. عالوهداشــــتـه
  اند.داشته

  ج یسطح انتشار نتا
  د.شویمنتشر م یز در سطح استانیك مناطق شهری و روستایی کشور و نیتفكن طرح بهیا یبراوردها

  ی تعداد اعضایمحدوده
  ایخانوار مؤسسه 

  تعداد افراد نمونه

  ٢٠=١٢٠  ۵٠کمتر از

[۵٠, ٢ (١٠٠٢٠=۴٠  

[١٠٠, ٣ (٣٠٠٢٠=۶٠  

[٣٠٠, ۵٠٠) ۴٢٠=٢٠  

[۵٠٠, ١٠٠٠) ۶١٢٠=٢٠  

[١٠٠٠,٢۵٧ (٠٠١=٢٠۴٠  

  ٢٨٠=١۴٢٠  ٢۵٠٠مساوی بیشتر یا 

  
  ایتعداد افراد خانوار مؤسسه

  =  گام انتخاب افراد  
  تعداد افراد نمونه
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  میف و مفاهیتعار

  

ن پرسـشنامه یل پرسـشـنامه از خانوار صـورت گرفته اسـت. در ایق تكمیاطالعات از طر یگردآور ،ن طرحیا در
  ف شود. ین اصطالحات تعریك از ایكار رفته است كه الزم است هر به یاصطالحات گوناگون

  انواع خانوار -١
 یساكن، گروه یمعمول ، خانوارها به سه نوع١٣٩٠نفوس و مسكن  یعموم یدر این طرح، براسـاس سرشمار

  اند.تفکیک شده یاو مؤسسه

   یخانوار معمول
ستند خرج هگر همیكدیكنند، با یم یك اقامتگاه زندگیشـود كه با هم در یل میاز چند نفر تشـك یخانوار معمول

  ك نفره باشد. یتواند ی، میخانوار معمول یخورند. در مواردیو معموال با هم غذا م
گر در ا یز هستند حتیخرج نكه اقامتگاه مشـترك دارند و عالوه بر آن هم یافراد یخانوار، تمامف یطبق تعر    

 یرادگر، تمام افیند. به عبارت دیآیحساب مبه یك خانوار معمولی یب باشند، اعضایموقتاً غا یریزمان آمارگ
  روند. یبه شمار م یك خانوار معمولی یكه دو شرط مزبور را توأماً داشته باشند، اعضا

  یخانوار گروه
) مشترك یژگیطور عمده داشـتن وط خاص (بهیل دارا بودن شـرایا اغلب آنان به دلیكه تمام  یافراد یمجموعه

در آن اقامتگاه را اداره  یطور مشــترك، امور زندگاند و بهســكونت خود انتخاب كرده یرا برا یاقامتگاه مشــترك
كثر خوابگاه انیشـاشـوند. یده مینام یكنند، خانوار گروهیم  یا، خانوار مؤسسهییدانشـجو یهاذكر اسـت كه ا

ــوند، ولیمحســوب م ــوند، بلكه محل یمحســوب نم یاهم وجود دارند كه خانوار مؤســســه ییهاخوابگاه یش ش
 وند،شــیها شــناخته ماز دانشــگاه یكیها هر چند با نام ن خوابگاهیهســتند. ا یا چند خانوار گروهیك یاقامت 

در آن اقامتگاه را  یطور مشــترك، امور زندگان بهیخوابگاه ندارد و دانشــجو یدر اداره یآن دانشــگاه نقشــ یول
  ك نفره باشد. یتواند ینم یف فوق، خانوار گروهیكنند. بر اساس تعریاداره م

  یاخانوار مؤسسه
كنند و آن مؤسسه یم یك مؤسسه زندگیمشـترك با هم در  یژگیا ویل داشـتن هدف یكه به دل یافراد یمجموعه

محل سكونت همراه با خدمات  یت منزل دادن (ارائهیمسئولن، یا بر اساس مقررات و ضوابط معیبنابر مجوز 
 كه تحت ییدانشجو یهاشود. مانند خوابگاهیده مینام یاالت) به آنان را بر عهده دارد، خانوار مؤسـسهیو تسـه

  .یآموزدانش یهاها و خوابگاهونین)، پانسیمتأهل یهاشوند (بجز خوابگاهیابگاه اداره مت خویریمد

  یی/ روستایشهرنقاط  -٢
 یف نقاط شهرین به تعریشود، بنابرامراجعه می ییو روستا یسـاكن در نقاط شهر یدر این طرح، به خانوارها

  شود. یپرداخته م ییو روستا
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  ینقاط شهر
  اند.بوده یشهردار ی، دارایریآمارگ یاست كه در زمان اجرا ینقاط ی، تمامیشهرمنظور از نقاط 

  یینقاط روستا
ـــتا ـــور م یهای، آبادییمنظور از نقاط روس ـــد. آبادیكش ـــیك ی یبه مجموعه یباش هم به یا چند مكان و اراض

ــاورزیپ ــته (اعم از كش ــود كه خارج از محدودهی) گفته میر كشــاورزیو غ یوس ــده و دارا یش  یشــهرها واقع ش
  مستقل باشد. یا عرفی یثبت یمحدوده

محســـوب  یز آبادین… آهن وراه یهاســـتگاهیها، معادن، اخانهب نه تنها دهات، بلكه مزارع، قهوهین ترتیبه ا
 یهایآباد یا حداقل در محدودهیداشــته باشــند  یمســتقل یا عرفی یثبت یشـوند، مشــروط بر آن كه محدودهیم
  ك از شهرها قرار نگرفته باشند.یچیا هیر گید

  نترنتیاصطالحات مربوط به ا -٣

  نترنتیا
د، باشــــیاطالعات متنوع م یكوچك و بزرگ كه حاو یوتریكامپ یارتباط یهاشــــبكه یشــــماریوند تعداد بیپ
باشد بلكه ینترنت نمیگر و مرورگر انترنت تنها مشـاهدهیا یك فرد متصـل به شـبكهیشـود. یل مینترنت تشـكیا

 د. یتواند با آن تبادل اطالعات نماین شبكه بوده و میاز ا یجزئ

  نترنتیكاربر ا
) ١٣٩٢ماه ی(د یریتا زمان آمارگ یریماه قبل از زمان آمارگ سهاست كه از  ینترنت كسـین طرح، كاربر ایدر ا

رده اســتفاده ك ینترنتیاز خدمات ا یكینترنت به هر مدت، حداقل از یا یدر داخل كشــور، با اتصــال به شــبكه
  زمانی و مکانی زیر باشد: یژگیباشد. یعنی کاربر اینترنت باید دارای هر دو و

 حداقل یک بار از اینترنت ١٣٩٢ماه یتـا د ١٣٩٢مـاه  مهرمـاه (از  ســــهدر طول  زمـانی: یژگیو (
 استفاده کرده باشد.

 در داخل کشور از اینترنت استفاده کرده باشد. مکانی: یژگیو 

  نترنتیكاربر معمول ا
ــت كه حداقل  ینترنت كســین طرح، كاربر معمول ایدر ا ــبكهكیاس ه هر نترنت بیا یبار در ماه، با اتصــال به ش

 استفاده كرده باشد.  ینترنتیاز خدمات ا یكیمدت، حداقل از 

  نترنت یخدمات ا
تند کند. این خدمات عبارها دسـترسی پیدا مینترنت، خدماتی اسـت که کاربر از طریق اینترنت به آنیخدمات ا

 یهاها، تعامل با سازمانتیساارتباط با وب یافت اطالعات در ارتباط با موضـوعات مختلف، برقراریدراز: 
كه در و ... یاجتماع یهاتیت در ساینترنت، عضـویق ای، تلفن زدن از طر Emailافت ی، فرسـتادن و دریدولت

  شود: یداده م یحاتیك توضیر درخصوص هریز
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 ا خدمات یكاال  یافت اطالعات دربارهیشامل در افت اطالعات در ارتباط با كاال و خدمات:یدر
   شود.یم

 افت اطالعات در ارتباط یشامل دروجوی اطالعات در ارتباط با موضوعات سالمت و بهداشت: جست
افت یرو د یمانند مشاوره با پزشكان، مطرح كردن سؤاالت پزشك یافت خدمات پزشكی، دریبا سالمت
 شود. یم Emailق یا از طری Onlineصورت پاسخ به

 مانند مشاوره و مطرح  یافت خدماتیشامل در دهنده خدمات:ارائه یهاتیساارتباط با وب یبرقرار
 ی، علمیتیو ترب یعنوان مثال: روانشناسمختلف به یهانهیافت پاسخ در زمیكردن سؤاالت و در

  شود.  یو ... م یدارو خانه ی، آشپزیپژوهش
 یدولت یهاافت اطالعات و خدمات از سازمانیشامل در :یدولت یهاافت اطالعات از سازمانیدر 

 باشد.یاز فرد میافت اطالعات مورد نیاخبار و در یها و مطالعهت آن سازمانیق ورود به سایازطر
 توان یمثال م یباشد. برایم یدولت یهاشامل ارتباط دو طرفه با سازمان :یدولت یهاتعامل با سازمان

  ها اشاره كرد.ل و فرستادن آنینام كنكور سراسری، كارت سوخت و ... و تكمثبت یهابه دانلود فرم
 افت یفرستادن و درEmail: یكیشامل استفاده از پست الكترون )E-mail (یا ارائهیافت یو در 

 ق آن است.یاطالعات از طر
 منظور همان  نترنت:یق ایتلفن زدن از طرVOIP باشد كه برگرفته از "یمprotocol Voice over 

internet است که با نام "IP شود و امکان استفاده از اینترنت به منظور تلفنی نیز از آن یاد می
صدای انسان توسط    VOIPنماید. در واقع، با استفاده از فن آوری مکالمات تلفنی را فراهم می

 ین خواستهیتواند به منظور تأممی VOIPگردد. نترنت ارسال مییق ایو از طر IPهای اطالعاتی بسته
ی وترهایط مبتنی بر كامپیك محیا از آن در ید و یدهنده استفاده نماارهای شتابفوق از سخت افز

 شخصی استفاده گردد.
 س یق فیا ارتباط با افراد از طریام یجاد وبالگ، ارسال و دریافت پی( ایاجتماع یهاتیشرکت در سا

از  ییهاتیم و سانستگرایتر، ایبوك، توسیمانند ف ییهاتیت در سایشامل عضو :تر و ...)یبوك، تو
ارتباط با افراد مختلف مورد  یمنظور برقرارمحسوب شده و به یاجتماع ییهاتیل كه ساین قبیا

 رند.یگیاستفاده قرار م
 ل شام ن:یآنال یبحث و گفتگو یهاا شبكهی یخبر یهاها، گروههای چت، وبالگتیدسترسی به سا

ن ینالآ یبحث  و گفتگو یهاا شبكهی یخبر یهاگروهها و ها و دسترسی به وبالگتیچت كردن در سا
ن به بحث و یت شده و با افراد آنالیوارد سا یشود كه كاربران با وارد كردن شناسه و رمز كاربریم

ورت صهای آنالین در فضای اینترنت بهوشنودگفتپردازند. یگفتگو در مورد موضوعات مختلف م
 گویند.میکردن صوتی و یا تایپی را چت

  مختلف  یهاتید كاال و خدمات از سایشامل سفارش و خر دن كاال و خدمات:یا خریسفارش دادن
 شود.یم

  :شود.یشامل عرضه و فروش كاال و خدمات مفروختن كاال و خدمات 
 و یستیشامل كسب اطالعات تورمسافرت:  یا رزرو جا و مكان برای یاستفاده از خدمات مسافرت 

جا و مكان قبل از  ینترنتیا رزرو ایها مختلف نه سفر به مكانیمانند مدت زمان و هز یگردشگر
 شود.یمسافرت م

 شود.یم …و  یبانك یهاشامل پرداخت قبوض، اقساط وام :ینترنتیا یبانكدار 
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 ریغ یآموزش یهاكالس یشامل برگزار :یانهین در هر زمیصورت آنالمجاز به یكالس آموزش یبرگزار 
 شود.یمختلف م یهانهیانتقال اطالعات از راه دور در زم یبرا یحضور

 ا اهداف تها بیساگر وبیا  و دیكلوپدیا و انسایپدیكیمانند و ییهاتیوجو و كسب اطالعات از ساجست
ر های مختلف امکان پذیآموزش که مفیدترین فعالیت در اینترنت است از طرق سایت :رسمی یآموزش

ا  یكلوپدیا و انسایپد یكیمانند و ییهاتینترنت و جستجو و كسب اطالعات از سایاز ا یاست استفاده
 باشد.یم رسمی از این نوع یتها با اهداف آموزشیساگر وبیو د

 ت نترنیق این از طریصورت آنالو بهیشامل گوش دادن به راد :از طریق اینترنتو یگوش دادن به راد
 شود.یم

 شود.یم نترنتیاز ا یونیزیتلو یهاشبكه یبرنامه یشامل تماشا :طریق اینترنتاز ون یزیتلو یتماشا 
 بازا دانلود نرمین یآنال یهایشامل باز :یقیا موسیلم ی، عكس، فیا دانلود بازی یباز  یهایافزار 

 شود.یم یقیا موسیلم و یف، دانلود عكس، یاانهیرا
 ی، هنریمختلف علم یهاافزارها و برنامهشامل دانلود نرم: یكاربرد یهاافزار و برنامهدانلود نرم ،

 شود.یو ... م یآموزش
 ا یا دانلود روزنامه، مجله یشامل خواندن : یكین روزنامه، مجله و كتاب الكترونیخواندن و دانلود آنال

  شود.یم onlineبه صورت  یمختلف خبر یهاتیاز سا یكیكتاب الكترون
 بازار كار و ارسال رزومه  یهاتیشامل جستجو در سااستخدام:  یرزومه براا فرستادن یكار  یجستجو

 شود.یاستخدام م یكار برا یرویازمند نین یهاتیبه سا
 ت در یام، عضویل، ارسال و دریافت پیجاد پروفای( ا یتخصص یهاشرکت در شبكهLinkedin  :(... و

باشد كه افراد یو ... م Linkedinانند م یتخصص یهاتینام و شرکت در ساام، ثبتیشامل ارسال پ
 یها و مؤسساتتوانند با شركتی، سوابق كار و تخصص خود میلیی تحصل و ثبت رشتهیجاد پروفایبا ا

 نیكنند در ارتباط بوده و از اطالعات ایت میا فعالیها در سراسر دنكه در ارتباط با تخصص آن
 كار مطلع شوند. یرویها به ناز آنیها و نتیسا

 نیصورت آنالی کار بهو گزارش و ارائه یرحضوریغ یجلسات كار یشامل برگزارن: یآنال یدوركار 
زار ا چند نفر برگیان دو یطور همزمان مبه یریو تصو یا صوتی یصورت صوتتواند بهیباشد كه میم

 گردد.
 یخصنترنت شیدر  صفحه ا شامل كنترل و حذف و اضافه اطالعات :ینترنت شخصیت صفحه ایریمد 

 باشد.یكننده صفحه مجادیتوسط فرد ا
 ریافزار و ... به سا، نرمیقیلم، موسیارسال محتوای ایجادشده توسط کاربر مانند متن، عكس، ف 

 مانند یا به اشتراك گذاشتن اطالعات شخصیشامل ارسال  گران: ید یدسترس یها براتیساوب
، آپارات ردیل، فورشیكوفایمانند پ ییهاتیسادلخواه و ... با حجم دلخواه در وب یقیلم، موسیعكس، ف
 باشد. یر افراد میسا یدسترس یو ... برا

  دارندگان وبالگ یر و كنترل اطالعات شخصییشامل تغ ا اضافه كردن محتوا به وبالگ:یحفظ و 
 شود.یم یشخص

 هایها، شبکهها (مانند بالگتیساق وبیاز طر یاسیاظهارنظر در رابطه با موضوعات شهروندی یا س 
كه اجازه ورود دارند) و ارسال  یافراد ی(برایو دولت یاسیس یهاتیشامل ورود به سا اجتماعی و ...):

های ها، شبکهها (مانند بالگتیساق وبیاز طر یاسیو س یام در مورد مسائل كشورینظرات و پ
 باشد.یاجتماعی و ...) م
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 زی ری(مانند برنامه یاسیتعریف مسائل شهری یا س یهای آنالین یا رأی گیری برامشاوره مشارکت در
 یهاتیاست كه در سا ییهایو نظرسنج یریگیشامل شركت در را ها و ... ):شهری، امضای عریضه

 شده است.  یاندازراه ینظرات مردم یآورجمع یبرا یاسیمختلف س
 یقیمستندات، تصاویر، موس یرهیو ذخ ینگهدار ینترنت برایروی ابر  یسازرهیذخ یاستفاده از فضا ،

ره و یشامل ذخ گذاری با دیگران:منظور اشتراکها بر روی هر سایت وب بهلیگر فایافزار و دلم، نرمیف
، Google Drive(مانند  ینترنتیا یدر فضاها یاطالعات شخص یگذارل به اشتراكیدر صورت تما

Dropbox ،Windows Skydrive،iCloud (... از  یتوان حجم قابل توجهیباشد كه میم و
 ره نمود.یاطالعات را ذخ

 شامل ها: های گسترده یا ارائهش مستندات صفحهیرایو ینترنت برایروی ا یافزارهااستفاده از نرم
ی شده یهالیفار ییا تغیش و یراید، ویتول یشود كه افراد براینترنت میروی ا یافزارهااستفاده از نرم
 ). Google Docs ،Office 365كنند (مانند یاستفاده م ینترنتیا یخود در فضا

   در محل سكونت نترنتیهای دسترسی به اروش
کند. نترنت دســترســی پیدا مییها در محل ســكونت خود به اهایی اســت که کاربر با اســتفاده از آنروشمنظور، 

  ها عبارتند از: این روش
 :اصطالح باند پهن ( باند پهنBroadbandزیاد گفته  پهنای باندبا  ی) به سیگنال مخابراتی یا وسایل

کیلوبیت در هر ثانیه دارد كه در هنگام  ٢۵۶باند پهن اشاره به یک ارتباط با پهنای باند حداقل شود. یم
ف یرم تعیسیت اشغال خط تلفن را ندارد و به دو صورت باند پهن ثابت و باند پهن بیاتصال محدود

  شود. یم

شكل:  ۴های مخابراتی)، عمدتاً به شامل خطوطی است که توسط کابل (اغلب کابلباند پهن ثابت:   .١
ن در كشور یكند. همچنیخدمات م یر باند پهن ثابت ارائهیو سا یبر نوری، ف ADSL،  یمودم كابل

را در یباشد، زیم ADSLنترنت باند پهن ثابت در محل سكونت از نوع ین نوع اتصال به ایشتریما ب
باند  ید و با استفاده از پهنایخط جد جادینترنت پرسرعت، بدون ایا ین روش اتصال به شبكهیا

ز یرا ن تلفن یهانهیشود و هزیخط تلفن كاربر، اشغال نم یشود ولیانجام مخط تلفن  ینشدهاستفاده
 مودم نصب ییدر مرکز تلفن کاربران و از سو یزاتین خطوط پرسرعت با نصب تجهیهمراه ندارد. ابه 

ن روش از تمامی پهنای موجود در یرد. در ایگیخاص در محل استقرار کاربر، مورد استفاده قرار م
نترنت یجه، ارتباط پرسرعت با ایممکن را ارائه دهند. در نت کنند تا باالترین سرعتاده میخطوط استف

  رسد.یهم م Dialupبرابر سرعت ارتباط با  ۴٠تا 
و یا  ایآن دسته از ارتباطات اینترنتی هستند که از طریق امواج رادیوئی، ماهوارهم: یسیباند پهن ب .٢

و WiFi(مانند :  ینیثابت زم یهامیسیشكل: آنتن ماهواره، بمخابراتی بیسیم و عمدتاً به چهار 
WiMax3تلفن همراه (حداقل  یو ...)، شبكهG  وe.g. UMTSتلفن  یل و شبكهیموبا یلهیوس) به

 كند.یخدمات م یارائه USBد یا كلیك كارت یق ی) از طرe.g. UMTSو  3Gهمراه (حداقل 
 شود. باند باریک یکم گفته م پهنای باندبا  یسیگنال مخابراتی یا وسایلاصطالح باند باریک به ك: یباند بار

 ك ثابتیه دو صورت باند بارکیلوبیت در هر ثانیه دارد و ب ٢۵۶اشاره به یک ارتباط با پهنای باند کمتراز 
  شود.یف میار تعریك سیو باند بار

 باشد.یو ... م ISDNو  Dial-upنترنت مانند یبه ا یاز دسترس ییهاشامل روشك ثابت: یباند بار .١
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، 3G ،e.g. CDMA 1x یهاینترنت مانند گوشیبه ا یاز دسترس ییهاشامل روشار: یك سیباند بار .٢
GPRS  وEDGE باشد. یم 

  نترنت یب نفوذ ایضر
 Internet usersآن  یسیباشد و معادل انگلینترنت در هر جامعه میبه ا یدسـترس یكنندهنییك شـاخص تعی

per 100 population بــاشـــــد ینفر" م ١٠٠هر  ینترنــت بــه ازای"تعــداد كــاربران ا یاســـــت كــه بــه معنــا
) و یالمللنیمخابرات ب یهی(اتحاد ITU(بخش آمار ســــازمان ملل)،  UNSDمانند  یجهان یهاوســــازمـان

UNCTAD ـــعه ـــازمان ملل) در مورد ا ی(كنفرانس تجارت و توس ن یا یف اتفاق نظر دارند. اندازهین تعریس
ـــبت تعداد  ـــاخص، نس ـــتفاده کننده از اش ت همان واحد آماری یدر هر واحد آماری به كل جمع نترنتیافراد اس

بر این برای  بنا   شود، سال شروع می ۶که سن سواد در کشور ما از با توجه به ایناسـت.  ١٠٠ضـربدر اسـت 
ن اساس در یگیرد. بر اشـتر کشـور مورد بررسـی قرار مییسـاله و ب ۶نترنت، جمعیت یب نفوذ ایی ضـرمحاسـبه
 د:یآیدست مر بهینترنت از فرمول زیب نفوذ ایضر کشور ما

 
  شتریساله و ب ۶نترنت یتعداد كاربران ا

  ساله و بیشتر ۶كل جمعیت 

  

  
  

 X١٠٠ نترنتیب نفوذ ایضر=
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  یآمار یهاافتهی یدهیگز
  

" که ١٣٩٢ - اطالعات و ارتباطات یخانوارها و افراد از فناور یاســــتفـاده"یریطرح آمـارگج ین نتـایترمهم
) اســــت، ١٣٩٢ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری (دی ماه  ٣از  ماهه ســــهزمانی  یمربوط به دوره

  باشد.یارائه م قابل ریشرح زبه

 ونیزیو و تلویبه راد یت دسترسیكشور و وضع یخانوارها 

ـــور، در حدود میلیون  ٨/٢٢از مجموع  ـــکونت به  ٠/۵٧میلیون خانوار ( ٠/١٣خانوار کش ـــد) در محل س درص
ــیزیدرصــد) در محل ســکونت به تلو ۴/٩٨میلیون خانوار ( ۵/٢٢و و یراد ــترس ــته یون دس ن یا یاند. اندازهداش

درصد  ۵/۴۵ ییروستا یخانوارها یدرصد و برا ٩/٩٨درصد و  ١/۶١ یشهر یخانوارها یترتیب براها بهسـهم
  درصد بوده است. ١/٩٧و 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكون بهیزیو و تلویبه راد یكشور برحسب دسترس یخانوارها -١

  شرح
  ییروستا  شهری  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6042929 100/0 16778841 100/0 22821770 كل خانوارها
 45/5 2750626 61/1 10256167 57/0  13006793  ویراد یدارا یخانوارها
 97/1 5865881 98/9 16598047 98/4 22463928  ونیزیتلو یدارا یخانوارها

 ت برخورداری از تلفن و رایانهیكشور و وضع یخانوارها 

ا یدرصد) در محل سکونت به تلفن (ثابت  ۶/٩٧ون خانوار (یلیم ٣/٢٢كشور، در حدود  یاز مجموع خانوارها
درصد  ٩/٩٨ترتیب به ییو روستا یشهر یخانوارها ین سهم برایا یاند. اندازهداشته یدو) دسـترسا هر یهمراه 

درصد  ۵/١درصد فقط دارای تلفن ثابت،  ٠/۵دارای تلفن كشور،  یدرصد بوده است. از كل خانوارها ٩/٩٣و 
ون خانوار یلیم ۵/١٠مچنین اند. هدرصـــد دارای هر دو تلفن ثابت و همراه بوده ٠/٩١فقط دارای تلفن همراه و 

 ٣/٢٣و  یشهر یدرصد خانوارها ٠/۵۴اند. همچنین داشته یانه دسترسیدرصد) در محل سکونت به را ۴۵/٩(
  اند.داشته یانه دسترسیکشور در محل سکونت به را ییروستا یدرصد خانوارها

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكاز تلفن و رایانه به یكشور برحسب برخوردار یخانوارها -٢

  شرح
  ییروستا  شهری  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6042929 100/0 16778841 100/0  22821770 كل خانوارها
 93/9 5673195 98/9 16589616 97/6 22262811  تلفن یدارا یخانوارها
 6/3 383035 4/5 760603 5/0 1143638  فقط تلفن ثابت 
  3/4 205280 0/8 136207 1/5 341487 همراهفقط تلفن 
 84/1 5084880 93/5 15692806 91/0 20777685 هر دو تلفن ثابت و همراه 

 23/3 1406726 54/0 9061681 45/9 10468407  انهیرا یدارا یخانوارها
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 نترنت در محل سكونتیبه ا یت دسترسیكشور و وضع یخانوارها 

درصــــد)، در محل ســــکونت به  ٨/٣٧میلیون خانوار ( ۶/٨کشــــور، در حدود میلیون خانوار  ٨/٢٢از مجموع 
ون یلیم ١/١و  یدرصد) در نقاط شهر ٧/٨٧ون خانوار (یلیم ۶/٧ن تعداد یاند، كه از اداشته ینترنت دسـترسـیا

 ١/۴۵ یشــهر یخانوارها ین ســهم برایا یاند. اندازهكردهیم یزندگ ییدرصــد) در نقاط روســتا ٣/١٢خانوار (
 درصد است. ۵/١٧ ییروستا یخانوارها یرصد و براد

میلیون  ٨/٣ یدســترســ یاند، نحوهکشــور که در محل ســکونت به اینترنت دســترســی داشــته یاز کل خانوارها
 ٢/٣٠میلیون خانوار ( ۶/٢ یدســترســ ی)، نحوهADSLدرصـد) حداقل باند پهن ثابت (عمدتاً  ١/۴۴خانوار (

 یدسترس ی)، نحوهWiMaxو  WiFiمانند  ینیثابت زم یهامیسـی(عمدتاً بم یسـیدرصـد) حداقل باند پهن ب
حدود  یدسترس ی) و نحوهDial-Upك ثابت (عمدتاً یدرصـد) حداقل باند بار ٧/٩هزار خانوار ( ٨٣٣بالغ بر 

 یكه نحوه) بوده اســـت. ضـــمن آنGPRSار (عمدتاً یك ســـیدرصـــد) حداقل باند بار ٨/٩هزار خانوار ( ٨۴٢
     درصد)  اظهار نشده است. ۶/٢۶ون خانوار (یلیم ٣/٢ یدسترس

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت در محل سكونت بهیبه ا یدسترسنوع كشور برحسب  یخانوارها -٣

  شرح
  ییروستا  شهری  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6042929 100/0 16778841 100/0  22821770 كل خانوارها

 17/5 1057834 45/1 7567233 37/8 8625067 نترنت در محل سكونتیبه ا یبا دسترس یخانوارها

 1/4 247568 2/21 3552131 6/16 3799699 نترنت باند پهن ثابتیبه ا یحداقل دسترس 

 8/3 229453 2/14 2378277 4/11 2607730 میسینترنت باند پهن بیبه ا یحداقل دسترس 

 1/9 112087 4/3 721255 3/7 833341  تك ثابینترنت باند باریبه ا یحداقل دسترس 

 1/2 129802  2/4 711967 3/7 841770 اریك سینترنت باند باریبه ا یحداقل دسترس 

 4/7 445265 0/11 1846787 0/10 2292052 نوع دسترسی اظهارنشده 

 ی آمارگیریكشور در طول سه دوره یهای فاوا در خانوارهای شاخصمقایسه 

اطالعات و ارتباطات، نشان  یهای فناوری آمارگیری از شاخصکشور در طول سه دوره یی خانوارهامقایسه
ــال می ــبت به ســال  ١٣٩٢دهد که در س ــهم خانوارهای دارا١٣٨٧نس ــد، ســهم  ٠/١١تلفن  ثابت  ی، س درص

ــد، ســهم خانوارهای دارا ٢/٢١تلفن  همراه  یخانوارهای دارا درصــد، و ســهم خانوارهای  ٧/١۵انه یرا یدرص
نسبت  ١٣٩٢تر شده است. همچنین در سال درصد، بیش ۶/١٩نترنت در محل سكونت یبه ا یدسـترسـ یدارا

درصد،  ٨/۶تلفن همراه  یدرصد، سهم خانوارهای دارا ٣/١تلفن  ثابت  ی، سهم خانوارهای دارا١٣٨٩به سال 
نترنت در محل ســكونت یبه ا یدســترســ یدرصــد، و ســهم خانوارهای دارا ٧/١٠انه یرا یی داراســهم خانوارها

  تر شده است. درصد، بیش ١۶/۴
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١٣ 
 

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧اطالعات و ارتباطات:  یاز فناور یكشور برحسب برخوردار یخانوارها -۴

  شرح
١٣٩٢  ١٣٨٩  ١٣٨٧  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 22821770 100/0 20286247 100/0 18779479 خانوارهاكل 
 1/96 21921323 94/8 19227132 85/1 15980925 تلفن ثابت یدارا یخانوارها
 5/92 21119172 85/7 17388037 71/3 13389396  تلفن همراه یدارا یخانوارها
  9/45  10468407 35/2 7146171 30/2 5665902 انهیرا یدارا یخانوارها
نترنت در محل یبه ا یبا دسترس یخانوارها
 سكونت

3411499 18/2 4336567 21/4 8625067  8/37  

 ب نفوذ تلفن همراهیضر  

باشــند، یشــتر میســاله و ب ۶ون نفر، افراد یلیم ۶/٧٠میلیون نفر جمعیت كشــور كه در حدود  ١/٧٧از مجموع 
ــن یون نفر كه همگیلیم ۴/۴٧تعداد  ــاله و ب ۶ یدر گروه س ــتر قرار دارند، دارایس ن یتلفن همراه بوده كه از ا یش

ن اســاس یاند. بر اســاكن بوده ییون نفر در نقاط روســتایلیم ۴/١٠و  یون نفر در نقاط شــهریلیم ٠/٣٧تعداد، 
درصد  ١/٧٢ ینقاط شهر یدرصد، برا ٢/۶٧شتر یساله و ب ۶ن افراد یب نفوذ تلفن همراه در كشور و در بیضر

  درصد است. ٢/۵۴ ییانقاط روست یو برا

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩: ییو روستا یك نقاط شهریتفكاز تلفن همراه بهوضعیت استفاده ت كشور برحسب یجمع -۵

  کل جمعیت  شرح
  شتر كشوریساله و ب ۶ت یجمع

 ییروستا شهری  جمع

١٣٨٩ 

 19040618 50096296 69136914 74837792 تیکل جمع
 7065674 30223926 37289600 37289600 تلفن همراه یت دارایجمع
 1/37 3/60 9/53  49/8  ب نفوذ تلفن همراه (درصد)یضر

١٣٩٢ 

 19244923 51317490 70562413  77122228 تیکل جمع
 10431104 36999545 47430649 47430649  تلفن همراه یت دارایجمع
 54/2 72/1 67/2 61/5  ب نفوذ تلفن همراه (درصد)یضر

 0/82 0/38 0/35 -  (درصد) * یاستاندارد نسب یخطا
 %٩٥نان ی) با اطمxب نفوذ موردنظر (یضر ین براوردگر نسبیی، حدود باال و پا)RSE( یاستاندارد نسب یبراساس مقدار خطا * 

  (x-1.96* RSE*x /100    ,    x+1.96* RSE*x /100)   د:یآیدست مر بهیز یرابطهاز 

 انهیب نفوذ رایضر  

ـــور كه یون نفر از جمعیلیم ٢۴/۴ ـــاله و ب ۶ها افراد ون نفر آنیلیم ٢/٢۴ت كش ـــتند، كاربر رایس ـــتر هس انه یش
ون نفر در نقاط یلیم ٠/٣و  یون نفر در نقاط شــهریلیم ٢/٢١، ســاله و بیشــتر کشــور ۶کل جمعیت اند. از بوده

ــتا ــت. همچن بودهدرصــد  ٧/٣١انه در كشــور یب نفوذ رایهد ضــریاند كه نشــان مكردهیم یزندگ ییروس ن یاس
ب یترتبه ییو روستا ینقاط شهر یدرصد و برا ٣/٣۴شـتر كشـور یسـاله و ب ۶ن افراد یانه در بیب نفوذ رایضـر

  باشد.یدرصد م ۵/١۵درصد و  ۴/۴١
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١۴ 
 

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩: ییو روستا یك نقاط شهریتفكبه انهیاز راوضعیت استفاده ت كشور برحسب یجمع -۶

  کل جمعیت  شرح
  شتر كشوریساله و ب ۶ت یجمع

 ییروستا شهری  جمع

١٣٨٩ 

 19040618 50096296 69136914 74837792 تیکل جمع
 1885997 16411960 18297957 18441195 انهیكننده از رات استفادهیجمع
 9/9 8/32 5/26 24/6 انه (درصد)یب نفوذ رایضر

١٣٩٢ 

 19244923 51317490 70562413  77122228 تیکل جمع
 2985856 21235321 24221177 24418556 انهیكننده از رات استفادهیجمع
  15/5 41/4 34/3 31/7 انه (درصد)یب نفوذ رایضر

 2/76 0/96 0/92 -  (درصد) * یاستاندارد نسب یخطا
  ٥مانند پانویس جدول *

 نترنتیب نفوذ ایضر  
میلیون نفر کاربر  ٢/٢١میلیون نفر جمعیت كشـــور، تعداد  ١/٧٧، از مجموع ١٣٩٢براســـاس آمارگیری ســـال 

درصـــد  ٧/٣١اند. همچنین درصـــد جمعیت از اینترنت اســـتفاده کرده ۴/٢٧دهد اند که نشـــان میاینترنت بوده
 اند.درصد از تلفن همراه استفاده کرده ۵/۶١جمعیت كشور از رایانه و 

ون یلیم ١/٢١از این تعداد،  .باشندیشتر میساله و ب ۶ون نفر، افراد یلیم ۶/٧٠جمعیت كشـور در حدود از کل 
 ١٣٨٧های باشد و در مقایسه با سالدرصدی می ٠/٣٠نترنت یب نفوذ اینفر کاربر اینترنت بوده که بیانگر ضـر

 ینترنت شهریب نفوذ ایرن ضیدرصد) افزایش چشمگیری داشته است. همچن ٩/١۵( ١٣٨٩درصد) و  ٠/١٢(
 درصد بوده است.  ٣/١٢درصد و  ۶/٣۶ب یترتشتر بهیساله و ب ۶ یكشور در گروه سن ییو روستا

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیت كشور برحسب دسترسی به ایجمع -٧

  کل جمعیت  شرح
  شتر كشوریساله و ب ۶ت یجمع

 ییروستا شهری  جمع

١٣٨٧ 
 21546043 44513052 66059095 71838203 تیکل جمع

 706395 7234395 7940790 7955928 نترنتیت كاربر ایجمع
 3/3 16/3 12/0 11/1 نترنت (درصد)یب نفوذ ایضر

١٣٨٩ 
 19040618 50096296 69136914 74837792 تیکل جمع

 841439 10150658 10992097 11002248  نترنتیت كاربر ایجمع
 4/4 20/3 15/9 14/7 نترنت (درصد)یب نفوذ ایضر

١٣٩٢ 

 19244923 51317490 70562413 77122228 تیکل جمع
 2372995 18761404 21134399 21165306  نترنتیت كاربر ایجمع
 12/3 36/6 30/0 27/4 نترنت (درصد)یب نفوذ ایضر

98/0 -  (درصد) * یاستاندارد نسب یخطا  02/1  06/3  
  ٥ مانند پانویس جدول *
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١۵ 
 

 نترنت یت كاربران ایجنس  

میلیون  ٩/٨درصد) مرد و  ٩/۵٧میلیون نفر ( ٢/١٢شـتر کشور، تعداد یسـاله و ب ۶از مجموع کاربران اینترنت 
درصــد کاربران اینترنت کشــور اظهار نشــده  ١/٠ت حدود یاند. عالوه بر این، جنســدرصــد) زن بوده ٠/۴٢نفر (

درصـد کل جمعیت مردان و کاربران اینترنت  ٨/٣٣مورد نظر، کاربران اینترنت مرد،  یدورهاسـت. همچنین در 
 اند.  شتر کشور را به خود اختصاص دادهیساله و ب ۶درصد کل جمعیت زنان  ٨/٢۵زن 

  ١٣٩٢شتركشور برحسب جنس و وضعیت استفاده از اینترنت: یساله و ب ۶ت یجمع -٨

  اظهار نشده زن مرد جمع  شرح

 27148 34381154 36154111 70562413 تیکل جمع

 21962 8880440 12231997 21134399 نترنتیاستفاده از ا

 5186 25500714 23922114 49428014 نترنتیعدم استفاده از ا

 - 25/8 33/8 30/0 نترنت (درصد)یب نفوذ ایضر

 نترنتیسن كاربران ا  

 ٢۴تا  ١۵درصد  ٢/٣۶سال،  ١۵درصد کمتر از  ٧/٨شـتر کشور، سن یسـاله و ب ۶از مجموع کاربران اینترنت 
 سال و بیشتر بوده است.  ٧۵درصد  ١/٠سال ،  ٧۴تا  ۵٠درصد  ۴/۶سال ،  ۴٩تا  ٢۵درصد  ۶/۴٨سال، 

  ١٣٩٢نترنت: یت استفاده از ایو وضع یسن یهاشتر كشور برحسب گروهیساله و ب ۶ت یجمع -٩

 ساله ۴٩تا  ٢۵ ساله ٢۴تا  ١۵ ساله ١۴تا  ۶ جمع شرح

 30509649 14950928 9902604 70562413 تیکل جمع
 10261886 7643571 1846878 21134399 نترنتیاستفاده از ا

 20247763 7307357 8055726 49428014 نترنتیعدم استفاده از ا
7/18 30/0 ضریب نفوذ  51/1 33/6 

7/8 100/0  درصد کاربران هر گروه سنی از کل کاربران  36/2 48/6 
  
  
  

 اظهار نشده شتریساله و ب ٧۵ ساله ٧۴تا  ۵٠ شرح

 123817 1715891 13359524 تیکل جمع
 123817 30418 1351646 نترنتیاستفاده از ا

 0 1685473 12007878 نترنتیعدم استفاده از ا
 - 1/8 10/1 ضریب نفوذ

 0/6 0/1 6/4  درصد کاربران هر گروه سنی از کل کاربران
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١۶ 
 

 نترنتیكاربران ا یلیمدرك تحص  

، ییدرصــد ابتدایی و راهنما ۶/١٢ یلیا مدرك تحصــیســال و باالتر کشــور، دوره  ۶از مجموع کاربران اینترنت 
 بوده است.  سایر موارددرصد  ٧/٠درصد دانشگاهی و  ١/۵٢دانشگاهی، درصد متوسطه و پیش ٣۴/۶

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧ :یلیا مدرك تحصیساله و باالتر كشور برحسب وضع سواد و دوره  ۶نترنت یكاربران ا -١٠

 جمع  شرح

  باسواد

  سوادیب

  

تحصیالت 
و  ییابتدا

  راهنمایی

تحصیالت 
 متوسطه

تحصیالت 
 یعال

  ،یسواد آموز
و  یر رسمیغ

 اظهار نشده

اظهار 
 نشده

١٣٨٧ 
 0 8206 7844 4329208 2769104  826428 7940790  تعداد
  0/0 0/1 0/1  54/5 34/9 10/4 100/0  درصد

١٣٨٩ 
 0 0 8320 6571733 3485975  926069 10992097  تعداد
  0/0  0/0  0/1  59/8  31/7 5/8  100/0  درصد

١٣٩٢ 
 49147 84871  18226 11013737 7307713 2660705 21134399  تعداد
  0/2 4/0 1/0 1/52 6/34 6/12 100/0  درصد

  نترنتیت كاربران ایفعالوضع  

ــور،  ١٠میلیون نفر کاربران اینترنت  ٨/٢٠از مجموع  ــل،  ٧/٣٧ســال و باالتر کش ــد  ۶/٣٧درصــد محص درص
ــاغل،  ــد خانه ٧/١٢ش ــد بیکار،  ٧/٧دار، درص ــد دارا ٠/۴درص ــایر موارد بوده درآمد بدون كار یدرص اند. و س
 ترین کاربراندرصــد کاربران اینترنت کشــور اظهار نشــده اســت. بنابراین بیش ۴/٠که وضــع فعالیت ضــمن آن
ها از ها افراد شــاغل بیش از ســایر گروهســال و باالتر کشــور، در میان محصــالن بوده و پس از آن ١٠اینترنت 

 اند.اینترنت استفاده کرده

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧ ت:یساله و باالتر كشور برحسب وضع فعال ١٠نترنت یكاربران ا -١١

 ریسا دارخانه محصل كاریب شاغل جمع شرح
  اظهار
 نشده

١٣٨٧ 
 7961 281092 476973 3969788 622644 2523538 7881996  تعداد
 0/1 3/6  6/1 50/4 7/9 32/0 100/0  درصد

١٣٨٩ 
 16529 508154 786738 5278316 847108 3512235 10949080  تعداد
 0/2 4/6 7/2 48/2 7/7 32/1 100/0  درصد

١٣٩٢ 
 77077 827521 2647116 7848470 1598357 7841313 20839854  تعداد
 0/4 4/0 12/7 37/7 7/7 37/6 100/0  درصد

 نترنتیدسترسی كاربران به ا یهامحل  

درصد حداقل در  ٧/١۶درصد حداقل در محل سکونت،  ٣/٨٠شتر کشور، یسـاله و ب ۶از کل کاربران اینترنت 
درصد حداقل در منزل  ۴/۶درصد حداقل در محل تحصیل،   ٨/٩درصد حداقل در محل کار،  ٧/١۵نت، کافی

ــد حداقل در کتابخانه، از اینترنت اســتفاده کرده ٣/١افراد دیگر و  درصــد کاربران  ٧/١٣که اند. ضــمن آندرص
  اند.فاده کردهار از اینترنت استیس یهااینترنت کشور، حداقل با دستگاه
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١٧ 
 

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧  نترنت:یبه ا یشتر کشور برحسب محل دسترسیساله و ب ۶کاربران اینترنت  -١٢

 ل یمحل تحص محل كار محل سكونت *كل شرح
منزل افراد 

 گرید

١٣٨٧ 
 731432 1182635 1194725 5970873 7940790  تعداد
  9/2 14/9 15/0 75/2 100/0  درصد

١٣٨٩ 
 427441 1469359 1581774  8265994  10992097  تعداد
 3/9 13/4 14/4 75/2 100/0 درصد

١٣٩٢ 
 1355195 2071934 3315370 16966642 21134399  تعداد
 6/4 9/8 15/7 80/3 100/0  درصد

   

 نت یكاف كتابخانه شرح
 ی(در سفرها ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 اتوبوس و ...)، در مترو، یشهرو برون یشهردرون
 اظهار نشده

١٣٨٧ 
 35941 292903 2065898 96882  تعداد

 0/5 3/7  26/0 1/2  درصد   

١٣٨٩ 
 42503 534028 2468994 155798  تعداد

 0/4  9/4 22/5 1/4 درصد   

١٣٩٢ 
 - 2905637 3527216 267717  تعداد

 - 13/7 16/7 1/3  درصد   
  داشته است. ینترنت دسترسیچند محل به اا یك ی* هر كاربر برحسب مورد، در 

 نترنت یكاربران به ا یتناوب دسترس  

 ٨/٣۴میلیون نفر ( ۴/٧شتر کشور، حدود یساله و ب ۶از کل کاربران اینترنت ، ١٣٩٢بر اساس آمارگیری سال 
 3/2نه هر روز،  یبار در هفته ولك یدرصـــد) حداقل  ٢/٢۴میلیون نفر ( ١/۵بار در روز، ك یدرصـــد) حداقل 

ك یدرصد) كمتر از  ٠/١۶میلیون نفر ( ۴/٣نه هر هفته و  یبار در ماه ولك یدرصد) حداقل  ٧/١٠میلیون نفر (
ــتفاده کرده ــبار در ماه از اینترنت اس ــترس ــمن آن که تناوب دس ون نفر یلیم ٠/٣بر نترنت برای بالغیبه ا یاند. ض

 .ار نشده استدرصد) از کاربران اینترنت کشور اظه ٢/١۴(

  ١٣٩٢و  ١٣٨٩و  ١٣٨٧ نترنت:یبه ا یشتر كشور برحسب تناوب دسترسیساله و ب ۶نترنت یكاربران ا -١٣

 جمع شرح
حداقل 

بار در ك ی
 روز

بار ك یحداقل 
نه  یدر هفته ول
 هر روز

بار ك یحداقل 
نه  یدر ماه ول

 هر هفته

ك یكمتر از 
 بار در ماه

 اظهار نشده

١٣٨٧ 
 58063  1423720 1947301 3115842 1395864 7940790  تعداد
 7/0 9/17 5/24 2/39 6/17 0/100  درصد

١٣٨٩ 
 7299 1545437 2926129 3644725 2868507 10992097  تعداد
 0/1 14/1 26/6 33/2 26/1 100/0  درصد

١٣٩٢ 
 3008491 3381429 2267446 5115841 7361192 21134399  تعداد
 14/2 16/0 10/7 24/2 34/8 100/0  درصد



  

 
  
  
  
  
  
  
 

  نمودارها
  



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  

٢١ 
 

  

  
  ١٣٩٢و: یبه راد یكشور برحسب وضعیت دسترس یخانوارها -١نمودار 

  

  

  
  ١٣٩٢به تلویزیون:  یكشور برحسب وضعیت دسترس یخانوارها -٢نمودار 

داراي رادیو
57/0%

بدون رادیو 
43/0%

داراي تلویزیون
98/4%

بدون تلویزیون
1/6%



    
  ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  
 

٢٢ 
 

  
  ١٣٩٢از تلفن:  یكشور برحسب وضعیت برخوردار یخانوارها -٣نمودار 

  

  

  
  ١٣٩٢از رایانه:  یبرخوردار كشور برحسب وضعیت یخانوارها -۴نمودار 

  

داراي تلفن 
97/6%

بدون تلفن 
2/4%

داراي رایانه 
45/9%

بدون رایانه 
54/1%



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  

٢٣ 
 

  

  

  
  ١٣٩٢دسترسی به اینترنت در محل سکونت:  كشور برحسب وضعیت یخانوارها -۵نمودار 

  

  

  

 ١٣٩٢و  ١٣٨٩ ، ١٣٨٧از فناوری اطالعات و ارتباطات:  یكشور برحسب برخوردار یی تعداد خانوارهامقایسه -۶نمودار 

  

داراي اینترنت 
37/8%

بدون اینترنت 
62/2%

١٣٨٧

١٣٨٩

١٣٩٢
0

5

10

15

20

25

کل خانوارها
خانوارهاي داراي 

تلفن  ثابت خانوارهاي داراي 
تلفن همراه خانوارهاي داراي 

رایانه خانوارهاي داراي 
اینترنت

میلیون



    
  ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  
 

٢۴ 
 

  

  
  ١٣٩٢نترنت در محل سکونت: یبه ا یكشور برحسب نوع دسترس یخانوارها -٧نمودار 

  

  
  ١٣٩٢شتر كشور  برحسب وضعیت استفاده از تلفن همراه: یساله و ب ۶ت یجمع -٨نمودار 

  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

ن اینترنت باند په
ثابت ن اینترنت باند په

بی سیم یک اینترنت باند بار
ثابت یک اینترنت باند بار

سیار اظهارنشده 

هزار

داراي تلفن همراه 
67/2%

بدون تلفن همراه 
32/8%



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  

٢۵ 
 

  
  ١٣٩٢شتر كشور  برحسب وضعیت استفاده از رایانه: یساله و ب ۶ت یجمع -٩نمودار 

  
  ١٣٩٢شتر كشور برحسب وضعیت استفاده از اینترنت: یساله و ب ۶ت یجمع -١٠نمودار 

  

استفاده از رایانه
34/3%

عدم استفاده 
از رایانه

65/7%

استفاده از اینترنت
30/0%

عدم استفاده 
از اینترنت

70/0%



    
  ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  
 

٢۶ 
 

  

  
  ١٣٩٢و  ١٣٨٩ ،١٣٨٧: ییو روستا یك نقاط شهریتفكشتر كشور بهیساله و ب ۶نترنت یت كاربران ایی جمعمقایسه -١١نمودار 

  

  
  ١٣٩٢شتركشور برحسب جنس: یساله و ب ۶نترنت یكاربران ا -١٢نمودار 

  

١٣٨٧

١٣٨٩

١٣٩٢

0

5

10

15

20

25

کل 
شهري

روستایی

میلیون

مرد
57/9%

زن
42/0%

اظهار نشده 
0/1%



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  

٢٧ 
 

  
  ١٣٩٢های سنی: ساله و باالتر كشور برحسب گروه ۶نترنت یكاربران ا -١٣نمودار

  

  ١٣٩٢ساله و باالتر كشور برحسب وضعیت سواد و مدرک تحصیلی:  ۶نترنت یكاربران ا -١۴نمودار

ساله14تا 6
14/0%

ساله24تا  15
21/2%

ساله42تا  25
43/2%

ساله 74تا  50
18/9%

ساله  وبیشتر 75
2/4%

اظهار نشده 
0/2%

یتحصیالت ابتدایی و راهنمای
12/6%

تحصیالت متوسطه
34/6%

تحصیالت عالی
52/1%

سواد آموزي،
غیر رسمی و اظهار نشده

0/3%

بی سواد
0/4%



    
  ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  
 

٢٨ 
 

  
  ١٣٩٢ت: یساله و باالتر كشور برحسب وضع فعال ١٠نترنت یكاربران ا -١۵نمودار

  
  

  
  ١٣٩٢نترنت: یبه ا یساله و باالتر كشور برحسب محل دسترس ۶نترنت یكاربران ا -١۶نمودار

  

شاغل
37/6%

بیکار
 7/7%

محصل
37/7 %

خانه دار
12/7%

سایر
4/0 %

اظهار نشده
0/4 %

0

5

10

15

20

محل سکونت محل کار محل تحصیل منزل افراد دیگر کتابخانه کافی نت
با دستگاه هاي سیار در هر مکان

میلیون



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

  

٢٩ 
 

  
  ١٣٩٢نترنت: یبه ا یساله و باالتر كشور برحسب تناوب دسترس ۶نترنت یكاربران ا -١٧نمودار

  
  
  
  

حداقل یک  بار در روز
34/8%

حداقل یک  بار در هفته
ولی نه هر روز 

24/2%

حداقل یک  بار  در ماه 
ولی نه هر هفته

10/7%

کمتر از یک بار در ماه
16/0%

اظهار نشده 
14/2%



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یآمار یهاجدول



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

٣٣ 
 

ك نقاط یتفكبه اطالعات و ارتباطات یفناوراز  یسال و برخوردار ١۵ر یا نداشتن افراد زیت داشتن یكشور برحسب وضع یخانوارها -١
  ١٣٩٢: ییو روستا یشهر

 جمع شرح
  عضو  یدارا

 سال ١٥ر یز
  فاقد عضو 

 سال ١٥ر یز

 11052709 11769061 22821770   ....................................................  كل خانوارها           
 6540759 6466034 13006793    ..................................................  و یراد یدارا یخانوارها
 10824814 11639114 22463928    ..............................................  ون یزیتلو یدارا یخانوارها
 10609684 11653127 22262811    ..................................................  تلفن  یدارا یخانوارها
 1030691 112947 1143638    ............................................  فقط تلفن ثابت  -
 152619 188868 341487   ...........................................  فقط تلفن همراه  -
 9426373 11351312 20777685   ..........................هر دو تلفن ثابت و همراه با هم  -
 5637980 10468407    ..................................................  انه یرا یدارا یخانوارها

 
4830427 

 4223764 4401303 8625067   .................  نترنت در محل سكونت یبه ا یبا دسترس یخانوارها 
 2001305 1798394 3799699   .....................  نترنت باند پهن ثابت یبه ا یدسترس -
 1341807 1265923 2607730   ...................  م یسینترنت باند پهن بیبه ا یدسترس -
 379300 454041 833341    ...................  ك ثابت ینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 411258 430512 841770   ...................  ار یك سینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 2292052   ...................................................  اظهارنشده -

 
1282634 

 
1009418 

 8411861 8366980 16778841   ..............................................   یشهر یخانوارها           
 5271594 4984574 10256167    ..................................................  و یراد یدارا یخانوارها
 8312880 8285167 16598047    ..............................................  ون یزیتلو یدارا یخانوارها
 8247345 8342270 16589616    ..................................................  تلفن  یدارا یخانوارها
 700846 59757 760603    ............................................  فقط تلفن ثابت  -
 63505 72701 136207   ...........................................  فقط تلفن همراه  -
 7482994 8209812 15692806   ..........................هر دو تلفن ثابت و همراه با هم  -
 4807508 9061681    ..................................................  انه یرا یدارا یخانوارها

  
4254173 

 3742272 3824961 7567233   .................  نترنت در محل سكونت یبه ا یبا دسترس یخانوارها  
 1877294 1674836 3552131   .....................  نترنت باند پهن ثابت یبه ا یدسترس -
 1238616 1139662 2378277   ...................  م یسینترنت باند پهن بیبه ا یدسترس -
 327525 393730 721255    ...................  ك ثابت ینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 348440 363527 711967   ...................  ار یك سینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 813860.9 1032926 1846787   ...................................................  اظهارنشده -

 2640848 3402081 6042929   ............................................   ییروستا یخانوارها          
 1269165 1481460 2750626    ..................................................  و یراد یدارا یخانوارها
 2511934 3353947 5865881    ..............................................  ون یزیتلو یدارا یخانوارها
 2362338 3310857 5673195    ..................................................  تلفن  یدارا یخانوارها
 329845 53190 383035    ............................................  فقط تلفن ثابت  -
 89114 116167 205280   ...........................................  فقط تلفن همراه  -
 1943380 3141500 5084880   ..........................هر دو تلفن ثابت و همراه با هم  -
  576254  830472 1406726    ..................................................  انه یرا یدارا یخانوارها
 481492 576342 1057834   .................  نترنت در محل سكونت یبه ا یبا دسترس یخانوارها
 124010 123558 247568   .....................  نترنت باند پهن ثابت یبه ا یدسترس -
 103191 126262 229453   ...................  م یسینترنت باند پهن بیبه ا یدسترس -
 51775 60312 112087    ...................  ك ثابت ینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 62818 66984 129802   ...................  ار یك سینترنت باند باریبه ا یدسترس -
 195557 249708 445265   ...................................................  اظهارنشده -



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

٣۴ 
 

  ١٣٩٢ك استان: یتفكاطالعات و ارتباطات در محل سكونت به یبه فناور یكشور برحسب وضعیت دسترس یخانوارها -٢

 كل خانوارها  استان
  خانوارهای 

 تلفن  یدارا
  خانوارهای 

 انهیرا یدارا
  خانوارهای 

 نترنت یا یدارا

 8625067 10468407 22262811 22821770   .................  كل كشور             
 397228 520114 1147324 1163851   ..................   یجان شرقیآذربا
 280694  337702 890724 897253   ...................   یجان غربیآذربا
 116792 145960 355754 363372   ..............................  ل یاردب

 592496 767166 1536837 1557834   .............................  اصفهان 
 368164 434477 761481 790129   .................................  البرز 

 57280 74333 145192 146305   .................................  الم یا
 110420 142570 268844 271928   ...............................  بوشهر 
 2045463 2336341 3970994 3985415   ................................  تهران 

 74343 98684 243753 252070   .............   یاریچهارمحال وبخت
 50510 64693 184882 193835   ....................   یخراسان جنوب
 571880 721324 1796498 1846567   ....................   یخراسان رضو
 64676 90791 251228 259324   ....................   یخراسان شمال

 529588 607337 1213917 1221547   ...........................  خوزستان 
 90598 109632 302518 309772   ...............................  زنجان 
 75757 96844 193341 197959   ..............................  سمنان 

 121397 146064 526186 640910   ..............  ستان وبلوچستان یس
 526265 660951 1325994 1351102   ...............................  فارس 

 120609 161002 374624 378363   ...............................  ن یقزو
 162297 183917 343845 347371   ...................................  قم 

 106440 149739 428131 430945   .............................  كردستان
 248644 306385 795781 860831   ...............................  كرمان 

 176106 203324 558679 568720   ............................  كرمانشاه 
 64000 69839 167536 169331   ...............  راحمد یه وبویلویكهگ

 149548 210116 519356 529129   .............................  گلستان 
 258418 306564 793838 825954   ................................  الن یگ

 175243 207178 493581 497726   ..............................  لرستان 
 413473 520217 985404 997527   ............................  مازندران 

 167495 212670 453124 454719    ..............................  مركزی 
 189693 198141 372097 438038   ............................  هرمزگان 

 177462 208635 530952 541220   ..............................  همدان 
 142089 175697 330395 332721   ..................................  زد ی



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

٣۵ 
 

  ١٣٩٢ك استان: یتفكاطالعات و ارتباطات به یبه فناور یكشور برحسب وضع دسترسساله و باالتر  ۶ت یجمع -٣

  تیكل جمع  استان
جمعیت 

 کننده ازاستفاده
  تلفن همراه 

جمعیت 
 کننده ازاستفاده
  انهیرا

  نترنتیا

  کاربران 
 نترنتیا

ب نفوذ یضر
 نترنتیا

استاندارد  یخطا
 (درصد) * ینسب

  98/0 30/0 21134399 24221177 47430649 70562413   ..............................  كل كشور             
  07/5 28/2 981933 1204962 2303619 3484822   ................................   یجان شرقیآذربا
  15/5 21/6 613928 723749 1771199 2842876   .................................   یجان غربیآذربا
  54/4 25/1 287881 347645 715920 1147625   ............................................  ل یاردب

  16/3 29/1 1336608 1572956 3216467 4585900   ...........................................  اصفهان 
  52/3 35/2 817028 910176 1698444 2322131   ...............................................البرز 

  33/4 31/1 163818 204777 351119 526337   ...............................................الم یا
  64/3 35/6 337844 377422 700771 949243   .............................................  بوشهر 
  22/2 46/5 5398382 5781029 8869392 11608880   .............................................  تهران 

  66/5 23/7 197061 238034 525628 832821   ...........................   یاریچهارمحال وبخت
  56/5 24/7 167294 189802 370215 676738   ..................................   یخراسان جنوب
  23/4 25/1 1422765 1688023 3484993 5668388   ..................................   یخراسان رضو
  87/4 19/4 156067 209515 421189 803239   ..................................   یخراسان شمال

  16/5 27/7 1153105 1386110 2835509 4158119   .........................................  خوزستان 
  65/4 26/6 252708 286824 615675 951216   ............................................  زنجان 
  73/4 32/0 194885 226190 418374 608289   ............................................  سمنان 

  14/6 13/7 312059 366787 964009 2282069   ............................  ستان وبلوچستان یس
  87/4 31/5 1354968 1602694 2994711 4304099   .............................................  فارس 

  20/5 27/1 307027 379194 779056 1134648   .............................................  ن یقزو
  81/5 36/6 396771 452279 760637 1085548   .................................................  قم 

  21/5 20/7 283194 339710 855983 1368098   ...........................................  كردستان
  71/5 23/6 653003 713883 1602916 2764351   .............................................  كرمان 

  31/5 20/4 366944 398300 1153985 1800587   ..........................................كرمانشاه 
  08/4 27/0 167744 180719 394290 620166   .............................  راحمد یه وبویلویكهگ

  83/5 21/5 355855 441784 986308 1657739   ...........................................  گلستان 
  42/5 22/7 532228 601950 1745708 2343066   .............................................  الن یگ

  10/5 22/1 364439 412355 976575 1649003   ............................................لرستان 
  61/4 30/6 903727 1126774 2174983 2956844   ..........................................مازندران 

  73/4 29/7 393343 449621 893052 1323260    ............................................  مركزی 
  03/5 32/4 489659 498523 1049204 1510363   ..........................................  هرمزگان 

  35/4 27/1 445749 509373 1136175 1645892   ............................................  همدان 
  79/5 34/4 326381  400019 664544 950056   ................................................  زد ی

  د:یآیدست مر بهیز یرابطهاز  %٩٥نان ی) با اطمxب نفوذ موردنظر (یضر ین براوردگر نسبیی، حدود باال و پا)RSE( یاستاندارد نسب یبراساس مقدار خطا *

)100*x /RSE* 1.96,    x+    100*x /RSE* 1.96-x(  



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

٣۶ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریانه به تفكیت استفاده از رایت كشور بر حسب جنس و وضعیجمع -۴

  کل جمعیت  شرح
  شتر یساله و ب ۶ت یجمع

 نشدهاظهار  زن مرد جمع

 27148 34381154 36154111 70562413 77122228   .............................................  ت یکل جمع          
 21962 10506576 13692639 24221177 24418556   ..................................................  انه یاستفاده از را

 21962 8680049 11669067 20371078 20549681   .........................   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 0 2883452 3531942 6415394 6438410   ...................................تاپ لپ یلهیوسبه -
 0 551173 827266 1378438 1385763   .....................................  تبلت  یلهیوسبه -
 0 125504 169965 295469 295469   .................  یبیكوچك ج یهاانهیرا یلهیوسبه -

 5186 23874578 22461472 46341236 51969067   ............................................  انه یعدم استفاده از را
 0 0 0 0 734605   .........................................................  اظهارنشده 

 25560 25032169 26259762 51317490 55752922   ...........................................  ت شهری یجمع         
 21028 9375501 11838792 21235321 21405556   ..................................................  انه یاستفاده از را

 21028 7694961 9986223 17702212 17856803   .........................   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 0 2670060 3262665 5932726 5952609   ...................................تاپ لپ یلهیوسبه -
 0 538047 792845 1330891 1338216   .....................................  تبلت  یلهیوسبه -
 0 124127 163042 287169 287169   .................  یبیكوچك ج یهاانهیرا یلهیوسبه -

 4531 15656667 14420970 30082169 33830667   ............................................  انه یعدم استفاده از را
 0 0 0 0 516700   .........................................................  اظهارنشده 

 1588 9348986 9894349 19244923 21369306   ........................................   ییت روستایجمع         
 934 1131075 1853847 2985856 3013000   ..................................................  انه یاستفاده از را

 934 985088 1682844 2668867 2692878   .........................   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 0 213392 269277 482669 485802   ...................................تاپ لپ یلهیوسبه -
 0 13126 34421 47547 47547   .....................................  تبلت  یلهیوسبه -
 0 1377 6923 8300 8300   .................  یبیكوچك ج یهاانهیرا یلهیوسبه -

 654 8217911 8040502 16259067 18138400   ............................................  انه یعدم استفاده از را
 0 0 0 0 217906   .........................................................  اظهارنشده 

 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریار داشتن تلفن همراه به تفكیت در اختیت كشور بر حسب جنس و وضعیجمع -۵

  کل جمعیت  شرح
  شتر یساله و ب ۶ت یجمع

 نشدهاظهار زن مرد جمع

 27148 34381154 36154111 70562413 77122228   .............................................تیکل جمع            
 5428 19358705 28066515 47430649 47430649    .................................................  تلفن همراه  یدارا

 5459 15022074 8087168 23114701 28955415    ..................................................  فاقد تلفن همراه 
 16260 375 427 17063 736164   .........................................................  اظهارنشده 

 25560 25032169 26259762 51317490 55752922   ........................................  ت شهری  یجمع           
 4203 15760190 21235152 36999545 36999545   ................................................  تلفن همراه   یدارا

 5119 9271603 5024183  14300905 18238556    ..................................................  فاقد تلفن همراه 
 16238 375 427 17040 514821   .........................................................  اظهارنشده 

 1588 9348986 9894349 19244923 21369306    ........................................   ییت روستایجمع          
 1226 3598516 6831363 10431104 10431104   .................................................  تلفن همراه  یدارا

 340 5750470 3062986 8813796 10716859   ..................................................  فاقد تلفن همراه 
 23 0 0 23 221342   .........................................................  اظهارنشده 



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

٣٧ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیت استفاده از ایت كشور برحسب جنس و وضعیجمع -۶

  کل جمعیت  شرح
  شتریساله و ب ۶ت یجمع

  اظهار نشده زن مرد جمع

 27148 34381154 36154111 70562413 77122228 ...............................................  ت یکل جمع         
 21962 8880440 12231997 21134399 21165306   ................................................  نترنت یاستفاده از ا

 5186 25500714 23922114 49428014 55956922   ..........................................  نترنت یعدم استفاده از ا
 25560 25032169 26259762 51317490 55752922 ............................................  ت شهری یجمع         

 21028 8059778 10680598 18761404 18788943   ................................................  نترنت یاستفاده از ا
 4531 16972391 15579164 32556086 36963979   ..........................................  نترنت یعدم استفاده از ا

 1588 9348986 9894349 19244923 21369306 .........................................   ییت روستایجمع         
 934 820662 1551399 2372995 2376363   ................................................  نترنت یاستفاده از ا

 654 8528324 8342950 16871928 18992943   ..........................................  نترنت یعدم استفاده از ا
  

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكانه بهیت استفاده از رایو وضع یسن یهاكشور برحسب گروه باالترساله و  ۶ت یجمع -٧

 جمع شرح
 ١۴تا  ۶

 ساله
  ٢۴تا  ١۵

 ساله
   ۴٩تا  ٢۵

 ساله
   ٧۴تا  ۵٠

 ساله
ساله و  ٧۵
 شتریب

اظهار 
 نشده

 123817 1715891 13359524 30509649 14950928 9902604 70562413 .....................  ت یکل جمع          
 122985 35522 1467617 11016373 8324360 3254320 24221177   .......................  انه یاستفاده از را

 87425 19845 1158340 9111255 7150936 2843277 20371078   ......   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 42120 16530 516555 3265719 2002646 571825 6415394   ...............  تاپ لپ یلهیوسبه -
 12933 0 109588 683431 375563 196924 1378438   ..................  تبلت  یلهیوسبه -
 893 0 22702 149859 106714 15302 295469   ......كوچك یهاانهیرا یلهیوسبه -

 832 1680369 11891907 19493275 6626568 6648284 46341236   .................  انه یعدم استفاده از را
 111286 1169280 9996164 22725049 10628079 6687632 51317490 ...................  ت شهری یجمع         

 110453 29708 1403083 9919568 6984054 2788454 21235321   .......................  انه یاستفاده از را
 82875 19845 1117876 8137341 5926302 2417973 17702212   ......   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 32236 10716 490316 3083811 1801311 514336 5932726   ...............  تاپ لپ یلهیوسبه -
 12466 0 109561 664256 355618 188990 1330891   ..................  تبلت  یلهیوسبه -
 893 0 22702 147115 101157 15302 287169   ......كوچك یهاانهیرا یلهیوسبه -

 832 1139572 8593081 12805481 3644025 3899178 30082169   .................  انه یعدم استفاده از را
 12532 546611 3363360 7784599 4322849 3214972 19244923 ................   ییت روستایجمع         

 12532 5813 64534 1096805 1340306 465866 2985856   .......................  انه یاستفاده از را
 4550 0 40465 973914 1224634 425304 2668867   ......   یمعمول یانهیرا یلهیوسبه -
 9884 5813 26239 181907 201336 57490 482669   ...............  تاپ لپ یلهیوسبه -
 467 0 27 19174 19945 7933 47547   ..................  تبلت  یلهیوسبه -
 0 0 0 2744 5556 0 8300   ......كوچك یهاانهیرا یلهیوسبه -

 0 540798 3298825 6687794 2982543 2749106 16259067   .................  انه یعدم استفاده از را
  



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

٣٨ 
 

  ١٣٩٢ :ییو روستا یك نقاط شهریتفكار داشتن تلفن همراه بهیت در اختیو وضع یسن یهاكشور برحسب گروه باالترساله و  ۶ت یجمع -٨

 جمع  شرح
  ١۴تا  ۶

 ساله
  ٢۴تا  ١۵

 ساله
   ۴٩تا  ٢۵

 ساله
   ٧۴تا  ۵٠

 ساله
ساله و  ٧۵
 شتریب

 اظهار نشده

 123817 1715891 13359524 30509649 14950928 9902604 70562413    .................  جمعیتکل            
 13622 430656 8435610 25472493 11538496 1539772 47430649    ..................تلفن همراه  یدارا

 93133 1285235 4923914 5037155 3412432 8362832 23114701    ...................  فاقد تلفن همراه 

 17063 0 0 0 0 0 17063   ..........................اظهارنشده 

668763 51317490   ............  ت شهری  یجمع           
2 

10628079 22725049 9996164 1169280 111286 
 12462 352856 6920762 19831194 8639224 1243046 36999545   .................تلفن همراه   یدارا

 81783 816424 3075402 2893855 1988854 5444587 14300905    ...................  فاقد تلفن همراه 
 17040 0 0 0 0 0 17040   ..........................اظهارنشده 

 12532 546611 3363360 7784599 4322849 3214972 19244923    ...........   ییت روستایجمع          
 1160 77800 1514848 5641299 2899272 296726 10431104   ..................تلفن همراه  یدارا

 11349 468811 1848512 2143300 1423577 2918246 8813796   ...................  فاقد تلفن همراه 
 23 0 0 0 0 0 23   ..........................اظهارنشده 

  
  

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكبه نترنتیاستفاده از ات یو وضع یسن یهاكشور برحسب گروه باالترساله و  ۶ت یجمع -٩

 جمع  شرح
  ١۴تا  ۶

 ساله
  ٢۴تا  ١۵

 ساله
   ۴٩تا  ٢۵

 ساله
   ٧۴تا  ۵٠

 ساله
ساله و  ٧۵
 شتریب

 اظهار نشده

 123817 1715891 13359524 30509649 14950928 9902604 70562413   ................ تیکل جمع            
 123817 30418 1351646 10261886 7643571 1723061 21134399   ................  نترنت یاستفاده از ا

 0 1685473 12007878 20247762 7307357 8179543 49428014   ............  نترتیعدم استفاده از ا

 111286 1169280 9996164 22725049 10628079 6687632 51317490   ............  ت شهری  یجمع           
 111286 24604 1290263 9304422 6475682 1555148 18761404   ................  نترنت یا استفاده از

 0 1144676 8705901 13420628 4152397 5132485 32556086   ............  نترتیعدم استفاده از ا

 12532 546611 3363360 7784599 4322849 3214972 19244923    ...........   ییت روستایجمع          
 12532 5813 61383 957465 1167889 167913 2372995   ................  نترنت یاستفاده از ا

 0 540798 3301976 6827135 3154960 3047059 16871928   ............  نترتیعدم استفاده از ا

  
  



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

٣٩ 
 

ك یتفكبه اطالعات و ارتباطات یاز فناور یت برخورداریو وضع یلیا مدرك تحصیوضع سواد، دوره كشور برحسب  باالترساله و  ۶ت یجمع -١٠
  ١٣٩٢: ییو روستا ینقاط شهر

 جمع شرح

 باسواد

تحصیالت  اظهار نشده سوادیب
و  ییابتدا

 راهنمایی

تحصیالت 
 متوسطه

تحصیالت 
 یعال

  ، یسوادآموز
و  یر رسمیغ

 اظهار نشده

 49147 9839722 1283755 12149078 18337612 28903098 70562413   ....................  ت یکل جمع      
   ..........  تلفن همراه  یت دارایجمع

  ..........................................  
47430649 16545863 15133649 11710616 724897 3307039 8585 

 49147 135130 29587 11014269 8237914 4755130 24221177   .....  انه یت استفاده كننده از رایجمع
 49147 84871 18226 11013737 7307713 2660704 21134399   ...............  نترنت یت کاربر ایجمع
 43267 5564194 811838 10963659 14889712 19044819 51317490   .................ت شهری یجمع      
   ..........  تلفن همراه  یت دارایجمع

  ..........................................  
36999545 11301651 12550686 10586597 485955 2066982 7673 

 43267 94186 25507 9966647 7192879 3912834 21235321   .....  انه یت استفاده كننده از رایجمع
 43267 52023 14226 9960585 6455450 2235853 18761404   ...............  نترنت یت کاربر ایجمع
427552 471917 1185420 3447900 9858279 19244923   ..............   ییت روستایجمع      

8 
5880 

   ..........  تلفن همراه  یت دارایجمع
  ..........................................  

10431104 5244212 2582964 1124019 238941 1240057 911 
 5880 40944 4080 1047622 1045035 842296 2985856   .....  انه یت استفاده كننده از رایجمع
 5880 32849 4000 1053152 852263 424851 2372995   ...............  نترنت یت کاربر ایجمع

  

 

و  یك نقاط شهریتفكاطالعات و ارتباطات به یاز فناور یت برخورداریت و وضعیكشور برحسب وضع فعال باالترساله و  ١٠ت یجمع -١١
  ١٣٩٢: ییروستا

 اظهارنشده ریسا دارخانه محصل كاریب شاغل جمع شرح

 324138 6332765 19941965 14392028 4755937 20911389 66658222   ....................  کل جمعیت       
 118181 4027339 11835439 8246121 3719165 19349352 47295597    ..........  جمعیت دارای تلفن همراه 

 92531 932844 3366881 9283017 1640003 8132780 23448056   .....جمعیت استفاده كننده از رایانه 
 77077 827521 2647116 7848470 1598357 7841313 20839854   ...............جمعیت کاربر اینترنت 

 237646 4998499 14154978 10956252 3352218 15032330 48731923   ................  جمعیت شهری       
 92641 3494442 9325568 6841700 2746575 14394264 36895190   ..........  جمعیت دارای تلفن همراه 

 82402 858774 3011042 7964919 1399648 7244404 20561189   .....جمعیت استفاده كننده از رایانه 
 69858 775533 2412852 6840438 1368888 7022371 18489940   ...............جمعیت کاربر اینترنت 

 86492 1334267 5786987 3435776 1403719 5879059 17926299   ..............  جمعیت روستایی       
 25540 532897 2509871 1404421 972590 4955088 10400408   ..........  جمعیت دارای تلفن همراه 

 10129 74069 355839 1318098 240355 888376 2886866   .....جمعیت استفاده كننده از رایانه 
 7219 51988 234264 1008032 229469 818942 2349914   ...............جمعیت کاربر اینترنت 



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۴٠ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیبه ا یكشور برحسب جنس و محل دسترس باالترساله و  ۶نترنت یكاربران ا -١٢

 اظهار نشده زن مرد جمع شرح

 21962 8880440 12231997 21134399 ........................................................  کل کاربران           
 18118 7383631 9564893 16966642   ................................................................  محل سكونت 

 3921 700040 2611409 3315370   .....................................................................  محل كار 

 4031 990794 1077109 2071934   ................................................................  ل یمحل تحص

 101 599777 755317 1355195   .............................................................  گر یمنزل افراد د

 135 125207 142375 267717   ......................................................................  كتابخانه 

 964 1466607 2059644 3527216   ......................................................................  نت یكاف

 1316 1086803 1817518 2905637   ...........................................  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 21028 8059778 10680598 18761404 ....................................................  کاربران شهری            
 17184 6762026 8451740 15230949   ................................................................  محل سكونت 

 3921 659891 2374723 3038534   .....................................................................  محل كار 

 4031 860813 896357 1761202   ................................................................  ل یمحل تحص

 101 523622 606527 1130251   .............................................................  گر یمنزل افراد د

 135 117056 118972 236162   ......................................................................  كتابخانه 

 964 1281463 1737871 3020298   ......................................................................  نت یكاف

 404 939313 1442129 2381846   ...........................................  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 934 820662 1551399 2372995 .................................................   ییکاربران روستا            
 934 621605 1113153 1735692   ................................................................  محل سكونت 

 0 40149 236686 276836   .....................................................................  محل كار 

 0 129981 180751 310732   ................................................................  ل یمحل تحص

 0 76155 148789 224944   .............................................................  گر یافراد دمنزل 

 0 8152 23403 31555    ......................................................................  كتابخانه 

 0 185144 321774 506917   ......................................................................  نت یكاف

 911 147491 375389 523791   ...........................................  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۴١ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیبه ا یو محل دسترس یسن یهاكشور برحسب گروه باالترساله و  ۶نترنت یكاربران ا -١٣

 جمع شرح
  ١۴تا  ۶
 ساله 

   ٢۴تا  ١۵
 ساله

   ۴٩تا  ٢۵
 ساله

   ٧۴تا  ۵٠
 ساله

ساله و  ٧۵
 شتریب

 اظهار نشده

 123817 30418 1351646 10261886 7643571 1723061 21134399   ........................  کل کاربران    
 115696 22940 1118114 8367010 5867720 1475161 16966642   ...........................  محل سكونت 

 4141 917 296178 2645023 367121 1989 3315370   ................................  محل كار 

 11408 0 5011 385418 1549535 120563 2071934   ...........................  ل یمحل تحص

 3383 2706 51722 686605 516381 94398 1355195   ........................  گر یمنزل افراد د

 135 0 2411 89847 151996 23329 267717   .................................  كتابخانه 

 18427 6561 128194 1120243 2022186 231605 3527216   .................................  نت یكاف

 13622 0 60813 1310768 1390223 130211 2905637   ......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 111286 24604 1290263 9304422 6475682 1555148 18761404   ...................  کاربران شهری      
 103164 17127 1065450 7660333 5040930 1343946 15230949   ...........................  محل سكونت 

 4141 917 291461 2429043 311482 1490 3038534   ................................  محل كار 

 10940 0 5011 341766 1293528 109956 1761202   ...........................  ل یمحل تحص

 3383 2706 47868 594935 399760 81598 1130251   ........................  گر یمنزل افراد د

 135 0 2411 82069 129120 22428 236162   .................................  كتابخانه 

 17711 6561 125668 967802 1700434 202123 3020298   .................................  نت یكاف

 12462 0 57748 1095862 1102033 113741 2381846   ......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 12532  5813 61383 957465 1167889 167913 2372995   ................. ییکاربران روستا     
 12532 5813 52665 706677 826790 131215 1735692   ...........................  محل سكونت 

 0 0 4717 215980 55639 499 276836   ................................  محل كار 

 467 0 0 43652 256007 10606 310732   ...........................  ل یمحل تحص

 0 0 3853 91670 116621 12800 224944   ........................  گر یمنزل افراد د

 0 0 0 7778 22876 900 31555   .................................  كتابخانه 

 716 0 2527 152441 321751 29482 506917   .................................  نت یكاف

 1160 0 3065 214906 288189 16470 523791   ......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

  



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۴٢ 
 

و  یهرك نقاط شیتفكنترنت بهیبه ا یو محل دسترس یلیا مدرك تحصیشتر كشور برحسب وضع سواد، دوره یساله و ب ۶نترنت یكاربران ا -١۴
  ١٣٩٢: ییروستا

 جمع شرح

 باسواد

تحصیالت  اظهار نشده سوادیب
و  ییابتدا

 راهنمایی

تحصیالت 
 متوسطه

تحصیالت 
 یعال

  ، یسواد آموز
و  یر رسمیغ

 اظهار نشده

 49147 84871 18226 11013737 7307713 2660704 21134399   ..........................کل کاربران      
 44876 82877 15660 9144042 5445666 2233521 16966642   .............................  محل سكونت 

 3921 937 2919 2086281 1117267 104045 3315370   ...................................  محل كار 
 4031 79 2209 1518180 428611 118823 2071934   .............................  ل یمحل تحص

 101 522 0 620052 514018 220501 1355195   ..........................  گر یمنزل افراد د
 135 0 0 180876 61734 24972 267717   ....................................  كتابخانه 

 8660 4009 1241 2111131 1098103 304071 3527216   ...................................  نت یكاف
 8585 3138 2209 1474166 1077925 339614 2905637   ........  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 43267 52023 14226 9960585 6455450 2235853 18761404   .....................   یكاربران شهر      
 38996 51708 12453 8342254 4877503 1908036 15230949   .............................  محل سكونت 

 3921 937 2919 1985025 970210 75523 3038534   ...................................  محل كار 
 4031 0 2209 1305424 345098 104440 1761202   .............................  ل یمحل تحص

 101 39 0 539895 423349 166867 1130251   ..........................  گر یافراد د منزل
 135 0 0 159877 53829 22322 236162   ....................................  كتابخانه 

 8660 1967 448 1800588 958179 250456 3020298   ...................................  نت یكاف
 7673 2088 2209 1290877 837204 241795 2381846   ........  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 5880 32849 4000 1053152 852263 424851 2372995   ....................   ییكاربران روستا     
 5880 31170 3207 801788 568163 325485 1735692   .............................  محل سكونت 

 0 0 0 101256 147058 28523 276836   ...................................  محل كار 
 0 79 0 212756 83514 14383 310732   .............................  ل یمحل تحص

 0 484 0 80157 90669 53634 224944   ..........................  گر یمنزل افراد د
 0 0 0 20999 7905 2650 31555   ....................................  كتابخانه 

 0 2042 793 310543 139924 53616 506917   ...................................  نت یكاف
 911 1050 0 183289 240722 97819 523791   ........  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

  



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۴٣ 
 

  ١٣٩٢ :ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیبه ا یو محل دسترس تیفعال شتر كشور برحسب وضعیساله و ب ١٠نترنت یكاربران ا -١۵

  اظهار نشده ریسا دارخانه محصل كاریب شاغل جمع شرح

  77077 827521 2647116 7848470 1598357 7841313 20839854   .................  کل کاربران      
 69489 617753 2383190 6217085 1168224 6226168 16681909   .....................  محل سكونت 

 4152 17802 287 102995 287 3187856 3313381   ...........................  محل كار 
 6822 10451 22392 1983287 36782 1380 2061114   ......................  ل یتحصمحل 

 615 55535 218029 470108 143491 459029 1346807   ...................  گر یمنزل افراد د
 183 2366 16564 185726 14975 47904 267717   ............................  كتابخانه 

 12176 200350 218776 1988398 528017 576783 3524500   ............................  نت یكاف
 12969 66241 328006 1187974 264886 1037544 2897619   ...............ار یس یهابا دستگاه

 69858 775533 2412852 6840438 1368888 7022371 18489940   .............   یكاربران شهر      
 62416 574920 2181118 5479874 1018443 5652036 14968806   .....................  محل سكونت 

 4152 17338 287 96382 287 2918597 3037044   ...........................  محل كار 
 6822 6646 20582 1683335 32023 974 1750382   ......................  ل یمحل تحص

 590 51835 183665 395427 108512 382019 1122049   ...................  گر یمنزل افراد د
 135 2102 16564 159848 14975 42540 236162   ............................  كتابخانه 

 12030 188339 192962 1697652 438319 488587 3017889   ............................  نت یكاف
 12057 58799 257704 985884 193948 865435 2373828   ...............ار یس یهابا دستگاه

 7219 51988 234264 1008032 229469 818942 2349914   ...........   ییكاربران روستا     
 7073 42833 202072 737212 149781 574132 1713103   .....................  محل سكونت 

 0 465 0 6613 0 269258 276336   ...........................  محل كار 
 0 3805 1810 299952 4759 407 310732   ......................  ل یمحل تحص

 24 3700 34364 74681 34979 77010 224758   ...................  گر یمنزل افراد د
 49 264 0 25879 0 5364 31555   ............................  كتابخانه 

 146 12012 25814 290746 89698 88196 506611   ............................  نت یكاف
 911 7441 70302 202090 70938 172108 523791   ...............ار یس یهابا دستگاه

  



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۴۴ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیبه ا یو محل دسترس یشاغل كشور برحسب وضع شغلشتر یساله و ب ١٠نترنت یكاربران ا -١۶

 كارفرما جمع شرح
كاركن 
 مستقل

كاركن   ریبگمزد و حقوق
  یلیفام

بدون مزد و 
 حقوق

  بخش  اظهارنشده
 یعموم

بخش 
 یخصوص

 158460 112877 2538667 2841066 1704432 485811 7841313   ........................کل کاربران      
 136431 80308 1972895 2268417 1353260 414857 6226168   ............................  محل سكونت 

 35413 38600 1052763 1341887 521496 197696 3187856   ..................................محل كار 

 0 0 549 802 29 0 1380   ............................  ل یمحل تحص

 8658 7905 191714 124984 107050 18719 459029   .........................  گر یمنزل افراد د

 3013 1013 17441 10922 12546 2970 47904   ..................................  كتابخانه 

 18392 12872 228760 176297 117614 22847 576783   ..................................  نت یكاف

 20657 18829 410559 285069 238693 63736 1037544   .......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 140669 72258 2317345 2602972 1452818 436309 7022371   ...................   یكاربران شهر      

 121360 50984 1836709 2105119 1161345 376519 5652036   ............................  محل سكونت 

 33861 28057 981699 1242324 449320 183337 2918597   ..................................محل كار 

 0 0 143 802 29 0 974   ............................  ل یمحل تحص

 6056 3224 164333 110036 80733 17638 382019   .........................  گر یمنزل افراد د

 3013 0 16169 10640 9748 2970 42540   ..................................  كتابخانه 

 16919 3541 195404 156048 101716 14959 488587   ..................................  نت یكاف

 17535 3245 367626 255998 165831 55201 865435   .......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

 17791 40619 221323 238094 251614 49502 818942   ..................   ییكاربران روستا     
 15071 29324 136186 163298 191916 38338 574132   ............................  محل سكونت 

 1553 10543 71064 99564 72176 14359 269258   ..................................محل كار 

 0 0 407 0 0 0 407   ............................  ل یمحل تحص

 2602 4681 27381 14948 26317 1081 77010   .........................  گر یمنزل افراد د

 0 1013 1272 282 2798 0 5364   ..................................  كتابخانه 

 1473 9332 33356 20249 15898 7887 88196   ..................................  نت یكاف

 3122 15584 42933 29071 72862 8536 172108   .......  ار در هر مكانیس یهابا دستگاه

  
  



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۴۵ 
 

  

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكبه ینترنتیا یهاتیساله و باالتر كشور برحسب جنس و نوع فعال ۶نترنت یكاربران ا -١٧

 اظهار نشده زن مرد جمع شرح

 21962 8880440 12231997 21134399 ............................................................   هافعالیت کلکاربران           
 8966 4873945 7443512 12326423   .............................................  افت اطالعات در ارتباط با كاال و خدمات  یدر

 9273 2753611 2677901 5440785   .........................  اطالعات در ارتباط با موضوعات سالمت و بهداشت  یجستجو
 6326 1351102 2264665 3622093   ......................................  دهنده خدمات ارائه یهاتیساارتباط با وب یبرقرار

 10343 1649042 2746844 4406229   .....................................................   یدولت یهااطالعات از سازمانافت یدر
 5770 1143323 1979991 3129084    ....................................................................  یدولت یهاتعامل با سازمان

 6825 3026423 4907876 7941123   .......................................................................  لیمیافت ایفرستادن و در
 1866 591193 839328 1432387   .....................................................................نترنت یق ایتلفن زدن از طر

ا ارتباط با    یام یجاد وبالگ، ارسال و دریافت پی( ایاجتماع یهاتیشرکت در سا
 4716 1730885 2625631 4361232   .........................................................  تر و ...)یس بوك، تویق فیافراد از طر

 3886 1076415 1880980 2961281     .....  بحث و ...  یهاا شبكهی یخبر یهاها، گروههای چت، وبالگتیدسترسی به سا
 2347 789381 1285899 2077628    ........................................................  دن كاال و خدماتیا خریسفارش دادن 

 1855 110831 269577 382263   ..........................................................................  فروختن كاال و خدمات
 1187 642010 1143879 1787076   ...........................  مسافرت یا رزرو جا و مكان برای یاستفاده از خدمات مسافرت

 4224 1628765 3196391 4829380   ................................................................................  ینترنتیا یبانكدار
 0 271069 312974 584043   ..............................  یانهیزم ن در هریصورت آنالمجاز به یكالس آموزش یبرگزار
گر یا  و دیكلوپدیا و انسایپدیكیمانند و ییهاتیوجو و كسب اطالعات از ساجست

 6703 1485696 1813756 3306155   ........................................................  رسمی  یها با اهداف آموزشتیساوب
 0 102908 220930 323838   ..........................................................  و از طریق اینترنتیگوش دادن به راد

 11 266340 474277 740628   ............................................................  اینترنتون از طریق یزیتلو یتماشا
 16157 3497897 5194591 8708644   ................................................   یقیا موسیلم ی، عكس، فیا دانلود بازی یباز

 10203 2415264 3968822 6394289   ..........................................................  یكاربرد یهاافزار و برنامهدانلود نرم
 13056 2373405 3670639 6057099   .................................یكین روزنامه، مجله و كتاب الكترونیخواندن و دانلود آنال

 734 777776 996632 1775141   ..............................................  استخدام یا فرستادن رزومه برایكار  یجستجو
در  تیام، عضویل، ارسال و دریافت پیجاد پروفای( ا یتخصص یهاشرکت در شبكه

Linkedin (... 979 297126 459671 757776   ................................................................................  و 
 0 48367 121974 170341    ....................................................................................نیآنال یدوركار

 280 190635 415231 606147   ................................................................یشخصنترنت یت صفحه ایریمد
زار و اف، نرمیقیلم، موسیارسال محتوای ایجادشده توسط کاربر مانند متن، عكس، ف

 280 324310 522732 847322    ..............................................گران ید یدسترس یها براتیسار وبی... به سا
 11 187461 362296 549768   ......................................................  حفظ و یا اضافه کردن محتوا به وبالگ 

ها (مانند تیساق وبیاز طر یاسیرابطه با موضوعات شهروندی یا ساظهارنظر در 
 11 147855 333281 481148   ...........................................................  های اجتماعی و ...)ها، شبکهبالگ

 یاسیتعریف مسائل شهری یا س یهای آنالین یا رأی گیری برامشارکت در مشاوره
 11 126809 219396 346215   .......................................  ها و ... ) ریزی شهری، امضای عریضه(مانند برنامه

، مستندات یرهیو ذخ ینگهدار ینترنت برایبر روی ا یسازرهیذخ یاستفاده از فضا
منظور ها بر روی هر سایت وب بهلیگر فایافزار و دلم، نرمی، فیقیتصاویر، موس

 Google Drive ،Dropbox ،Windowsگذاری با دیگران (مانند اشتراک
Skydrive،iCloud  (... و....................................................................    

872454 515370 356156 928 

ا های گسترده یش مستندات صفحهیرایو ینترنت برایروی ا یافزارهااستفاده از نرم
 Google Docs ،Office 365 (  ...........................................    705158 424056 281102 0ها (مانند ارائه



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۴۶ 
 

: ییو روستا یك نقاط شهریتفكبهماه گذشته  ٣در نترنت یبه ا یساله و باالتر كشور برحسب جنس و تناوب دسترس ۶نترنت یكاربران ا -١٨
١٣٩٢  

 اظهار نشده  زن مرد جمع شرح

 21962 8880440 12231997 21134399 ..................................................  کل کاربران      

 12582 2809387 4539223 7361192   ...............................................  بار در روزكیحداقل 

 5153 2250906 2859781 5115841   ............................  نه هر روز یبار در هفته ولكیحداقل 

 1013 1117790 1148643 2267446   .............................  نه هر هفته یبار در ماه ولكیحداقل 

 830 1401769 1978831 3381429   ...............................................  بار در ماهكیكمتر از 

 2384 1300588 1705519 3008491   ..........................................................  اظهارنشده 

 21028 8059778 10680598 18761404     ...............................................  کاربران شهری     

 12582 2649569 4164575 6826725   ...............................................  بار در روزحداقل یك

 5131 2038922 2446503 4490556   ............................  در هفته ولی نه هر روز بارحداقل یك

 101 976570 964296 1940967   .............................  بار در ماه ولی نه هر هفتهحداقل یك

 830 1271847 1693167 2965843   ...............................................  بار در ماهكمتر از یك

 2384 1122870 1412058 2537312   ..........................................................  اظهارنشده 

 934 820662 1551399 2372995   ...........................................کاربران روستایی      

 0 159818 374648 534466   ...............................................  بار در روزحداقل یك

 23 211984 413278 625285   ............................  بار در هفته ولی نه هر روزحداقل یك

 911 141220 184347 326479   .............................  بار در ماه ولی نه هر هفتهحداقل یك

 0 129922 285664 415586   ...............................................  بار در ماهكمتر از یك

 0 177718 293461 471179   ..........................................................  اظهارنشده 



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۴٧ 
 

  
و  یك نقاط شهریتفكبه ماه گذشته ٣در  نترنتیبه ا یو تناوب دسترس یسن یهاساله و باالتر كشور برحسب گروه ۶نترنت یكاربران ا -١٩

  ١٣٩٢: ییروستا

 جمع شرح
  ١۴تا  ۶
 ساله 

   ٢۴تا  ١۵
  ساله

   ۴٩تا  ٢۵
 ساله

   ٧۴تا  ۵٠
 ساله

ساله  ٧۵
 شتریو ب

اظهار 
 نشده

 123817 30418 1351646 10261886 7643571 1723061 21134399   .........................  کل کاربران       

 34710 0 421537 3864463 2637116 403366 7361192   ......................  بار در روز كیحداقل 

 23768 2651 253209 2253042 2054411 528761 5115841   ...  نه هر روز  یبار در هفته ولكیحداقل 

نه هر هفته  یبار در ماه ولكیحداقل 
  ...............................................   

2267446 247715 1023513 883483 94350 1587 16798 

 9603 6591 295980 1771168 1099717 198369 3381429   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 38939 19589 286570 1489731 828813 344850 3008491   ..................................  اظهارنشده 

 111286 24604 1290263 9304422 6475682 1555148 18761404   ......................  کاربران شهری       

 34242 0 413369 3610702 2383373 385040 6826725   ......................  بار در روزك یحداقل 

 22280 2651 248685 2016817 1717876 482247 4490556   ...  نه هر روز  یبار در هفته ولكیحداقل 

 15638 1587 91279 769355 849498 213610 1940967   ...  نه هر هفته  یبار در ماه ولك یحداقل 

 9603 6591 281864 1606161 881493 180131 2965843   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 29522 13776 255066 1301386 643443 294120 2537312   ..................................  اظهارنشده 

 12532 5813 61383 957465 1167889 167913 2372995   ...................  کاربران روستایی       

 467 0 8168 253761 253743 18327 534466   ......................  بار در روز كیحداقل 
 1488 0 4524 236224 336535 46514 625285   ...  نه هر روز  یدر هفته ولبار كیحداقل 

 1160 0 3072 114127 174016 34104 326479   ....  نه هر هفته  یبار در ماه ولكیحداقل 

 0 0 14116 165007 218225 18238 415586   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 9417 5813 31504 188345 185370 50730 471179   ..................................  اظهارنشده 



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۴٨ 
 

ك یتفكماه گذشته به ٣نترنت در یبه ا یو تناوب دسترس یلیا مدرك تحصیساله و باالتر كشور برحسب وضع سواد، دوره  ۶نترنت یكاربران ا -٢٠
  ١٣٩٢: ییو روستا ینقاط شهر

 جمع شرح

 باسواد

 سوادیب
اظهار 
 نشده

تحصیالت 
و  ییابتدا

 راهنمایی

تحصیالت 
 متوسطه

تحصیالت 
 یعال

  ، یسواد آموز
و  یر رسمیغ

 اظهار نشده

 49147 84871 18226 11013737 7307713 2660704 21134399   .......................  کل کاربران       

 15734 8041 1320 4563658 2173666 598773 7361192   .....................  بار در روز حداقل یك

 5550 5880 4534 2697088 1671172 731617 5115841   ..  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 8369 5624 0 1045936 842794 364723 2267446   ..  بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 3985 3400 3546 875572 2114109 380816 3381429   .....................  بار در ماه كمتر از یك

 15510 61926 8826 1831483 505972 584775 3008491   .................................  اظهارنشده 

 43267 52023 14226 9960585 6455450 2235853 18761404   .....................  کاربران شهری       

 15734 6436 1320 4296487 1980527 526221 6826725   .....................  بار در روز حداقل یك

 5527 2364 4213 2401332 1454408 622712 4490556   ..  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 7457 3322 0 905637 733638 290914 1940967   ..  بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 3985 2450 2753 787819 1845783 323053 2965843   .....................  بار در ماه كمتر از یك

 10565 37451 5940 1569311 441094 472953 2537312   .................................  اظهارنشده 

 5880 32849 4000 1053152 852263 424851 2372995   ..................  کاربران روستایی       

 0 1605 0 267171 193139 72552 534466   .....................  بار در روز حداقل یك

 23 3517 321 295756 216764 108905 625285   ..  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 911 2302 0 140300 109157 73810 326479   ..  بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 0 951 793 87754 268326 57762 415586   .....................  بار در ماه كمتر از یك

 4946 24475 2886 262172 64878 111822 471179   .................................  اظهارنشده 

  



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۴٩ 
 

و  یك نقاط شهریتفكماه گذشته به ٣نترنت در یبه ا یت و تناوب دسترسیساله و باالتر كشور برحسب وضع فعال ١٠نترنت یكاربران ا -٢١
  ١٣٩٢: ییروستا

 ریسا دارخانه محصل كاریب شاغل جمع شرح
اظهار 
 نشده

 77077 827521 2647116 7848470 1598357 7841313 20839854   ........................  کل کاربران       

 25416 209125 707842 2728489 533479 3101280 7305631   ....................  بار در روز حداقل یك

 12909 188464 681465 2257426 359627 1554764 5054656   .  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 13765 83654 319939 1063953 175253 586136 2242701   ..بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 6722 236282 608737 824648 421405 1263790 3361583   ....................  بار در ماه كمتر از یك

 18265 109996 329133 973953 108593 1335343 2875283   ................................  اظهارنشده 

 69858 775533 2412852 6840438 1368888 7022371 18489940   .....................  کاربران شهری       

 25416 199586 665909 2520506 478236 2882776 6772430   ....................  بار در روز حداقل یك

 11863 172955 611063 1953829 292877 1388264 4430851   .  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 12830 78159 285677 887645 151102 501655 1917068   ..بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 6722 227457 571820 701903 355004 1084824 2947730   ....................  بار در ماه یك كمتر از

 13028 97376 278382 776555 91670 1164851 2421861   ................................  اظهارنشده 

 7219 51988 234264 1008032 229469 818942 2349914   ..................  کاربران روستایی       

 0 9539 41933 207983 55243 218503 533202   ....................  بار در روز حداقل یك

 1046 15509 70401 303598 66751 166500 623804   .  بار در هفته ولی نه هر روز حداقل یك

 936 5495 34263 176308 24151 84481 325633   ..بار در ماه ولی نه هر هفته حداقل یك

 0 8825 36916 122745 66401 178966 413853   ....................  بار در ماه كمتر از یك

 5237 12620 50751 197398 16923 170492 453421   ................................  اظهارنشده 



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۵٠ 
 

  
و  یك نقاط شهریتفكماه گذشته به ٣نترنت در یبه ا یو تناوب دسترس یكشور برحسب وضع شغلشاغل ساله و باالتر  ١٠نترنت یكاربران ا -٢٢

  ١٣٩٢: ییروستا

 كارفرما جمع شرح
كاركن 
 مستقل

كاركن  ریبگمزد و حقوق
  یلیفام

بدون مزد و 
 حقوق

 اظهارنشده
بخش 

 یعموم
بخش 
 یخصوص

 158460 112877 2538667 2841066 1704432 485811 7841313   .........................  کل کاربران       

 52921 37128 1032052 1160468 581189 237522 3101280   ......................  بار در روز كیحداقل 

 28500 26476 513353 614998 304886 66551 1554764   ....  نه هر روز یبار در هفته ولكیحداقل 

 9816 7743 192070 189504 145893 41109 586136   ...  نه هر هفته  یبار در ماه ولكیحداقل 

 26598 29440 446056 336043 361033 64620 1263790   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 40625 12091 355135 540054 311430 76008 1335343   ..................................  اظهارنشده 

 140669 72258 2317345 2602972 1452818 436309 7022371   ......................کاربران شهری       

 47540 28063 974947 1089385 520579 222262 2882776   ......................  بار در روز كیحداقل 

 24660 14767 465203 569306 254341 59987 1388264   ...  نه هر روز  یبار در هفته ولكیحداقل 

 7214 3717 166791 171018 114585 38330 501655   ...  نه هر هفته  یبار در ماه ولكیحداقل 

 25500 19473 390882 287473 303906 57590 1084824   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 35756 6238 319521 485790 259405 58141 1164851   ..................................  اظهارنشده 

 17791 40619 221323 238094 251614 49502 818942   ...................  کاربران روستایی       

 5381 9065 57105 71083 60609 15261 218503   ......................  بار در روز كیحداقل 

 3840 11709 48150 45692 50545 6564 166500   ...  نه هر روز  یبار در هفته ولكیحداقل 

 2602 4026 25279 18486 31308 2780 84481   ...  نه هر هفته  یبار در ماه ولكیحداقل 

 1098 9966 55174 48570 57127 7030 178966   ......................  بار در ماه كیكمتر از 

 4870 5853 35614 54263 52025 17867 170492   ..................................  اظهارنشده 



  

  
                                                           ١٣٩٢-ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده آمارگیری

    

۵١ 
 

  
  ١٣٩٢: ییو روستا یك جنس و نقاط شهریتفكای بههای رایانهی كشور برحسب مهارتساله و بیشتر استفاده کننده از رایانه ۶جمعیت  -٢٣

  اظهارنشده  زن مرد جمع شرح

 21962 10506576 13692639 24221177   .............................................................  کل کاربران رایانه             
 18039 6585668 8600170 15203877   .....................................................  هاا پوشهیها و لیا انتقال فایكردن  یكپ

 10625 3936104 5326578 9273308   .....  ندك سیا انتقال اطالعات در یر یتكث یو چسباندن برا یكپ یاستفاده از ابزارها
 10224 2740449 3797841 6548514   ...........................  و) یدیوست شده (سند، عكس، ویپ یهالیل با فایمیارسال ا

 7968 882911 1359227 2250106   .................گسترده یك صفحهیدر قالب  یاساس یمحاسبات یهااستفاده از فرمول
 4120 1340308 2359455 3703883   ................  ا چاپگر) ین یك مودم، دوربید (مانند یجد یهااتصال و نصب دستگاه

 14443 2981037 4475357 7470838   ..............................................افزارنرم یاندازدا كردن، دانلود، نصب و راهیپ
 11134 1859812 2497499 4368445   .......  (مانند پاورپوینت) افزارهای ایجاد ارائهبا استفاده از نرم یكیهای الكترونارائه

 8377 2359865 3366417 5734659   ...............................................  گرید یهان رایانه و دستگاهیها بلیانتقال فا
 1800 372120 553718 927639   .............یتخصص یسینوك زبان برنامهیای با استفاده از رایانه یك برنامهینوشتن 

 2232 1314909 1711361 3028502   ..........................................................................................کدامهیچ
 1131 2106558 2694290 4801979    .......................................................................................  اظهارنشده

 21028 9375501 11838792 21235321   ...................................................................  یکاربران شهر          
 17105 6003558 7668989 13689652   .....................................................  هاپوشهها و یا كپی كردن یا انتقال فایل

 9691 3631581 4824709 8465981   .....  استفاده از ابزارهای كپی و چسباندن برای تكثیر یا انتقال اطالعات در یك سند
 9290 2579124 3451732 6040147   ...........................  های پیوست شده (سند، عكس، ویدیو) ارسال ایمیل با فایل

 7056 835880 1259499 2102435   ................  ی گستردهمحاسباتی اساسی در قالب یك صفحههای استفاده از فرمول
 4097 1253908 2162337 3420343   ................  های جدید (مانند یك مودم، دوربین یا چاپگر) اتصال و نصب دستگاه

 13509 2789820 4061652 6864981   ..............................................افزاراندازی نرمپیدا كردن، دانلود، نصب و راه
 10200 1711308 2234383 3955890   .......  (مانند پاورپوینت) افزارهای ایجاد ارائهالكترونیكی با استفاده از نرمهای ارائه

 7466 2168462 3033699 5209627   ...............................................  های دیگرها بین رایانه و دستگاهانتقال فایل
 1800 358136 520327 880263   ............  نویسی تخصصیای با استفاده از یك زبان برنامهی رایانهنوشتن یك برنامه

 2232 1155698 1421577 2579507   ..........................................................................................کدامهیچ
 1131 1778303 2137469 3916903    .......................................................................................  اظهارنشده

 934 1131075 1853847 2985856   .................................................................  ییکاربران روستا          
 934 582111 931181 1514225   .....................................................  هاها و یا پوشهكپی كردن یا انتقال فایل

 934 304524 501869 807327   .....  چسباندن برای تكثیر یا انتقال اطالعات در یك سنداستفاده از ابزارهای كپی و 
 934 161325 346108 508367   ...........................  های پیوست شده (سند، عكس، ویدیو) ارسال ایمیل با فایل

 911 47031 99728 147671   ................  ی گستردههای محاسباتی اساسی در قالب یك صفحهاستفاده از فرمول
 23 86400 197118 283540   ................  های جدید (مانند یك مودم، دوربین یا چاپگر) اتصال و نصب دستگاه

 934 191217 413706 605857   ..............................................افزاراندازی نرمپیدا كردن، دانلود، نصب و راه
 934 148504 263116 412555   .......  (مانند پاورپوینت) افزارهای ایجاد ارائههای الكترونیكی با استفاده از نرمارائه

 911 191403 332717 525032   ...............................................  های دیگرها بین رایانه و دستگاهانتقال فایل
 0 13984 33391 47376   ............  نویسی تخصصیای با استفاده از یك زبان برنامهی رایانهنوشتن یك برنامه

 0 159211 289784 448995   ..........................................................................................کدامهیچ
 0 328255 556821 885076    .......................................................................................  اظهارنشده

  



    
  ١٣٩٢-از فناوری اطالعات و ارتباطاتی خانوارها و افراد استفاده آمارگیری

  
    

۵٢ 
 

  ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفكنترنت بهیبه ا یل عدم دسترسینترنت كشور برحسب دلیبه ا یفاقد دسترس یخانوارها -٢۴

 ییروستا یشهر جمع  شرح

 4985096 9211607 14196703   ........................................  نترنتیبه ا یفاقد دسترس یكل خانوارها          
 3169001 5873071 9042072    ..................................................................  از نداردینترنت نیخانوار به ا

 1824384 2471089 4295474    ..........................  نترنتیاستفاده از ا یهانفس، دانش و مهارتاعتماد بهفقدان 

 786737 1757191 2543928    .......................................................  ش از حد باال استیخدمات ب ینهیهز

 969558 394401 1363959    .................................  ینترنت در منطقه محل زندگیبه خدمات ا یدم دسترسع

 68988 210762 279750    ............  خانوار است یازهایر مرتبط با نیغ ینترنت در دسترس بوده، ولیخدمات ا

 147450 763336 910786    ......................................................گریهای دنترنت در مکانیبه ا یدسترس

 881679 1574465 2456144    .....................................................  ش از حد باال استیزات بیتجه ینهیهز

 16698 124461 141158   ..............................  یم خصوصیهای مرتبط با امنیت و حرمالحظات و دغدغه

 38352 243741 282094    ..........................  مضر) ینترنتیا ی(قرار گرفتن در معرض محتوا یل فرهنگیدال

 41356 147754 189110    .......................................................................................  اظهارنشده

  
  (میلیارد ریال) ١٣٩٢: ییو روستا یك نقاط شهریتفككشور به یاطالعات و ارتباطات خانوارها یفناور یهانهیهز -٢۵

 ییروستا یشهر جمع شرح

 24865 123762 148628   .....................................  اطالعات و ارتباطات خانوارها یفناور یهانهیکل  هز         
 19851 86079 105930  ................................................ )١( اطالعات و ارتباطات یهای خدمات فناورنهیهز

 5014 37683 42697  ..............................................   )٢(رتباطات های تجهیزات فناوری اطالعات و انهیهز
  هانتینترنت شامل كافیاطالعات و ارتباطات ازجمله تلفن ثابت و همراه، ا یدر ارتباط با خدمات فناور یهای مصرفنهیهز یمقدار ساالنه )١(
   MP3\4لت، گوشی تلفن همراه،ی رومیزی، لپ تاپ، تباطالعات و ارتباطات ازجمله رایانه یفناورتجهیزات در ارتباط با  یهای مصرفنهیهز یمقدار ساالنه )٢(

  
  
  
  



  

  


