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 سازمان فناوری اطالعات ایرانپیشگفتار 

انود  در سواایا    در طی چند دهه گذشته، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی محورهای کلیدی برنامه توسعه اغلب کشورها بوود  

فنواوری و فنواوری اطاتوا  و    هوای نوو م ماننود فنواوری نوانو،    وت      های توسعه خود به فناوریاخیر، کشورها در برنامه

انود  هوا اکنوو ، ن و      ای داشوته    ت و سرما ه ان انی نیز توجه و وه  موضوتاتی مانند توسعه پا دار، محیطارتباطا ، و 

تنوا   ک فناوری در تحوای فناوری در اقتصاد جها  امری پذ رفته شد  است  در ا م میا ، فناوری اطاتا  و ارتباطا  به

تنوا   ک فناوری کلیدی و توانمندسوا   ناوری اطاتا  و ارتباطا  بهاقتصاد جها  امری پذ رفته شد  است  در ا م میا ، ف

اامللی مانند اهداف توسوعه هوزار  و اهوداف توسوعه     در راستای دستیابی به اهداف کا  توسعه ملی و همچنیم اهداف بیم

ری اطاتوا  و ارتباطوا    های ملی، فنواو کند  بر همیم اساس، در ب یاری ا  راهبردها و سیاستپا دار ن   محوری ا فا می

ها ی مانند اشتغال، آمو ش، سامت، حکمرانوی و ک وب و کوار در ن ور     تنوا  تاملی توانمندسا  در توسعه پا دار و حو  به

توا  اشتغال و درآمدهای ملی را افزا   داد  صونعت امورو  کشوور نیا منود     شود  با اتکاء به فناوری و نوآوری میگرفته می

و کارآمدی برای همگام شد  با توسعه است  در د  سال آ ند  نیا مند  ک جه  بزرگ در توسوعه کشوور   فناوری، مهار  

ای   رساختی به وجوود آورد   فناوری اطاتا  و ارتباطا  را مؤافهه تیا و در همیم راستا، دوات جمهوری اسامی ا را ،

رود که فناوری اطاتا  و ارتباطوا   اند و ا م انت ار میدا م جه  بلند در توسعه اجتماتی، اقتصادی و فرهنگی کشور می

گیور و  در ن    ک توانمندسا  و همچنیم در ن    ک بخ  اقتصادی کلیدی، به ارائه سور ،، خودما   وا کیفیوت، هموه     

اص نفعا  جامعه اطاتاتی کمک نما د و سها خوود را در توایود ناخوا    م رو  به صرفه در هر  ما  و هر مکا  به تمامی ذ

 داخلی کشور افزا   دهد  

سنج  و پا   تملکرد جامعه اطاتواتی جمهووری اسوامی ا ورا  و بررسوی تو فیرا  فنواوری اطاتوا  و ارتباطوا  در          

گوذارا   گوذارا  و قوانو   دستیابی به اهداف توسعه ملی و بخشی موضوتی است که در طی ساایا  اخیر مورد توجه سیاست

دهی و انجام م وتمر ا وم پوا   و ارائوه     ها و آمارهای دقیق و قابل م ا  ه و ساما واید داد کشور بود  است و به من ور ت

قانو  برنامه پنجا توسعه جمهووری اسوامی ا ورا ،     64ماد   3ربط، بر اساس تبصر  های تحلیلی آ  به مراج، ذیگزارش

ای و هوا و وضوعیت در ابعواد ملوی، من  وه     صو ار  ارتباطا  و فناوری اطاتا  مؤظف شد  است که بورای ار  وابی شواخ   

های فناوری اطاتا  و ارتباطا  را تدو م نما د  بر اساس ا م بنود و بوا تنا وت بوه مصووبه      امللی، ن ام پا   شاخصابیم

خانه  های اجرا ی و مؤس ا  غیردواتی به ارائه اطاتا  و آمار مورد نیا  و مرتبط، به ا م و ارهیئت و  را ، کلیه دستگا 

ر وزی و ن وار  راهبوردی فنواوری اطاتوا  کشوور        ه تند  در ا م چارچوب سا ما  فناوری اطاتا  ا را  )مرکز برنامه

کننود  ملوی در ا وم حوو  ، ن وام      های فناوری اطاتا  و ارتباطا  در کشور و هماهنگتنوا  مجری ن ام پا   شاخصبه

ای ا  نشوانگرها و آمارهوای فنواوری اطاتوا  و     ی اباغ نموود  اسوت  مجموتوه   های اجرا پا   را تدو م و به همه دستگا 

هوای خوانوار بینشوی بوا ار ش در     ا د  آموارگیری دست میهای تخصصی خانوار بهارتباطا  در ا م ن ام، ا  طر ق آمارگیری

بوه ار  وابی تو فیرا  فنواوری      و راب ه با چگونگی و محل دسترسی به فناوری اطاتوا  و ارتباطوا  و اسوتفاد  ا  آ  ارائوه    

هوا منبو، بوا ار شوی ا  آمارهوای      کنند  به همیم خاطر، ا م آموارگیری اطاتا  و ارتباطا  بر روری  ندگی مردم کمک می

اامللی توسعه های خانوار برای ن ار  بر اهداف ملی و بیمهای مبتنی بر آمارگیریفناوری اطاتا  و ارتباطا  ه تند  داد 

فنواوری اطاتوا  و    یتوسوعه  هوای ، شواخص  Sustainable Development Goalپا ودار )  یداف توسوعه ماننود اهو  

 Connect 2020 Agenda   وEGDIی دواوت ااکترونیکوی )  ، توسوعه WEFای ، آموادگی شوبکه   ITU IDIارتباطوا  ) 

 مورد نیا  ه تند  

 راهبردی خود بوا مرکوز آموار ا ورا  انجوام طورگ آموارگیری        ینامه، سا ما  فناوری اطاتا  ا را  پیرو تفاهابر ا م اساس

را طوی   2334و  2336 ،2331 هوای در سوال  «ی افوراد ا  فنواوری اطاتوا  و ارتباطوا     اسوتفاد  و خانوارها  ورداریخبر»

جورای  ر م اخو آقراردادی به مرکز آمار ا را  به تنوا  نهاد تخصصی آمارهای رسمی کشور واگذار نمود  آموارگیری میودانی   



 

 

توسط مرکز آمار  2337ما   دیبه انجام رسید و نتا ج آ  در  2334 پا یزدر ا م طرگ در کل کشور توسط مرکز آمار ا را  

 یهوای ذکور شود    آمارگیری اسوت کوه بور اسواس آخور م توصویه      ا را  نها ی گرد د  ا م نشر ه، گزارش نها ی ا م طرگ 

شود  در راهنموای   شواخص تعر وف   12بور اسواس ا وم آموارگیری،     اامللی مخابرا  به انجوام رسوید  اسوت     مبی یاتحاد ه

خوانواری  هوای  شواخص  گرو  کارشناسی»ها و پیشنهادهای گیری، بر اساس تصمیا ITU« )اامللی مخابرا ی بیماتحاد ه»

   ارائه شد  است  EGH« )فناوری اطاتا  و ارتباطا 

نشوا   « ی افوراد ا  فنواوری اطاتوا  و ارتباطوا     اسوتفاد  و خانوارها  ورداریخبر» طرگ آمارگیرینتا ج حاصل ا  پنجمیم 

ی قبل ا م آمارگیری، رشود چشومگیری   در کشور ن بت به نتا ج دور  فناوری اطاتا  و ارتباطا های دهد که شاخصمی

درصد بود  که ن وبت بوه    2/46سااه و بیشتر کشور،  4اربرا  ا نترنت داشته است  بر اساس نتا ج ا م طرگ، ضر ب نفوذ ک

 32درصد رشد داشته است  همچنیم ن بت خانوارهای دارای دسترسی به ا نترنوت، بوا رشود     3/62ی قبل، آمارگیری دور 

ا  ا نترنوت و  افوراد   یهای برخوورداری خانوارهوا و اسوتفاد    درصد رسید  است  شا ا  ذکر است، شاخص 8/71درصدی به 

باند در مناطق روسوتا ی رشود ب ویار    ی پهمهای اخیر به من ور توسعههای دوات در سالتلفم همرا  به خاطر اجرای طرگ

گوذارا ،  سیاسوت  یا م آمارگیری، مورد استفاد ا  امیدوارم نتا ج ب یار ار شمند حاصل م لوبی را ا  خود نشا  داد  است  

 های اقتصادی مختلف کشور، حو   دانشگاهی و پهوهشی کشور قرار گیرد  و فعاال  بخ  گرا ر زا ، تحلیلبرنامه

ها و رهنمودهای ار شمند م ام محترم و ار  ارتباطوا  و فنواوری اطاتوا ، و همچنویم     دانا تا ا  حما تدر انتها ال م می

های مجدانه مد را  گیرییم، ا   حما  و پینما ا  همچنم مرکز آمار ا را  صمیمانه تشکر ر است محتر پارساجناب آقای 

های فناوری اطاتا  و ارتباطوا   مجری ن ام پا   شاخص نیزی آمار و و کارشناسا  محترم مرکز آمار ا را  و پهوهشکد 

ر زی و ن ار  راهبردی فناوری اطاتا  سا ما  فناوری اطاتا  ا را ، کارشناسوا  فعوال در   کشور م ت ر در مرکز برنامه

 م طورگ  های مؤفر و م تمر مشاور م ارشد ا م مرکز در بخ  خصوصی و دانشگاهی کشور در انجام اا م مرکز و همکاری

 کنا  ت د ر و تشکر می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امیر ناظمی

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
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 مرکز آمار ایران پیشگفتار

اقتصادی های اجتماتی و ای را در تمامی ترصه، تحوال  گ ترد (ICT)و ارتباطا   اطاتا در ساایا  اخیر فناوری 

به سرتت در حال تبد ل شد  به  ک  امرو  ای است که دنیایگونهبشر ت به دنبال داشته و ت فیر آ  بر جوام، بشری به

ی مفید ا  دان ، دارای ن شی محوری و ای که در آ  دانا ی و میزا  دسترسی و استفاد است  جامعه ی اطاتاتیجامعه

در ابعاد مختلف  ندگی امرو ی و آ ند  جوام، بشری به  کی ا   ICTکنند  است  گ تردگی کاربرد و تافیرا  تعییم

ا م وضعیت  .را به خود مع وف کرد  است کشورهای جها مهمتر م مباحث رو  جها  مبدل شد  و توجه ب یاری ا  

م  ترا  مها یک تنوا  ارتباطا  بهاطاتا  و شود و امکانا  بخ  اد  ک دهکد   تنوا  موجب گرد د  تا ا  جها  به

کاربرد ترصه و ارتباطا  و ورود آ  به  اطاتا  هایت فناورییبشر امرو  م رگ گردد  با در ن ر گرفتم اهم یا هاین

ا   یک تنوا  به هابه آ  یو ارتباطا  و دسترس اطاتا  هایا  فناوری یزا  برخورداری، میاجتمات یو  ندگهمگانی 

ر  شرفت سایپ یبرا یب تر ICT بخ  مربوط به یهاتیرود  در واق، فعاایشمار مدر جامعه به پر اهمیتم ائل 

 ها را به دنبال دارد  شرفت آ  بخ یآ ، رشد و پ یاست و گ تردگ یاقتصاد یهابخ 

و  یاجتمات یر آ  در توسعهیت ف یاب   و ار  م پایو همچن ICT یدر حو   یگذاراستیو س یز رمن ور برنامهبه

و  اطاتا فناوری و استفاد  ا   برخورداری ینهی ماامللی در س ح بیمر در  پذ ه ، وجود آمار و اطاتا  م ایاقتصاد

مرکز آمار »نه، یم  م در ا یم اطاتا  و خأل آمار ت ایر قابل انکار است  باتوجه به اهمیار ضروری و غی، ب ارتباطا 

هر  یا ابهنترنت  کنند  ا  انترنت )تعداد افراد استفاد  ب نفوذ ا ضر یمن ور محاسبهف خود و به وظا یدر راستا« را  ا

طرگ » یه و اجرایاقدام به ته 2383 و 2387 یها، درسالیاامللمیب یهاشاخص یت  در کشور و برخینفر جمع 222

« سا ما  فناوری اطاتا  ا را »و « را  مرکز آمار ا»ی نامهپیرو تفاها 2332  در سال کرد« نترنت ا  کاربرا  ا یریآمارگ

« مخابرا اامللی بیمی اتحاد ه» طور مشترک توسطبهای که در نش ت سه رو  و متعاقب آ  شرکت نما ندگا  دو طرف 

(ITU کنفرانس توسعه و تجار  سا ما  ملل»  و( »UNCTAD  در ژنو سو س برگزار شد  بود، بر  برای هیئت ا رانی

در کشورهای تضو تاکید شد  بر ا م   ICT« )فناوری اطاتا  و ارتباطا » ییری تخصصی در  مینهانجام  ک آمارگ

ی افراد ا  فناوری اطاتا  و استفاد و خانوارها  ورداریخبر طرگ آمارگیری» 2331اساس مرکز آمار ا را  در  م تا  سال 

های فناوری اطاتا  و ن ام پا   شاخص مجریبه تنوا  « سا ما  فناوری اطاتا  ا را »را به سفارش « ارتباطا 

 برذکور مطرگ تهیه و اجرا کرد  « آمار یپهوهشکد » یو با همکاری ملی در ا م حو   کنند و هماهنگارتباطا  کشور 

  EGH) «خانواری فناوری اطاتا  و ارتباطا های شاخص کارشناسیگرو  »شد  توسط اساس آخر م پیشنهادهای م رگ

مرکز آمار »توسط  2334و پا یز سال   2336 م تا  سال جدداً در گذاری در کشور، مو نیا های سیاست 1222در سال 

 گرد د  اجرا« سا ما  فناوری اطاتا  ا را »و به سفارش « ا را 

 ICT  ی افراد ا استفاد و خانوارها  ورداریخبری  مینهدر شاخص  12تعداد ، 2334سال  آمارگیرینتا ج بر اساس 

درصدی  3/62ضر ب نفوذ درصد بود  که ن بت به  2/46ضر ب نفوذ ا نترنت کشور،   ها،میا  ا م شاخصا    شدمحاسبه 

نترنت در  استفاد  ا  ا یشا ا  ذکر است که گ تردگدرصد رشد داشته است   3/62ی قبل ، )آمارگیری دور  2336سال 

که « خانواری فناوری اطاتا  و ارتباطا های شاخص گرو  کارشناسی»اوایم نش ت نتا ج تا بر اساس  شدجها  موجب 

نترنت بود  افراد بر خاف دو آمارگیری  ل برگزار شد، شرط کاربر ا بر  یدر سائوپائواو 2331در سال  ITUا  طرف 

 ،2334و  2336  ،2331 هایدر آمارگیری سال یعن ابد،  ما  گذشته کاه   3ما  گذشته به  21، ا  83و  87های سال

نترنت  بار ا  اک ، حداقل یریتا  ما  آمارگ یریما  قبل ا   ما  آمارگ 3در طول  که شد  گفته ینترنت به ک  کاربر ا

  باشداستفاد  کرد  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 

 

خانوارها را ا  خانوار نمونه در کشور، اطاتا  مربوط به  16321با مراجعه به  یریا م طرگ، م مورا  آمارگ یدر اجرا 

ا م  نتا ج اجرا و استخراجکردند  برای فبت  آمارگیری ینامهها اخذ و در پرس آ  یبا اتضا یحضور یق مصاحبه طر

 اند  آما و ناظر مشارکت داشتهم، کارشناس م ئول، داد یر، با بینفر آمارگ 187، تعداد آمارگیری

« سوا ما  فنواوری اطاتوا  ا ورا     »ر اسوت محتورم    امیور نواظمی  دکتور  های جناب آقای دانا ا  حما تدر پا ا  ال م می

سوا ما  فنواوری اطاتوا     »صمیمانه تشکر نما ا  همچنیم ال م است ا   حما  آ  گرو  ا  مد را  و کارشناسا  محتورم  

« رکشوو  هوای استا  برنامه و بودجهسا ما  آمار و اطاتا   معاونت»و نیز « ی آمارپهوهشکد »، «مرکز آمار ا را »، «ا را 

  ما را  اری دادند، ت د ر و تشکر نما ا  اجرای ا م طرگکه در 

 التوفیق ...من ا                                                                                            

 یدعلی پارساما                                                                                                 

 ایران آمار مرکز یسیر                                                                                                  
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 اندداشته طرحاین  یو اجرا نظارت ریزی،برنامه ،گیریتصمیم بیشترین سهم را در که مدیران و کارشناسانی
 

 های آماری و آمارهای فبتی، مرکز آمار ا را معاو  طرگ، آقای کاو  کیانی 

 ر زی و ن ار  راهبردی فناوری اطاتا ، سا ما  فناوری اطاتا  ا را آقای تلی اصغرانصاری،ر یس مرکز برنامه 
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 خصات کلی طرحشم

  سابقه

 هوای درسوال  و سپس« طرگ آمارگیری ا  کاربرا  ا نترنت» منابا  2383 و 2387های درسال، ا م طرگ قباً

ی افراد ا  فناوری اطاتوا   استفاد و خانوارها  ورداریخبر آمارگیریطرگ » با تنوا  2334 و 2336 ،2331

  اجرا گرد د« و ارتباطا 

 ضرورت اجرای طرح  

در دنیای امرو ، حضور ا نترنت و بحث استفاد  ا  فناوری اطاتا  و ارتباطا  تا حودی پررنوگ و برج وته    

هوای مهوا در میوزا     جملوه شواخص   های مربوط به فناوری اطاتوا  و ارتباطوا  ا   شد  است که شاخص

م لوب  ر زیها، بیانگر ب ترسا ی، برنامهشوند  باالتر بود  ا م شاخص افتگی هر کشور مح وب میتوسعه

های تکنواوژی و تحوال  گر زناپذ ر آ  در  ک کشور اسوت   و نیز میزا  و سرتت ان باق جامعه با پیشرفت

دایول نبوود آموار و اطاتوا  دقیوق بورای       هوا اسوت کوه بوه    خصی ا م شا، ا  جمله«ضر ب نفوذ ا نترنت»

و خانوارهوا   ورداریخو بر طورگ آموارگیری  »هوا،  ی آ  و نیز محاسبه و تعییم برخی د گر ا  شاخصمحاسبه

بوه تنووا    « سوا ما  فنواوری اطاتوا  ا ورا     »، به سفارش «ی افراد ا  فناوری اطاتا  و ارتباطا استفاد 

هوای  بوه من وور انجوام سیاسوتگذاری    ، در کشور های فناوری اطاتا  و ارتباطا ن ام پا   شاخص مجری

اجورا  اامللوی، تهیوه و بوه   هوای بویم  ارت ای جا گا  کشور در ار  ابی برای ی راهکارها دقیق و هدفمند و اتخاذ

 گذاشته شد 

 هدف کلی طرح

 است  2334ت کشور در سال هدف کلی ا  اجرای ا م طرگ، براورد ضر ب نفوذ ا نترن

 اهداف تفصیلی طرح

کشوور ا   ی افوراد  استفاد و خانوارها  ورداریخبری آمار و اطاتا  مربوط به اهداف تفصیلی ا م طرگ، تهیه

ی مخوابرا   اتحاد ه»ی مورد ن ر گانه 12های م ابق با شاخص 2334فناوری اطاتا  و ارتباطا  در سال 

 اامللی است م ا  ا  بیم دستیابی بهبرای  (ITU)« اامللیبیم

 ی هدفجامعه

ای در مناطق شهری و افراد تضو خانوارهای معموای ساکم، گروهی و مؤس ه یمامت، شامل هدفی جامعه

 است  2334روستا ی کشور در سال 

 ی آمارگیریجامعه

طبق  که ایمؤس ه خانوارهای ا  بخ  ب یار کوچکی گذاشتم کنار با هدف یجامعه ا  آمارگیری یجامعه

 ا درصد نفر تضو و کمتر   4) بود دارای تعداد اتضای کمی  1395 م کم و نفوس تمومی سرشماری
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 در ایماح ه ار بی قابل هاآ  گذاشتم کنار و درصد است 22سااه و بیشتر آ  ها کمتر ا   4 ن بت افراد

 حاصل کند،نمی استا  ا جاد هر شهری و روستا ی مناطق س ح در ا نترنت نفوذ ضر ب پارامتر براورد

 شود می

 واحد آماری

ای در مناطق شهری و ، هر فرد تضو خانوارهای معموای ساکم، گروهی  ا مؤس هطرگ واحد آماری

 است  2334روستا ی کشور در سال 

 زمان آماری

 آمارگیری است  ما   بهما  منتهی  3 ما  آماری طرگ برح ب مورد،  ما  آمارگیری  ا 

 زمان آمارگیری

 بود  است  2334و آذرما  سال   آبا  ما  آمارگیری ا م طرگ 

 براورد یارائه سطح
 .شودمی ارائه کشور، کل روستا ی شهری و  مناطق و استا  کل س ح در طرگ ا م براوردهای

 روش آمارگیری

 گیری است روش آمارگیری در ا م طرگ به صور  نمونه

 آوری اطالعاتجمعروش 

در ا م طرگ، م مورا  آمارگیری در  ما  آمارگیری به خانوارهای نمونه مراجعه کرد  و اطاتا  مربوط به 

کردند  در ضمم مربوط فبت ی پرسشنامهی حضوری با اتضای خانوار اخذ و در خانوار را ا  طر ق مصاحبه

ما  قبل ا   ما   3ی  مانی سه ماهه، ا  دور  ی خانوارها ی که حداقل  کی ا  اتضای آ  درپرسشنامه

کردند را به خانوار تحو ل داد  تا کاربر  ، ا  ا نترنت استفاد  می2334ما  آبا آمارگیری تا  ما  آمارگیری )

ی  ا کاربرا  ا نترنت، اطاتا  دقیق را شخصاً وارد پرسشنامه نمود  و سپس م مورا  آمارگیری در مراجعه

 هایبخ  تمامی نمونه، ای مؤس ه خانوارهای در است ذکر شا ا کردند  آوری نامه را جم،مجدد، پرسش

 د شومی تکمیل آمارگیر م مور توسط پرسشنامه

 گیرینمونه روش
 خانوارهای معمولی ساکن و گروهی -لفا

گیری احتماای سه در ا م طرگ برای انتخاب خانوارهای معموای ساکم و گروهی نمونه ا  روش نمونه

ها  ا  گیری مرحله اول )حو  بندی واحدهای نمونهبندی استفاد  شد  است  برای طب های با طب همرحله

های شهری  رای حو  )ب« شهر مرکز/غیر مرکز»و « شهری/روستا ی»، «استا »متغیرهای جغرافیا ی شامل 

طب ه )طب ه شهر مرکز، سا ر شهرهای استا  و  3های هر استا  در استفاد  شد  است  به ا م ترتیب حو  
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گیری مرحله گیری مرحله دوم،  ک بلوک/آبادی و واحد نمونهطب ه روستا ی  قرار گرفتند  واحدهای نمونه

 سوم،  ک خانوار معموای ساکم و گروهی است 

 ایرهای مؤسسهخانوا -ب

بندی استفاد  شد  ای با طب هگیری احتماای دو مرحلهای ا  روش نمونهبرای انتخاب خانوارهای مؤس ه

ای  در هر استا  بر اساس گیری مرحله اول )خانوارهای مؤس هاست  برای ا م من ور، ابتدا واحدهای نمونه

گیری مرحله ای، واحد نمونهخانوارهای مؤس هبندی شدند  در متغیرهای جغرافیا ی شهری/روستا ی طب ه

 ای است دوم  ک تضو خانوار مؤس ه

 گیریچارچوب نمونه
 خانوارهای معمولی ساکن و گروهی -الف

در  2332های سرشماری تمومی نفوس و م کم سال گیری مرحله اول، فهرست حو  چارچوب نمونه

دارای اطاع کمکی تعداد خانوارهای معموای ساکم و کشور است  ا م فهرست تاو  بر اطاتا  جغرافیا ی 

 گروهی حو   است 

های نمونه به همرا  تعداد ها در هر  ک ا  حو  گیری مرحله دوم، فهرست بلوک/آبادیچارچوب نمونه

 ها است خانوارهای معموای ساکم و گروهی آ 

وهوی در بلوک/آبوادی مبودد )در    خانوار معمووای سواکم و گر   32گیری مرحله سوم، فهرست چارچوب نمونه

 دهند  های ضمیمه  است که خوشه نمونه را تشکیل میصور  نیا  مراجعه به بلوک/آبادی

 ایخانوارهای مؤسسه -ب

ای است که ا  فا ل نتا ج سرشماری گیری مرحله اول، فهرست همه خانوارهای مؤس هچارچوب نمونه

آمد  است  ا م فهرست شامل اطاتا  جغرافیا ی و  در کشور به دست 2332تمومی نفوس و م کم سال 

 ای است  تعداد اتضای هر خانوار مؤس ه

ای نمونه است  ا م فهرست هنگام گیری مرحله دوم، فهرست همه اتضای خانوارهای مؤس هچارچوب نمونه

 شود آمارگیری ا  مد ر مؤس ه اخذ می

 گیرینمونهواحد 

ی سرشماری بر اساس نتا ج ی اول حو  گیری در مرحلهواحد نمونه، خانوارهای معموای ساکم و گروهی در

ی نمونه و در در حو   بلوک  ا آبادی  ک ی دوم، در مرحله2332سرشماری تمومی نفوس و م کم 

گیری در نمونهای، واحد خانوار معموای ساکم  ا گروهی است  برای خانوارهای مؤس ه ک ی سوم مرحله

ی و در مرحله 2332ای بر اساس نتا ج سرشماری تمومی نفوس و م کم خانوار مؤس ه ک ی اول، مرحله

 ای نمونه است تضو خانوار مؤس ه  کدوم، 
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 حجم نمونه 

خوانوار   181خانوار معموای سواکم و گروهوی و    16272خانوار نمونه، شامل  16321برای ا م طرگ، تعداد 

تفکیک مناطق شهری و روستا ی هور  در جدول   ر، تعداد خانوارهای نمونه بهای انتخاب شد  است  مؤس ه

 شد  است  مشخصاستا  
 

کد 
 استان

 نام استان
 ایمؤسسه تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی تعداد خانوار

شهر مرکز 
 استان

سایر مناطق 
 شهری

 روستایی شهری روستایی

 2 4 582 232 222 مرکزی 00
 2 3 350 302 262 گیا  05
 3 4 390 420 582 ما ندرا  02
 3 6 320 342 390 آذربا جا  شرقی 03
 4 7 302 322 262 آذربا جا  غربی 04
 4 2 202 220 300 کرمانشا  02
 4 9 302 422 322 خو ستا  06
 3 52 322 402 380 فارس 07
 3 9 342 320 222 کرما  08
 6 52 400 392 232 خراسا  رضوی 09
 3 8 222 250 420 اصفها  50
 4 6 340 242 252 سی تا  و بلوچ تا  55
 4 7 202 222 592 کردستا  52
 2 6 242 222 230 همدا  53
 3 3 570 592 530 چهارمحال و بختیاری 54
 3 3 230 262 582 ارستا  52
 3 3 520 530 522 ا ام 56
 3 3 560 520 502 و بو ر احمد کهگیلو ه 57
 4 7 562 232 540 بوشهر 58
 2 3 580 562 202  نجا  59
 3 2 520 592 522 سمنا  20
 3 3 522 202 222  زد 25
 6 7 260 592 252 هرمزگا  22
 3 59 292 642 5032 تهرا  23
 3 3 590 572 220 اردبیل 24
 5 3 92 62 430 قا 22
 2 2 572 222 592 قزو م 26
 3 2 280 242 582 گل تا  27
 3 4 582 522 542 خراسا  شماای 28
 3 7 570 520 532 خراسا  جنوبی 29
 5 2 520 352 420 اابر  30

 61 651 5348 5044 5048 کل کشور
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   نیروی انسانی

نفر برای هر استا   حضوور  نفر کارشناس م ئول ) ک 32با بیم و  64آمارگیر،  238در اجرای طرگ، تعداد 

آموا ی مشوارکت   نفور بورای داد    62نفر برای ن وار  بور اجورای طورگ و      32بر ا م، تعداد  اند  تاو داشته

 اند داشته

 پارامترهای مورد نظر

  کشور است بیشتر و سااه 4 افراد بیما نترنت در  ضر ب نفوذمورد ن ر در ا م طرگ  اصلی پارامتر

 گیری قابل پذیرشخطای نمونه

 کل کشور یبرا، "ضر ب نفوذ ا نترنت"براورد پارامتر  درحداکثر خ ای ن بی پذ رفته شد  در ا م طرگ 

ی هااستا  یبراو درصد  2/3 کشور  یروستا مناطق یرا، بدرصد 3/2 کشور یشهر مناطق یبرا درصد، 1/2

 است درصد  1/22کشور 

 سطح انتشار نتایج 

 د شوکشور منتشر میکل مناطق شهری و روستا ی  و نیز تفکیک استا براوردهای ا م طرگ به
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 میف و مفاهیتعار

 

م پرسشونامه   ل پرسشنامه ا  خانوار صور  گرفته است  در ایق تکم اطاتا  ا  طر یگردآور ،م طرگ در ا

 ف شود   م اص احا  تعر ک ا  ا کار رفته است که ال م است هر به یاص احا  گوناگون

 انواع خانوار -6
سواکم،   ی، خانوارهوا بوه سوه نووع معمووا     2332نفوس و م وکم   یتموم یدر ا م طرگ، براساس سرشمار

 اند تفکیک شد  یاو مؤس ه یگروه

   یخانوار معمول

خورج  گر هوا  کود  کنند، بوا  یم یک اقامتگا   ندگ شود که با ها در یل میا  چند نفر تشک یخانوار معموا

 ک نفر  باشد   تواند ی، میخانوار معموا یخورند  در مواردیه تند و معموالً با ها غذا م

اگر  یز ه تند حتیخرج نکه اقامتگا  مشترک دارند و تاو  بر آ  ها یافراد یف خانوار، تمام طبق تعر    

گور، تموام    ند  به تبوار  د  آیح اب مبه یک خانوار معموا  یاشند، اتضاب ب موقتاً غا یریدر  ما  آمارگ

 روند  یبه شمار م یک خانوار معموا  یکه دو شرط مزبور را تودماً داشته باشند، اتضا یافراد

 یخانوار گروه

 یهگو  طوور تمود  داشوتم و   ط خوا  )بوه   ل دارا بود  شورا یا اغلب آنا  به دا که تمام  یافراد یمجموته

در آ   یطوور مشوترک، اموور  نودگ    انود و بوه  سکونت خود انتخاب کرد  یرا برا یمشترک  اقامتگا  مشترک

،  یدانشوجو  یهوا ذکر است که اکثر خوابگا  ا  شاشوند  ید  مینام یکنند، خانوار گروهیاقامتگا  را ادار  م

مح ووب   یاهوا وجوود دارنود کوه خوانوار مؤس وه        یهاخوابگا  یشوند، وایمح وب م یاخانوار مؤس ه

ا   یکو  هوا هور چنود بوا نوام      م خوابگوا   و ه وتند  ا  یا چند خانوار گروه ک  شوند، بلکه محل اقامت ینم

طوور مشوترک،   ا  به خوابگا  ندارد و دانشجو یدر ادار  یآ  دانشگا  ن ش یوا شوند،یها شناخته مدانشگا 

 ک نفر  باشد    تواند ینم یف فوق، خانوار گروه کنند  بر اساس تعریرا ادار  مدر آ  اقامتگا   یامور  ندگ

 یاخانوار مؤسسه

کننود و آ   یم یک مؤس ه  ندگ مشترک با ها در  یهگ ا و ل داشتم هدف یکه به دا یافراد یمجموته

محل سکونت همرا  با  ی)ارائهت منزل داد  یم ئوام، یا بر اساس م ررا  و ضوابط مع مؤس ه بنابر مجو  

  یدانشجو یهاشود  مانند خوابگا ید  مینام یاا   به آنا  را بر تهد  دارد، خانوار مؤس هیخدما  و ت ه

  یآمو دان  یهاها و خوابگا و یم ، پان یمت هل یهاشوند )بجز خوابگا یت خوابگا  ادار  م ر که تحت مد
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 یی/ روستایشهرنقاط  -2

ف ن واط   و م بوه تعر  شوود، بنوابرا  مراجعه موی   یو روستا یساکم در ن اط شهر یا م طرگ، به خانوارهادر 

 شود  یپرداخته م  یو روستا یشهر

 ینقاط شهر

 اند بود  یشهردار ی، دارایریآمارگ یاست که در  ما  اجرا ین اط ی، تمامیمن ور ا  ن اط شهر

 یینقاط روستا

هوا  بوه  یا چند مکوا  و اراضو   ک   یبه مجموته یباشد  آبادیکشور م یهایآباد،  یمن ور ا  ن اط روستا

 یشهرها واقو، شود  و دارا   یشود که خارج ا  محدود ی  گفته میر کشاور یو غ یوسته )اتا ا  کشاور یپ

 م ت ل باشد  یا ترف  یفبت یمحدود 

مح ووب   یز آبواد یو ن …آهوم و را  یها تگا  معاد ، اها، خانهب نه تنها دها ، بلکه مزارع، قهو یم ترت به ا

 یا حوداقل در محودود    و داشوته باشوند    یم وت ل  یا ترفو  و  یفبت یشوند، مشروط بر آ  که محدود یم

 ک ا  شهرها قرار نگرفته باشند  چیا ه گر  د یهایآباد

 فناوری اطالعات و ارتباطاتاصطالحات مربوط به  -9

 فاوا

شوود و  تشوکیل موی  « فناوری اطاتا  و ارتباطا »ی ی تشکیل دهند اول چهار کلمهگرفتم حرف ا  قرار 

   باشدمی Information and Communication Technology (ICT) معنای فارسی

 اینترنت

باشود،  های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطاتا  متنووع موی  شبکه شماریپیوند تعداد بی

باشود  گر و مرورگر ا نترنوت نموی  ی ا نترنت تنها مشاهد شود   ک فرد متصل به شبکها نترنت تشکیل می

 تواند با آ  تبادل اطاتا  نما د  ی ا  ا م شبکه بود  و می بلکه جز

 تفاده از اینترنتهای قابل حمل برای اسابزار

هوای  تاپ، تبلت و سا ر دسوتگا  ها ی مانند تلفم همرا ، اپهای قابل حمل برای استفاد  ا  ا نترنت ابزارابزار

فوای و غیور  بوه ا نترنوت     سویا، وای های بیهای تلفم همرا ، شبکهباشند که ا  طر ق شبکهقابل حمل می

 شوند وصل می

 ی معمولیرایانه

ی شخصی و خوانگی  شود که برای استفاد گفته می هارا انهی معموای  ا را انه شخصی به آ  دسته ا  را انه

، موادربرد ، هوا حاف وه ، واحود پردا شوگر مرکوزی   رود  را انه شخصی اجزای اصلی مختلفی ا  قبیل کار میبه

کنیود، ا   موا    روشوم موی   نموا   و     را داراسوت  وقتوی را انوه را     صوفحه ، تامول سی تا ، تسخد  ک

، ت وت  سی تا ورودی/ خروجی بی یکشود   عنی کرد  تا  ما  خاموش کرد  آ  مراحلی طی میروشم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C/_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C/_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%DA%A9
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طوور کلوی بوه    کند  ا خیر، که بوه دهد تا ببیند تمام اجزای را انه درست کار میخودکار خودش را انجام می

 ه تند  رومیزیهای های شخصی، را انههگو ند   کی ا  انواع را ان کرد بو ا م تمل 

 تاپلپ

اندا   و موواد  کیلو است که به 7تا  2شود  و   آ  معموالً بیم های کوچک و ن بتاً سبک گفته میبه را انه

توانود بوا  وک    است و موی  های رومیزیرا انهتر ا  مصرف شد  در ساخت آ  ب تگی دارد  ا م را انه کوچک

 ک آداپتور خارجی تغذ ه شود کار کند و  ا ا    باتری

 ی لوحی تبلت یا رایانه

اسوت    ی ام وی صوفحه بزرگتور اسوت و دارای  وک     تلفم همرا باشد که ا   ک ی قابل حمل می ک را انه

 کلیود صوفحه هدف اصلی استفاد  ا  تبلت انجام امور با استفاد  ا  تماس صفحه نما   به جوای اسوتفاد  ا    

 فیز کی است 

 (USBدانگل )مودم همراه 

 USB شوود،  وک دسوتگا    که ا نترنت دانگل نامیود  موی   (Mobile Broadband Dongle) مودم وا راس

را ا جواد   4G و 3G ارمخوابراتی سوی   هوای کوچک است که امکا  دسترسی به ا نترنت ا  طر وق تکنواووژی  

   کنند و به شارژ کرد  نیا  ندارندها ا  باطری کامپیوتر تغذ ه میکنند  دانگلمی

 سیم کارت دیتا

باشود، کوه قابلیوت ارسوال و     ی دسترسی به ا نترنت و انت ال د توا )اطاتوا   موی   ا م نوع سیا کار  و ه 

توا  برای مکاامه استفاد  نموود و و هگوی آ  سورتت    سیا کار  نمیدر افت پیام کوتا  را نیز دارد  ا  ا م 

 باالی دسترسی به ا نترنت است  

 مودم 

است که برای اتصال دو را انه به  کد گر ا  را  خ وط گوناگو  مخوابراتی اسوتفاد     ایرا انه ابزارهای کی ا  

 ای د گر داشته باشند  توانند راهی به  ک شبکه را انهشود  اابته هر ک ا  ا م دو کامپیوتر میمی

 ییچند مجرا یونیزیخدمات تلوخانوارهای دارای 

 ی ه وتند کوه دارای  کوی ا  امکانوا      خانوارها ی، چند مجرا یون ز خدما  تلو یدارا یخانوارهامن ور ا  

 باشند:  ر می

 ای مستقیم به خانهخدمات ماهواره یدارا یخانوارها -1

باشد که با اتصوال آ  بوه تلو ز وو  خوانگی،     ای م ت یا به خانه، آنتم ماهوار  میمن ور ا  خدما  ماهوار 

 شود ای قابل دسترسی برای اتضای خانوار میهای ماهوار کانال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 (IPTV) تلویزیون اینترنت پروتكلخانوارهای دارای  -2

های تلو ز وونی  من ور تلو ز ونی است که قابلیت اتصال به ا نترنت را دارد و تماشاگر قادر به تماشای شبکه

 باشد ا  طر ق ا نترنت می

 دیجیتال زمینیتلویزیون خانوارهای دارای  -3

های صفر و  ک و بوا کیفیوت بهتور، ا  طر وق     ، تصاو ر تلو ز ونی به شکل بیتدر تلو ز و  د جیتال  مینی

در ا م روش پخ  ن بت به پخ   ارسال می گردد  ،تجهیزا  د جیتاای در باند فرکان ی تلو ز و  آنااوگ

ی قابل توجهی ن بت کیفیت تصو ر به اندا   آ د وها، میزا  طیف ااکترومغناطی ی پا یم میآنااوگ برنامه

 به آنااوگ باال می رود 

 ی تلفن همراه شبكه

 ا وم   گذاشوت با  وک را انوه بوه اشوتراک      USBتلفم همرا  را با استفاد  ا   ک کابل  یتوا  اتصال داد می

را انوه صوور     USB گوا   ا  دربوا اسوتفاد    و  ا ا نترنت را انه ا  طر ق ا نترنت تلفم همرا  تواند میاتصال 

بوه   USB flash driveباشود کوه   هوا موی  های را انوه هما  ورودی USBال م به ذکر است که درگا   پذ رد 

 گردد ها متصل میآ 

 سیم های بیشبكه

رود کوه در آ  اتصواال  بودو  اسوتفاد  ا      بکار موی  «های ارتباطیشبکه»ا م اص اگ بیشتر برای اشار  به 

های ارتباطی اسوت را  که نوتی ا  شبکه «ایی را انهشبکه»شوند، برای نمونه  ک سیا به  کد گر متصل می

هوای انت وال اطاتوا  بوه     وسویله  کوی ا  انوواع سی وتا    سیا تمومواً بوه  های ارتباطی بیبا د نام برد  شبکه

اموواج  »کننود، ماننود اسوتفاد  ا     استفاد  می «امواج ااکترومغناطیس»شوند، که ا  سا ی میدوردست پیاد 

   «حامل»به تنوا   «ایراد و ی و امواج ماهوار 

Wi-Fi 

کنود و همویم امور باتوث     سویا تاکیود موی   به صور  بی ا نترنتبیشتر بر پا ه ارتباط شبکه  Wi-Fiارتباط 

، هواپیموا و  وا هتول    است  با استفاد  ا  ا م تکنواوژی به راحتوی در م وافر   محبوبیت ب یار   اد آ  شد  

 تاپ، تبلت و     به ا نترنت متصل شد توا  ا  طر ق اپمی

 نترنتیکاربر ا

موا   آبوا  ) یریتوا  موا  آموارگ    یریقبل ا   ما  آمارگ ما  سهاست که ا   ینترنت ک  م طرگ، کاربر ا در ا

 ینترنتو  ا  خودما  ا  یکو  نترنوت بوه هور مود ، حوداقل ا        ا یدر داخل کشور، با اتصال به شبکه  2334

  مانی و مکانی   ر باشد: یهگ استفاد  کرد  باشد   عنی کاربر ا نترنت با د دارای هر دو و

 حداقل  ک بار ا  ا نترنت2334ما   آبا تا  2334ما   مردادما  )ا   سه: در طول زمانی یژگیو   

 استفاد  کرد  باشد 
 استفاد  کرد  باشد : در داخل کشور ا  ا نترنت مكانی یژگیو 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 نترنتیکاربر معمول ا

نترنت به هور   ا یبار در ما ، با اتصال به شبکهک است که حداقل  ینترنت ک  م طرگ، کاربر معمول ا در ا

 استفاد  کرد  باشد    ینترنت ا  خدما  ا یک مد ، حداقل ا  

 نترنت یاکاربران در  هایفعالیت

هوا دسترسوی پیودا    که کاربر ا  طر وق ا نترنوت بوه آ     ی ه تند هاتیفعاا، نترنت کاربرا  در ا یهاتیفعاا

ارتبواط بوا    یافت اطاتوا  در ارتبواط بوا موضووتا  مختلوف، برقورار       درتبارتند ا :  هاتیفعااکند  ا م می

نترنت،  ق ا ، تلفم  د  ا  طر Emailرا انامه ) افت ، فرستاد  و دریدوات یهاها، تعامل با سا ما ت ساوب

  شود:یداد  م یحاتیک توض هر مورد ر در که در  و     یاجتمات یهات ت در سا تضو

 ا خدما   کاال  یافت اطاتا  دربار  شامل در افت اطالعات در ارتباط با کاال و خدمات:یدر

 شود  یم

 افت اطاتا  در  شامل دروجوی اطالعات در ارتباط با موضوعات سالمت و بهداشت: جست

 یمانند مشاور  با پزشکا ، م رگ کرد  سؤاال  پزشک یافت خدما  پزشک ، دریارتباط با سامت

 شود  یم  Emailرا انامه )ق  ا ا  طر   Onlineبرخط ) صور افت پاسخ به و در

 مانند مشاور  و  یافت خدمات شامل دردهنده خدمات: ارائه یهاتیساارتباط با وب یبرقرار

، یتیو ترب یتنوا  مثال: روانشناسمختلف به یهانهیافت پاسخ در  م م رگ کرد  سؤاال  و در

 شود   یو     م یدارو خانه ی، آشپزیپهوهش یتلم

 یهاافت اطاتا  و خدما  ا  سا ما  شامل در :یدولت یهاافت اطالعات از سازمانیدر 

ا  فرد یافت اطاتا  مورد ن اخبار و در یها و م ااعهسا ما ت آ   ق ورود به سا ا طر یدوات

 باشد یم

 شامل :  های عمومی غیر دولتیهای دولتی و نهادهای تكمیل شده به دستگاهارسال فرم

توا  به یمثال م یباشد  برایم و غیر دواتی و تعامل با آنها یدوات یهاارتباط دو طرفه با سا ما 

 ها اشار  کرد ل و فرستاد  آ ینام کنکور سراسری، کار  سوخت و     و تکمفبت یهادانلود فرم

 انامهیرا افتیفرستادن و در (Email): یکیشامل استفاد  ا  پ ت ااکترون (Email) افت  و در

 ق آ  است  اطاتا  ا  طر یا ارائه 

 برگرفته ا   نترنت:یق ایتلفن زدن از طر"Voice over internet protocol"  من ور است که

شود و امکا  استفاد  ا  ا نترنت به تلفنی نیز ا  آ   اد می IPبا نام  وباشد می VoIPهما  

 ان ا  صدای VoIPآوری نما د  در واق،، با استفاد  ا  فممن ور مکااما  تلفنی را فراها می

م یتواند به من ور ت ممی VoIP گردد نترنت ارسال می ق ا و ا  طر IP اطاتاتی هایب ته توسط

ط مبتنی بر یک مح ا ا  آ  در  د و  دهند  استفاد  نمافوق ا  سخت افزارهای شتاب یخواسته

 وترهای شخصی استفاد  گردد یکامپ

 ا ارتباط با افراد از یام یجاد وبالگ، ارسال و دریافت پی) ایاجتماع هایشبكهشرکت در

گرام ان ت تر، ا بوک، توسیمانند ف  یهات ت در سا شامل تضو تر و ...(:یس بوك، تویق فیطر
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ارتباط با افراد  یمن ور برقرارمح وب شد  و به یاجتمات  یهات ل که سایم قب ا  ا  یهات و سا

 رند یگیمختلف مورد استفاد  قرار م

  یبحث و گفتگو یهاا شبكهی یخبر یهاها، گروهوبالگ، های چتسایتدسترسی به 

های خبری ها و گرو ها و دسترسی به وباگدر سا ت  Onlineوگوی برخط )گفتشامل  :آنالین

وارد سا ت  ،شود که کاربرا  با وارد کرد  شناسه و رمز کاربریمی وگوگفتهای بحث و  ا شبکه

پردا ند  به بحث و گفتگو در مورد موضوتا  مختلف می به صور  برخطشد  و با افراد 

  گو ندکرد  میصور  صوتی و  ا تا پی را چتدر فضای ا نترنت به برخطهای وشنودگفت

  یهات د کاال و خدما  ا  سا شامل سفارش و خردن کاال و خدمات: یا خریسفارش دادن 

 شود یمختلف م

  :شود یفروش کاال و خدما  مشامل ترضه و فروختن کاال و خدمات 

 شامل ک ب اطاتا   مسافرت: یا رزرو جا و مكان برای یاستفاده از خدمات مسافرت

جا و  ینترنت ا ر رو ا ها مختلف نه سفر به مکا  مانند مد   ما  و هز یو گردشگر ی ت تور

 شود یمکا  قبل ا  م افر  م

 شود یم …و  یبانک یهاشامل پرداخت قبوض، اق اط وام: ینترنتیا یبانكدار 

 یهاکاس یشامل برگزار :یانهین در هر زمیصورت آنالمجاز به یکالس آموزش یبرگزار 

 شود یمختلف م یهانهیانت ال اطاتا  ا  را  دور در  م یبرا یر حضوریغ یآمو ش

 گر یا  و دیكلوپدیا و انسایپدیكیمانند و ییهاتیوجو و کسب اطالعات از ساجست

آمو ش که مفیدتر م فعاایت در ا نترنت است ا  طرق  رسمی: یتها با اهداف آموزشیساوب

نترنت و ج تجو و ک ب اطاتا  ا   ا  ا یهای مختلف امکا  پذ ر است استفاد سا ت

رسمی ا  ا م نوع  یتها با اهداف آمو ش ساگر وب ا  و د کلوپد ا و ان ا پد یک مانند و  یهات سا

 باشد یم

 ق  م ا  طر صور  آناو به شامل گوش داد  به راد و از طریق اینترنت:ین به رادگوش داد

 شود ینترنت م ا

 نترنت  ا  ا یون ز تلو یهاشبکه یبرنامه یشامل تماشا ون از طریق اینترنت:یزیتلو یتماشا

 شود یم

  های با یشامل دانلود بازی:  ای یو باز یموسیق ای دیویو لم،یف ر،یدانلود تصاو ایتماشا

  شودفیلا و  ا موسی ی میای، دانلود تکس، های را انهافزار با یآنا م  ا دانلود نرم

 یهاسرو س پخ  و د و و فا لی ویدیویی ضبط شده برحسب درخواست: تماشای برنامه 

 یتلو ز ونی، پخ   ند  یهاباشد که کاربرد آ  در پخ  برنامهیم IPب تر  یبر رو یتصو ر

  VOD (Video on Demandاست و به آ   یها و  ا م اب ا  ور شها، کنفرانسهما  

، وارد سی تا احرا  هو ت یا م سنار و کاربرا  پس ا  انتخاب تصاو ر و د و  درگو ند  می

توانند به اطاتا  موجود یو رمز خود، م یکاربر یشوند، و سپس بعد ا  وارد کرد  شناسهیم

 گیرد یصور  م LDAPاحرا  هو ت مانند  یا  پروتکل ها ی م تمل با  کپیدا کنند  ا یدسترس

 تبارتند ا : VODاستفاد  ا  راهکار  یا مزا
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 ها  ها و هماکنفرانس یپخ   ند  -

 ت وب سا یپخ   ند  برو -

 WIMAXاستفاد  ا  ب تر ارتباطی قابل اطمینا   -

 های مختلف تلمی، افزارها و برنامهشامل دانلود نرمهای کاربردی: افزار و برنامهدانلود نرم

 شود هنری، آمو شی و     می

 ا دانلود رو نامه،  شامل خواند   :یكین روزنامه، مجله و کتاب الكترونیخواندن و دانلود آنال

 شود یم onlineبه صور   یمختلف خبر یهات ا  سا یکیا کتاب ااکترون مجله 

 با ار کار و  یهات شامل ج تجو در سا استخدام: یا فرستادن رزومه برایار ک یجستجو

 شود یاستخدام م یکار برا یرویا مند نین یهات ارسال ر ومه به سا

 ت در یام، عضویل، ارسال و دریافت پیجاد پروفای) ا یتخصص یهاشرکت در شبكه

Linkedin :)... مانند  یتخصص یهات نام و شرکت در ساام، فبتیشامل ارسال پ وLinkedin  و

توانند ی، سوابق کار و تخصص خود میلیی تحصل و فبت رشته جاد پروفا باشد که افراد با ای    م

کنند در ارتباط یت میا فعاایها در سراسر دنکه در ارتباط با تخصص آ  یها و مؤس اتبا شرکت

 کار م ل، شوند  یرویها به نا  آ یها و نت م سا بود  و ا  اطاتا  ا

 نترنت  : شامل کنترل و حذف و اضافه اطاتا  در  صفحه اینترنت شخصیت صفحه ایریمد

 باشد یکنند  صفحه مجاد توسط فرد ا یشخص

 ( بارگذاری upload ) یقیلم، موسیایجادشده توسط کاربر مانند متن، عكس، ف محتوای ،

ا به اشتراک  شامل ارسال   گران:ید یدسترس یها براتیسار وبیافزار و ... به سانرم

داخوا  و     با حجا داخوا  در  ی یلا، موسیمانند تکس، ف یگذاشتم اطاتا  شخص

 باشد  یر افراد م سا یدسترس یرد، آپارا  و     برایل، فورش کوفایمانند پ  یهات ساوب

  دارندگا   یر و کنترل اطاتا  شخصییشامل تغ ا اضافه کردن محتوا به وبالگ:یحفظ و

 شود یم یوباگ شخص

 ها )مانند تیساق وبیاز طر یاسیاظهارنظر در رابطه با موضوعات شهروندی یا س

که  یافراد ی)برایو دوات یاسیس یهات شامل ورود به سا ..(:های اجتماعی و .ها، شبكهبالگ

ها ت ساق وب ا  طر یاسیو س یام در مورد م ائل کشوریاجا   ورود دارند  و ارسال ن را  و پ

 باشد یهای اجتماتی و      مها، شبکه)مانند باگ

 یاسیتعریف مسائل شهری یا س یهای آنالین یا رأی گیری برامشارکت در مشاوره 

و  یریگیشامل شرکت در را ها و ... (:ریزی شهری، امضای عریضه)مانند برنامه

 یاندا را  ین را  مردم یآورجم، یبرا یاسیمختلف س یهات است که در سا  یهاین رسنج

 شد  است  

 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

 یاطاتا  شخص یگذارل به اشتراک ر  و در صور  تمایشامل ذخ گذاری با دیگران:اشتراك

http://www.mokhafaf.com/computer/101-WIMAX.html
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  Google Drive ،Dropbox ،Windows Skydrive، iCloud)مانند  ینترنت ا یدر فضاها

 ر  نمود یا  اطاتا  را ذخ یتوا  حجا قابل توجهیباشد که میم

 های گسترده یا ش مستندات صفحهیرایو ینترنت برایروی ا یافزارهااستفاده از نرم

  Google Docs، Office 365)مانند نترنت  روی ا یافزارهاشامل استفاد  ا  نرم ها:ارائه

استفاد   ینترنت ا یی خود در فضاشد  یهال ر فاییا تغ   و  را د، ویتوا یکه افراد براباشد می

   کنندیم

 های دسترسی به اینترنت در محل سكونتروش

 پرسورتت  فابوت، ا نترنوت    پرسورتت  ا نترنت طر ق ) چهاردسترسی به ا نترنت در محل سکونت تمدتاً به 

گیرد  من ور ا  نوع ا نترنوت )فابوت  وا      صور  میسیار پرسرتتفابت و ا نترنت  کا سرتتسیار، ا نترنت 

سیا و سیار  وا بوا   صور  بیتواند بهتاپ که میسیار ، نوع ورودی ا نترنت بود  و ارتباط مودم با را انه  ا اپ

 صور  فابت باشد مد ن ر نی ت  کابل و به

 پرسرعت اینترنت

  واد   پهنوای بانود  به سیگنال مخابراتی  ا وسوا لی بوا    (Broadband)باند پهماص اگ ا نترنت پرسرتت  ا 

دارد و  کیلوبیت در هر فانیوه  124شود  ا نترنت پرسرتت اشار  به  ک ارتباط با پهنای باند حداقل گفته می

 شود به دو صور  فابت و سیار تعر ف می

 ثابت پرسرعتاینترنت 

 شود:به دو نوع تفکیک می باند فابتا نترنت پهم

 با سیم ثابت پرسرعتاینترنت  .1
و  ، موودم کوابلی، فیبور بوه خانوه     DSLکیلوبیت برفانیه ماننود   124ها ی با سرتت دانلود حداقل اورینبه ف

 باند فابوت سویمی اشوار  دارد    های پهمبرروی خ وط سیا برق و سا ر فناوری باند، پهم(FTTx) ساختما 

 :در   ر ارائه شد  استتعر ف آ  است که  ADSL، باند فابت با سیاا نترنت پهمتر م شکل در ا را ، را ج

ADSL: خوط جد ود و بوا اسوتفاد  ا       ی ا نترنت پرسرتت، بودو  ا جواد  در ا م روش اتصال به شبکه

هوای  شود و هز نهشود وای خط تلفم کاربر، اشغال نمیی خط تلفم انجام مینشد باند استفاد  پهنای 

همرا  ندارد  ا م خ وط پرسرتت با نصب تجهیزاتی در مرکز تلفوم کواربرا  و ا  سوو ی    تلفم را نیز به 

موامی پهنوای   ت گیورد  در ا وم روش ا   خا  در محل است رار کاربر، مورد استفاد  قرار موی  نصب مودم

ممکم را ارائه دهند  در نتیجوه، ارتبواط ا نترنوت     کنند تا باالتر م سرتتموجود در خ وط استفاد  می

 رسد ها میباند بار ک برابر سرتت ارتباط با ا نترنت  62باند تا پهم

 بدون سیمثابت  پرسرعت اینترنت .2
 یشوبکه و  فابوت  WiMAX ،CDMAکیلوبیت برفانیه ماننود   124ها ی با سرتت دانلود حداقل به فناوری

فابوت   پرسرتتا نترنت تر م شکل در ا را ، را ج ای  اشار  دارد ماهوار  ای )ا  طر ق اتصالباند ماهوار پهم

 ارائه شد  است:که تعر ف آ  در   ر است  TD-LTEو  WiMAX، بدو  سیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
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WiMAX:    مخفوف تبوار Worldwide Interroperability for Microware Access  باشود   موی

سویا د جیتواای اسوتفاد     ی ا نترنت پرسرتت ا   ک سی تا ارتباطی بوی در ا م روش اتصال به شبکه

 ی ا نترنت پرسرتت، نیا ی به خط تلفم نی ت من ور اتصال به شبکهشود و بهمی

TD-LTE :یکلمهTD   تبار مخفف Time Division Duplex  کنود  است و بد م صور  تمل موی

 Half شوند و ب یار شبیه به روشای د گر آپلود میی  مانی خاصی اطاتا  دانلود و در با  که در با  

Duplex های شبکه است  کلمه استفاد  شد  در کابلLTE    مخفف تبوار Long Term Evolution 

سیا است  در حوال حاضور   های پرسرتت بیاستانداردی جهت انت ال داد  "تکامل بلند مد "به معنی 

  آخر م ن ل ا  ا نترنت فابت است ( TD-LTE) ا نترنت ن ل چهارم فابت

دسترسوی بوه   آ ، در اسوت کوه   ای باند ماهوار پهم یبدو  سیا، شبکهباند فابت ا نترنت پهما  انواع د گر 

بوا اسوتفاد  ا   وک آنوتم بشو ابی       و  بوود  مافوق سور ،    ک دسترسی که) ماهوار آنتم ا نترنت ا  طر ق 

 در فانیه برساند کیلوبیت  622تواند سرتت ن ل و انت اال ِ را به می

 سیارپرسرعت  اینترنت

سیا و تمودتاً  ای و  ا مخابراتی بیآ  دسته ا  ارتباطا  ا نترنتی ه تند که ا  طر ق امواج راد و ی، ماهوار 

 نما ند:ی سرو س میشکل   ر ارائه 1به 

با استفاده از گوشی تلفن همراه:  (4G)یا نسل چهارم  (3G)شبكه تلفن همراه نسل سوم  .6

  4G   ا ن ل چهارم )3Gهای تلفم همرا  ن ل سوم )من ور، اتصال به ا نترنت پرسرتت ا  طر ق شبکه

 باشد ی گوشی تلفم همرا  میوسیلهبه

با استفاده از دانگل )مودم همراه  (4G)یا نسل چهارم  (3G)شبكه تلفن همراه نسل سوم  .2

USB:) 3های تلفم همرا  ن ل سوم )من ور، اتصال به ا نترنت پرسرتت ا  طر ق شبکهG ا ن ل   

 باشد   میUSBی دانگل  )مودم همرا  وسیله  به4Gچهارم )

 کم سرعتاینترنت 

شود  بانود بار وک   یکا گفته م پهنای باندبا  یباند بار ک به سیگنال مخابراتی  ا وسا لسرتت  ا کااص اگ 

فابوت و  سورتت  کوا فانیه دارد و به دو صور  کیلوبیت در هر  124اشار  به  ک ارتباط با پهنای باند کمترا  

 شود یف م ار تعریسسرتت کا

 باشد یم Dial-up نترنت مانند به ا یا  دسترس  یهاشامل روش ثابت: کم سرعتاینترنت  .6

 باشد  یم GPRSنترنت مانند  به ا یا  دسترس  یهاشامل روش ار:یس کم سرعت اینترنت  .2

 نترنت یب نفوذ ایضر

 Internetآ   ی و یباشود و معوادل انگل  ینترنت در هر جامعه مو  به ا یدسترس یکنند مییک شاخص تع 
users per 100 population باشود  یمو  "نفر 222هر  ینترنت به ا ا تعداد کاربرا  ا" یاست که به معنا

  و یاامللو میمخوابرا  بو   یه و )اتحاد ITU)بخ  آمار سوا ما  ملول ،    UNSDمانند  یجهان یهاوسا ما 

UNCTAD م  و ا یف اتفاق ن ر دارند  انودا    م تعر سا ما  ملل  در مورد ا ی)کنفرانس تجار  و توسعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF
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بوه کول   گذشوته  موا    3در طوول  در هر واحد آمواری   نترنت افراد استفاد  کنند  ا  اشاخص، ن بت تعداد 

سوال شوروع    4که سم سوواد در کشوور موا ا     با توجه به ا ماست   222ضربدر  ،ت هما  واحد آمارییجمع

شتر کشور مورد بررسی قرار یسااه و ب 4نترنت، جمعیت  ب نفوذ ا ی ضربر ا م برای محاسبه بنا   شود، می

 د: آیدست مر به نترنت ا  فرمول   ب نفوذ ا ضر م اساس در کشور ما گیرد  بر امی

 

 شتریساله و ب 1نترنت یتعداد کاربران ا

 ساله و بیشتر 1کل جمعیت 
 X  611 اینترنتضریب نفوذ   =
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 یآمار یهاافتهی یدهیگز

 
 

کوه   "2334 - ی افراد ا  فناوری اطاتوا  و ارتباطوا   استفاد و خانوارها  ورداریخبر"یریطرگ آمارگج  م نتا ترمها

 ر شرگ    است، به2334 ما   آباا   ما  آمارگیری تا  ما  آمارگیری ) ما  قبل 3ا   ماهه سه مانی  یمربوط به دور 

 باشد یارائه م قابل

 ویبه راد یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

درصود  در محول سوکونت بوه راد وو       7/31میلیوو  خوانوار )   3/11میلیو  خانوار کشور، در حودود   7/16ا  مجموع 

درصد  3/87درصد و برای خانوارهای روستا ی  6/36ها  برای خانوارهای شهری ی ا م سهااند  اندا  دسترسی داشته

 بود  است 

:  ییو روستا ینقاط شهر كیتفكدر محل سكونت به ویبه راد یدسترس تیوضعکشور برحسب  یخانوارها -6

6931 

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 100/0 6082856 100/0 18601171 100/0 24684028 کل خانوارها

 87/3 5311610 94/4 17563041 92/7 22874651 و به راد یدسترس با خانوارهای

 12/5 760533 5/5 1079977 7/2 1780510 و به راد یدسترس بدو  خانوارهای

  0/2 10713 0/1 18154 0/1 28867 اظهارنشد 
 

 
 6931خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به رادیو: توزیع  -6نمودار 

دسترسی به رادیو

32/7%

عدم دسترسی 

%7/2به رادیو  %1/6نشده اظهار
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 ونیزیبه تلو یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

ی اند  اندا  درصد  در محل سکونت به تلو ز و  دسترسی داشته 4/33میلیو  خانوار ) 4/16کشور،  هایخانوار کلا  

 درصد بود  است  1/33درصد و برای خانوارهای روستا ی و  8/33ها برای خانوارهای شهری ا م سها

و  ینقاط شهر كیتفكدر محل سكونت به ونیزیبه تلو یدسترس تیوضعکشور برحسب  یخانوارها -2

 6931:  ییروستا

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6082856 100/0 18601171 100/0 24684028 کل خانوارها

 99/2 6034834 99/8 18555934 99/6 24590768 به تلو ز و  یدسترس با خانوارهای

 7/1 45471 0/2 39554 0/3 85125 به تلو ز و  یدسترس بدو  خانوارهای

 0/0* 2551 0/0* 5683 0/0* 8234 اظهارنشد 

 درصد 0/1تر ا  مک  *
 

 

 6931خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به تلویزیون: توزیع  -2نمودار 

یوندسترسی به تلویز

33/1%

عدم دسترسی 

%1/4به تلویزیون 
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 ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

بوه خودما     در محول سوکونت  ، درصود   4/83خانوار ) و یلیم 1/22خانوار کشور، در حدود  و یلیم 7/16مجموع ا  

درصود و بورای    2/32هوا بورای خانوارهوای شوهری     ی ا وم سوها  انودا   انود   داشوته   یدسترس  یچندمجرا یتلو ز ون

 درصد بود  است  4/86خانوارهای روستا ی 

 كیتفكدر محل سكونت به ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یدسترس تیوضعکشور برحسب  یخانوارها -9

 6931:  ییو روستا ینقاط شهر

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6082856 100/0 18601171 100/0 24684028 کل خانوارها

 84/6 5145842 91/0 16932290 89/4 22078132  یچندمجرا یبه خدما  تلو ز ون یدسترس

 15/4 937015 9/0 1668882 10/6 2605896  یچندمجرا یبه خدما  تلو ز ون یم دسترستد

  
 به خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی توزیع  -9نمودار 

 6931: ییچندمجرا یخدمات تلویزیون

 

 به تلفن یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

ا  و ا همرا   درصد  در محل سکونت به تلفم )فابت  8/38و  خانوار )یلیم 6/16کشور، در حدود  یا  مجموع خانوارها

درصود   2/37درصد و  3/33ترتیب به  یو روستا یشهر یخانوارها یم سها برا ا یاند  اندا  داشته ی  دسترسهر دو

 6/72تلفم همرا  و  بهدرصد ف ط  2/12تلفم فابت،  بهدرصد ف ط  3/1، کشور یا  کل خانوارهاهمچنیم بود  است  

   انددسترسی داشتهتلفم فابت و همرا   هر دو بهدرصد 

دسترسی به خدمات

تلویزیونی 

%83/4چندمجرایی 

عدم دسترسی به 

خدمات تلویزیونی 

%61/1چندمجرایی 
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:  ییو روستا ینقاط شهر كیتفكبه تلفن در محل سكونت به یدسترس تیوضعکشور برحسب  یخانوارها -4

6931 

 شرگ
  یروستا شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 100/0 6082856 100/0 18601171 100/0 24684028 کل خانوارها

 65/8 4000234 82/4 15322932 78/3 19323166 با دسترسی به تلفم فابتخانوارهای    

 93/3 5673658 96/7 17994260 95/9 23667918 با دسترسی به تلفم همرا خانوارهای    

 97/1 5906076 99/3 18473772 98/8 24379847 تلفمبه  با دسترسیخانوارهای کل 

  3/8 232418 2/6 479512 2/9 711930 با دسترسی به تلفم فابتف ط 

  31/3 1905842 16/9 3150839 20/5 5056681 با دسترسی به تلفم همرا ف ط 

 61/9 3767816 79/8 14843421 75/4 18611236 و همرا  فابت با دسترسی به هردو تلفم 

 8/2 613821 1/1 665588 2/6 285414 تلفمبدو  دسترسی به خانوارهای 

 6/1 1355 6/1 66862 6/1 18767 اظهارنشد 

 درصد 0/1تر ا  مک  *
 

 

 

 6931تلفن: یت دسترسی به وضعخانوارهای کشور برحسب توزیع  -4نمودار 

فقط دسترسی 

%2/3به تلفن ثابت 
فقط دسترسی

%21/5به تلفن همراه 

دسترسی به 

تلفن ثابت و همراههردو 

75/4%

عدم دسترسی به 

%6/2تلفن  

اظهار نشده 

1/6%
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 انهیبه را یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

به را انه دسترسی در محل سکونت  )درصد 69/(7میلیو  خانوار  2/17کشور، در حدود  یا  مجموع خانوارها

میلیو   3/3ی، ی معموارا انه حداقل به )کشور یخانوارها درصد 1/29( میلیو  خانوار 2/7 ا  ا م تعداد،  اندداشته

حداقل ) کشور یخانوارها درصد 3/36( میلیو  خانوار 2/8 وتاپ اپ حداقل به) کشور یخانوارها درصد 3/62( خانوار

درصد خانوارهای روستا ی کشور در 6/66درصد خانوارهای شهری و  2/78همچنیم اند  دسترسی داشتهتبلت  به

  اندمحل سکونت به را انه دسترسی داشته

:  ییو روستا ینقاط شهر كیتفكدر محل سكونت به انهیبه را یدسترس تیوضعکشور برحسب  یخانوارها -5

6931 

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6082856 100/0 18601171 100/0 24684028 خانوارهاکل 

 44/4 2697986 78/0 14518084 69/7 17216069 را انهبا دسترسی به خانوارهای 

 15/5 940432 33/7 6261123 29/2 7201555 یی معمواحداقل را انه 

 29/2 1778427 43/9 8170567 40/3 9948994 تاپحداقل اپ 

 31/4 1907086 35/2 6538842 34/2 8445928 حداقل تبلت 

 1/55 9984876 22/0 4189188 30/3 7467958 را انهبدو  دسترسی به خانوارهای 

 

 

 
 6931رایانه: به خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی توزیع  -5نمودار 

دسترسی به رایانه

13/7%

عدم دسترسی 

%91/9به رایانه 
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 نترنتیبه ا یدسترس تیکشور و وضع یخانوارها 

درصد  در محول سوکونت بوه ا نترنوت دسترسوی       8/71میلیو  خانوار ) 2/28 کشور، در حدود هایخانوارا  مجموع 

 دارای هوای خانوار کول ا    اندداشتهندرصد  در محل سکونت به ا نترنت دسترسی  1/17میلیو  خانوار ) 7/4 و داشته

میلیوو    2/3درصود  در ن واط شوهری و     7/82میلیوو  خوانوار )   2/26تعداد  ،دسترسی به ا نترنت در محل سکونت

بوه   یدسترسو  دارای یی سوها خانوارهوا  اند  همچنویم انودا    کرد روستا ی  ندگی می درصد  در ن اط 3/23خانوار )

 درصد است  2/27درصد و برای خانوارهای روستا ی  3/77در محل سکونت برای خانوارهای شهری  نترنت ا

:  ییو روستا ینقاط شهر كیتفكبه در محل سكونت نترنتیبه ا یدسترسوضعیت کشور برحسب  یخانوارها -1

6931 

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/611 1182851 100/0 68116676 100/0 24184128 کل خانوارها

 57/0 9411192 77/9 64434276 72/8 67311912 به ا نترنت یدسترسبا  هایخانوار

 1/49 2161825 6/22 4611316 27/2 1729725 به ا نترنت یدسترسبدو   هایخانوار

 

 

 6931اینترنت در محل سكونت:  به  خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسیتوزیع  -6نمودار 

 کشور یخانوارهاتوسط  نترنتیبه ا یدسترس انواع 

همگوی بوه ا نترنوت پرسورتت      در محل سوکونت،  نترنت به ا یدسترس دارایا  کل خانوارهای  بر اساس نتا ج طرگ،

میلیو   6/6 ،فابتبه ا نترنت پرسرتت  ف طدرصد   4/2میلیو  خانوار ) 2/2 اند  ا  ا م تعداد، بااغ بردسترسی داشته

ا نترنوت  هور دو نووع   درصود  بوه    8/43میلیو  خانوار ) 2/21 و به ا نترنت پرسرتت سیارف ط درصد   4/16خانوار )

 اند دسترسی داشته سیارفابت و پرسرتت 

نتدسترسی به اینتر

72/8%

عدم دسترسی 

%27/2به اینترنت 
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 6/27میلیوو  خوانوار )   4/23در محول سوکونت،    نترنوت  به ا یدسترس دارایا  کل خانوارهای  بر اساس نتا ج طرگ،

 بوه ا نترنوت پرسورتت سویار    حوداقل  درصد   6/36میلیو  خانوار ) 0/17 و به ا نترنت پرسرتت فابتحداقل درصد  

 اند دسترسی داشته

 كیتفكدر محل سكونت به نترنتیبه ا یکشور برحسب نوع دسترس نترنتیبه ا یدسترس یدارا یخانوارها -7

 6931:  ییو روستا ینقاط شهر

 شرگ
 روستا ی شهری جم،

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 3466032 100/0 14494271 100/0 17960302 نترنتیبه ا یدسترس با یخانوارهاکل           

 100/0 3466032 100/0 14494271 100/0 17960302 به ا نترنت پرسرتت یخانوارهای با دسترس

 3/9 134568 6/0 875641 5/6 1010209 ف ط ا نترنت پرسرتت فابت 

 28/7 993780 23/6 3415861 24/6 4409641 ف ط ا نترنت پرسرتت سیار 

 67/4 2337684 70/4 10202768 69/8 12540453 هر دو ا نترنت پرسرتت فابت و سیار 

 71/3 2472252 76/4 11078410 75/4 13550662 به ا نترنت پرسرتت فابت یبا دسترس خانوارهای

 96/1 3331464 94/0 13618630 94/4 16950093 به ا نترنت پرسرتت سیار یبا دسترس خانوارهای
 

 

اینترنت در محل  به  دسترسی نوعبرحسب کشور  نترنتیبه ا یدسترس یدارا یخانوارهاتوزیع  -7نمودار 

 6931سكونت: 

فقط اینترنت پرسرعت

%5/1ثابت  فقط اینترنت پرسرعت 

%24/1سیار 

هر دو نوع اینترنت پرسرعت 

%  13/8ثابت و سیار  
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 یریآمارگ یکشور در طول سه دوره یفاوا در خانوارها یهاشاخص یسهیمقا 

هوای فنواوری اطاتوا  و ارتباطوا ، نشوا       آمارگیری ا  شاخصآخر ی دور  سهی خانوارهای کشور در طول م ا  ه

ن بت به سوال  ا نترنت در محل سکونت و  را انه، تلفمبه  یدسترس یسها خانوارهای دارا 2334دهد که در سال می

درصد و  3/21درصد،  2/2به ترتیب  2336ن بت به سال  و درصد 2/32درصد و  8/13درصد،  2/1به ترتیب ، 2331

  تر شد  استبی درصد،  3/27

 6931تا  6987در محل سكونت:  فاوابه  یخانوارهای کشور برحسب دسترس -8

 خانوارهاکل  شرگ
با خانوارهای 

 تلفم  دسترسی به
با خانوارهای 

 را انه دسترسی به
با خانوارهای 

 ا نترنت دسترسی به

 3446999 5724861 17850861 18974896 تعداد 6987

 18/2 30/2 94/1 100/0 درصد

6983 
 4371358 7203502 19659286 20448997 تعداد

 21/4 35/2 96/1 100/0 درصد

6932 
 8461887 10270353 21841648 22390032 تعداد

 37/8 45/9 97/6 100/0 درصد

6934 
 13088309 13534102 23280755 23594034 تعداد

 55/5 57/4 98/7 100/0 درصد

1396 
 17960302 17216069 24379847 24684028 تعداد

 72/8 69/7 98/8 100/0 درصد
 

 

 6931 تا 6987: فاوابه  یدسترسی خانوارهای کشور برحسب مقایسه -8نمودار 

1387

1389

1392
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1396
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خانوارهای 

ی با دسترس

به تلفن

خانوارهای 

ی با دسترس

به رایانه

خانوارهای 

ی با دسترس

تبه اینترن

میلیون خانوار
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 خط تلفن همراه تیو مالك تیجمع 

بود  کوه   خط تلفم همرا  مااک ،و  نفریلیم 8/67، تعداد کشورشتریسااه و ب 4 تیمعجمیلیو  نفر  3/71ا  مجموع 

م اسواس   و انود  بور ا  ساکم بود   ین اط روستاو  نفر در یلیم 3/22و  یو  نفر در ن اط شهریلیم 6/37 ها،بیم آ ا  

بوه   روسوتا ی  و ین واط شوهر   یبرا و درصد 2/44کشور سااه و بیشتر  4در بیم افراد  ن بت مااکا  خط تلفم همرا 

  باشدمیدرصد  2/27درصد و  2/43 ترتیب

 6931: ییو روستا ینقاط شهر كیتفكخط تلفن همراه به تیبرحسب مالكکشور  شتریساله و ب 1 تیجمع -3

 روستا ی شهری کل  شرگ

 68618263 54261696 72968951 کل 

 61995195 97424957 47753339 مااک خط تلفم همرا  تیجمع

 7747416 61181689 24499144 مااک خط تلفم همرا غیر تیجمع

 25629 33531 624769 اظهارنشد 

 57/1 69/0 66/0 مااک تیدرصد جمع

 

 

 
 6931خط تلفن همراه:  تیحسب مالكبرساله و بیشتر کشور  1جمعیت  توزیع -3نمودار 

 نفوذ تلفن همراه بیضر 

سوااه و   4، افراد ا  آنا نفر  و یلیم 6/28 کهتلفم همرا  بود   کاربرنفر  و یلیم 2/23تعداد کشور  تیا  مجموع جمع

انود   ساکم بود   یروستا طنفر در ن ا و یلیم 6/23و  ینفر در ن اط شهر و یلیم 2/62تعداد،  م ا  ا  باشندیم شتریب

مالك خط تلفن

%11/1همراه  

غیر مالك 

خط تلفن همراه 

99/8%

اظهار نشده 

1/2
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و  ین واط شوهر   یبورا  و درصود  7/82 شتریسااه و ب 4افراد  مینفوذ تلفم همرا  در کشور و در ب ب اساس ضر م بر ا

 است بود  درصد  8/73درصد و  2/83  ی به ترتیبروستا

ن وبت بوه    ضور ب نفووذ تلفوم همورا      2334در سال  دهد کهیمارگیری نشا  میر آخی اهااطاتا  دور  یم ا  ه

 درصود  8/1و  درصود  2/23 ،درصود   8/14به ترتیوب   شتریسااه و ب 4افراد  میدر ب2336و  2331 ، 2383های سال

  تر شد  استبی 

 6931تا  6983: ییو روستا ینقاط شهر كیتفكکشور برحسب استفاده از تلفن همراه به تیجمع -10

 کل جمعیت شرگ
 شتر کشوریسااه و ب 4ت یجمع

  یروستا شهری جم،

6983 
 68645868 47742158 15887877 74657977 کل جمعیت

 1799128 28819575 95597219 91351518 تلفم همرا  کاربرجمعیت 

 6/97 9/11 3/59 49/8 ضر ب نفوذ تلفم همرا  )درصد 

6932 
 68795137 43353165 18135969 77161111 کل جمعیت

 61655134 91121527 41675126 47915968 تلفم همرا  کاربرجمعیت 

 54/2 72/1 67/2 61/5 ضر ب نفوذ تلفم همرا  )درصد 

6934 
 68752314 56816927 71554236 78397111 تیکل جمع

 69218287 46183216 54357548 51116431 تلفم همرا  کاربرجمعیت 

 70/8 80/5 77/9 71/7 ضر ب نفوذ تلفم همرا  )درصد 

1396 

 68618263 54261696 72968951 86141151 تیکل جمع
 69915376 45128427 58934937 53165313 تلفم همرا  کاربرجمعیت 

 4139923 3144654 69797482 26121517 تلفم همرا  کاربرغیرجمعیت 

 48321 697551 681471 937564 اظهارنشد 

 73/8 83/1 80/7 72/8 )درصد ضر ب نفوذ تلفم همرا  

  

 

 6931ساله و بیشتر کشور برحسب وضعیت استفاده از تلفن همراه:  1جمعیت  توزیع -61نمودار 

کاربر تلفن همراه

81/7%

راهغیرکاربر تلفن هم

63/1%

%1/9اظهار نشده 
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 انهیب نفوذ رایضر 

 شوتر یسوااه و ب  4، افوراد  ا  آنوا  نفر  و یلیم 2/32 کهرا انه بود   کاربرنفر  و یلیم 8/34کشور تعداد  تیجمع کلا  

 م و اند  بور ا ساکم بود   یروستا طنفر در ن ا و یلیم 3/4و  ینفر در ن اط شهر و یلیم 7/18تعداد،  م ا  ا  باشندیم

 ی روسوتا ی و ن واط شوهر   یبورا  و درصود  6/68 شوتر یسوااه و ب  4افوراد   مینفوذ را انه در کشور و در ب ب اساس ضر

دهود  یمارگیری نشا  میر آخی اهااطاتا  دور  یم ا  ههمچنیم  است بود  درصد  2/32درصد و  2/23ترتیب به

بوه   شوتر یسوااه و ب  4افوراد   میدر بو  2336و 2331 ،2383هوای  ن بت به سالرا انه ضر ب نفوذ  2334که در سال 

  تر شد  استبی درصد  3/7و درصد  1/26 ،درصد  2/12ترتیب 

 6931 تا 6983: ییروستاو  ینقاط شهر كیتفكبه انهیکشور برحسب استفاده از را تیجمع -66

 کل جمعیت شرگ
 سااه و بیشتر کشور 4جمعیت 

 روستا ی شهری جم،

6983 
3837783 77774778 77887877 77377177 کل جمعیت

 0353866 02601655 03083123 03538281 را انه کاربرجمعیت  8

 3/3 8/92 5/21 24/6 ضر ب نفوذ را انه )درصد 

6932 
3871775 75575737 78757131 77737777 کل جمعیت

 5516305 51638055 58231533 50830555 را انه کاربرجمعیت  7

 15/5 41/4 34/3 31/7 ضر ب نفوذ را انه )درصد 

6934 
3877457 73873147 77777453 78517777 کل جمعیت

 0112231 52153380 55188800 81555803 را انه کاربرجمعیت  7

 21/4 48/3 41/2 38/4 )درصد ضر ب نفوذ را انه 

1396 

 68618263 54261696 72968951 86141151 کل جمعیت
22289178 را انه کاربرجمعیت   97643951  17692287  1991161 

 66745575 25425141 97671126 49311914 را انه کاربرغیرجمعیت 

 92128 77352 661581 236568 اظهارنشد 

 35/0 53/0 4/48 45/4 )درصد ضر ب نفوذ را انه 
 

 
 6931ساله و بیشتر کشور برحسب وضعیت استفاده از رایانه:  1جمعیت  توزیع -66نمودار 

استفاده از رایانه 

عدم استفاده 48/4%

%56/4از رایانه 

اظهار نشده 

1/2%



 
 1693 - ی افراد از فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداریخطرح آمارگیری بر

27 

 

 نترنتیب نفوذ ایضر 

انود کوه نشوا     میلیو  نفر کاربر ا نترنت بوود   3/67، ا  مجموع جمعیت کشور، تعداد 2334براساس آمارگیری سال 

 ،کشوور شوتر  یسوااه و ب  4جمعیوت   برای ای ا م سهاندا  اند  درصد جمعیت ا  ا نترنت استفاد  کرد  7/23دهد می

درصود   1/64درصد و  2/72ب یترتکشور به  یو روستا یشهر ن اط و برای (کشور نترنتیب نفوذ ایضر) درصد 1/14

 بود  است  

 هاین بت به سالا نترنت ضر ب نفوذ  2334در سال دهد که یمارگیری نشا  میر آخی اهااطاتا  دور  یم ا  ه

 درصود  3/36 ، درصد 2/68، درصد 2/21به ترتیب  شتریسااه و ب 4افراد  میدر ب 2336و  2331و   ، 2383  ،2387

ضر ب نفووذ   با م ا  هدر  2334سال  یدرصد 2/46ضر ب نفوذ ا نترنت  چنیممه تر شد  استبی  درصد 7/28و 

  دباشمیی قبل ن بت به دور  یدرصد 3/62رشد بیانگر  2336سال  یدرصد 3/62ا نترنت 

 6934تا  6987: ییو روستا ینقاط شهر كیتفكبه نترنتیکشور برحسب استفاده از ا تیجمع -62

 کل جمعیت شرگ
 شتر کشوریسااه و ب 4ت یجمع

 روستا ی شهری جم،

6987 

4788777 71318777 77735737 74477435 کل جمعیت
7 

 630238 3100155 3652612 3118881 جمعیت کاربر ا نترنت

 3/3 16/3 12/0 11/1 ضر ب نفوذ ا نترنت )درصد 

6983 

3837783 77774778 77887877 77377177 کل جمعیت
8 

 300085 5680158 01032285 01515503 جمعیت کاربر ا نترنت

 4/4 20/2 15/9 14/7 ضر ب نفوذ ا نترنت )درصد 

6932 

3871775 75575737 78757131 77737777 کل جمعیت
7 

 5801512 03560535 51232033 50086028 جمعیت کاربر ا نترنت

 12/3 36/6 30/0 27/4 ضر ب نفوذ ا نترنت )درصد 

6934 

3877457 73873147 77777453 78517777 کل جمعیت
7 

 0538065 53115815 80532330 85308650 جمعیت کاربر ا نترنت

 26/6 52/1 45/3 41/6 ضر ب نفوذ ا نترنت )درصد 

 
 
 
 

6931 

 18108219 54210131 72318350 81040050 کل جمعیت

 3830011 83500002 06802202 03513386 جمعیت کاربر ا نترنت

 5383005 06562636 56115312 88085500 ا نترنت کاربرغیرجمعیت 

6/53 )درصد ضر ب نفوذ ا نترنت   1/14  1/71  2/41  

 2/6 1/1 1/0 1/1 *خ ای استاندارد ن بی )درصد  

 یراب ها   %32  با اطمینا  xضر ب نفوذ موردن ر ) ، حدود باال و پا یم براوردگر ن بی RSEم دار خ ای استاندارد ن بی )براساس  *

  (x-1.96* RSE*x /100    ,    x+1.96* RSE*x /100)     آ ددست میبه  
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 6931ساله و بیشتر کشور برحسب وضعیت استفاده از اینترنت:  1جمعیت  توزیع -62نمودار 

 
 ساله و بیشتر کشور  1ی جمعیت کاربر اینترنت مقایسه -69ودار نم

 6931 تا  1387یك نقاط شهری و روستایی: تفكبه
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 اطالعات و ارتباطات یفناورکاربران  تیجنس  

میلیو  نفر  7/32درصد  مرد و  4/22میلیو  نفر ) 6/34شتر کشور، تعداد یسااه و ب 4 تیجمع کلا   2336در سال 

، میلیو  نفر 2/32ترتیب به ا نترنتو  انه را ،تلفم همرا مرد  ا کاربرمورد ن ر،  ی  در دور انددرصد     بود  6/63)

 1/22، میلیوو  نفور   3/17ترتیوب  به ا نترنتو  انه را    تلفم همرا ، ا کاربرو میلیو  نفر  7/16و  میلیو  نفر 8/23

درصد و بورای  نوا     2/82 ا مرد برای نفوذ تلفم همرا  ب ضردهد، یمبود  و نشا   میلیو  نفر 4/12و  میلیو  نفر

ا  و مرد ا نترنتنفوذ  ب ضرر  خباالو درصد  7/61و در  نا   درصد 2/26 ا  مرددر  انه نفوذ را ب ضر ،درصد 6/74

 تر کشوور، یشو و ب هسواا  4ا  مجموع کواربرا  ا نترنوت   چنیم مه  ستا د بو درصد 6/42و  درصد 4/47 ترتیب نا  به

 اند درصد    بود  7/64رد و م درصد 3/23

 6931جنس:  كیبه تفكفاوا کشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریو ب هسال 1 تیجمع -69

    مرد جم، شرگ

 35747183 36571167 72318350 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 27314415 31079983 58394397 تعداد

 76/4 85/0 80/7 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 15246990 19790159 35037149 تعداد

 42/7 54/1 48/4 ضر ب نفوذ 

 کاربر ا نترنت تیجمع
 21608716 24706829 46315545 تعداد

 60/4 67/6 64/0 ضر ب نفوذ 

 





 6931ساله و بیشترکشور برحسب جنس:  1کاربران اینترنت  توزیع -64نمودار 

کاربر اینترنت

%59/9مرد  

کاربر اینترنت

%41/7زن  
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 6931: فاواجنس و استفاده از برحسب کشور  یشترساله و ب 1 تیجمع توزیع -65 نمودار

  اطالعات و ارتباطات یکاربران فناورسن 

سوال   22در گرو  سنی کمتور ا    تلفم همرا ضر ب نفوذ ، سااه و بیشتر کشور 4 تیجمع کلا  ی مورد ن ر، در دور 

 76توا   22 ، گورو  سونی  درصد 3/36سال  63تا  12 گرو  سنی ،درصد 4/83سال  16تا  22گرو  سنی  ،درصد 7/13

 63توا   12گرو  سونی  که نشانگر آ  است  و ستا درصد بود  2/22سال و بیشتر  72 گرو  سنی ودرصد  1/81سال 

 را داشته است  تلفم همرا  ضر ب نفوذ بیشتر م   ی شاغا  در آ  قرار دارندد مگروهی که ت) سال

 ،درصود  3/48سوال   16توا   22گورو  سونی    ،درصد 2/46سال  22در گرو  سنی کمتر ا   انه راضر ب نفوذ همچنیم 

 3/8سوال و بیشوتر    72 گرو  سونی  ودرصد  8/11سال  76تا  22 گرو  سنی ،درصد 2/22سال  63تا  12 گرو  سنی

سوال   16توا   22گورو  سونی    ،درصد 2/23سال  22در گرو  سنی کمتر ا  نیز ا نترنت  ضر ب نفوذاست   درصد بود 

سوال و   72گرو  سنی و درصد  4/37سال  76تا  22 گرو  سنی ،درصد 1/73سال  63تا  12 گرو  سنی ،درصد 2/82

در آ  اکثر دانشجو ا  گروهی که جوانا  و ) 16تا  22گرو  سنی که انگر آ  است است و بی درصد بود  8/22بیشتر 

 کشور را داشته است  ا نترنتو  انه رابیشتر م ضر ب نفوذ   قرار دارند

توا   22درصود   2/12، سوال  22کمتر ا  درصد  6/23 سم تر کشور،یشو ب هساا 4ا  مجموع کاربرا  ا نترنت چنیم مه

 بود  است   سال وبیشتر 72درصد  2/2و  سال 76تا  22 درصد 3/22، سال 63تا  12درصد  1/23 سال، 16
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 6931: یسن یهاهگرو كیبه تفك فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 1 تیجمع -64

 سال 16تا  22 سال 22کمتر ا   جم، شرگ

 11421922 10510605 72318350 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 10233376 3126361 58394397 تعداد

 83/1 23/7 81/7 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 7797290 6724965 35037149 تعداد

 68/3 64/0 48/4 ضر ب نفوذ 

 کاربر ا نترنت تیجمع
 9708455 6196781 46315545 تعداد

 85/0 59/0 64/0 ضر ب نفوذ 


 شتریسال و ب 72 سال 76تا  22 سال 63تا  12 شرگ

 2055718 14682215 33647890 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 1027087 12070258 31937316 تعداد

 50/0 82/2 94/9 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 171367 3348417 16995109 تعداد

 8/3 22/8 50/5 ضر ب نفوذ 

 کاربر ا نترنت تیجمع
 243227 5527428 24639654 تعداد

 11/8 37/6 73/2 ضر ب نفوذ 

 

 

 6931: های سنیگروهبرحسب کشور  یشترساله و ب 1 اینترنت کاربران توزیع -61 مودارن

 

سال65کمتر از 

69/4%

سال24تا 65

26/1%

سال43تا 25

59/2%

سال74تا 51

66/3%

سال و بیشتر75

1/5%
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 6931های سنی: برحسب گروه فاوا یشترساله و ب 1کاربران توزیع  -67 نمودار

 

  اطالعات و ارتباطات یفناورکاربران  یلیمدرك تحصسواد و 

 ا یتحصافراد دارای درصد  3/83،  یابتدا ا یتحصافراد دارای درصد  8/42، سااه و بیشتر کشور 4 تیجمع کلا  

 2/33، یدانشوگاه  یدوم متوسو ه و پو   یدور  ا یتحص افراد دارای درصد 6/36، اول متوس ه یدور  و  یراهنما

 سوواد یبو  افوراد  درصد 2/28 و یررسمیغ ا یتحصافراد دارای درصد  2/82، یدانشگاه ا یتحصافراد دارای درصد 

 4/68درصود،   6/64درصود،   7/32 ترتیببه انه راکاربرا  ا برای هاا م سه ظرانتمی   اندا  اندبود  کاربر تلفم همرا 

 4/88درصود،   7/46درصود،   6/62 ترتیوب بوه ا نترنت کاربرا  و برای درصد  2/8 و درصد 4/22درصد،  6/33درصد، 

   ستا بود درصد  6/8 و درصد 2/27، درصد 2/37درصد، 

که افوراد  طوریص دارد  بهخهر سه شا ن   اساسی در باال بود  ضر ب نفوذ ا یتحصکه انگر آ  است ا م نتا ج بی

 درصود   2/37)ا نترنت ، و درصد  6/33) انه را، درصد  2/33) تلفم همرا  ضر ب نفوذ بای دانشگاه ا یتحص دارای

   دارندباالتری ن بت به سا ر اقشار ضر ب نفوذ 
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ا در توض مب یار پا یم است، ا درصد  2/8) انه را، و درصد  6/8)ا نترنت سواد، هرچند ضر ب نفوذ ورد افراد بیمدر 

  اندکاربر تلفم همرا  بود  سوادی ا  افراد بیمبی  ا  نی

 2/16درصود ابتودا ی،    6/16تر کشوور، دور   وا مودرک تحصویلی     یشو ب هساا 4ا نترنت ا  مجموع کاربرا  چنیم مه

درصد دانشوگاهی   4/29، یدانشگاه یدوم متوس ه و پ یدرصد دور  9/35 ،اول متوس ه یدور  ا   یدرصد راهنما

 بود  است   مواردسا ر درصد  9/1و 

: درك تحصیلیمو  وضع سواد كیبه تفك فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 1 تیجمع -65

6931 

 جم، شرگ

 سوادبا

  یابتدا
 و  یراهنما

اول  یدور 

 متوس ه

دوم  یدور 
متوس ه و 

 یدانشگاه یپ

 18788589 11611199 18567528 72318350 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 17732216 9670060 11471329 58394397 تعداد

 94/4 83/3 61/8 80/7 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 9123922 5386608 6624918 35037149 تعداد

 48/6 46/4 35/7 48/4 ضر ب نفوذ

 کاربر ا نترنت تیجمع
 16646766 7512729 7679197 46315545 تعداد

 88/6 64/7 41/4 64/0 ضر ب نفوذ

 

 شرگ
 سوادبا

 سوادیب
 یرسم ریغ یدانشگاه

 8331558 986073 14033404 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 4831895 788994 13899904 تعداد

 58/0 80/0 99/0 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 678108 114337 13109256 تعداد

 8/1 11/6 93/4 ضر ب نفوذ

 کاربر ا نترنت تیجمع
 703086 167498 13606269 تعداد

 8/4 17/0 97/0 ضر ب نفوذ
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 6931: درك تحصیلیبرحسب مکشور  یشترساله و ب 1 توزیع کاربران -68 نمودار

 

 
 6931وضعیت سواد و مدرك تحصیلی: برحسب  فاوا یشترساله و ب 1کاربران توزیع  -63 نمودار        

تحصیالت ابتدایی

61/1%

راهنمایی و

دوره ی اول متوسطه

61/2%

دوره ی دوم متوسطه و 

%95/3پیش دانشگاهی 

یتحصیالت دانشگاه
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  اطالعات و ارتباطات یکاربران فناور تیوضع فعال 

 درصود،  6/37  شاغا براینفوذ تلفم همرا   ب کشور، ضر شتریسااه و ب 10 تیجمعا  مجموع مورد ن ر،  یدر دور 

 درصود  7/83دار خانهافراد   و درصد 2/86درامد بدو  کار  یداراافراد  درصد، 7/44  درصد، محصا 3/32 کاریب افراد

 4/17درصد،  2/36درصد،  0/22درصد،  8/26 ترتیببه انه را ها برای ضر ب نفوذاا م سه ظرانتمی اندا   ست ا بود 

 و درصود  2/63درصود،   4/83درصود،   2/73درصود،   6/71 ترتیببها نترنت  و برای ضر ب نفوذدرصد  3/14 و درصد

  ست ا درصد بود  3/26

 :انگر آ  است کهبی ص برح ب وض، فعاایتخی ضر ب نفوذ ا م سه شام ا  ه

 و ا م گورو  بیشوتر م تعوداد کواربرا       بود  درصد  6/37  )شاغابه  تلفم همرا  مربوط بیشتر م ضر ب نفوذ

 ه تند  شاغلکاربرا  تلفم همرا ،  درصد 1/38اند  تصا  داد خود اختلفم همرا  را به 

  است بود  درصد  2/36  )محصامربوط به  انه رابیشتر م ضر ب نفوذ   

  8/66ا  مجمووع   اسوت   بوود   درصود   4/83)  محصوا به مربوط نیز ا نترنت بیشتر م ضر ب نفوذ همچنیم 

درصود   8/13، دارخانوه درصود   7/14 ،درصد شواغل  2/34 تر کشور،یشو ب هساا 22میلیو  نفر کاربرا  ا نترنت 

درصود   3/2کوه وضو، فعاایوت    ضومم آ   انود  بود  درآمد بدو  کار یدرصد دارا 4/2درصد بیکار،  3/4، محصل

 اظهار نشد  است   درصد 1/2 و سا ر مواردکاربرا  ا نترنت 

 6931: تیوضع فعال كیبه تفك فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 61 تیجمع -61

 محصل کاریب شاغل تیکل جمع شرگ

 11881290 3890661 22568865 67526627 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 7920171 3574317 21986177 57577009 تعداد

 66/7 91/9 97/4 85/3 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 11229830 1946496 12365775 33404816 تعداد

 94/5 50/0 54/8 49/5 ضر ب نفوذ

 کاربر ا نترنت تیجمع
 10651023 2841255 16350013 44797259 تعداد

 89/6 73/0 72/4 66/3 ضر ب نفوذ

 

 شرگ
درامد  یدارا

 بدو  کار
 اظهارنشد  ر سا دارخانه

 158672 1246142 22021658 5759338 کل جمعیت

 کاربر تلفم همرا  تیجمع
 103086 686036 18440070 4867151 تعداد

 65/0 55/1 83/7 84/5 ضر ب نفوذ 

 انه کاربر را تیجمع
 58435 279631 5934598 1590051 تعداد

 36/8 22/4 26/9 27/6 ضر ب نفوذ

 کاربر ا نترنت تیجمع
 86967 409742 11953781 2504478 تعداد

 54/8 32/9 54/3 43/5 ضر ب نفوذ
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 6931تر کشور برحسب وضع فعالیت: یشساله و ب 61کاربران اینترنت یع توز -21 دارنمو

 نترنتیا ازکاربران  یاستفاده یهامحل  

، محل کار  درصد حداقل در 3/2درصد حداقل در محل سکونت،  4/82شتر کشور، یسااه و ب 4ا  کل کاربرا  ا نترنت 

 یهوا مکوا  درصود حوداقل در    1/2،  در منوزل افوراد د گور   درصد حداقل  4/6، محل تحصیل حداقل در درصد  7/4

 یکواف ماننود  ) یتجوار  یهوا مکا درصد حداقل در  3/2 ، ن ا ر آ محله و  یسرا ،یتموم یکتابخانهمانند ) یاجتمات

در )هوای سویار   درصد حداقل با دستگا  2/36و   د مراکز خر و هتل، رستورا ، فرودگا  ،ی، دفتر پ تICTنت، دفتر 

را اسوتفاد  ا  ا نترنوت    محول درصد کاربرا  ا نترنت کشوور،   2/2که ضمم آ اند  ا  ا نترنت استفاد  کرد  مکا  هر 

 اند کرد ن اظهار

 

%91/5شاغل 

%1/9بیكار 
%29/8محصل 

دارای درامد

%5/1بدون کار 

سایر و اظهارنشده

6/6%
خانه دار 

21/7 %
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 6931 و 6934اینترنت:  ازاستفاده  یهاکشور برحسب محل شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -67

 شرگ
2336 2334 

 درصد تعداد تعداد تعداد

 100/0 41965545 100/0 96385776 * کل کاربران
 81/1 97996713 47/7 65244638 محل سکونت

 5/3 2741811 11/4 9141689 محل کار

 6/7 9133927 5/2 6157538 محل تحصیل

 4/1 2643823 6/6 2663548 منزل افراد د گر

 1/2 553755 0/6 683396 یاتماجتهای کتابخانه و سا ر محل

 1/3 122816 5/5 6776417 های تجارینت و سا ر محلکافی

 34/5 49743628 60/6 63983414 در هر مکا  های سیاربا دستگا 

 0/1 49965 18/3 5857441 اظهار نشد 

 است  کرد استفاد  نترنت  ا ا ا چند محل  ک  هر کاربر برح ب مورد، در  *

 

 
 6931 و 6934اینترنت: از استفاده ساله و باالتر کشور برحسب محل  1کاربران اینترنت  - 26 ارنمود
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    نترنتیا ازکاربران  یاستفادهتناوب  

 6/43میلیوو  نفور )   6/13شوتر کشوور، حودود    یسوااه و ب  4ا  کل کاربرا  ا نترنوت  ، 2334بر اساس آمارگیری سال 

نفور   هوزار  763رو ،  نه هور  یبار در هفته واک  درصد  حداقل  4/7میلیو  نفر ) 2/3بار در رو ، ک  درصد  حداقل 

ک بوار در موا  ا  ا نترنوت     درصد  کمتر ا   2/2نفر ) هزار 163نه هر هفته و  یبار در ما  واک  درصد  حداقل  4/2)

درصود  ا  کواربرا  ا نترنوت     8/14و  نفور ) یلیم 6/21نترنت برای  ا ا استفاد  اند  ضمم آ  که تناوب استفاد  کرد 

  کشور اظهار نشد  است

 6931تا  6932: اینترنت ازاستفاده کشور برحسب تناوب  شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -68

 شرگ
2331 2336 2334 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 46315545 100/0 13587773 100/0 47777377 کاربرانجمع 
 69/4 29375740 64/1 21511759 34/8 7611469 بار در رو حداقل  ک 

 7/6 3536232 13/5 4925913 24/2 4381474 بار در هفته وای نه هر رو حداقل  ک 

 6/1 749529 2/8 885423 10/7 2217443 نه هر هفتهبار در ما  وای حداقل  ک 

 0/5 243298 0/8 245946 16/0 9236355 کمتر ا   ک بار در ما 

 26/8 12410746 18/8 1128878 14/2 2328881 اظهار نشد 

 

 
 6931اینترنت:  ازاستفاده ساله و باالتر کشور برحسب تناوب  1ربران اینترنت کا -22 ودارنم

 

حداقل یك  بار

%19/4در روز 

حداقل یك بار در 

هفته ولی نه هر روز 

7/1%

حداقل یك  بار در ماه 

%6/1ولی نه هر هفته 

ارکمتر از یك ب

%1/5در ماه 

اظهارنشده

21/8%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماری هایجدول
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اطالعات و  یفناور دسترسی بهسال و  65 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع یخانوارها -6

 6931: در محل سكونت ارتباطات

 جم، شرگ
 دارای تضو

 سال 22  ر 
 فاقد تضو

 سال 22  ر 

 12344335 12339693 24684028  .............................. ی کشورکل خانوارها
 11118702 11755949 22874651                                                 راد و  با دسترسی بهخانوارهای 

 12277769 12312999 24590768                                           و  ز تلو با دسترسی بهخانوارهای 

 10667476 11410655 22078132                           یخدما  تلو ز ون با دسترسی بهخانوارهای 

 9800756 9522410 19323166                                         تلفم فابت با دسترسی بهخانوارهای 

 11381950 12285967 23667918                                       تلفم همرا  با دسترسی بهخانوارهای 

 12064811 12315037 24379847                                                 تلفم  با دسترسی بهخانوارهای 

 682860 29069 711930                                                          تلفم فابت ف ط 

 2264055 2792626 5056681                                                        تلفم همرا  ف ط 

 9117896 9493341 18611236                             دو تلفم فابت و همرا  با ها هر 

 7598816 9617254 17216069                                                  را انه با دسترسی بهخانوارهای 

 3310629 3890926 7201555                                           ی معموایرا انه حداقل 

 4023295 5925698 9948994                                                            تاپاپ حداقل 

 2373137 6072791 8445928                                                               تبلت حداقل 

 7847793 10112510 17960302                                             ا نترنت با دسترسی بهخانوارهای 

 568217 441992 1010209                                    ف ط ا نترنت پرسرتت فابت 

 2121930 2287710 4409641                                   ف ط ا نترنت پرسرتت سیار 

  هر دو ا نترنت پرسرتت فابت و سیار با ها       

  
12540453 7382807 5157646 

 0 0 0                                                   ا نترنت کا سرتت 

 5725863 7824799 13550662                   ا نترنت پرسرتت فابت با دسترسی بهخانوارهای 

 ADSL                                                                      12465611 7219028 5246583 

 WiMAX  و  اTD_LTE                                 1014525 549859 464666 

 96517 117946 214462                                                     یاباند ماهوار پهم 

 7279576 9670517 16950093                  سیارا نترنت پرسرتت  با دسترسی بهخانوارهای 

 7253998 9641046 16895045                               تلفم همرا  یبا استفاد  ا  گوش 

   با استفاد  ا  دانگل )مودم همراUSB             200752 117780 82972 
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اطالعات  یفناور دسترسی بهسال و  65 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع یشهر یخانوارها -2

 6931: در محل سكونت ارتباطاتو 

 جم، شرگ
 دارای تضو 

 سال 22  ر 
 فاقد تضو 

 سال 22  ر 

 3413691 3692195 68116676  ............................... ی کشورکل خانوارها
 8744928 8868764 67519146                                                 راد و  با دسترسی بهخانوارهای 

 3497251 3668184 68555394                                           و  ز تلو بهبا دسترسی خانوارهای 

 8914415 8517885 61392231                           یخدما  تلو ز ون با دسترسی بهخانوارهای 

 7352639 7971741 65922392                                         تلفم فابت با دسترسی بهخانوارهای 

 8884991 3613391 67334211                                       تلفم همرا  با دسترسی بهخانوارهای 

 3951766 3629116 68479772                                                 تلفم  با دسترسی بهخانوارهای 

 411986 69696 473562                                                          تلفم فابت ف ط 

 6938568 6752926 9651893                                                        تلفم همرا  ف ط 

 7485862 7957113 64849426                             دو تلفم فابت و همرا  با ها هر 

 1778113 7741165 64568184                                                  را انه با دسترسی بهخانوارهای 

 2321222 9994316 1216629                                           ی معموایرا انه حداقل 

 9511832 4119175 8671517                                                            تاپاپ حداقل 

 1940467 4598375 6538842                                                               تبلت حداقل 

 1551887 7397984 64434276                                             ا نترنت با دسترسی بهخانوارهای 

 511761 918321 875146                                    ف ط ا نترنت پرسرتت فابت 

 6154199 6716228 9465816                                   ف ط ا نترنت پرسرتت سیار 

  هر دو ا نترنت پرسرتت فابت و سیار با ها       

  
61212718 5817291 4935593 

 1 1 1                                                   ا نترنت کا سرتت 

 4312254 1671655 66178461                   ا نترنت پرسرتت فابت با دسترسی بهخانوارهای 

 ADSL                                                                      61616764 5171676 4485544 

 WiMAX  و  اTD_LTE                                 811184 454795 415343 

 89177 33121 682719                                                     یاباند ماهوار پهم 

 1151676 7518458 69168191                  سیارا نترنت پرسرتت  با دسترسی بهخانوارهای 

 1123141 7544891 69579871                               تلفم همرا  یبا استفاد  ا  گوش 

   با استفاد  ا  دانگل )مودم همراUSB             616637 83512 76131 
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 یفناور دسترسی بهسال و  65 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع ییروستا یخانوارها -9

 6931: در محل سكونت ارتباطاتاطالعات و 

 جم، شرگ
 دارای تضو 

 سال 22  ر 
 فاقد تضو 

 سال 22  ر 

 2875199 3207658 6082856  ...............................ی کشورکل خانوارها
 2374375 2937235 5311610                                                 راد و  با دسترسی بهخانوارهای 

 2840519 3194316 6034834                                          و  ز تلو با دسترسی بهخانوارهای 

 2303071 2842771 5145842                           یخدما  تلو ز ون با دسترسی بهخانوارهای 

 1848563 2151671 4000234                                         تلفم فابت با دسترسی بهخانوارهای 

 2497621 3176037 5673658                                       تلفم همرا  با دسترسی بهخانوارهای 

 2714100 3191976 5906076                                                 تلفم  با دسترسی بهخانوارهای 

 216479 15939 232418                                                          تلفم فابت ف ط 

 865537 1040305 1905842                                                        تلفم همرا  ف ط 

 1632084 2135732 3767816                             دو تلفم فابت و همرا  با ها هر 

 820747 1877239 2697986                                                  را انه با دسترسی بهخانوارهای 

 384407 556025 940432                                           ی معموایرا انه حداقل 

 516403 1262024 1778427                                                           تاپاپ حداقل 

 432670 1474416 1907086                                                               تبلت حداقل 

 1290906 2175126 3466032                                             ا نترنت با دسترسی بهخانوارهای 

 61501 73067 134568                                   ف ط ا نترنت پرسرتت فابت 

 467297 526482 993780                                   ف ط ا نترنت پرسرتت سیار 

  762107 1575577 2337684       هر دو ا نترنت پرسرتت فابت و سیار با ها 

 0 0 0                                                   ا نترنت کا سرتت 

 823608 1648644 2472252                  ا نترنت پرسرتت فابت با دسترسی بهخانوارهای 

ADSL                                                                    2303897 1542857 761040 

WiMAX  و  اTD_LTE                                153841 95124 58717 

 12840 18920 31760                                                   یاباند ماهوار پهم

 1229404 2102059 3331464                  سیارا نترنت پرسرتت  با دسترسی بهخانوارهای 

 1224959 2096216 3321174                             تلفم همرا  یبا استفاد  ا  گوش

 USB            39555 28278 11277با استفاد  ا  دانگل )مودم همرا  
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 6931استان:  كیتفكبهدر محل سكونت  ارتباطاتاطالعات و  یفناور دسترسی بهکشور برحسب  یخانوارها -4

 کل خانوارها استا 
با  یخانوارها

 دسترسی به

 راد و

با  یخانوارها
 دسترسی به

 تلو ز و 

با  یخانوارها
 دسترسی به

 تلفم

 یخانوارها
با دسترسی 

 انه را به

با  یخانوارها
 دسترسی به

 نترنت ا

 17960302 17216069 24379847 24590768 22874651 24684028  ...................  کل کشور            
 811542 818030 1228700 1239216 1059194 1243418                              آذربا جا  شرقی 

 549623 582505 938278 951790 833899 954013                                آذربا جا  غربی 

 252415 249012 378973 380794 309825 384775                                                اردبیل 

 1211910 1223082 1624276 1632661 1539865 1635362                                              اصفها  

 679167 660096 875115 875562 792518 876606                                                    اابر  

 120145 118312 158968 162800 133662 163100                                                    ا ام 

 279147 244559 329599 332198 312641 332994                                                 بوشهر 

 3579895 3408725 4347879 4365465 4253043 4372317                                                  تهرا  

 192324 184391 273978 271879 239626 275420                    بختیاری  چهارمحال و

 119628 132192 226281 227588 205969 228558                                خراسا  جنوبی 

 1406411 1360702 1955072 1975768 1936427 1978991                                 خراسا  رضوی 

 161956 154454 250485 259202 241280 259202                                خراسا  شماای 

 1057098 952100 1304350 1309555 1261016 1312161                                           خو ستا  

 211633 212371 325628 328036 307413 328036                                                  نجا  

 174428 162665 220136 219192 220112 221056                                               سمنا  

 408326 391866 669393 708355 524330 724100                      بلوچ تا   سی تا  و

 1152045 1055253 1453603 1460799 1457415 1466660                                                  فارس 

 311276 279490 401457 405783 389885 405783                                                 قزو م 

 309034 303482 393735 390715 381686 393735                                                       قا 

 308682 315334 477766 478161 463637 481359                                             کردستا 

 695127 683597 941108 947149 925570 954414                                                 کرما  

 378384 377247 576697 587513 542404 587513                                            کرمانشا  

 144233 137479 186462 188899 188287 189403                     بو راحمد  کهگیلو ه و

 369030 332309 549872 559705 462331 562629                                              گل تا  

 607996 551006 849219 860989 765376 863652                                                 گیا  

 349321 330618 503781 515114 388546 517587                                               ارستا  

 797401 737836 1091298 1101684 1067960 1104850                                             ما ندرا  

 323583 306298 456117 460168 419215 463583                                               مرکزی 

 396662 342949 499087 505375 475748 507157                                            هرمزگا  

 338142 325787 544313 540493 449745 547091                                                همدا  

 263738 282323 348219 348162 326030 348503                                                       زد 
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 6931استان:  كیتفكاطالعات و ارتباطات به یور    کشور برحسب استفاده از فنا شتریسال و ب 1 تیجمع -5

 کل جمعیت استا 
 کاربرا  

 تلفم همرا 
 انه کاربرا  را

 ا نترنت

 کاربرا  
 نترنت ا

ضر ب 
نفوذ 

 ا نترنت

  یخ ا
استاندارد 

 * ی بن

 1/0 64/0 46315545 35037149 58394397 72318350  ........................ کل کشور             
 5/5 57/6 2069905 1580873 2866390 3593062                                     آذربا جا  شرقی 

 6/3 47/4 1377001 1002594 2099967 2903223                                       آذربا جا  غربی 

 7/1 53/7 615730 466968 881286 1146934                                                        اردبیل 

 3/9 66/6 3122778 2391119 3820318 4690526                                                      اصفها  

 4/9 66/9 1662027 1269243 2027599 2485120                                                           اابر  

 6/7 63/8 328958 279706 433854 515690                                                           ا ام 

 4/7 70/0 729177 547098 842196 1041187                                                        بوشهر 

 2/5 76/0 9353365 6640794 10416137 12300369                                                         تهرا  

 6/6 58/5 493355 377317 625560 843869                            بختیاری  چهارمحال و

 10/9 48/7 329946 298087 517349 677851                                        خراسا  جنوبی 

 4/0 62/8 3601945 2636240 4693977 5732240                                        خراسا  رضوی 

 8/2 54/4 415261 332710 583324 762997                                        خراسا  شماای 

 3/6 69/8 2917755 2384996 3513667 4180005                                                  خو ستا  

 7/8 54/2 516788 404364 774711 952865                                                         نجا  

 5/3 72/7 472592 362747 552822 649656                                                       سمنا  

 1/3 46/0 1073766 850682 1597325 2332408                             بلوچ تا   و سی تا 

 3/6 66/3 2917756 2105410 3632669 4399659                                                         فارس 

 6/1 64/5 746763 606423 949605 1157326                                                        قزو م 

 5/1 70/9 822308 621282 970030 1160188                                                               قا 

 6/7 52/2 750170 620468 1071636 1438290                                                    کردستا 

 4/5 68/7 1958022 1765004 2410514 2850948                                                        کرما  

 7/7 54/8 964122 668385 1387058 1759044                                                   کرمانشا  

 6/1 68/0 429651 354670 499097 631613                             بو راحمد  کهگیلو ه و

 6/0 54/3 901950 655885 1280626 1661959                                                     گل تا  

 4/9 63/4 1515493 1127970 1984201 2389408                                                        گیا  

 6/6 56/7 897394 691183 1152941 1582607                                                      ارستا  

 4/5 65/9 1992996 1466055 2524331 3024390                                                    ما ندرا  

 5/4 61/3 799952 576884 1032617 1305525                                                       مرکزی 

 5/8 65/5 1023389 718433 1238355 1562320                                                   هرمزگا  

 6/7 51/4 806052 605066 1192201 1568976                                                       همدا  

 5/2 69/7 709179 628491 822033 1018095                                                              زد 
  یراب ها   %32  با اطمینا  xضر ب نفوذ موردن ر )، حدود باال و پا یم براوردگر ن بی  RSEبراساس م دار خ ای استاندارد ن بی ) *

(x-1.96* RSE*x /100    ,    x+1.96* RSE*x /100) آ ددست میبه  
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 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكخط تلفن همراه به تیکشور برحسب مالك تیجمع -1

    مرد جم، شرگ

 35747183 36571167 72318350  .............................................. کل کشور

 19511050 28248942 47759993                                                                  مااک خط تلفم همرا 

 16176951 8256693 24433644                                                     خط تلفم همرا  تیتدم مااک

 59182 65531 124713                                                                                      نشد  اظهار

 26886433 27323698 54210131  .................................................... یشهر
 15952721 21471636 37424357                                                                  مااک خط تلفم همرا 

 10887113 5799070 16686183                                                     خط تلفم همرا  تیتدم مااک

 46599 52991 99590                                                                                      نشد  اظهار

 8860750 9247469 18108219  ................................................ ییروستا
 3558329 6777306 10335635                                                                  مااک خط تلفم همرا 

 5289838 2457623 7747461                                                     خط تلفم همرا  تیتدم مااک

 12583 12540 25123                                                                                      نشد  اظهار

 

 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع تیجمع -7

 کل جمعیت شرگ
 سااه و بیشتر  4جمعیت 

    مرد جم،

 35747183 36571167 72318350 81040050  .......................................... کل کشور

 27314415 31079983 58394397 59015969                                                            تلفم همرا  استفاد  ا 

 8341430 5396052 13737482 21626567                                                   تلفم همرا  تدم استفاد  ا 

 91338 95132 186470 397514                                                                               نشد  اظهار

 26886433 27323698 54210131 60405683  ............................................... یشهر
 21456133 23572294 45028427 45443780                                                            تلفم همرا  استفاد  ا 

 5369972 3674182 9044154 14664765                                                   تلفم همرا  تدم استفاد  ا 

 60328 77223 137550 297138                                                                               نشد  اظهار

 8860750 9247469 18108219 20634367  ........................................... ییروستا
 5858282 7507689 13365971 13572189                                                            تلفم همرا  استفاد  ا 

 2971458 1721871 4693329 6961802                                                   تلفم همرا  تدم استفاد  ا 

 31010 17909 48920 100376                                                                               نشد  اظهار
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 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع تیجمع -8

 کل جمعیت شرگ
 شتریسال و ب 4 تیجمع

    مرد جم،

 35747183 36571167 72318350 81040050  .............................................. کل کشور          

 15246990 19790159 35037149 36782228                                                                       استفاد  ا  را انه 

 4889196 7951178 12840374 12946217                                                 ی معموای را انه اب -

 8043173 8901218 16944391 17003300                                                                 تاپ اپ اب -

 7614065 11467729 19081793 20706201                                                                    تبلت  اب -

 71501 84464 155965 155965                                      یبیج یانه را یلهیوسبه -

 20449683 16720938 37170621 43966304                                                              تدم استفاد  ا  را انه 

 50511 60069 110580 291518                                                                                  اظهارنشد 

 26886433 27323698 54210131 60405683  ................................................... یشهر          

 12741288 15965845 28707132 30108757                                                                       استفاد  ا  را انه 

 4365263 6913597 11278860 11376315                                                 ی معموای را انه اب -

 6848744 7447320 14296064 14349125                                                                 تاپ اپ اب -

 5893206 8726407 14619613 15912718                                                                    تبلت  اب -

 69944 81264 151208 151208                                   یبیج یانه را یلهیوسبه -

 14110527 11314519 25425046 30084057                                                              تدم استفاد  ا  را انه 

 34618 43334 77952 212869                                                                                  اظهارنشد 

 8860750 9247469 18108219 20634367  ............................................... ییروستا          

 2505702 3824314 6330016 6673471                                                                       استفاد  ا  را انه 

 523933 1037581 1561514 1569902                                                 ی معموای را انه اب -

 1194429 1453898 2648327 2654175                                                                 تاپ اپ اب -

 1720859 2741322 4462181 4793483                                                                    تبلت  اب -

 1557 3200 4756 4756                                   یبیج یانه را یلهیوسبه -

 6339155 5406419 11745575 13882248                                                              تدم استفاد  ا  را انه 

 15893 16735 32628 78649                                                                                  اظهارنشد 
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 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع تیجمع -3

 جمعیتکل  شرگ
 سااه و بیشتر  4جمعیت 

    مرد جم،

 35747183 36571167 72318350 81040050  .............................................. کل کشور
 21608716 24706829 46315545 47907836                                                                   نترنت استفاد  ا  ا

 14138467 11864338 26002805 33132214                                                          نترنت تدم استفاد  ا  ا

 26886433 27323698 54210131 60405683  ................................................... یشهر
 18012885 19931561 37944445 39214875                                                                   نترنت استفاد  ا  ا

 8873549 7392137 16265686 21190808                                                          نترنت تدم استفاد  ا  ا

 8860750 9247469 18108219 20634367  ............................................... ییروستا
 3595832 4775268 8371100 8692961                                                                   نترنت استفاد  ا  ا

 5264918 4472201 9737119 11941406                                                          نترنت تدم استفاد  ا  ا

 

 

: یسن یهاجنس و گروه كیتفكاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -61

6931 

 جم، شرگ
 22کمتر ا  
 سال

 16تا  22
 سال

 سال 63تا  12
 76تا  22

 سال
سال و  72
 شتریب

 2055718 14682215 33647890 11421922 10510605 72318350  ............................کل           

 1027087 12070258 31937316 10233376 3126361 58394397                استفاد  ا  تلفم همرا 

 1019877 2576029 1649842 1169241 7322494 13737482       تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 8755 35929 60732 19304 61750 186470                                    اظهارنشد  

 1172385 7393422 16820173 5712505 5472682 36571167  .........................   مرد          

 719692 6791433 16486757 5338601 1743499 31079983                استفاد  ا  تلفم همرا 

 449155 589902 303633 362538 3690824 5396052       تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 3538 12087 29783 11365 38359 95132                                    اظهارنشد  

 883333 7288793 16827717 5709417 5037923 35747183  ............................  زن          

 307394 5278825 15450559 4894775 1382861 27314415                استفاد  ا  تلفم همرا 

 570721 1986127 1346209 806703 3631670 8341430       تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 5217 23842 30949 7939 23391 91338                                    اظهارنشد  
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 6931 :یسن یهاوگروهجنس كیتفكبه انهیاستفاده ازرا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -66

 جم، شرگ
 22کمتر ا  

 سال

 16تا  22

 سال

 63تا  12

 سال

 76تا  22

 سال

سال و  72

 شتریب

 2055718 14682215 33647890 11421922 10510605 72318350  ......................   کل          

 171367 3348417 16995109 7797290 6724965 35037149                           استفاد  ا  را انه 

 45055 1300178 6686077 3266996 1542068 12840374           ی معموای را انه اب -

 34918 905981 7627544 4736071 3639878 16944391                            تاپ اپ اب -

 103968 1858795 8606089 3456430 5056512 19081793                               تبلت  اب -

 0 10146 94570 42749 8500 155965 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 1877946 11302775 16610762 3611041 3768096 37170621                  تدم استفاد  ا  را انه 

 6405 31022 42018 13591 17544 110580                                      اظهارنشد 

 1172385 7393422 16820173 5712505 5472682 36571167  .....................   مرد          

 112972 2125914 9881141 4091341 3578790 19790159                           استفاد  ا  را انه 

 35100 955785 4161096 1905340 893857 7951178           ی معموای را انه اب -

 29030 639499 3978105 2378256 1876327 8901218                            تاپ اپ اب -

 55413 1070889 5969355 1757526 2614546 11467729                               تبلت  اب -

 0 5155 55866 20012 3430 84464 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 1055164 5253285 6914126 1614611 1883752 16720938                  تدم استفاد  ا  را انه 

 4249 14223 24906 6552 10139 60069                                      اظهارنشد 

 883333 7288793 16827717 5709417 5037923 35747183  .........................زن          

 58395 1222503 7113968 3705948 3146175 15246990                           استفاد  ا  را انه 

 9955 344393 2524981 1361656 648212 4889196           ی معموای را انه اب -

 5887 266482 3649438 2357815 1763551 8043173                            تاپ اپ اب -

 48554 787906 2636734 1698904 2441966 7614065                               تبلت  اب -

 0 4990 38703 22737 5070 71501 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 822782 6049491 9696636 1996430 1884344 20449683                  تدم استفاد  ا  را انه 

 2156 16799 17112 7039 7405 50511                                      اظهارنشد 
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 6931: یسن یهاجنس و گروه كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -62

 سال 16تا  22 سال 22کمتر ا   جم، شرگ

 11421922 10510605 72318350  .................................................کل            

 9708455 6196781 46315545                                                                         استفاد  ا  ا نترنت

 1713467 4313824 26002805                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 5712505 5472682 36571167  ..................................................................مرد           

 5018460 3314870 24706829                                                                         استفاد  ا  ا نترنت

 694044 2157812 11864338                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 5709417 5037923 35747183  ................................................................... زن          

 4689994 2881911 21608716                                                                         استفاد  ا  ا نترنت

 1019423 2156012 14138467                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 
 

 6931: یسن یهاجنس و گروه كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -62

 )ادامه(

 شرگ
 سال 63تا  25

 شتریسال و ب 72 سال 76تا  22

 2055718 14682215 33647890  .................................................کل            

 243227 5527428 24639654                                                                         استفاد  ا  ا نترنت

 1812491 9154787 9008235                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 1172385 7393422 16820173  ..................................................................مرد           

 168361 3308376 12896761                                                                         ا نترنتاستفاد  ا  

 1004024 4085046 3923412                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 883333 7288793 16827717  ................................................................... زن          

 74866 2219052 11742894                                                                         استفاد  ا  ا نترنت

 808467 5069741 5084823                                                                تنتدم استفاد  ا  ا نتر
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جنس و سواد و مدرك  كیتفكاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -69

 6931: یلیتحص

 جم، شرگ

 باسواد

 ا یتحص
  یابتدا

 ا یتحص

 یدور  و  یراهنما
 اول متوس ه

 یدور  ا یتحص

دوم متوس ه و 
 یدانشگاه یپ

 18788589 11611199 18567528 72318350  .......................................... کل          

 17732216 9670060 11471329 58394397                                          استفاد  ا  تلفم همرا 

 1021368 1904677 7028267 13737482                                 تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 35006 36463 67932 186470                                                             اظهارنشد  

 9872632 6453751 9429740 36571167  .......................................   مرد          
 9530084 5678938 6125738 31079983                                          استفاد  ا  تلفم همرا 

 325428 747737 3267179 5396052                                 ا  تلفم همرا تدم استفاد  

 17120 27076 36823 95132                                                             اظهارنشد  

 8915957 5157448 9137788 35747183  .........................................  زن          
 8202132 3991122 5345592 27314415                                          استفاد  ا  تلفم همرا 

 695939 1156940 3761088 8341430                                 تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 17886 9386 31108 91338                                                             اظهارنشد  

 
 

جنس و سواد و مدرك  كیتفكاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -69

 )ادامه( 6931: یلیتحص

 شرگ
 باسواد

 سوادیب
 یررسمیغ ا یتحص یدانشگاه ا یتحص

 8331558 986073 14033404  ..........................................کل           

 4831895 788994 13899904                                         تلفم همرا  استفاد  ا 

 3472829 193715 116627                                تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 26834 3364 16872                                                             اظهارنشد  

 3087173 318829 7409042  ......................................   مرد          
 2104220 278632 7362371                                         استفاد  ا  تلفم همرا 

 977617 40197 37894                                تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 5336 0 8776                                                             اظهارنشد  

 5244385 667243 6624362  .........................................  زن          
 2727675 510362 6537533                                         استفاد  ا  تلفم همرا 

 2495213 153517 78733                                تدم استفاد  ا  تلفم همرا 

 21498 3364 8096                                                             اظهارنشد  
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جنس و سواد و مدرك  كیتفكبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -64

 6931: یلیتحص

 جم، شرگ

 باسواد

  یابتدا ا یتحص

 ا یتحص
 و  یراهنما

اول  یدور 

 متوس ه

 یدور  ا یتحص

دوم متوس ه و 
 یدانشگاه یپ

 18788589 11611199 18567528 72318350  ............................................   کل          

 9123922 5386608 6624918 35037149                                                   استفاد  ا  را انه 

 3245022 1263708 1041729 12840374                                    ی معموای را انه اب -

 3310562 2142631 2204361 16944391                                                    تاپ اپ اب -

 5345213 4006768 5566685 19081793                                                       تبلت  اب -

 43208 8640 6005 155965 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 9634453 6208868 11907086 37170621                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 30215 15723 35524 110580                                                              اظهارنشد 

 9872632 6453751 9429740 36571167  ...........................................   مرد          

 5283987 3276947 3905267 19790159                                                   استفاد  ا  را انه 

 1935564 799544 639356 7951178                                    ی معموای را انه اب -

 1783295 1132508 1168264 8901218                                                    تاپ اپ اب -

 3205956 2457586 3287996 11467729                                                       تبلت  اب -

 19715 4797 2140 84464 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 4571836 3166393 5505172 16720938                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 16809 10411 19301 60069                                                              اظهارنشد 

 8915957 5157448 9137788 35747183  .............................................. زن          

 3839934 2109660 2719651 15246990                                                   استفاد  ا  را انه 

 1309457 464164 402373 4889196                                    ی معموای را انه اب -

 1527267 1010123 1036097 8043173                                                    تاپ اپ اب -

 2139257 1549182 2278689 7614065                                                       تبلت  اب -

 23493 3843 3865 71501 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 5062617 3042475 6401914 20449683                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 13406 5312 16223 50511                                                              اظهارنشد 
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جنس و سواد و مدرك  كیتفكبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -64

 )ادامه( 6931: یلیتحص

 
 شرگ

 باسواد

 سوادیب

 یررسمیغ ا یتحص یدانشگاه ا یتحص

 8331558 986073 14033404 ............................................   کل          

 678108 114337 13109256                                                   استفاد  ا  را انه 

 28952 10081 7250883                                    ی معموای را انه اب -

 44401 11551 9230885                                                    تاپ اپ اب -

 643670 101798 3417660                                                       تبلت  اب -

 887 0 97225 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 7631644 870889 917681                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 21806 846 6466                                                              اظهارنشد 

 3087173 318829 7409042 ...........................................   مرد          

 268230 35043 7020685                                                   استفاد  ا  را انه 

 15023 5531 4556159                                    ی معموای را انه اب -

 22125 8061 4786966                                                    تاپ اپ اب -

 253567 27558 2235066                                                       تبلت  اب -

 0 0 57812 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 2811183 283787 382568                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 7760 0 5788                                                              اظهارنشد 

 5244385 667243 6624362 ............................................... زن          

 409878 79295 6088571                                                   استفاد  ا  را انه 

 13930 4550 2694723                                    ی معموای را انه اب -

 22275 3491 4443919                                                    تاپ اپ اب -

 390103 74240 1182594                                                       تبلت  اب -

 887 0 39412 یبیج یانه را یلهیوسبه -

 4820461 587102 535113                                          تدم استفاد  ا  را انه 

 14046 846 677                                                              اظهارنشد 
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جنس و سواد و مدرك  كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -65

 6931: یلیتحص

 جم، شرگ

 باسواد

  یابتدا ا یتحص

 ا یتحص
 یدور  و  یراهنما

 اول متوس ه

 یدور  ا یتحص
دوم متوس ه و 

 یدانشگاه یپ

 18788589 11611199 18567528 72318350  .................................... کل            

 16646766 7512729 7679197 46315545                                               استفاد  ا  ا نترنت

 2141823 4098470 10888331 26002805                                      تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 9872632 6453751 9429740 36571167  ................................................ مرد           

 8751725 4310116 4153839 24706829                                               استفاد  ا  ا نترنت

 1120907 2143635 5275901 11864338                                      تنتدم استفاد  ا  ا نتر

 8915957 5157448 9137788 35747183  ................................................. زن          

 7895041 3202613 3525358 21608716                                               استفاد  ا  ا نترنت

 1020916 1954835 5612429 14138467                                      تناستفاد  ا  ا نترتدم 

 
جنس و سواد و مدرك  كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 1 تیجمع -65

 )ادامه( 6931: یلیتحص

 شرگ
 باسواد

 سوادبی

 یررسمیغ ا یتحص یدانشگاه ا یتحص

 8331558 986073 14033404  .................................... کل            

 703086 167498 13606269                                              استفاد  ا  ا نترنت

 7628472 818574 427135                                     تتتدم استفاد  ا  ا نتر

 3087173 318829 7409042  ................................................ مرد           
 274328 48212 7168608                                              استفاد  ا  ا نترنت

 2812844 270617 240434                                     تتتدم استفاد  ا  ا نتر

 5244385 667243 6624362  ................................................. زن          
 428758 119286 6437661                                              استفاد  ا  ا نترنت

 4815628 547957 186701                                     تتتدم استفاد  ا  ا نتر

 4815628 547957 186701                                     تتتدم استفاد  ا  ا نتر
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 6931: تیوضع فعال كیتفكاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 61 تیجمع -61

 جم، شرگ
م استفاد  ا  تلف

 همرا 
تدم استفاد  ا  

 تلفم همرا 
 اظهار نشد 

 154582 9795036 57577009 67526627  ..........................  کل            

 36945 545743 21986177 22568865                                                                        شاغل

 13001 303344 3574317 3890661                                                                         کاریب

 39460 3921659 7920171 11881290                                                                      محصل

 7854 884333 4867151 5759338                                           درامد بدو  کار یدارا

 43923 3537665 18440070 22021658                                                                     دارخانه

 9140 550966 686036 1246142                                                                          ر سا

 4261 51326 103086 158672                                                               اظهارنشد 

 

 

 

 6931: تیوضع فعال كیتفكبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 61 تیجمع -67

هان استفاد  ا  را جم، شرگ  
استفاد  ا  تدم 

انه را  
 اظهار نشد 

 94600 34027211 33404816 67526627  ...........................  کل            

 31312 10171778 12365775 22568865                                                                        شاغل

 6423 1937742 1946496 3890661                                                                          کاریب

 4072 647389 11229830 11881290                                                                      محصل

 6773 4162514 1590051 5759338                                           درامد بدو  کار یدارا

 32941 16054119 5934598 22021658                                                                     دارخانه

 8054 958457 279631 1246142                                                                          ر سا

 5024 95213 58435 158672                                                                اظهارنشد 
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 6931 :تیوضع فعال كیتفكبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 61 تیجمع -68

 نترنت استفاد  ا  ا جم، شرگ
تدم استفاد  ا  

 ا نترنت

 22729368 44797259 67526627  .......................................  کل            

 6218852 16350013 22568865                                                                                             شاغل

 1049406 2841255 3890661                                                                                               کاریب

 1230268 10651023 11881290                                                                                           محصل

 3254860 2504478 5759338                                                                درامد بدو  کار یدارا

 10067877 11953781 22021658                                                                                           دارخانه

 836400 409742 1246142                                                                                                ر سا

 71705 86967 158672                                                                                     اظهارنشد 
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جنس و نقاط  كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -63

 6931: ییو روستا یشهر

    مرد جم، شرگ

 21608716 24706829 46315545  .................................................. کاربران کل 

 17499415 19832354 37331769                                                                                   محل سکونت

 535691 2205169 2740860                                                                                           محل کار

 1545928 1553400 3099327                                                                                   محل تحصیل

 992791 1157037 2149829                                                                              منزل افراد د گر

 232241 327514 559755                                           اتیمجتا یهامکا و سا ر  کتابخانه

 243156 379705 622861                          تجاری یهامکا و سا ر ICT دفتر ،نتکافی

 20367193 23381936 43749128                                                        در هرجا اریس یهادستگا با 

 16930 26385 43315                                                                                        اظهارنشد 

 18012885 19931561 37944445  ............................................  یشهر کاربران

 14672120 16134696 30806816                                                                                   محل سکونت

 488783 1886103 2374886                                                                                           محل کار

 1385977 1355102 2741079                                                                                   محل تحصیل

 770600 795644 1566244                                                                              منزل افراد د گر

 217743 279626 497369                                           اتیمجتا یهامکا و سا ر  کتابخانه

 201042 302446 503488                          تجاری یهامکا و سا ر ICT دفتر ،نتکافی

 16921844 18795542 35717386                                                        در هرجا اریس یهادستگا با 

 12131 19782 31913                                                                                        اظهارنشد 

 3595832 4775268 8371100   ........................................  ییکاربران روستا

 2827295 3697658 6524953                                                                                   محل سکونت

 46908 319066 365974                                                                                           محل کار

 159950 198298 358248                                                                                   محل تحصیل

 222192 361393 583585                                                                              منزل افراد د گر

 14498 47888 62385                                           اتیمجتا یهامکا و سا ر  کتابخانه

 42114 77259 119374                          تجاری یهامکا و سا ر ICT دفتر ،نتکافی

 3445349 4586394 8031743                                                        در هرجا اریس یهادستگا با 

 4799 6603 11402                                                                                        اظهارنشد 
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 یهاهجنس و گرو كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -21

 6931: یسن

 جم، شرگ
 22کمتر ا  
 سال

 16تا  22
 سال

 63تا  12
 سال

 76تا  22
 سال

سال و  72
 شتریب

 243227 5527428 24639654 9708455 6196781 46315545  .................... کاربران کل

 225517 4867449 19109568 7564456 5564779 37331769                                      محل سکونت

 2755 267397 2232266 230232 8210 2740860                                              محل کار

 0 7641 655970 2404003 31714 3099327                                      محل تحصیل

 0 148238 1319615 569935 112041 2149829                                 منزل افراد د گر

 2755 52243 284414 196490 23853 559755                           اتیمجتا یهامکا 

 640 90493 324967 175905 30857 622861                               تجاری یهامکا 

 223964 5059818 23237940 9270280 5957126 43749128           در هرجا اریس یهادستگا با 

 1170 15147 12431 6765 7803 43315                                           اظهارنشد 

 168361 3308376 12896761 5018460 3314870 24706829  ..................  ردم کاربران

 160457 2916159 9834399 3977963 2943376 19832354                                      محل سکونت

 2755 228290 1793593 178262 2269 2205169                                              محل کار

 0 6916 308100 1222654 15729 1553400                                      محل تحصیل

 0 102937 677645 309405 67050 1157037                                 منزل افراد د گر

 2755 30738 156112 127622 10286 327514                           اتیمجتا یهامکا 

 640 64759 194859 102040 17407 379705                               تجاری یهامکا 

 155097 3027081 12211200 4810549 3178009 23381936           در هرجا اریس یهادستگا با 

 1170 8137 5492 4639 6947 26385                                           اظهارنشد 

 74866 2219052 11742894 4689994 2881911 21608716   .................... زنکاربران 

 65060 1951291 9275169 3586493 2621402 17499415                                      محل سکونت

 0 39107 438672 51970 5941 535691                                              محل کار

 0 725 347869 1181349 15984 1545928                                      محل تحصیل

 0 45301 641970 260530 44990 992791                                 منزل افراد د گر

 0 21505 128301 68867 13567 232241                           اتیمجتا یهامکا 

 0 25734 130108 73864 13450 243156                               تجاری یهامکا 

 68867 2032737 11026740 4459731 2779117 20367193           در هرجا اریس یهادستگا با 

 0 7010 6939 2126 855 16930                                           اظهارنشد 
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جنس و سواد و مدرك  كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -26

 6931: یلیتحص

 جم، شرگ

 باسواد

  یابتدا ا یتحص

  یراهنما ا یتحص

اول  یدور  و
 متوس ه

 یدور  ا یتحص

دوم متوس ه و 
 یدانشگاه یپ

 16646766 7512729 7679197 46315545  ......................... کاربران کل 

 13153022 5599893 6320618 37331769                                                     محل سکونت

 902322 272129 176438 2740860                                                             محل کار

 133516 33958 8826 3099327                                                     محل تحصیل

 807618 338244 205706 2149829                                                منزل افراد د گر

 163418 55126 23907 559755                                           اتیمجتا یهامکا 

 184813 89997 44103 622861                                               تجاری یهامکا 

 15787870 7161234 7327516 43749128                          در هرجا اریس یهادستگا با 

 5817 7336 22916 43315                                                          اظهارنشد 

 8751725 4310116 4153839 24706829  ........................  ردم کاربران

 6883285 3153284 3420252 19832354                                                     محل سکونت

 804115 256901 161172 2205169                                                             محل کار

 84442 19339 4572 1553400                                                     محل تحصیل

 422275 198852 108977 1157037                                                افراد د گرمنزل 

 104599 32995 16770 327514                                           اتیمجتا یهامکا 

 110694 62959 29963 379705                                               تجاری یهامکا 

 8331729 4112219 3967877 23381936                          در هرجا اریس یهادستگا با 

 5233 4293 14957 26385                                                          اظهارنشد 

 7895041 3202613 3525358 21608716   .......................... زنکاربران 

 6269737 2446608 2900367 17499415                                                     محل سکونت

 98207 15229 15266 535691                                                             محل کار

 49073 14619 4254 1545928                                                     محل تحصیل

 385343 139393 96729 992791                                                منزل افراد د گر

 58819 22131 7137 232241                                           اتیمجتا یهامکا 

 74119 27038 14140 243156                                               تجاری یهامکا 

 7456141 3049015 3359639 20367193                          در هرجا اریس یهادستگا با 

 584 3043 7959 16930                                                          اظهارنشد 
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جنس و سواد و  كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -26

 )ادامه ( 6931: یلیمدرك تحص

 شرگ
 باسواد

 سوادبی
 یررسمیغ ا یتحص یدانشگاه ا یتحص

 703086 167498 13606269  ............................................... کاربران کل 

 609458 134728 11514050                                                                                محل سکونت

 16297 5261 1368413                                                                                        محل کار

 0 0 2923027                                                                                محل تحصیل

 6417 5323 786521                                                                           منزل افراد د گر

 493 1207 315604                                                                      اتیمجتا یهامکا 

 4986 0 298962                                                                          تجاری یهامکا 

 666839 158148 12647520                                                     در هرجا اریس یهادستگا با 

 5454 0 1793                                                                                     اظهارنشد 

 274328 48212 7168608  ..............................................  ردم کاربران

 241155 36166 6098211                                                                                محل سکونت

 13591 5261 964130                                                                                        محل کار

 0 0 1445046                                                                                محل تحصیل

 4011 3922 419001                                                                           منزل افراد د گر

 493 1207 171449                                                                      اتیمجتا یهامکا 

 2261 0 173828                                                                          تجاری یهامکا 

 262405 45297 6662408                                                     در هرجا اریس یهادستگا با 

 1170 0 732                                                                                     اظهارنشد 

 428758 119286 6437661   ................................................ زنکاربران 

 368303 98562 5415839                                                                                محل سکونت

 2706 0 404284                                                                                        محل کار

 0 0 1477981                                                                                محل تحصیل

 2406 1401 367520                                                                           منزل افراد د گر

 0 0 144154                                                                      اتیمجتا یهامکا 

 2726 0 125134                                                                          تجاری یهامکا 

 404435 112851 5985111                                                     در هرجا اریس یهادستگا با 

 4284 0 1061                                                                                     اظهارنشد 
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 6931 :تیوضع فعال و نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 61 نترنتیکاربران ا -22

 محصل بیکار شاغل جم، شرگ

 10651023 2841255 16350013 44797259  .............................. کاربران کل 

 9332356 2233328 12619032 36014966                                                            محل سکونت

 58009 23129 2548797 2740860                                                                   محل کار

 3012841 8463 61054 3095978                                                           محل تحصیل

 408012 209640 790908 2136640                                                       منزل افراد د گر

 186464 66237 171399 555250                                                 اتیمجتا یهامکا 

 168608 54909 207366 621401                                                     تجاری یهامکا 

 10181677 2688192 15470927 42331293                                در هرجا اریس یهادستگا با 

 7235 2587 7420 39160                                                                 اظهارنشد 

 
 

 )ادامه( 6931: تیوضع فعال و نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 61 نترنتیکاربران ا -22

 شرگ
درامد  یدارا

 بدو  کار
دارخانه ر سا   اظهارنشد  

 86967 409742 11953781 2504478  .............................. کاربران کل 

 74047 306606 9246692 2202905                                                            محل سکونت

 1740 16438 80775 11972                                                                   محل کار

 0 0 12673 948                                                           محل تحصیل

 10008 11437 636269 70367                                                       منزل افراد د گر

 0 2131 84771 44248                                                 اتیمجتا یهامکا 

 728 22500 113820 53470                                                     تجاری یهامکا 

 75882 373749 11269002 2271864                                در هرجا اریس یهادستگا با 

 0 1101 12674 8143                                                                 اظهارنشد 
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 6931جنس:  كیتفكبه ینترنتیا تیکشور برحسب نوع فعال شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا-29

    مرد جم، استا 

 21608716 24706829 46315545  ......................................................... کاربران کل

 6830463 8741621 15572085                                        اطاتا  در ارتباط با کاال و خدما  افت در  2

 8755473 7801228 16556701         اطاتا  در ارتباط با موضوتا  سامت و بهداشت یج تجو  1

 1481613 2164364 3645977                            دهند  خدما ارائه یهات ساارتباط با وب یبرقرار  3

 2435917 3498157 5934074                                                   یدوات یهااطاتا  ا  سا ما  افت در  6

 4174132 5107861 9281993                                                                       یدوات یهابا سا ما  تعامل  2

 6714668 8314850 15029517                                                                          لیم ا افت و در فرستاد   4

 4070743 5041686 9112429                                                                       نترنت ا ق  د  ا  طر تلفم  7

 افت وباگ، ارسال و در جاد )ای اجتمات یهات در سا شرکت  8

                           و       تر بوک، تو سیف ق ارتباط با افراد طر ا  امیپ
32654481 17740903 14913578 

 ا  یخبر یهاها، گرو چت، وباگ یهات به سا یدسترس  3

                                                                                   ... بحث و یهاشبکه
10910833 6067962 4842872 

 3626431 4978642 8605073                                                کاال و خدما  د  خر ا داد   سفارش  22

 342419 859294 1201713                                                                                کاال و خدما  شفرو  22

 676240 1174648 1850889       م افر  یر رو جا و مکا  برا ا  یا  خدما  م افرت استفاد   21

 2989725 5844827 8834552                                                                                     ینترنت ا یبانکدار  23

 407208 486537 893745      یانهیدر هر  م م صور  آنامجا  به یکاس آمو ش یبرگزار  26

و  ا پدیک مانند و  یهات و ک ب اطاتا  ا  سا وجوج ت  22
             یرسم یبا اهداف آمو ش هات ساوب گر و د  ا کلوپد ان ا

4036777 2113573 1923203 

 503033 966427 1469460                                                  نترنت ا ق ا  طر و داد  به راد گوش  24
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 )ادامه( 6931جنس:  كیتفكبه ینترنتیا تیکشور برحسب نوع فعال شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -29

    مرد جم، استا 

 1104294 2275081 3379375                                                     نترنت ا ق ا  طر و  ز تلو یتماشا  27

 11416398 14095691 25512089                                    ی یموس ا  لایتکس، ف ،یدانلود با  ا  یبا   28

 1701932 2264252 3966184                                                   یکاربرد یهاافزار و برنامهنرم دانلود  23

 5773956 7719366 13493322            یکیرو نامه، مجله و کتاب ااکترون م و دانلود آنا خواند   12

 5005967 7348870 12354837                              استخدام یفرستاد  ر ومه برا ا کار  یج تجو  12

 افت ارسال و در ل، پروفا جاد ) ا یتخصص یهادر شبکه شرکت  11

                                                         ...و Linkedin در ت تضو ام،یپ
1949448 1159029 790419 

 583300 894162 1477462                                                                                       م آنا یدورکار  13

 799817 1124084 1923901                                                          یشخص نترنت صفحه ا ت ر مد  16

 لا،یتوسط کاربر مانند متم، تکس، ف جادشد  ا یمحتوا ارسال  12

 گرا  د یدسترس یبرا هات ساوب ر به سا    افزار و نرم ،ی یموس
                                                                                                                   

8902342 4897160 4005182 

 179248 275733 454981                                             اضافه کرد  محتوا به وباگ ا و  حفظ  14

 ق ا  طر یاسیس ا  یدر راب ه با موضوتا  شهروند اظهارن ر  17
                       ...و یاجتمات یهاها، شبکه)مانند باگ هات ساوب

1028094 657247 370847 

م ائل  ف تعر یبرا یریگ یرد ا  م آنا یهادر مشاور  مشارکت  18
  ...و هاضه تر یامضا ،یشهر یز ر)مانند برنامه یاسیس ا  یشهر

                                                                                                                    
506508 320900 185608 

و  ینگهدار یبرا نترنت ا یبر رو یسا ر یذخ یا  فضا استفاد   13
 گر افزار و دنرم لا،یف ،ی یموس ر، م تندا ، تصاو یر یذخ
 گرا  با د یگذارمن ور اشتراکوب به ت هر سا یبر رو هال فا

  ، Google Drive ،Windows Skydrive، iCloud )مانند

Dropbox  و ...                                                                                    

1095478 684444 411035 

م تندا     را و یبرا نترنت ا یرو یافزارهاا  نرم استفاد   32

  ،Google Docsا  قبیل ها )ارائه ا گ ترد   یهاصفحه

Office 365                                                                                          
478604 305911 172693 

 1206276 1261672 2467948                                                                                                 اظهارنشد   32
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ماه گذشته  9در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -24

 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكبه

    مرد جم، شرگ

 21608716 24706829 46315545  ........................................................ کل کاربران

 13416484 15959255 29375740                                                                            در رو  بارک حداقل 

 1565934 1970298 3536232                                              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 459448 533379 992827                                                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 354957 394572 749529                نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 104491 138808 243298                                             در ما  بارک ا   کمتر 

 6166850 6243896 12410746                                                                                              اظهارنشد 

 18012885 19931561 37944445  .................................................  یشهر کاربران

 11784395 13398231 25182626                                                                            در رو  بارک حداقل 

 1217018 1409456 2626474                                              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 349146 381481 730627                                                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 264949 282346 547296                نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 84197 99135 183332                                             در ما  بارک ا   کمتر 

 4662325 4742392 9404718                                                                                              اظهارنشد 

 3595832 4775268 8371100  ............................................. یی روستا کاربران

 1632090 2561024 4193114                                                                            در رو  بارک حداقل 

 348916 560842 909758                                              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 110302 151898 262200                                                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 90008 112226 202233                نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 20294 39673 59967                                             در ما  بارک ا   کمتر 

 1504525 1501503 3006028                                                                                              اظهارنشد 
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 كیتفكماه گذشته به 9در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -25

 6931: یسن یهاجنس و گروه

 جم، شرگ
 22کمتر ا  

 سال

 16تا  22

 سال

 63تا  12

 سال

 76تا  22

 سال

سال و  72

 شتریب

 243227 5527428 24639654 9708455 6196781 46315545 ............................... کل کاربران

 69961 2943930 18018019 7124487 1219343 29375740                                            در رو  بارک حداقل 

 12208 308133 1818004 865771 532116 3536232              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 575 94325 469674 242828 185424 992827                                     کمتر ا   ک بار در هفته 

 575 63033 360859 183262 141800 749529     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 0 31292 108815 59566 43624 243298                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 160483 2181040 4333957 1475369 4259897 12410746                                                              اظهارنشد 

 168361 3308376 12896761 5018460 3314870 24706829 .............................. ردم کاربران

 53424 1763753 9587446 3838575 716058 15959255                                            در رو  بارک حداقل 

 7589 206849 988277 461795 305788 1970298              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 575 74826 252419 114251 91309 533379                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 575 47198 194743 87812 64244 394572     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 0 27628 57676 26439 27065 138808                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 106773 1262948 2068619 603840 2201716 6243896                                                              اظهارنشد 

 74866 2219052 11742894 4689994 2881911 21608716 ............................... زن کاربران

 16537 1180177 8430573 3285912 503286 13416484                                            در رو  بارک حداقل 

 4618 101284 829727 403976 226329 1565934              نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 0 19500 217256 128577 94116 459448                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 0 15835 166116 95450 77556 354957     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 0 3665 51139 33127 16560 104491                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 53711 918091 2265338 871529 2058181 6166850                                                              اظهارنشد 
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 كیتفكماه گذشته به 9در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -21

 6931: یلیجنس و سواد و مدرك تحص

 جم، شرگ

سوادبا  

  یابتدا ا یتحص

  یراهنما ا یتحص
اول  یدور  و

 متوس ه

 یدور  ا یتحص
دوم متوس ه و 

 یدانشگاه یپ

 16646766 7512729 7679197 46315545  ..........................کل کاربران

 11267712 4021754 2341506 29375740                                       در رو  بارک حداقل 

 1307042 864756 633780 3536232         نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 327366 262459 223112 992827                                 کمتر ا   ک بار در هفته

 253322 208250 152214 749529     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 74044 54210 70898 243298                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 3744646 2363760 4480798 12410746                                                         اظهارنشد 

 8751725 4310116 4153839 24706829  .........................ردم کاربران

 6036199 2450484 1312825 15959255                                       در رو  بارک حداقل 

 699260 540950 360245 1970298         نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 172088 138293 132842 533379                                 کمتر ا   ک بار در هفته

 133402 112062 81935 394572     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 38686 26232 50907 138808                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 1844179 1180389 2347927 6243896                                                         اظهارنشد 

 7895041 3202613 3525358 21608716  .......................... زن کاربران

 5231514 1571269 1028682 13416484                                       در رو  بارک حداقل 

 607782 323807 273535 1565934         نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 155278 124166 90270 459448                                 کمتر ا   ک بار در هفته

 119921 96188 70279 354957     نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 35357 27978 19992 104491                                 در ما  بارک ا   کمتر 

 1900467 1183371 2132871 6166850                                                         اظهارنشد 
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جنس  كیتفكماه گذشته به 9در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -21

 ) ادامه (6931: یلیو سواد و مدرك تحص

 شرگ
 باسواد

 

 یررسمیغ ا یتحص یدانشگاه ا یتحص
 سوادیب

 703086 167498 13606269  .............................................. کل کاربران

 108836 52426 11583505                                                              در رو  بارک حداقل 

 28753 9547 692354                                نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 8319 1978 169593                                                         کمتر ا   ک بار در هفته

 5965 1978 127801                       نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 2354 0 41792                                                   در ما  بارک ا   کمتر 

 557178 103547 1160817                                                                                اظهارنشد 

 274328 48212 7168608  ............................................. ردم کاربران

 63100 20112 6076535                                                              در رو  بارک حداقل 

 13691 5094 351059                                نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 3978 1978 84200                                                         کمتر ا   ک بار در هفته

 3262 1978 61933                       نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 716 0 22267                                                   در ما  بارک ا   کمتر 

 193558 21029 656814                                                                                اظهارنشد 

 428758 119286 6437661  .............................................. زن کاربران

 45736 32314 5506970                                                              در رو  بارک حداقل 

 15061 4453 341295                                نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 4341 0 85393                                                         کمتر ا   ک بار در هفته

 2703 0 65867                       نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 1638 0 19525                                                   در ما  بارک ا   کمتر 

 363620 82518 504002                                                                                اظهارنشد 
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 6931: تیوضع فعال كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 61 نترنتیکاربران ا -27

 محصل بیکار شاغل جم، شرگ

 10651023 2841255 16350013 44797259  .......................................... کل کاربران

 5596373 2171999 12059722 29208792                                                           در رو  بارک حداقل 

 898542 226784 1213887 3427435                             نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 258966 37177 351303 948635                                                      کمتر ا   ک بار در هفته

 195772 26523 268148 719465                    نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 63194 10654 83155 229170                                                در ما  بارک ا   کمتر 

 3897142 405296 2725101 11212397                                                                             اظهارنشد 

       
 

: تیوضع فعال كیتفكبه نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 61 نترنتیکاربران ا -27

 )ادامه( 6931

 شرگ
درامد  یدارا

 بدو  کار
 اظهارنشد  ر سا دارخانه

 86967 409742 11953781 2504478  ...........................................کل کاربران

 52815 243630 7746974 1337279                                                           در رو  بارک حداقل 

 3409 58281 874813 151719                             نه هر رو  یدر هفته وا بارک  حداقل

 0 7419 248353 45417                                                     بار در هفتهکمتر ا   ک 

 0 6022 189897 33103                    نه هر هفته یدر ما  وا بارک  حداقل 

 0 1397 58456 12314                                                  در ما  بارک ا   کمتر 

 30744 100412 3083641 970063                                                                             اظهارنشد 
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به  یدسترس یقابل حمل برا یکشور برحسب استفاده از انواع ابزارها شتریسال و ب 1 نترنتیکاربران ا -28

 6931: ییو روستا یجنس و نقاط شهر كیتفكاینترنت به

    مرد جم، شرگ

 21608716 24706829 46315545   .............................................کل کاربران
 19983559 22806520 42790080                                                                         قابل حمل یابزارها یدارا

 17218450 19613560 36832010                                                                                تلفم همرا  با 
 16100196 18485800 34585996                    ی تلفم همرا تلفم همرا  ا  طر ق شبکه با
 6215986 7175458 13391443             سیایب یهاتلفم همرا  ا  طر ق سا ر شبکه با

 4656117 5430535 10086653                                                                                            تبلت با 
 4328578 5073854 9402432                              ی تلفم همرا ا  طر ق شبکه تبلت با

 2972292 3116780 6089072                        سیایب یهاا  طر ق سا ر شبکه تبلت با
 4366619 4843174 9209793                                                                                        تاپاپ با 

 2137454 2521843 4659297                           ی تلفم همرا تاپ ا  طر ق شبکهاپ با
 3922028 4293832 8215860                     سیایب یهاتاپ ا  طر ق سا ر شبکهاپ با

 8822 21499 30320 قابل حمل یهادستگا  ر سا
 117426 211456 328882                                                                           قابل حمل یابزارها فاقد

 1507731 1688852 3196583                                                                                                    اظهارنشد 
 18012885 19931561 37944445   ....................................... یشهر کاربران

 16679749 18361106 35040856                                                                         قابل حمل یابزارها یدارا
 14645253 16007031 30652284                                                                                تلفم همرا  با 

 13641785 15014970 28656755                    ی تلفم همرا تلفم همرا  ا  طر ق شبکه با
 5569452 6251665 11821117             سیایب یهاتلفم همرا  ا  طر ق سا ر شبکه با

 3573575 4095161 7668736                                                                                            تبلت با 
 3278482 3783490 7061972                              ی تلفم همرا ا  طر ق شبکه تبلت با
 2306267 2362838 4669105                        سیایب یهاا  طر ق سا ر شبکه تبلت با

 3591720 3933029 7524749                                                                                        تاپاپ با 
 1817009 2072655 3889664                           ی تلفم همرا تاپ ا  طر ق شبکهاپ با
 3212402 3487706 6700108                     سیایب یهاتاپ ا  طر ق سا ر شبکهاپ با

 6599 18002 24600 قابل حمل یهادستگا  ر سا
 94800 162588 257388                                                                           قابل حمل یابزارها فاقد

 1238335 1407867 2646202                                                                                                    اظهارنشد 
 3595832 4775268 8371100   ................................... ییروستا کاربران

 3303810 4445414 7749224                                                                         قابل حمل یابزارها یدارا
 2573197 3606529 6179726                                                                                تلفم همرا  با 

 2458411 3470830 5929241                    ی تلفم همرا تلفم همرا  ا  طر ق شبکه با
 646533 923793 1570326             سیایب یهاتلفم همرا  ا  طر ق سا ر شبکه با

 1082543 1335374 2417917                                                                                            تبلت با 
 1050097 1290364 2340461                              ی تلفم همرا ا  طر ق شبکه تبلت با
 666025 753941 1419967                        سیایب یهاا  طر ق سا ر شبکه تبلت با

 774899 910146 1685044                                                                                        تاپاپ با 
 320445 449188 769633                           ی تلفم همرا تاپ ا  طر ق شبکهاپ با
 709625 806126 1515751                     سیایب یهاتاپ ا  طر ق سا ر شبکهاپ با

 2223 3497 5720 قابل حمل یهادستگا  ر سا
 22626 48868 71495                                                                           قابل حمل یابزارها فاقد

 269395 280986 550381                                                                                                    اظهارنشد 
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جنس:  كیتفكبه یاانهیرا یهاکشور برحسب مهارت یانهیاستفاده کننده از را شتریسال و ب 1 تیجمع -23

6931 

    مرد جم، شرگ

 15246990 19790159 35037149  ..................................................... انهیکل کاربران را

 هاها و  ا پوشهکرد   ا انت ال فا ل کپی                                                                     
21669374 12247822 9421552 

  ا  ابزارهای کپی و چ باند  برای تکثیر  ا انت ال اطاتا  در  ک  استفاد
 6670231 8651859 15322090                                                                                                                                      سند

 های پیوست شد  )سند، تکس، و د و ا میل با فا ل ارسال                                  
8121696 4676093 3445603 

  ی گ ترد های محاسباتی اساسی در قااب  ک صفحها  فرمول استفاد            
5072172 2978590 2093582 

 های جد د )مانند  ک مودم، دوربیم  ا چاپگر و نصب دستگا  اتصال                 
5078224 3043972 2034252 

 افزاراندا ی نرمکرد ، دانلود، نصب و را  پیدا                                                             
6293182 3609142 2684040 

 نت )مانند پاورپو ارائه جاد ا یافزارهاااکترونیکی با استفاد  ا  نرم یهاارائه  

 2934506 3677187 6611693                                                                                 شامل تکس، صدا، فیلا  ا نمودار

 های د گرو دستگا  انه ها بیم رافا ل انت ال                                                              
14430917 8249568 6181348 

 نو  ی تخصصیبا استفاد  ا   ک  با  برنامه یاانه ی را ک برنامه نوشتم        
926754 577139 349615 

 هادهی و تحلیلاستفاد  ا  کارکردهای پیشرفته صفحه گ ترد  برای سا ما 
526256 325761 200495 

              تغییر  ا بررسی پیکربندی و تن یما  برنامه های کاربردی نرم افزاری
973693 614760 358934 

                                                                                                               ا جاد صفحه وب
548028 354350 193678 

ا  برای امم نمود  را انه و استفاد  ا  هر نوع ابزار امنیت فناوری اطات
 769415 1340836 2110251                                                                                                                                 اهداد 

های به هنگام سا ی پا گا  داد  ضد و روس و پیکر بندی اوایه سا ر سامانه

 801353 1330533 2131886                                                                                                  امنیت شبکه و اطاتا 

  اظهارنشد                                                                                                                          
4635732 2709717 1926016 
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  9316جنس:  كیتفكبه یاانهیرا یهاکشور برحسب مهارت یانهیاستفاده کننده از را شتریسال و ب 6 تیجمع -23

 )ادامه(

    مرد جم، شرگ

 12741288 15965845 28707132  ................................................ه شهریانیکاربران را

 8113047 10351051 18464098                                                                     هاها و  ا پوشهکرد   ا انت ال فا ل کپی 

  ا  ابزارهای کپی و چ باند  برای تکثیر  ا انت ال اطاتا  در  ک  استفاد
                                                                                                                                      سند

13171031 7364348 5806683 

 3040962 4042550 7083512                                  های پیوست شد  )سند، تکس، و د و ا میل با فا ل ارسال 

  1846116 2604968 4451084            ی گ ترد های محاسباتی اساسی در قااب  ک صفحها  فرمول استفاد 

 1782785 2623769 4406554                 های جد د )مانند  ک مودم، دوربیم  ا چاپگر و نصب دستگا  اتصال 

 2438610 3208883 5647493                                                             افزاراندا ی نرمکرد ، دانلود، نصب و را  پیدا 

 نت )مانند پاورپو ارائه جاد ا یافزارهاااکترونیکی با استفاد  ا  نرم یهاارائه  
                                                                                 شامل تکس، صدا، فیلا  ا نمودار

5672033 3113602 2558432 

 5321618 6945560 12267178                                                              های د گرو دستگا  انه ها بیم رافا ل انت ال 

 303117 486461 789578        نو  ی تخصصیبا استفاد  ا   ک  با  برنامه یاانه ی را ک برنامه نوشتم 

 177016 286960 463976 هادهی و تحلیلاستفاد  ا  کارکردهای پیشرفته صفحه گ ترد  برای سا ما 

 319056 533424 852480              تغییر  ا بررسی پیکربندی و تن یما  برنامه های کاربردی نرم افزاری

 169408 315282 484690                                                                                                               ا جاد صفحه وب

ا  برای امم نمود  را انه و استفاد  ا  هر نوع ابزار امنیت فناوری اطات
                                                                                                                                 اهداد 

1805376 1127033 678344 

های به هنگام سا ی پا گا  داد  ضد و روس و پیکر بندی اوایه سا ر سامانه
                                                                                                  امنیت شبکه و اطاتا 

1819871 1125254 694617 

  1392984 1828805 3221789                                                                                                                          اظهارنشد 
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  9316جنس:  كیتفكبه یاانهیرا یهاکشور برحسب مهارت یانهیاستفاده کننده از را شتریسال و ب 6 تیجمع -23

 )ادامه(

    مرد جم، شرگ

 2505702 3824314 6330016  ............................................ ه روستاییانیکاربران را

 1308505 1896771 3205276                                                                     هاها و  ا پوشهکرد   ا انت ال فا ل کپی 

  ا  ابزارهای کپی و چ باند  برای تکثیر  ا انت ال اطاتا  در  ک  استفاد

                                                                                                                                      سند
2151059 1287511 863548 

 404641 633543 1038184                                  های پیوست شد  )سند، تکس، و د و ا میل با فا ل ارسال 

  247466 373623 621088            ی گ ترد های محاسباتی اساسی در قااب  ک صفحها  فرمول استفاد 

 251467 420204 671671                 های جد د )مانند  ک مودم، دوربیم  ا چاپگر و نصب دستگا  اتصال 

 245430 400260 645689                                                             افزاراندا ی نرمکرد ، دانلود، نصب و را  پیدا 

 نت )مانند پاورپو ارائه جاد ا یافزارهاااکترونیکی با استفاد  ا  نرم یهاارائه  
                                                                                 شامل تکس، صدا، فیلا  ا نمودار

939660 563585 376075 

 859730 1304008 2163739                                                              های د گرو دستگا  انه ها بیم رافا ل انت ال 

 46498 90678 137176        نو  ی تخصصیبا استفاد  ا   ک  با  برنامه یاانه ی را ک برنامه نوشتم 

 23479 38801 62280 هادهی و تحلیلاستفاد  ا  کارکردهای پیشرفته صفحه گ ترد  برای سا ما 

 39878 81336 121214              تغییر  ا بررسی پیکربندی و تن یما  برنامه های کاربردی نرم افزاری

 24269 39068 63338                                                                                                               ا جاد صفحه وب

ا  برای امم نمود  را انه و استفاد  ا  هر نوع ابزار امنیت فناوری اطات

                                                                                                                                 اهداد 
304874 213803 91071 

های به هنگام سا ی پا گا  داد  ضد و روس و پیکر بندی اوایه سا ر سامانه
                                                                                                  امنیت شبکه و اطاتا 

312015 205279 106736 

  533031 880911 1413943                                                                                                                          اظهارنشد 
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جنس و نقاط  كیتفكبه نترنتیعدم استفاده از ا لیکشور برحسب دال نترنتیا رکاربریغ شتریسال و ب 1 تیجمع -91

 6931: ییو روستا یشهر

    مرد جم، شرگ

 14138467 11864338 26002805  ................................  )شهری و روستایی(کل

 9844135 8462907 18307042                                                                                      نیا  نداشتم به ا نترنت 

 3903502 3112072 7015574                 های استفاد  ا  ا نترنت نفس، دان  و مهار ف دا  اتتماد به 

 1729732 1776103 3505834                                                             ی استفاد  ا  ا نترنتباال بود  هز نه 

 742336 561920 1304256                                                       نگرانی ا  نبود  امنیت و حر ا خصوصی 

 610090 640512 1250602                    محل  ندگیی تدم دسترسی به خدما  ا نترنت در من  ه 

  1004638 764837 1769475                دال ل فرهنگی )قرار گرفتم در معرض محتوای ا نترنتی مضر 

 4222457 3401243 7623700                                                                                          تدم شناخت ا نترنت 

   1587456 1121579 2709035                                                           نداشتم برای استفاد  ا  ا نترنت اجا 

 674420 557232 1231652                                  و قابل استفاد  نبود محتوا و خدما  مرتبط، مناسب 

 4870023 3066173 7936197                                                                     تدم توانا ی در خواند  و نوشتم 

 271544 318705 590249                                                               حرکتی -معلوایت  ا ناتوانی ج می 

 964781 893455 1858236                                                                                                             سا ر موارد 

  101858 111049 212908                                                                                                             اظهارنشد 
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جنس و نقاط  كیتفكبه نترنتیعدم استفاده از ا لیکشور برحسب دال نترنتیا رکاربریغ شتریسال و ب 6 تیجمع-91

 )ادامه( 9316: ییو روستا یشهر

    مرد جم، شرگ

 8873549 7392137 16265686  ...................................................  )شهری(کل

 6352412 5426682 11779093                                                                                      نیا  نداشتم به ا نترنت 

 2304329 1795903 4100232                 های استفاد  ا  ا نترنت نفس، دان  و مهار ف دا  اتتماد به 

 1059984 1060930 2120915                                                             ی استفاد  ا  ا نترنتباال بود  هز نه 

 501853 371271 873124                                                       نگرانی ا  نبود  امنیت و حر ا خصوصی 

 80131 78274 158406                    ی محل  ندگیتدم دسترسی به خدما  ا نترنت در من  ه 

  660622 483458 1144080                دال ل فرهنگی )قرار گرفتم در معرض محتوای ا نترنتی مضر 

 2452342 1987590 4439931                                                                                          تدم شناخت ا نترنت 

   1006903 744541 1751444                                                           نداشتم برای استفاد  ا  ا نترنت اجا 

  429059 340300 769359                                  نبود محتوا و خدما  مرتبط، مناسب و قابل استفاد 

 2847001 1729312 4576313                                                                     تدم توانا ی در خواند  و نوشتم 

 193164 203816 396980                                                               حرکتی -معلوایت  ا ناتوانی ج می 

 596867 566593 1163460                                                                                                             سا ر موارد 

  78024 84879 162903                                                                                                             اظهارنشد 
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جنس و نقاط  كیتفكبه نترنتیعدم استفاده از ا لیکشور برحسب دال نترنتیا رکاربریغ شتریسال و ب 6 تیجمع-91

 )ادامه( 9316: ییو روستا یشهر

    مرد جم، شرگ

 5264918 4472201 9737119  ................................................ )روستایی(کل

 3491724 3036225 6527949                                                                                      نیا  نداشتم به ا نترنت 

 1599173 1316168 2915341                 های استفاد  ا  ا نترنت نفس، دان  و مهار ف دا  اتتماد به 

 669747 715172 1384919                                                             ی استفاد  ا  ا نترنتباال بود  هز نه 

 240483 190649 431132                                                       نگرانی ا  نبود  امنیت و حر ا خصوصی 

 529959 562238 1092196                    ی محل  ندگیتدم دسترسی به خدما  ا نترنت در من  ه 

  344015 281379 625395                دال ل فرهنگی )قرار گرفتم در معرض محتوای ا نترنتی مضر 

 1770116 1413653 3183769                                                                                          تدم شناخت ا نترنت 

   580553 377037 957591                                                           نداشتم برای استفاد  ا  ا نترنت اجا 

  245361 216932 462294                                  نبود محتوا و خدما  مرتبط، مناسب و قابل استفاد 

 2023022 1336861 3359883                                                                     تدم توانا ی در خواند  و نوشتم 

 78379 114889 193269                                                               حرکتی -معلوایت  ا ناتوانی ج می 

 367913 326862 694776                                                                                                             سا ر موارد 

  23834 26170 50004                                                                                                             اظهارنشد 
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 ینقاط شهر كیتفكبه نترنتیبه ا یعدم دسترس لیکشور برحسب دال نترنتیبه ا یفاقد دسترس یخانوارها -96

 1396: ییو روستا

 روستا ی شهری جم، شرگ

  2616825  4106901  6723725 ....................................................................کل 

 2055286  3539135  5594420                                                                                 خانوار به ا نترنت نیا  ندارد  

  36853  72421  109275                                                           د گر یهادسترسی به ا نترنت در مکا  

 362577  526720  889297                                                           تجهیزا  بی  ا  حد باال است یهز نه  

 387430  556917  944346                                                              خدما  بی  ا  حد باال است یهز نه  

 129550  270356  399907                                                         و حر ا خصوصی تیا  نبود  امن ینگران  

 420606  32812  453419                       محل  ندگی یدسترسی به خدما  ا نترنت در من  ه تدم  

  79062  52283  131345                خانوار  ا نترنت در دسترس بود ، وای غیرمرتبط با نیا  خدما  

 144729  222211  366939                  فرهنگی )قرار گرفتم در معرض محتوای ا نترنتی مضر دال ل  

 131659  190717  322376                                    محتوا و خدما  مرتبط، مناسب و قابل استفاد  نبود  

  0  0  0                                                                     خانوار یبرق در محل  ندگ نبود  

 533848  682608  1216456                                                                                                               موارد ر سا  

  40315  83920  124235                                                                                                               اظهارنشد  
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 6931 تا 6932: ییو روستا ینقاط شهر كیتفكکشور به یاطالعات و ارتباطات خانوارها یفناور یهانهیهز -92

 (الیر اردیلی)م

 

 شرگ

 کل  
 یهانه هز

 فاوا 

 یهانه هز
   فاواخدما  

(1  

 یهانه هز
  فاوا زا یتجه

(2  

6932 

 42697 105930 148627  ............................................... کل    

 37683 86079 123762                                                                                 شهری

 5014 19851 24865                                                                             روستا ی

6934 

 67118 137037 204154  ............................................... کل    

 57655 111561 169216                                                                                 شهری

 9462 25476 34938                                                                             روستا ی

1396 

 72839 149845 222684 ................................................ کل    

 61391 118043 179434                                                                                 شهری

 11448 31801 43249                                                                             روستا ی

 هانتیشامل کاف نترنت ا جمله تلفم فابت و همرا ، ا فاوادر ارتباط با خدما   یمصرف یهانه هز یم دار ساالنه  2) 

 \MP3تلفم همرا ، یات، گوشاپ تاپ، تب ،یزیروم یانه ا جمله را فاوا زا یدر ارتباط با تجه یمصرف یهانه هز یم دار ساالنه  1) 

 
 
 
 
 

 

 


