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 پیشگفتار

سه روند یقارود. میشمار م ها بهپیشرفت كشور ق و بهنگام یکی از رموز توسعه ویهای صحیح، دقگیری مبتنی بر آمارریزی و تصمیمامروزه برنامه

ت، ارتباط كیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطالعا شرفت و توسعه بایانگر این واقعیت است كه میزان پیهای مختلف بدر كشور یافتگیتوسعه

شمار  به وامعجیافتگی های توسعهترین شاخصاز مهمها یکی تن نظام آماری نه یت و گستردگیفیك ،دیگر عبارت به .دارد یمیتنگاتنگ و مستق

ز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات كافی، دقیق و بهنگام یكشور ن یاتوسعه هایبرنامهها و طور متقابل اجرای سیاست بلکه به ،رودمی

  ست.یر نیپذامکان

امر  آید. توجه به اینبرای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه به حساب میهای صحیح در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیش نیازی آمار

های اجتماعی الزم است كه بینش كاملی از شرایط جامعه داشته باشیم تا بتوانیم برای اتخاذ تصمیمات درست ضروری است كه برای درک پدیده

 نماید وامل مشکالت موجود در كشور كمک میتماعی و فرهنگی به شناخت كهای اجدر جامعه و توسعه آن قدم برداریم. تولید و ارائه شاخص

توانند نماید تا بگیران كمک میریزان و تصمیمبا ارایه تصویری از وضعیت جامعه و تغییرات آن در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی به برنامه

ریزان تحوالت شتابان جامعه، شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع را نیز متاثر ساخته و برنامه ؛توان گفتهای مناسبی اتخاذ نمایند. در واقع میراهکار

، رصد و انتشار یآورجمع هنگام نموده است. از این حیث، گذاران مربوطه را بیش از هر زمانی نیازمند اطالعات آماری متقن و بهو سیاست

 قیهدفمند و دق یزیرزان در جهت برنامهیربرنامهگذاران و سیاستتواند به یمدت م كوتاه یزمان یهادر بازه اجتماعی و فرهنگی یهاشاخص

 د.یكمك نما

با هدف  اجتماعی و فرهنگی كشور، یهاآمار كشور، با توجه به خأل موجود در زمینه یهاانتشار آمارمرجع رسمی عنوان  ران بهیمركز آمار ا

نموده  "ایران وضعیت اجتماعی و فرهنگیگزارش "اقدام به تهیه و انتشار نشریه  9911سال فصل بهار كشور از اجتماعی و فرهنگی ت یوضعرصد 

زنان و ، های اجتماعیآسیب، اشتغال و بیکاری ،سالمت آموزش، ،جمعیت یهاساالنه شاخصو  یاطالعات فصل آخرین یه حاوین نشریاست. ا

ه از طریق سایت مركز آمار ایران بمذكور است. نشریه  یبر اطالعات فصلبا تکیه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی ، خانواده

 طور مستمر روزآمد خواهد شد. به هر فصل دسترسی است و قابل Uwww.amar.org.irUآدرس 

نیاز برای انتشار  های موردهای اجرایی كه آمارداند از زحمات مسئوالن و كارشناسان محترم دستگاهمركز آمار ایران بر خود الزم می پایاندر 

 قدردانی نماید. ،دهنداین نشریه را در اختیار مركز آمار ایران قرار می

 

 ن زادهیجواد حس

 سازمان برنامه و بودجه كشور و رئیس معاون 

 مركز آمار ایرانرئیس 

http://www.amar.org.ir/
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 تی جمع 
 تعاریف و مفاهیم

 تواند دائم یا موقت باشد.شود و میو مرد برای زندگی مشترک منعقد مینوعی عقد و پیمان قانونی یا شرعی است كه بین زن : ازدواج

 ند.یاول گور وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار ییتغازدواج بار اول:  24

 كنند.جمعیت تعریف می بینیپیشهای بعدی را یه سرشماری و تغییرات آن در سالاساس جمعیت پابرآورد جمعیت بر پیش بینی جمعیت:

 باشدیم تیمعج بینیپیش روش نیترمتداول كه روش نیا در. است شده گرفته بهره «تیجمع بینیپیش یبیترك» روش از بینیپیش انجام یبرا

 دهاستفا تیجمع یجنس و یسن بیترك و هاجرتم ر،یم و مرگ ،یبارور یعنی تیجمع تحوالت و رییتغ بر موثر عوامل مجموعه عملکرد براساس

  .است شده

 های تولدی است كه در سال رخداد به ثبت رسیده است.آن دسته از رویداد: ثبت جاری والدت

در  یآنان در زمان سرشمار یكه اقامتگاه معمول یو گروه یاهساكن، موسس یمعمول یهاهمه خانوار یاعضا :(یت )جامعه مورد سرشماریجمع

 و یاسیس یهائتیه یدهند. اعضایل میرا تشک یساكن كشور، جامعه مورد سرشمارریغ یمعمول یهاخانوار یتمام یز اعضایران قرار دارد و نیا

و  یاسیس یهائتیان عضو هیرانیشوند، اما ایمحسوب نم یخانوار آنان جزو جامعه مورد سرشمارران و افراد یدر ا یخارج یهاسفارتخانه

 ند.یآیبه حساب م یران در خارج از كشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماریا یهاسفارتخانه

ت یا كشور، جمعیبخش، شهرستان، استان  یهامحدودهك از یدر هر  یت ساكن در نقاط شهریمنظور از جمع :یت ساكن در نقاط شهریجمع

ساكن،  یمعمول یهاهمه خانوار یت هر شهر، عبارت است از مجموع تعداد اعضایاست كه در همان محدوده قرار دارد و جمع ییهاشهر یتمام

 در آن شهر واقع است. یآنان در زمان سرشمار یكه اقامتگاه معمول یو گروه یاهموسس

شور، ا كیدهستان، بخش، شهرستان، استان  یهاك از محدودهیدر هر  ییت ساكن در نقاط روستایمنظور از جمع :ییدر نقاط روستا ت ساكنیجمع

 یمعمول یهاهمه خانوار ی، عبارت است از مجموع تعداد اعضایت هر آبادیاست كه در همان محدوده قرار دارد و جمع ییهایآباد یت تمامیجمع

 واقع است. یدر آن آباد یآنان در زمان سرشمار یكه اقامتگاه معمول یو گروه یاهساكن، موسس

 باشد. تربیشفردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام یا  سالمند:

 است كه از زمان تولد فرد گذشته است. یكامل یهامنظور از سن، تعداد سال :سن

  از بین رفتن یا برهم زدن قانونی رابطه زوجیت در ازدواج دائم است. :طالق



 جمعیت                                                                                                     0011زمستان گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

 

82 

 

 داد رویداد ازدواج گذشته است.كه از زمان رخ یكامل یهاتعداد سال :طول مدت ازدواج 

گردد. در  یاتیبرگشت اعمال ح رقابلیه توقف غرات، منجر بییاز تغ یاهریجاد زنجیا بعد از ایم و بالفاصله و یكه به طور مستق یعامل :علت مرگ

شود، علت مرگ ن یكه فوت با گواه یصورت شك ثبت  ساس علت مندرج در آن ثبت میپز صورت مطابق اظیر ایگردد و در غیز برا   هار اعالمن 

 كننده ثبت خواهد شد. 

 بدون امکانهای حیاتی پس از تولد وقف كاركردده رخ دهد )تزن حیاتی كه هر زمانی بعد از تولداز بین رفتن دائمی همۀ عالیم  :فوت )مرگ(

 احیا( 

 است كه در همان سال وقوع فوت، ثبت شود. یمنظور فوت :ثبت شده یفوت جار

 ساله( و سالخوردگان  91 - 41ت یساله(، بزرگساالن )جمع 0-91ت ی؛ كودكان )جمعیمنظور سه گروه عمده سن :تیجمع یعمده سن  هایگروه

 تر( است.شیساله و ب 41)

صل  میزان ناخالص والدت: سیم تعداد حا سال و جامعه )جمعیت در  رخ هایوالدتتق سط همان  سالۀ معین به جمعیت متو داده در یک بازۀ یک

 شود. ضرب می 9000میانۀ همان بازه(، كه در عدد 

 شود. ن میییدائم فرد متوفی تع ن محل سکونتیی )شهر/روستای( آخریایحسب مکان جغرافبر ی:یمرگ شهری و روستا

 روزگی. 91ماه و  11عبارت است از مرگ خروجی زندۀ حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن : سال مرگ كودكان زیر پنج

 روزگی. 91ماه و  99عبارت است از مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن سال:  مرگ كودكان زیر یک

داده در یک بازۀ یکسالۀ معین به جمعیت متوسط همان سال و جامعه )جمعیت  های مرگ رخحاصل تقسیم تعداد رویداد: میزان ناخالص مرگ

 شود.ضرب می 9000در میانۀ همان بازه(، كه در عدد 

صل میزان طالق متأهالن سیم 99داده در  ضرب تعداد طالق رخ: از حا زنان متأهل در میانۀ همان بر جمعیت  ماه منتهی به بازۀ مورد نظر، تق

 آید.بدست می 9000بازۀ زمانی، در 

ت هر فرد اعم از كوچك و بزرگ یل جمعین رو، در تحلیشود. از ایك میت به دو گروه مرد و زن تفکیجمع یاز نظر جنس :تیجمع ینسبت جنس

 ا به گروه زنان تعلق دارد.  یا جزء گروه مردان است ی

 نسبت شاخص این. ندیگو ینینششهر زانیم را آن گاهی كه باشدمی كشور تیجمع كل به هاشهر در ساكن تیجمع بتنس :نسبت شهرنشینی

 زمانی مقطع همان در منطقه یا كشور همان جمعیت كل به معین زمانی مقطع یک در را منطقه یا كشور یک شهری مراكز در ساكن جمعیت

 دهد.می نشان

شدۀ  های زندۀ ثبتشدۀ نوزادان پسر در یک سال بر تعداد تولد های زندۀ ثبتعبارت است از حاصل تقسیم تعداد تولد نسبت جنسی در والدت:

 شود.ضرب می 900نوزادان دختر در همان سال، كه در عدد 

ستا شهری و رو سب مکان جغراف :ییوالدت  سکونت والد ییایبرح ستای( محل  شهر/رو شخص نبودن ی) صورت م ن، محل یکی از والدین و در 

صورت بریر ایشود و در غن مییی، تعاندكردهها كه رویداد را اعالم سکونت هر كدام از آن سان  شخاص  ر اعالمیمبنای آدرس  كنندگان )اعم از ا

 گردد. ا حقوقی( مشخص میی یقیحق
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 گزیده اطالعات:

كشور  تیبر آن، جمع یمتک یتیجمع یهاینیبشیو پ 9911نفوس و مسکن سال  یسرشمار جیبراساس نتا

 است.  افتهی شیافزا 9100هزار نفر در سال  31011به  9914هزار نفر در سال  39019از 

 9911در سال  90407به  9914در سال  90409در بدو تولد از  ینسبت جنس یمورد بررس دوره یط در

بوده است كه نسبت به فصل  90401رقم  9100 زمستاندر بدو تولد در  یاست. نسبت جنس افتهی افزایش

  . داشته است كاهشواحد  009فصل مشابه سال قبل نسبت به و واحد افزایش  909 قبل

 

است كه نشان دهنده  دهیرس 9911نفر در سال  9991991به  9914 نفر در سال 9137199ثبت شده از  یهاتعداد والدت

 زمستانتکرار شده است. در فصل  ییو روستا یدر هر دو مناطق شهر یفرزندآور یكاهش ی. الگوباشدیم ینزول یروند

و  كاهشنفر  91709تعداد  قبلبا فصل  سهیمقا راست كه د دهیرسنفر  979131ثبت شده به  یهاتعداد والدت 9100

 است. یافته افزایشنفر  91131نسبت به فصل مشابه سال قبل تعداد 

 199390به  9914نفر در سال  974799ثبت احوال كشور از  یهاثبت شده براساس داده یهاتعداد فوت

نفر و در  933991به  990419رقم در مردان از  نیاست. در دوره مذكور ا افتهی شیافزا 9911نفر در سال 

ابر ثبت شده بر گانتعداد فوت شد 9100 زمستاناست. در  دهینفر رس 999717نفر به  941137زنان از 

 .دهندیم لینفر را زنان تشک 10330ها را مردان و نفر آن 41041تعداد  نینفر بوده است كه از ا 991119

 9931فصل مشابه سال قبل  به نسبتو نفر كاهش  3793تعداد فوت شدگان ثبت شده نسبت به فصل قبل 

نسبت  ونفر كاهش  1993و  1919 نسبت به فصل قبلبه ترتیب  و زنان در مردان داشته است كه افزایشنفر 

 داشته است. افزایش نفر 331و  9791 به فصل مشابه سال قبل

 سن مردان نیانگیاست. م دهیرس 9911 سالدر  4401به  9914در سال  4903فوت شدگان از  یسن نیانگیم

 4303و  4101به  به ترتیب اعداد نیبوده است كه ا 4101و  4901 ، به ترتیب9914فوت شده در سال  و زنان

  .سال بوده است 4709فوت شدگان برابر  یسن نیانگیم 9100 زمستاندر  است. دهیرس 9911 سالدر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. براساس این مورد بوده است 11149و  994119برابر  بیبه ترت 9100 زمستانازدواج و طالق در  دادیتعداد رو

 رویداد طالقو  درصد كاهش 709و  9907 و فصل مشابه سال قبل به ترتیب فصل قبلنسبت به رویداد ازدواج اطالع 

 است.  داشته افزایشدرصد  901و  100 بیفصل مشابه سال قبل به ترتنسبت به فصل قبل و 

 ستانزمبوده است. در  ییهمواره باالتر از مناطق روستا یازدواج در مناطق شهر نیسن در اول نیانگیم ،یطور كل به

سن  نیانگیم نیسال بوده است. همچن 9100سال و در زنان  9309ازدواج در مردان  نیسن در اول نیانگیم ،9100

 بوده است. سال  9103و در زنان  لسا 9001در مردان  9100 زمستان یدر زمان ازدواج برا

ثبت شده است.  سن سال 91كمتر از دختر ازدواج پسر و مورد  4744و  1تعداد  بیبه ترت 9100 زمستان در

 یدر بازه سن نیز زنان برایرقم  نیا. مورد بوده است 47171برابر  هسال 90-91 یبازه سن در ازدواج مردان نیشتریب

 مورد بوده است. 19049برابر  هسال 91-90

زنان  برایمورد و  99434برابر  ساله 90 - 91 یطالق مردان در بازه سن دادیرو نیشتریب 9100 زمستاندر 

به  9100 زمستانمورد بوده است. در فصل  90471برابر  یبازه سن نیطالق در هم دادیرو نیشتریب زین

 تعداد همچنین به ترتیبساله و  91 - 91 یمورد طالق مردان و زنان در بازه سن 1991و  999تعداد  بیترت

 ثبت شده است. سن سال 91كمتر از دختران  پسر و طالق مورد 990و  9
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 )هزار نفر(                                 یعمده سنی و به تفكیک مناطق جغرافیای هایگروهحسب جنس و جمعیت بر بینیپیش -8-8

 جمع سال

 مناطق جغرافیایی سنی  هایگروه جنس

 زن مرد
نسبت 

 جنسی

11-0 

  هسال

11-11 

 هسال

سال و  11

 تربیش
 روستایی شهری

نسبت 

 یشهرنشین

9914 ................  39019 19010 10099 4/909 91411 14930 1130 40901 90711 7101 

9917 ................  39149 19174 10137 1/909 91140 14331 1993 49999 90419 7103 

9913 .................  39790 19399 10330 9/909 90011 17939 1931 49909 90101 7109 

9911 .................  39101 19949 19917 9/909 90014 17373 1174 49014 90919 4/71 

9100 .................  31011 19147 19133 90909 91119 13979 1419 49374 90971 0/74 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.  -ماخذ

 
 

 جمعیت برحسب جنس  بینیپیش -8-8
 

 
 8-8 مبنا: جدول

 

 عمده سنی  هایگروهجمعیت برحسب  بینیپیش -8-0
                                                                                                                               

 
 8-8 مبنا: جدول

 

 

18000

17000

10000

11000

12000

11000

1171 1174 1178 1177 1100

زن مرد

0

20000

40000

60000

80000

100000

1171 1174 1178 1177 1100

ساله 11-0 ساله11-11 ترساله و بیش11

 )هزار نفر(    

 )هزار نفر(         



 0011زمستان  گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران                                                                                                   جمعیت

81 

 میزان خام موالید کل کشور به تفكیک ایران و ایرانی  -0-8

 ایرانی ایران سال / فصل

9911 .................................................................................  9101 9109 

9914 .................................................................................  9307 9304 

9917 .................................................................................  9709 9401 

9913  ................................................................................  9109 9104 

9911  ................................................................................  9100 9901 

9100 ............................................................................  9100 9909 

 مار ایران.آنیروی کار و سرشماری مرکز  ،فتر جمعیتد -ماخذ

 

 

 ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هایوالدتنسبت جنسی در بدو تولد، میزان ناخالص والدت و تعداد  -2-8

 سال / فصل
 نسبت جنسی در بدو تولد

 

 ثبت شده هایتعداد والدت

 دختر پسر جمع
 روستایی شهری

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع روستایی شهری جمع

1171 ...................  90409 90409 90103 9137199 744910 799739 9919113 131999 111117 911911 977091 947994 

1174 ...................  90409 90401 90107 9944191 701047 449119 9017191 110979 107119 993111 949411 911311 

1178  .................  90401 90409 90401 9914999 494139 171411 107411 147379 191399 933193 913499 991397 

1177 ...................  7/904 9/907 1/904 9991991 171911 193114 397490 199199 101991 974131 919713 999797 

 91011 94999 70949 909949 901911 999199 997999 911179 939739 90401 90400 90409  ... 1178زمستان 

 99701 91311 41111 909039 903199 990111 991737 911747 930111 90401 90407 90404  ......... 1177بهار  

 91191 97999 79919 901373 997199 997719 911307 911991 900099 1/904 9/907 9/907  ..... 1177تابستان

 99491 91130 41901 900149 904311 907194 991919 919991 974191 1/901 9/904 9/904  ........1177پاییز  

 99171 91909 41174 19414 13799 919193 991979 999399 917001 9/903 1/904 0/907  ... 1177زمستان 

 99014 99137 44019 13411 901014 909701 990791 991099 941713 0/904 1/904 1/904  ............ 1100بهار

 99110 94010 41110 901911 999111 993911 993731 913111 937731 4/907 9/907 1/907  ..... 1100تابستان

 99471 91441 41911 901379 999171 997313 991113 917411 937919 1/901 3/901 3/901 ........1100پاییز 

 99919 91119 44714 13119 901710 901419 999914 910919 979131 90709 90401 90401  ... 8200زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذشود. شامل اتباع بیگانه نمی *(
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 سنی مادران و پدران      هایگروهجاری ثبت شده برحسب  هایوالدتتعداد  -2-8 

 سال / فصل

 جاری ثبت شده برحسب گروه سنی مادران  هایوالدت

کمتر از 

 سال 11

17-11 

 ساله

21-20 

 ساله

27-21 

 ساله

11-10 

 ساله

17-11 

 ساله

11-10  

 ساله

17-11 

 ساله

 سال 10

 و بیشتر
 نامشخص

1171 .........................  9191 33949 931711 191977 919791 917117 11104 9911 991 1019 

1174 .........................  9109 39110 911414 931710 949994 910391 11043 9194 911 3131 

1178  ........................  9919 79490 999099 994919 991971 971119 19111 9909 931 7301 

1177 .........................  9914 44310 900913 919770 917174 979794 19991 9031 901 7190 

 9111 41 719 90193 19103 71779 74139 19147 97341 911  .......... 1178زمستان 

 9499 39 794 1741 10074 79777 79033 11301 94143 914  ................. 1177بهار 

 9017 39 399 99117 17933 39499 30910 19431 97391 941  .......... 1177تابستان 

 9149 31 731 99970 11711 71013 79430 10919 94379 941  .............. 1177پاییز  

 9301 11 793 90197 10479 41090 47749 14419 91491 979  .......... 1177زمستان 

 9111 909 779 90917 10411 41017 44799 14074 91917 919  ...................1100بهار

 9309 903 190 99707 17419 73070 79393 10111 97939 939  ........... 1100تابستان

 9339 901 193 99410 11911 77103 79119 11391 94140 911 .............1100پاییز 

 9331 991 339 99179 14991 79914 47199 14149 94117 991  ......... 8200زمستان

                                                       
 

 سال / فصل

 جاری ثبت شده برحسب گروه سنی پدران هایوالدت

از کمتر 

 سال 11

17-11 

 ساله

21-20 

 ساله

27-21 

 ساله

11-10 

 ساله

17-11 

 ساله

11-10  

 ساله

17-11 

 ساله

 سال 10

 و بیشتر
 نامشخص

1171 ............................  99 1913 37191 917193 130119 999199 919999 11110 97199 913 

1174 ...........................  91 9771 74313 907399 119999 903130 991037 19047 97099 191 

1178  ..........................  99 9910 41171 913101 931919 977101 999371 91033 91709 947 

1177 ...........................  4 9333 17919 991010 914171 979999 990349 97191 91091 999 

 919 9311 1113 91491 44739 19974 49004 91711 303 9  ............ 1178زمستان 

 93 9144 3491 97134 49740 37149 14119 91979 799 9  .................. 1177بهار  

 909 9139 90913 99079 71733 17113 40441 91947 711 9  ............ 1177تابستان 

 40 9199 1331 99944 43179 33709 14030 91107 799 9  ................ 1177پاییز  

 919 9491 3773 93193 49119 39711 19100 99011 431 9  ............ 1177زمستان 

 91 9914 3191 93991 41939 39179 11317 99743 471 9  ..................... 1100بهار

 39 9311 1193 99141 79441 19399 11401 91100 347 9  ..............1100تابستان

 903 1990 90419 91119 71904 33347 19410 91993 711 0 ..............1100پاییز 

 911 9119 1491 99417 79919 31179 11779 99909 347 9  .......... 8200زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذشود. *(شامل اتباع بیگانه نمی
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 (8)ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هایفوتثبت شده، میزان ناخالص فوت و تعداد  هایفوتنسبت جنسی در  -2-8

 سال / فصل

 هایفوتنسبت جنسی در 

 ثبت شده

 ثبت شده  هایفوتتعداد 

کل 

 اسناد
 مرد زن

 روستایی شهری

 مرد زن جمع مرد زن جمع شهری روستایی جمع

9914................  1/994 9/999 7/993 974799 941137 990419 973113 999714 914419 13990 11999 19111 

9917................  7/997 9/999 0/990 974191 941179 999917 971911 999191 917391 17430 11993 19119 

9913  ..............  3/990 9/991 9/999 911999 979911 999174 911137 994739 943301 11411 11179 11979 

9911................  4/991 9/990 0/999 199390 999717 933991 937911 944999 999099 991199 14191 47113 

 91919 99373 94941 11990 91949 71139 11499 14919 901719 9/999 9/990 9/991  9913زمستان 

 91779 99314 94491 13939 91193 39490 49099 17971 990910 0/994 7/991 9/999  .......... 9911 بهار

 97914 91913 99401 14139 19417 11493 79170 14111 999910 99904 99009 99103 9911تابستان 

 9/9904/999 9/999 917741 43137 31011 999939 19093 41911 94177 94111 90093  ......9911پاییز 

 91119 99334 91397 14491 94901 39791 49910 11111 999144 9/991 1/991 7/991 ..9911زمستان 

 97994 91193 99111 11971 14940 901991 74009 40113 994797 9/993 1/993 1/991  ......... 9100بهار

 91999 94030 91909 79404 13999 999391 19110 71919 947910 1/994 1/991 4/991  ..... 9100تابستان

 91317 99917 91901 19491 19119 11111 41149 11913 991431 99703 99101 99103  ........... 9100پاییز

 91111 99111 93113 11190 97339 37919 41041 10330 991119 99007 99107 99701  ..... 9100زمستان

 است ایهمعوق هایمرگ ویژه ثبت یا نامشخص مقادیر وجود دلیل به فوت اسناد کل تعداد با مرد و زن هایستون سرجمع اختالف علت (1شود. *(شامل اتباع بیگانه نمی
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ .است بوده رخداد تاریخ فاقد که
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 (8)عمده سنی هایگروهثبت شده برحسب  هایفوتتعداد  -2-8

 سال / فصل

 عمده سنی هایگروهثبت شده برحسب  هایفوت

 ساله 11-11  سال 11کمتر از 
 سالمندان

 نامشخص و بیشتر سال 81 ساله 41-81 ساله 41-11

9914 ......................................  91041 990994 11393 31313 74009 4419 

9917 ......................................  99141 991343 49930 33971 30097 1999 

9913  ....................................  90119 997479 47477 10104 31709 9199 

9911 ......................................  90901 949999 17174 999909 907799 9101 

 349 99119 91197 93191 99901 1991  ...................... 9913زمستان 

 370 99917 91113 90911 91449 1970  ............................ 9911بهار  

 191 94309 90779 91000 19994 1194  ..................... 9911تابستان  

 730 99413 93341 99710 17497 1010  .......................... 9911پاییز  

 391 99141 91709 90119 91413 1979  ...................... 9911زمستان 

 371 97349 99910 97191 11001 1947  ............................... 9100بهار

 131 90114 91719 99979 49933 1919  ...................... 9100تابستان 

 311 91119 97944 99711 19374 1919  ............................ 9100پاییز 

 319 97107 94999 99999 91374 1919  ...................... 9100زمستان

 داده رخ تاریخ فاقد که است ایهمعوق هایمرگ ویژه ثبت دلیل به فوت کل اسناد جمع با سنی هایگروه سرجمع احتمالی اختالف علت (1شود. *(شامل اتباع بیگانه نمی
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ .است بوده

 
 

 )سال(                                                                میانگین سنی فوت شدگان برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی -2-8

 سال / فصل
 روستایی شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

9914 ................................  4903 4901 4101 4903 4900 4400 4907 4907 4903 

9917 ................................  4103 4909 4403 4103 4903 4709 4101 4109 4104 

9913 ...............................  4109 4901 4701 4109 4909 4701 4101 4101 4409 

9911 ................................  1/44 1/41 3/43 3/44 9/41 9/41 9/47 1/44 3/47 

 4401 4404 4403 4301 4109 4409 4301 4107 4409  ................ 9913زمستان 

 4301 4409 4709 4100 4109 4409 4301 4104 4401  ...................... 9911بهار  

 4709 4101 4409 4304 4101 4409 4309 4107 4409  ................. 9911تابستان 

 7/43 9/43 1/43 1/41 1/44 9/43 4/41 9/47 9/43  ...................... 9911پاییز 

 1/44 7/41 9/44 4/43 9/41 9/44 0/43 4/41 9/44  ................ 9911زمستان 

 3/47 9/44 0/47 3/43 0/41 4/44 4/43 9/41 7/44  ......................... 9100بهار

 1/44 1/41 1/41 1/47 0/41 1/41 9/47 9/41 4/41  ................. 9100تابستان 

 1/44 9/41 3/41 1/47 9/41 3/41 1/47 1/41 3/41  ...................... 9100پاییز 

 4309 4700 4701 4109 4109 4700 4100 4107 4709 ................9100زمستان 

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذشود. *(شامل اتباع بیگانه نمی
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 ازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق متاهالن تعداد -1-8

 میزان طالق متاهلین )درصد( )رویداد( طالق )رویداد( ازدواج سال / فصل

9914 ....................................................  499919 939071 1/3 

9917 ....................................................  111119 973100 9/3 

9913  ..................................................  191437 973194 9/3 

9911.................................................... 140419 937011 1/3 

 9/3 17009 991149  .................................... 9913زمستان 

 3/7 94900 991031  .......................................... 9911بهار  

 0/3 11317 949979  .................................... 9911تابستان 

 9/3 17131 999199  ........................................ 9911پاییز  

 9/3 19199 994339  .................................... 9911زمستان 

 4/3 11917 949043  ............................................. 9100بهار

 1/3 10019 991111  ...................................... 9100تابستان

 7/3 19941 911191 .........................................9100پاییز 

 301 11149 994119  ................................... 9100زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ
 

 

 ازدواج و طالق ثبت شده  تعداد -2-8

 
 

  8-2مبنا: جدول 
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 (  )سال                 ازدواج بار اول و میانگین اختالف سن زوجین به تفكیک مناطق جغرافیاییمیانگین سن مردان و زنان در  -1-8

 سال / فصل

 در اولین ازدواج میانگین سن

 زن مرد

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

9914 ......................................... 9701 9701 9400 9909 9901 9904 

9917 ......................................... 9701 9707 9409 9901 9904 9904 

9913  ........................................ 9704 9703 9409 9901 9907 9904 

9911 ......................................... 4/97 3/97 9/94 1/99 7/99 1/99 

 9903 9901 9907 9401 9300 9703 .......................... 9913زمستان 

 9904 9901 9909 9409 9704 9701 ............................... 9911بهار  

 9901 9907 9901 9409 9701 9707 .......................... 9911تابستان 

 9/99 4/99 9/99 0/94 7/97 1/97 ............................... 9911پاییز 

 7/99 0/91 7/99 1/94 9/93 1/97 .......................... 9911زمستان 

 9/99 1/99 9/99 9/94 3/97 4/97 .................................. 9100بهار

 9/99 3/99 1/99 9/94 9/93 3/97 ........................... 9100تابستان

 9/99 1/99 4/99 9/94 0/93 3/97 ..............................9100پاییز 

 9903 9109 9100 9401 9309 9309  ......................... 9100زمستان

 

 سال / فصل

 در زمان ازدواج میانگین سن
 P(1) در زمان ازدواج میانگین اختالف سن 

 زن مرد

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

9914 ........................  9/91 1/91 1/97 1/91 4/91 9/99 109 109 103 

9917 ........................  1/91 3/91 7/97 7/91 0/91 1/99 101 109 101 

9913  ......................  7/91 0/90 1/97 1/91 9/91 1/99 101 109 400 

9911 ........................  1/91 9/90 0/93 0/91 9/91 1/99 1/1 1/1 9/4 

 409 101 101 1/99 4/91 9/91 9/93 1/90 9/90  ........ 9913زمستان 

 400 101 101 1/99 0/91 4/91 1/97 3/91 1/91  .............. 9911بهار  

 400 101 101 1/99 9/91 1/91 1/97 9/90 3/91  ........ 9911تابستان 

 0/4 1/1 1/1 9/99 9/91 1/91 1/97 9/90 1/91  .............. 9911پاییز 

 9/4 1/1 4/1 3/99 7/91 1/91 1/93 7/90 1/90  ........ 9911زمستان 

 9/4 1/1 4/1 9/99 0/91 4/91 1/97 1/91 7/91  ................. 9100بهار

 9/4 1/1 1/1 1/99 4/91 9/91 9/93 1/90 9/90  .......... 9100تابستان

 9/4 1/1 4/1 1/99 4/91 9/91 9/93 1/90 9/90 ..............9100پاییز 

 409 101 104 9900 9409 9103 9307 9909 9001  ......... 9100زمستان

 .(نیست موجود ازدواج اولین در سن اختالف میانگین گزارش) است گردیده تكمیل ازدواج زمان در سن اختالف میانگین گزارش از استفاده با فوق جدول از قسمت این (1
 .سازمان ثبت احوال کشور -ماخذ
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 )سال(                                                                                           طول مدت ازدواج قبل از اولین طالقمیانگین  -80-8

 میانگین طول مدت ازدواج سال

1171 .....................................................................................................  9/1 

1174 .....................................................................................................  7/1 

1178  ...................................................................................................  1/1 

1177 .....................................................................................................  9/90 

 1/1  ..................................................................................... 1178زمستان 

 9/90  ............................................................................................ 1177بهار 

 9/90  ..................................................................................... 1177تابستان 

 1/90  ........................................................................................... 1177پاییز 

 1/90  ..................................................................................... 1177زمستان 

 4/90  .............................................................................................. 1100بهار

 4/90  ..................................................................................... 1100تابستان 

 7/90  ........................................................................................... 1100پاییز 

 9007  ........................................................................ 8200زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 

 

 (1)تعداد رویدادهای ازدواج برحسب سن مردان و زنان در زمان ازدواج -88-8

 .باشدمی پایگاه از گیریگزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه آمار با فصلی هایآمار جمع در احتمالی اختالف (1
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 
 

 سال / فصل

 زنان مردان

کمتر 

 11از 

 سال 

17-11 

 ساله 

27-20 

 ساله 

17-10 

 ساله 

 سال 10

  ترو بیش
 سال 11کمتر از 

17-11 

 ساله 

27-20 

 ساله 

17-10 

 ساله 

 سال 10

 ر تو بیش

9914 ................................  19 99943 910093 919447 11974 99911 941917 931390 11999 91417 

9917 ................................  91 90009 911077 911140 11991 90114 910171 914991 19099 94991 

9913  ...............................  99 93199 999473 914391 14991 93119 911141 919974 19993 93931 

9911 ................................  99 99110 993941 913199 19131 99111 911113 919111 13194 99490 

 7973 99799 19073 99919 4019 99719 91113 41011 1997 1  ................. 9913زمستان 

 4793 99199 17070 94917 7911 90747 91010 73994 1191 7  ........................ 9911بهار 

 1949 93343 79911 11139 1943 91474 14919 14999 4093 1  ................. 9911تابستان 

 3011 99101 14971 97979 7943 99171 94199 77991 1974 1  .......................9911پاییز 

 1194 91419 17914 94333 7411 91444 10407 74939 1999 4  ................. 9911زمستان 

 1177 94113 41990 14003 1371 91911 11797 11919 4433 7  .......................... 9100بهار

 1074 91134 14397 97119 7491 99711 91911 74441 1171 99  ................. 9100تابستان 

 90991 91113 49914 10979 3941 91994 19979 39791 4930 9  .......................9100پاییز 

 90941 91134 19049 99199 4744 91141 93133 47171 1049 1  ................. 9100زمستان
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  تعداد رویدادهای طالق برحسب سن مردان و زنان در زمان طالق -80-8

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 
 

  

 سال / فصل

 زنان مردان

کمتر 

 11از 

 سال 

17-11 

 ساله 

27-20 

 ساله 

17-10 

 ساله 

و  سال 10

 تر بیش
 سال 11کمتر از 

17-11 

 ساله 

27-20 

 ساله 

17-10 

 ساله 

 سال 10

 ر تو بیش

9914 ................................  9 111 19131 71711 19934 9011 94307 41491 49991 99971 

9917 ................................  0 377 13174 71171 19179 111 91344 44903 49949 99404 

9913  ...............................  0 711 11191 77973 11140 319 91711 49141 41790 91191 

9911 ................................  0 701 19319 39031 49199 797 91979 49949 41101 93139 

 1993 97911 94414 9771 994 91191 90403 99443 933 0  ................. 9913زمستان 

 7907 99119 99414 9743 993 99109 94011 3110 919 0  ........................ 9911بهار 

 90034 93494 97014 9339 914 94903 99739 99411 979 0  ................. 9911تابستان 

 90999 97131 94001 9441 917 91339 99019 90379 939 0  .......................9911پاییز 

 99117 91319 97119 9111 904 97390 99913 99411 900 0  ................. 9911زمستان 

 1191 94191 91199 9911 939 91909 91911 1114 911 0  .......................... 9100بهار

 99179 93411 94991 9491 999 97749 99191 90404 901 0  ................. 9100تابستان 

 99049 91709 94110 9199 997 93411 99193 99019 931 0  .......................9100پاییز 

 99191 90471 97091 1991 990 91703 99434 99919 999 9  ................. 9100زمستان
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02 

 (8)تعداد رویدادهای ازدواج برحسب اختالف سن مردان و زنان -28-8

 
  

 سال / فصل
 زن بزرگتر

1- 2- 1- 1- 1- 1- 4- 8- 7- 10- 11- 12- 11- 11- 11- 11+ 

1171 ....................  91311 99911 1074 4913 1101 9979 9919 9433 9943 319 499 119 991 997 939 173 

1174 ....................  97111 99197 3119 4011 1970 9901 9979 9449 9900 341 401 111 911 997 934 119 

1178 ....................  97931 99173 3911 1393 1914 9019 9917 9499 9997 199 449 109 910 993 941 113 

1177 ....................  97131 99719 3979 4999 1100 9999 9973 9749 9903 114 711 109 101 914 901 119 

 991 11 19 71 991 913 990 991 933 191 717 130 9979 9399 9139 9771  ...... 1178زمستان

 919 11 31 19 909 919 911 991 199 191 797 130 9111 9193 9793 1014  ............. 1177بهار

 919 74 70 999 993 991 937 931 111 791 149 9943 9739 9197 9139 1991  ...... 1177تابستان

 991 97 43 900 991 943 990 997 919 111 700 137 9977 9119 9799 1091  .......... 1177پاییز 

 911 19 79 10 919 910 911 919 149 119 391 9941 9197 9001 9711 1911 ...1177زمستان

 913 11 41 11 913 901 911 930 171 499 711 9941 9111 9933 9991 1739  ............. 1100بهار

 914 19 47 31 994 979 994 999 913 119 713 137 9109 9179 9370 1904  ...... 1100تابستان

 919 11 71 11 997 900 991 911 199 493 309 9099 9113 9079 9340 1199  .......... 9100پاییز 

 919 13 31 11 991 943 997 914 101 179 771 171 9911 9379 9493 9339  ... 9100زمستان 

 .باشدمی پایگاه از گیریگزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه آمار با فصلی هایآمار جمع در احتمالی اختالف (1
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 
 
 
 
 
 

 سال / فصل

 مـرد بزرگتـر
 همسن

11+ 11 11 11 12 11 10 7 8 4 1 1 1 1 2 1 

1171 ...............  94910 9394 1437 3911 99334 94999 99197 93931 91100 10711 11079 13911 10911 10974 13139 11939 79391 

1174 ...............  91490 9199 1133 3913 99113 91911 90119 91109 90114 94900 91430 19711 11793 11131 19137 19993 41311 

1178 ...............  91979 9103 1449 3999 99919 91974 91499 91199 90999 91301 93139 10113 19991 19411 19414 93190 49911 

1177 ...............  94934 1199 4979 1039 99970 94139 99111 94414 99490 97091 10991 19019 11114 11999 19191 10090 49034 

 99191 3144 1949 1193 1997 1911 3111 7399 4741 1493 1979 9191 9403 9191 9949 199 9701  .1178زمستان

 91407 1991 1319 90971 90919 1399 1119 3199 7974 4941 1104 9439 9713 9099 9917 9090 9171  ........ 1177بهار

 93473 99331 99119 99319 99339 99771 99499 90494 1913 7413 4941 1391 9117 9144 9791 9931 1193 1177تابستان

 91399 1930 90990 90190 90411 90990 1994 3790 7913 4979 1099 9390 9399 9911 9199 9099 9197  ..... 1177پاییز 

 91130 1404 90999 90171 90499 90911 1394 1919 7733 4110 1919 1991 9911 9910 9711 9914 1147 1177زمستان

 93900 99191 99911 99719 99149 99139 99490 90113 1919 7493 4917 1171 9711 9799 9391 9944 1109  ........ 1100بهار

 91979 1399 90970 90390 90441 90901 1149 3779 7411 4119 1909 1911 9041 9993 9493 9999 1900 .9100تابستان

 94917 90140 90343 99197 99191 99019 90199 1179 3109 4343 1700 1191 9910 9149 9794 9914 1109 .....9100پاییز 

 91999 1014 1499 90090 1197 1191 3349 3999 7033 4091 1393 9747 9099 9993 9410 9911 1930 9100زمستان
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 (8)طالق برحسب اختالف سن مردان و زنان یدادهایتعداد رو -28-8

 

 سال / فصل
 زن بزرگتر

1- 2- 1- 1- 1- 1- 4- 8- 7- 10- 11- 12- 11- 11- 11- 11+ 

1171 ........................  1441 9719 9799 9100 9990 339 411 109 913 917 999 911 993 71 49 907 

1174 .......................  1439 9313 9494 9391 9997 113 717 110 931 931 931 930 999 11 73 917 

1178 .......................  1114 9771 9797 9319 9949 9099 794 119 919 991 931 911 999 19 74 903 

1177 .......................  1391 9190 9791 9141 9939 9071 799 147 109 999 991 919 919 990 70 904 

 13 93 91 99 14 11 10 907 997 933 990 949 171 797 191 9194  ......... 1178زمستان

 11 97 99 99 91 13 44 30 907 999 991 907 910 147 779 9914  .................1177بهار

 14 91 90 93 11 40 70 994 994 933 939 991 193 799 9001 9140  ......... 1177تابستان

 10 90 91 99 17 14 77 900 944 939 943 993 133 417 9013 9119  ............. 1177پاییز 

 19 93 99 19 49 41 13 904 943 990 999 109 113 710 9011 9413 ...1177زمستان

 49 93 91 19 11 17 31 71 997 933 919 941 130 419 119 9109  .................1100بهار

 43 99 93 10 94 44 31 903 917 901 939 919 177 740 139 9199  ......... 1100تابستان

 41 93 97 97 17 70 11 991 947 919 901 109 111 744 9031 9117  ............. 9100پاییز 

 71 99 99 97 11 74 14 919 973 919 910 191 111 304 9993 9479  ... 9100 زمستان

 .باشدمی پایگاه از گیریگزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه آمار با فصلی هایآمار جمع در احتمالی اختالف (1
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 

 

 

 سال / فصل

 مرد بزرگتر
 همسن

11+ 11 11 11 12 11 10 7 8 4 1 1 1 1 2 1 

1171 ..................  1410 9994 9149 9999 9941 1197 4014 7199 1737 99379 99744 91971 91331 94041 91399 99991 90091 

1174 ..................  1999 9991 9499 9919 9903 1110 1371 7370 1799 99191 99499 91373 91433 91110 91144 99079 91999 

1178 ..................  1011 9990 9404 9991 9991 1191 4077 7799 1799 99174 99133 91193 91949 91979 91199 99099 91999 

1177 ..................  1971 9930 9477 9194 9119 1199 4139 3991 90191 99971 91911 91193 94979 94091 91130 99490 90943 

 1044 9101 9379 1031 9141 9197 9499 9994 9139 9013 9140 9909 310 130 191 913 9913  .... 1178زمستان

 9190 9791 9111 9071 9917 9131 9710 9949 9009 9114 9911 310 410 117 909 904 9091  ........... 1177بهار

 1911 9119 1911 1991 1991 1991 9391 9999 9719 9999 9734 9999 114 444 147 919 9947 1177تابستان

 1931 9191 1091 1919 1993 1099 9499 9033 9431 9009 9479 9991 199 491 194 900 9941  ........ 1177پاییز 

 1791 9191 1909 1143 1173 1191 9117 9119 9113 9919 9774 9939 179 793 179 999 9191 ...1177زمستان

 1109 9911 9409 9779 9313 9491 9919 9170 9913 9114 9139 9019 319 117 194 917 9939  ........... 1100بهار

 1913 9701 1997 1919 1949 1911 9319 9919 9391 9909 9799 9913 379 410 139 900 9913  .... 1100تابستان

 1141 9799 1913 1139 1149 1997 9179 9117 9390 9937 9399 9941 179 710 199 991 9141  ........ 1100پاییز 

 1771 1077 1910 1731 1799 1110 1939 9449 9110 9104 9141 9111 9040 799 107 971 9171  . 9100زمستان
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 تعداد طالق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج -82-8

 سال / فصل
کمتر از یک 

 سال
 سال 1تا  1

 10تا  1

 سال

 11تا  10

 سال

 20تا  11

 سال

 21تا  20

 سال

 27تا  21

 سال

 10تر از بیش

 سال

1171 .................................  97114 17791 19911 94791 91719 1110 1093 7931 

1174 .................................  91193 11119 19991 97470 94799 1731 1913 7314 

1178  ...............................  99740 19301 19790 91194 97717 90999 1919 7110 

1177 .................................  99199 19914 11014 99149 90191 99747 1493 3099 

 9373 9199 9437 1391 7749 99999 99391 9931  ................. 1178زمستان 

 9111 9079 9911 9710 4970 3330 90949 9941  ......................... 1177بهار 

 9097 9113 9011 1190 3111 99001 91914 9919  ................. 1177تابستان 

 9999 9131 9039 1949 3911 99117 99913 9979  ....................... 1177پاییز 

 9941 9490 9119 1179 3319 99701 91490 9917  ................. 1177زمستان 

 9091 9110 9137 1147 7794 90199 99711 9313  .......................... 1100بهار

 9993 9490 9109 1300 3799 99411 99913 9909  ................... 1100تابستان

 9931 9414 9791 4070 1091 99097 99331 9131  ....................... 1100پاییز 

 9411 9791 9319 4170 1913 99199 91707 9407  ............... 8200زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

 
 

 حسب طول مدت ازدواجتعداد طالق ثبت شده بر -2-8

 
 8-82مبنا: جدول      

 

 

 

 

0

10000

20000

10000

10000

10000

10000

40000

1171 1174 1178 1177 1100بهار  1100تابستان  1100پاییز  1100زمستان 

سال27تر از بیش ساله27تا 21 ساله21تا 20 ساله20تا 11

ساله11تا 10 ساله10تا 1 ساله1تا 1 تر از یک سالکم
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    (1)ییجغرافیا مناطق تفكیک بهثبت شده  هایوالدت در مادران و پدران سنی میانگین -28-8

  فصل سال /
 مادران پدران

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

1171 .................................  9901 9907 9903 9303 9109 9300 

1174 .................................  9904 9903 9901 9100 9109 9309 

1178 .................................  9903 9109 9909 9109 9101 9309 

1177 .................................  9/91 9/91 9/99 9/91 4/91 9/93 

 9309 9101 9109 9909 9109 9901  .................. 1178زمستان 

 9309 9101 9109 9909 9109 9901  ......................... 1177بهار 

 9309 9107 9109 9909 9101 9109  .................. 1177تابستان 

 1/93 4/91 9/91 1/99 1/91 9/91  ....................... 1177پاییز 

 1/93 4/91 9/91 1/99 1/91 9/91  .................. 1177زمستان 

 1/93 7/91 1/91 1/99 1/91 9/91  ......................... 1100 بهار

 1/93 3/91 1/91 1/99 4/91 9/91  .................. 1100تابستان 

 4/93 1/91 1/91 7/99 7/91 1/91  ....................... 1100پاییز 

 9301 9301 9101 9901 9104 9109  ............... 8200زمستان

  .د(باش یفرزند در دسترس نم نیمادر در زمان اول و سن پدر نیانگیاست )م دهیگرد لیفرزند تكمسن پدر و مادر در زمان تولد  نیانگیمجدول فوق با استفاده از گزارش  (1
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ

  



 

 
 

2 

 آموزش
 تعاریف و مفاهیم

 است. دوره همان میالتعل الزم تیجمع كل به یلیتحص دوره كی آموزاندانش تعداد نسبت پوشش ظاهری تحصیلی:

 جمعیت الزم التعلیم همان دوره كل به هستند دوره آن خاص نیسن در كه یلیتحص دوره كیآموزان دانش تعداد نسبت پوشش واقعی تحصیلی:

 است.

در  آموزدانشب تراكم یرا به ترت یلیتحص ر، آموزشگاه و دورهیل به تعداد كالس دایمشغول به تحصآموزان دانشنسبت تعداد  :آموزدانشتراكم 

 ند.یگو یلیكالس، آموزشگاه و دوره تحص

 .به هر دلیلی نظام آموزشی را ترک كرده باشد بعد از قبولی یا مردودی، ی است كه حین تحصیل،آموزدانش ترک تحصیل:

 ل اشتغال دارد.یآموزش و پرورش به تحص یلیتحص یهاهاز دور یکیاست كه برابر مقررات در  یفرد :آموزدانش

ل اشتغال یثبت نام كند و به تحص یآموزش عال یرسم یهااز دوره یکیل در یتحص ین برایاست كه برابر ضوابط مع ایشدهرفته یفرد پذ دانشجو:

 ورزد.

های تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره یهسالگی به آن وارد شده و پس از طی پا 4از سن  آموزدانشدوره تحصیلی است كه  دوره ابتدایی:

 .كندابتدائی دریافت می

 پردازد.آموزش عالی می سسهوم كی در فهیوظ انجام به را خود یادار موظف ساعات تمام كه یعلم ئتیه عضوتمام وقت: عضو هیئت علمی

افت یدر یلینامه تحصیا گواهیان رسانده است و دانشنامه یبه پا تیرا با موفق یلیتحص یهااز دوره یکیكه  یفرد آموخته(:ل )دانشیفارغ التحص

 كند. یم

 .گیردورزشی مورد استفاده قرار می هایفعالیتهای روباز یا سرپوشیده داخل یا خارج مدرسه كه برای فضا ی:آموزدانشفضای ورزشی 

پرورشی مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور ایجاد های آموزشی و ای كه در آن، مکانهمحدود فضای آموزشی و پرورشی:

 .شده است

 نباشد. زین یسازمقاوم ازمندینبوده و ن یبیكه تخراست  یكالسمنظور  كالس مستحکم:

 .گون باشندشود كه از نظر موضوع، محتوا و برنامه درسی هم سنخ و همهای تحصیلی گفته میای از رشتهبه مجموعهگروه تحصیلی: 

 كند.آموزشی و پرورشی را در كالس درس اجرا می هایبرنامهای كه های علمی و حرفهفرد واجد صالحیتمعلم: 

 و آموزشی مصوب هایبرنامه اجرای مسئولیت و شودمی تاسیس پرورش و آموزش ادارات نظارت و رسمی هایمعیار مبنای بر كه مکانی مدرسه:

 شود.می اعطا رسمی مدرك هنرجویان یا آموزان دانش به دوره پایان از پس و دارد عهده بر معین تحصیلی سطح در را كشور پرورشی
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براساس ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به صورت رایگان در آن تحصیل  آموزاندانشای است كه مدرسه مدرسه عادی دولتی:

 .شوددولت تامین می های آن از محل بودجه عمومینمایند و هزینهمی

 رورشپ و آموزش وزارت مقررات و ضوابط مطابق دولت با ایشان مشاركت با و حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط كه هاییمدرسه دولتی:مدرسه غیر

 و تاسیس غیردولتی پرورشی و آموزشی مراكز و مدارس اداره و تاسیس قانون براساس و مذكور وزارت نظارت تحت كشور، از خارج یا داخل در

 شود.اداره می

های علمی و عمومی را برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی احراز فردی كه برابر ضوابط معین صالحیتهیئت علمی: 

 علمی برای او صادر شود. هیأتكند و حکم استخدامی 

 

 :گزیده اطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

بوده  یشیروند افزا یدارا ییو هم در نقاط روستا یهم در نقاط شهر ینرخ باسواد 9911تا  9914 یهاسال یط

 شیافزا 9911درصد در سال  3107به  9914درصد در سال  3701باسوادی در كل كشور از  نرخ كهیطوراست به 

  كرده است. دایپ

 99/1متر مربع به  97/1از  9911-9100تا  9911-9914 یلیتحص یهاسال یكشور در ط یآموزش یهافضا سرانه

  است. دهیمتر مربع رس

 نیدر ببیشتری سهم  یدارا 9911-9100تا  9911-9914 یلیتحص یهاسال یدر ط ییمقطع ابتدا آموزاندانش

متوسطه اول و متوسطه  ،ییابتدا یلیسهم مقاطع تحص 9911-9100 یلیاند. در سال تحصداشته یلیمقاطع تحص

 درصد بوده است.   3/93و  0/91، 9/17برابر  بیدوم به ترت

 4/99به  9911-9914 یلیدرصد در سال تحص 9901آموزان از به كل دانش یدولتریآموزان مدارس غنسبت دانش

 یلیدر مقاطع تحص 9911-9100 یلیتحص النسبت در س نیاست. ا رسیده 9911-9100سال  انیدرصد در پا

 درصد بوده است. 4/90و  3/1، 7/99برابر  بیمتوسطه اول و متوسطه دوم به ترت ،ییابتدا

در  به ترتیب 9911-9100تا  9911-9914های تحصیلی در طی سال یآموز به معلم در مدارس دولتنسبت دانش

 1/99متوسطه دوم از درصد و مقطع  0/91به  9101درصد، مقطع متوسطه اول از  9909به  9109از  ییدامقطع ابت

 است. دهیدرصد رس 9401به 

 700درصد، گروه هنر  9109 یو مهندس یدرصد، گروه فن 0/13 ی، گروه علوم انسان9911-9100 یلیدر سال تحص

 انیدرصد از دانشجو 109 یو دامپزشک یدرصد و گروه كشاورز 403 هیدرصد، گروه علوم پا 101 یدرصد، گروه علوم پزشک

  اند.داده لیرا تشک
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 حسب جنس و مناطق جغرافیایی بر تربیشساله و  2نرخ باسوادی جمعیت  -8-0

 سال
 روستایی شهری کل کشور

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

1171....................  3701 1903 3100 1001 1109 3703 7109 3109 7907 

1174 ...................  3307 1901 3109 1901 1101 3301 3001 3409 7103 

1178 ...................  3109 1903 3104 1901 1103 3100 3900 3404 7101 

8211................  7/31 9/19 9/34 9/19 0/11 1/31 0/39 1/37 1/74 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 های آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس کشوربه فضاآموزان دانشوضعیت دسترسی  -0-0

 های موجود های مستحكم به کل کالسنسبت کالس سال تحصیلی
 شیو سرما شیسامانه گرما یدارا یهاکالس نسبت

  موجود یهااستاندارد به کل کالس

1171- 1171  ............................................... 41/0 13/0 

1174- 1171  ............................................... 41/0 19/0 

1178- 1174  ............................................... 44/040/0
1177-1178 .................................................. 000000
8200-8211......................................... 000000

 

 سال تحصیلی

 یهافضا سرانه

 کشور یآموزش

 )مترمربع( / نفر

 یهافضا سرانه

 کشور یپرورش

 )مترمربع( / نفر

 یورزش یهافضا سرانه

 )سرپوشیده( کشور

 )مترمربع( / نفر

 کشور یورزش یهافضا سرانه

 )مجموع سرپوشیده و روباز(

 )مترمربع( / نفر

1171- 1171  .............................................  97/111/097/097/0 

1174- 1171  .............................................  93/111/094/094/0 

1178- 1174  .............................................  99/140/093/094/0 

1177-1178 ................................................  99/149/093/099/0 

8200-8211........................................ 99/100091/091/0 

 ز مدارس کشور.یو تجه یسازمان نوساز -ماخذ
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 )درصد(                                                         در مقاطع تحصیلی مختلف به تفكیک دولتی و غیردولتی آموزاندانشتوزیع  -2-0

 سال تحصیلی
 غیردولتی دولتی جمع

 ابتدایی جمع
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 دوم

1171- 1171  ...  90000 11019100970990000 13099104970990000 410393079401
1174- 1171  ...  0/90011019109 94040/9001301910394030/900440993049109
1178- 1174  ...  0/9007/177/997/930/9001401910191090/900440193099101
1177-1178 ......  0/900 4/17 3/99 4/93 0/900 9/14 4/91 9/91 0/900 1/44 1/93 0/91 

8200-8211 .......  90000 1709 9100 9303 90000 1401 9101 9100 90000 4904 9009 9709 

 رت آموزش و پرورش.وزا -ماخذ

 

 

 )درصد(               برحسب جنس                                                آموزاندانشمدارس غیردولتی به کل  آموزاندانشنسبت  -2-0

 سال تحصیلی

 دختر پسر جمع

 ابتدایی جمع
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 دوم

1171- 1171  ......  9901 99043019900990191009100990010199094019000
1174- 1171  ......  9/999904101 99099907910999099900900499007019009
1178- 1174  ......  1/999103 1039007910194019904990199099909701109
1177-1178 .........  0/91 9/94 1/90 9/99 4/91 3/97 3/99 9/99 1/99 1/91 1/3 1/90 

8200-8211 ........  9904 9907 103 9004 9900 9100 9904 9907 9009 9909 701 107 

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ

 

 

 )نفر(                                                                         به معلم در مدارس دولتی برحسب مقاطع تحصیلی آموزدانشنسبت  -2-0

 متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی سال تحصیلی

1171- 1171  ...............................................................................  9/911/911/99
1174- 1171  ...............................................................................  1/910/997/99
1178- 1174  ...............................................................................  1/940/994/94
1177-1178 ..................................................................................  9/90 1/99 3/91 

8200-8211 ......................................................................  9909 9100 9401 

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ
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 به تفكیک مقطع تحصیلی و جنس آموزان دانشپوشش ظاهری و واقعی تحصیلی  -2-0

 سال تحصیلی

 متوسطه اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع

 واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری

1171- 1171  .............  90909 9/13 90907 1/17 90903 3/17 1109 1/19 90907 1/11 1404 1/19 

1174- 1171  .............  90901 9/13 9/901 9/13 1/909 9/13 1101 7/19 9/909 1/11 1/17 0/19 

9913- 9917  .............  90100 9/13 1/901 9/13 4/909 9/13 3/11 1/19 7/909 1/11 3/17 1/19 

9911-9913 ................  1/900 9/13 1/900 9/13 9/900 9/13 0/13 0/11 9/11 1/11 1/14 9/19 

9100-9911................ 4/909 1/17 3/909 9/17 1/909 4/17 9/900 9/11 4/909 1/11 4/13 1/19 

 

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ

 

 به تفكیک مقطع تحصیلی و جنس آموزاندانشپوشش واقعی تحصیلی  -8-0 

 
 0-2مبنا: جدول 

 

0

20

10

10

80

100

120

پسر دختر پسر دختر پسر دختر

ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم

1171-1171 1174-1171 1178-1174 1177-1178 1100-1177

 سال تحصیلی

 متوسطه دوم

 دختر پسر جمع

 واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری

1171- 1171  .........  909009/391/9909/117/717/71
1174- 1171  .........  90907 9/394/9030/314/119/39
9913- 9917  ..........  31044/399/377/391/390/30
9911-9913 .............  0/193/391/191/393/319/39
9100-9911............. 0/191/391/197/394/109/39

 درصد  
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 )درصد(                                                                         به تفكیک مقطع تحصیلی و جنسآموزان دانشنرخ ترک تحصیل  -2-0

 سال تحصیلی
 متوسطه دوره دوم متوسطه دوره اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1171- 1171  .....................  11/0 31/0 91/9 99/1 97/1 11/9 19/1 91/1 97/1 

1174- 1171  .....................  99/9 11/0 91/9 91/1 11/1 10/9 19/1 19/1 70/9 

9913- 9917  .....................  10/0 34/0 09/9 10/1 13/1 39/9 70/9 39/9 93/9 
1177-1178 .......................  01/9 17/0 99/9 11/1 00/1 39/9 47/9 99/1 99/9 

8200-8211 .....................  93/9 94/9 90/9 44/9 11/9 99/9 10/9 71/9 91/9 
 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ

 جنس کیو به تفك یلیبرحسب مقاطع تحص لیو سهم بازماندگان از تحص تیجمع -1-0

 سال تحصیلی
 سال 11تا  1جمعیت 

 تعداد دانش آموزان ثبت نام شده
 )دوره ابتدایی(

 بازماندگان از تحصیل
 )دوره ابتدایی(

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1171-1171 .................  7119139 9399170 9493099 7910991 9719144 9113913 949347 39001 71349 
1174-1171 .................  7491991 9199011 9799990 7139399 9391437 9419994 919109 79103 41011 
1178-1174 .................  7309131 1001999 9717949 7411419 9190931 9791919 919111 79199 43099 
1177-1178 .................  3903009 1943141 1091193 3940331 1910391 9170044 917993 77714 41979 

8200-8211 ..............  3999131 1997910 1004391 3099741 1999711 9190090 990999 999914 14391 

 

 سال تحصیلی
 سال 11تا  12جمعیت 

 تعداد دانش آموزان ثبت نام شده
 اول()دوره متوسطه 

 بازماندگان از تحصیل
 )دوره متوسطه اول(

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1171-1171 ................  9943171 9490194 9113091 9119911 9193149 9191999 991439 39171 999707 
1174-1171 ................  9991901 9419109 9134709 9091990 9111119 9111397 901331 39003 994374 
1178-1174 ................  9999131 9417990 9494441 9991941 9499901 9191940 903491 34991 999101 
1177-1178 ................  9411191 9100190 9711001 9133494 9303919 9430911 990313 19991 993411 

8200-8211 ...............  9110913 9399349 9793197 9911449 9790041 9491113 901791 19714 999191 

 

 سال تحصیلی
 سال 14تا  11جمعیت 

 تعداد دانش آموزان ثبت نام شده
 )دوره متوسطه دوم(

 بازماندگان از تحصیل
 )دوره متوسطه دوم(

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1171-1171 ................  9094199 9099991 9001911 9444070 341794 309911 970949 944103 909311 
1174-1171 ................  9091991 9099997 9007009 9411994 377917 397111 911099 911170 931019 
1178-1174 ................  9909711 9179919 9193911 9199101 9900191 9999330 173994 979349 901171 
1177-1178 ................  9999110 9411911 9493919 9719319 9190194 9999194 130113 931979 914991 

8200-8211 ..............  9993071 9491933 9133337 9449940 9911999 9907091 141191 931047 939313 
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 (8))دنباله(جنس کیو به تفك یلیبرحسب مقاطع تحص لیو سهم بازماندگان از تحص تیجمع -1-0 

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ سهم بازماندگان از تحصیل توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است. (1

 

 از تحصیل برحسب مقاطع تحصیلی و به تفكیک جنسسهم بازماندگان  -0-0

 
 

 
 

 
  0-1مبنا: جدول 

0

1

2

1

1171-1171 1174-1171 1178-1171 1177-1178 1100-1177

ابتداییدوره

پسر دختر

0

1

10

1171-1171 1174-1171 1178-1171 1177-1178 1100-1177

دوره متوسطه اول

پسر دختر

0

10

20

10

1171-1171 1174-1171 1178-1171 1177-1178 1100-1177

دوره متوسطه دوم

پسر دختر

 سال تحصیلی

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره 
 ابتدایی(

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره متوسطه 
 اول(

سهم بازماندگان از تحصیل )دوره 
 متوسطه دوم(

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1171- 1171  .................  97/9 91/9 90/9 39/4 01/1 13/3 91/93 91/94 93/90 
1174- 1171  .................  37/9 33/9 34/9 10/4 01/1 00/3 37/94 09/91 77/93 
1178- 1174 .................  39/9 31/9 71/9 94/4 07/1 13/7 41/93 91/97 11/91 
1177-1178....................  77/9 39/9 79/9 70/1 31/1 40/4 17/97 77/94 91/93 
8200-8211 .................  11/9 43/9 19/9 77/1 07/1 10/4 19/97 99/97 71/97 
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 در کالس به تفكیک مقطع تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی آموزدانشتراکم  -1-0

 سال تحصیلی

 غیردولتی دولتی جمع

 ابتدایی جمع
متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم
 ابتدایی جمع

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم
 ابتدایی جمع

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

1171- 1171  ................. 9900 9903 9107 9100 9100 9103 9109 9103 9701 9301 9009 9909 

1174- 1171  ................. 000 000 000 000 000 9104 9104 9909 000 000 000 000 

1178- 1174  ................. 9909 9901 9109 9101 9101 9109 9400 9909 9403 9701 9109 9903 

1177-1178 .................... 9909 9904 9109 9000 9107 9109 9409 9904 9401 9701 9109 9907 

8200-8211 .................  9901 9907 9103 9001 9109 9101 9403 9909 9101 9409 9109 9909 

 وزارت آموزش و پرورش. -ماخذ

 

 

 

 (1)مختلف تحصیلی هایگروهتوزیع دانشجویان در  -80-0

 گروه علوم پایه گروه علوم انسانی سال تحصیلی
گروه فنی و 

 مهندسی

گروه 

کشاورزی و 

 دامپزشكی

 گروه هنر
گروه علوم 

 پزشكی

1171- 1171  ....................................  9199049 919099 9974790 940990 999111 919799 

1174- 1171  ....................................  9411191 994471 9097199 993191 914990 919111 

1178- 1174  ....................................  9497379 990994 314411 997991 911113 911197 

1177-1178 .......................................  9179999 904991 390790 997313 999197 919119 

8200-8211 ..................................  9090911 919301 107303 31901 917377 901911 

 .باشدیشامل اطالعات دانشگاه آزاد نم 1177-1100 یلیدر سال تحص انیتعداد دانشجو  (1
 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -ماخذ
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 (1)مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی  هایگروهدر  آموختگاندانشتوزیع  -88-0

 گروه علوم انسانی گروه علوم پایه

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

 کارشناسی
دکترای  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

9110 90119 99919 790 94141 9490 11919 993101 79774 933013 1171- 1171  .....................  

9710 90999 90109 111 99109 9133 19119 937130 41019 911419 1174- 1171  .....................  

9109 3011 91991 194 91449 1910 71191 970999 44077 994971 1178- 1174 ......................  

9934 1099 90139 913 97973 9111 93149 993941 93391 933001 1177-1178 .......................  

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 8200-8211 ....................  

 

 گروه فنی و مهندسی گروه کشاورزی و دامپزشكی

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

دکترای 
 ایحرفه

 کارشناسی
 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

دکترای 
 تخصصی

 کارشناسی
 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

110 171 7913 91130 9901 94317 9937 97003 999799 70097 999919 9914-9911 

191 179 4199 99194 9993 99417 9717 94791 901939 19311 914713 9917-9914 

9909 419 1944 99111 9911 99993 9391 99779 19319 11910 939491 9913-9917 

101 993 9994 7490 9139 99140 9190 99791 19139 97911 11990 9911-9913 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9100-9911 

 

 گروه هنر گروه پزشكی

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

دکترای 
 ایحرفه

 کارشناسی
دکترای  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

9139 1497 9719 99773 9191 97171 997 4311 97149 91141 11190 9914- 9911
1071 4771 9719 99793 9091 91109 909 7971 94191 91717 19419 9917- 9914
1999 7709 9430 91991 9399 97719 911 1111 91309 99741 19399 9913- 9917
9100 7913 9493 94919 9171 90949 993 9399 99733 99930 91001 9911-9913
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 9100-9911 

 .باشدیشامل اطالعات دانشگاه آزاد نم 1178-1177 یلیدر سال تحص دانش آموختگانتعداد  (1
 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -ماخذ
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 مختلف تحصیلی هایگروهتوزیع دانشجویان در  -2-0

 
  0-80مبنا: جدول 

 

 

 

 یلیمختلف تحص هایگروهدر  آموختگان دانش عیتوز -2-0

 
 0-88مبنا: جدول 
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گروه علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی یکشاورزی و دامپزشك هنر پزشكی
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گروه علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی یکشاورزی و دامپزشك هنر پزشكی

1171-1171 1174-1171 1178-1174 1177-1178



 

 
 

3 

  سالمت
 تعاریف و مفاهیم

F0F0Pایدز ایدز:

9
Pیا نشانگان اكتسابی نقص ایمنی، نوعی بیماری است كه در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی انسانیF1F1P

9
P شود و با ایجاد می

 .شودهای فرصت طلب دچار میی با دستگاه ایمنی بدن پیدا كرده و فرد مبتال به عفونتتربیشپیشرفت بیماری، ویروس تداخل 

ه لهای بهیاری شده و پس از طی دوره سه ساشود كه با مدرک سوم راهنمایی یا سوم متوسطه نظام قدیم وارد آموزشگاهبه كسی گفته می بهیار:

  كنند.سال طی می موفق به دریافت مدرک دیپلم بهیاری شود. افراد دارای دیپلم متوسطه این دوره را در یک

 ی، آموزشی، بهداشتی، درمانیصیبا استفاده از امکانات تشخ یاست كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمکان :مارستانیب

 یخصصو تك ت یمارستان عمومیگردد و به بیم تاسیس یروزبه صورت شبانه یو بستر ییماران سرپایب یبه منظور درمان و بهبود یو پژوهش

  شود.یم میتقس

موفق وط، های مربهای پرستاری شده و پس از طی دورهشود كه با مدرک دیپلم و از طریق كنکور وارد یکی از دانشکدهبه كسی گفته می پرستار:

 .به دریافت مدرک فوق دیپلم پرستاری )كاردانی(، لیسانس پرستاری )كارشناسی(، فوق لیسانس پرستاری )كارشناسی ارشد( شود

 ذـاخ و به رسانیده پایان از كشـور بـه یا خارج داخل هایاز دانشگاه یکی را در یـپزشک التـتحصی شود كهیـم اطـالق افرادی بـه :پزشك

آمار پزشکان شامل پزشك عمومی، . است پزشکی آمـوزش و درمـان ،بهـداشت ورد تأیید وزارتـم آنان اند و مـداركهشـد نایل هـنامپایان

F4F4Pدندانپزشك، داروساز، دكترای علوم آزمایشگاهی، دكترای تخصصی

9
Pباشد.، پزشك متخصص و پزشك فوق تخصص می 

 .شودمی باشد، اطالق داشته فعالیت و درمان بهداشت در زمینه كه شکیغیرپز به: پیراپزشك

شود كه جهت بستری شدن بیماران برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان تعبیه شده و از امکانات به تختی گفته میتخت بیمارستانی: 

 .مند باشندتشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهره

 هانو د فك های، بیماریو دندان هاند شناسیس، آسیبـکـیـتـدودنـ، انیــودنســـارتتخصص دندانپزشکی شامل:  :یـکـزشـدانپـدن صـتخص

 ت.اس اطفال دندانپزشکیو  ترمیمی ، دندانپزشکیو صورت و فك هاند ، جراحی، پریودنتولوژی، پروتز دندانیو صورت فك ، پاتولوژیو دندان

                                                           
1)AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome 

2) HIV: Human Immuno-deficiency Virus 

3)Ph.D: Philosophiae Doctor 
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  است. ینوزگفارماكو و کسی، فارماسوتی، فارماكولوژیصنعت ی، داروسازیداروسازتخصص  :یداروساز تخصص

مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه با داشتن مسئول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی و  یاست دارا یمکان داروخانه:

های وردهآرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرهای كمکی شیمحور مانند دارو، شیرخشک، مکمل غذایی رژیمی، غذاسالمت یهاعرضه فرآورده

 كند.یآرایشی و بهداشتی مجاز، مبادرت م

گردد. در  یتایبرگشت اعمال ح رقابلیرات، منجر به توقف غییاز تغ یاهریجاد زنجیا بعد از ایم و بالفاصله و یكه به طور مستق یعامل دلیل مرگ:

كننده  ماعالهار صورت مطابق اظ نیر ایگردد و در غیز براساس علت مندرج در آن ثبت میپزشك ثبت شود، علت فوت ن یكه فوت با گواه یصورت

 ثبت خواهد شد. 

ی، های فیزیکو تجاری بوده و آالینده ی، عمومیخانگی، مسکون هایفعالیتتوسط یک جامعه كه ناشی از آب حاصل از مصرف  فاضالب شهری:

 كند.شیمیایی آن به میزانی است كه استفاده مجدد از آن را دچار مشکل می

F3F3Pفرد مبتال به ایدز

1
P: های ایمنی شده و عالئم بیماری در وی آشکار دچار افت عملکرد سیستم ایمنی و متعاقب آن كاهش سلول است كهی فرد

  .شده است

های حیاتی پس از تولد بدون همۀ عالیم حیاتی كه هر زمانی بعد از تولد زنده رخ دهد )توقف كاركرد از بین رفتن دائمی :فوت )مرگ و میر(

 امکان احیا( 

 روزگی. 91ماه و  11حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن  یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال: ر پنجمرگ كودكان زی

 روزگی. 91ماه و  99حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن  یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال: مرگ كودكان زیر یک

روز كامل بعد از تولد است. مرگ نوزادی به دو گروه مرگ نوزادی زودرس و مرگ  93مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا  مرگ نوزادی:

 شود.نوزادی دیررس تقسیم می

 :گزیده اطالعات 

 

. است بوده 11039 برابر 9911 سال پایان در كنندمی استفاده شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب كه جمعیتی نسبت

 .است 19040 برابر كنندمی استفاده ایمن شده مدیریت فاضالب دفع سیستم خدمات از كه جمعیتی نسبت همچنین

 بوده افزایشی روندی دارای 9911 تا 9914 هایسال طی در پزشکی، علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان تعداد

 پزشک نفر، 94391 به 94171 از عمومی پزشکان نفر، 19143 به 13990 از كل پزشکان تعداد كه طوری به است

 نفر 1970 از دندانپزشکان نفر، 9197 به نفر 9491 از تخصص فوق پزشک نفر، 93919 به نفر 97791 از متخصص

نفر و دكترای علوم  4710نفر به  1371، دكترای تخصصی از نفر 9149 به نفر 9137 از داروسازان نفر، 1991 به

 .است پیدا كرده افزایش نفر 901نفر به  941آزمایشگاهی از 

. است داشته واحد افزایش 09/0، 9911 سال تا 9914 سال از نفر جمعیت هزار صد هر به هابیمارستان تعداد نسبت

 تعداد نسبت وافزایش واحد  9100 نفر جمعیت هزار صد هر به بیمارستانی فعال تخت تعداد نسبت دوره همین در

واحد  3/0 نفر هزار صد هر به هاآزمایشگاه تعداد افزایش و نسبتواحد  909 جمعیت نفر هزار صدهر  به داروخانه

 .است داشته كاهش

 

 

 

75   

                                                           
4) HIV+ 
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  تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنس -8-2

 جمع سال / فصل
 بین یک تا پنج سال كمتر از یک سال

 پسر و دختر پسر دختر پسر و دختر پسر دختر

9914 ...............................  99101 9774 1131 3949 9411 9111 9419 

9917 ...............................  99119 9791 1191 3901 9709 9191 9493 

9913  .............................  90191 9170 1040 7190 9140 9391 9931 

9911 ...............................  3439 9701 9911 1311 9919 9141 9399 

 301 190 931 9313 113 310 9417  ............... 9913زمستان 

 471 933 937 9999 791 491 9003  ..................... 9911بهار  

 397 141 913 9491 343 714 9199  .............. 9911تابستان  

 411 949 993 9140 737 479 9911  ................... 9911پاییز  

 490 910 930 9119 730 479 9039  .............. 9911زمستان 

 411 974 999 9909 431 499 9000  ........................ 9100بهار

 737 199 974 9119 711 411 9990  ................. 9100تابستان

 794 931 917 9119 393 791 9973  ..................... 9100پاییز 

 797 919 991 9419 319 710 9943 ................ 9100زمستان

 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذشود. *(شامل اتباع بیگانه نمی
 
 

 دهسال و زیر پنج سال در هزار تولد زن زیر یک نسبت مرگ و میر نوزادان، میزان مرگ و میر کودکان -0-2

 سال یککودکان زیر  کودکان زیر پنج سال
)درصد مرگ نوزادان به نوزادان

 ها(کل مرگ
 سال

1/91 3/99 9/1 1171 ..........................................  

1/91 1/99 3/3 1174 ..........................................  

000 000 000 9913 ..........................................  

1/91 9/99 9/9 9911 .......................................  

 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.وز -ماخذ
 
 

 پنج سال بین یک تاسال و  تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک -8-2

 
 2-8مبنا: جدول 
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 ز 75 75تعداد افراد ثبت شده جدید مبتال به اید -2-2

 سال است.17تا  11سال و  1تر از در دو گروه سنی کمارقام شامل تعداد موارد جدید ثبت شده  (1

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -ماخذ
 

 )درصد(                                     منیدفع فاضالب ا ستمیسالم و خدمات س یدنیاستفاده کننده از آب آشام تینسبت جمع -2-2

 .آب و فاضالب کشور تشرک -ماخذ
 

 
 تخصصهای علوم پزشكی به تفكیک نوع تعداد پزشكان و پیراپزشكان شاغل در دانشگاه -2-2

 سال
 کل

 پزشكان

پزشكان 

 عمومی

پزشكان 

 متخصص

پزشكان 

فوق 

 تخصص

 داروسازان دندانپزشكان

دکترای 

 تخصصی

دکترای 

علوم 

 آزمایشگاهی

کارشناس و 

باالتر 

 پرستاری

 بهیار

1171 ................ 13990 94171 97791 9491 1970 9137 1371 941 10111 99149 

1174................ 13304 94990 94190 9494 1999 9104 1119 910 19719 90909 

1178................ 10999 94994970109471199991144909 911 194491744
8211.............  19143 94391939199197199191494710 901 133191349

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -ماخذ
 
 

تیمتخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمع ،ینسبت پزشكان عموم -2-2  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -ماخذ

 

 سال 17 تا 11 بین پسران سال 17 تا  11 بین دختران سال 1 از کمتر کودکان کل سال

1171 ..........................................  10P(9)
 97990

1174 ..........................................  41
(9) 

11199
1178 ..........................................  000 000 000 000 

8211 ...................................  000 000 000 000 

 سیستم دفع فاضالب مدیریت شده ایمنخدمات   شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب سال

1171 ...................................................................  11014 13010 

1174 ...................................................................  11040 10030 

1178 ...................................................................  39/11 10/10 

8211....................................................... 39/11 40/19 

 پرستار تخصصپزشكان فوق  پزشكان متخصص پزشكان عمومی سال

1171 ..................................................  1/90 1/99 9/9 7/999 

1174 ..................................................  7/91 9/90 9/9 0/999 

1178 ..................................................  4/916/209/9/112
8211 .........................................  0/909903 1/999704 
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 عمومی، متخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمعیتنسبت پزشكان  -0-2 

 
 2-2مبنا: جدول 

 
 
 
 

 نفر جمعیت( )صد هزار             ها های بیمارستانی و داروخانهها، تختنسبت تعداد بیمارستان -2-2

 هاآزمایشگاه  داروخانه تخت فعال بیمارستانی بیمارستان فعال سال

1171 .......................................  90/9 1/911 4/99 1/4 

1174 .......................................  91/9 9/943 7/99 401 

1178 .......................................  91/9 9/941 4/91 9/4 

8211 ................................  99/9 1/941 3/91 9/4 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -ماخذ
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 ی كاری اشتغال و ب 
 

 تعاریف و مفاهیم

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

هان ساعت كار كرده و خوا 11تر از كاری و ... كم، قرار داشتن در فصل غیرتربیشدالیل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار 

 اند. ای انجام كار اضافی در هفته مرجع بودهو آماده بر

اند در ز نبودهین یشغل یاند و داراهك ساعت كار نکردیحداقل  یسرشمار مامورش از مراجعه یروز پ 7كه  ترشیساله و ب 91تمام افراد  کار:یب

 شوند:یکار محسوب میل بیصورت داشتن دو شرط ذ

، پرس و جو از دوستان، تماس با یابیكار موسساتدر  یریگیا پیر ثبت نام یرا نظ یكار، اقدامات مشخص یجستجو یروز گذشته برا 90در  -9

 و ... انجام داده باشند.  یاستخدام یهایان، مطالعه آگهیكارفرما

ل ین افراد ذیشروع كار را داشته باشند، همچن ینده آمادگیروز آ 7روز گذشته و  7روزه شامل  91ك دوره ی یط یعنی آماده به كار باشند، -9

 اند.هکار محسوب شدیب

ز آماده به كار )طبق ینده به آن كار مشغول شوند و نیا شده و قرار است در آیمه یآنان كار یبرا یعنید هستند، یدر انتظار شروع كار جد -9

 ف( هستند.یتعر

ت كه فرد ن اسی" ایف( هستند. منظور از "در انتظار بازگشت به شغل قبلیر )طبق تعرز آماده به كایو ن یدر انتظار بازگشت به شغل قبل -1

 برد.یسر م در انتظار بازگشت به شغل خود به یندارد ول یشغل یوند رسمیدهد و پیكار خود را از دست م یلیكار بوده و به دال یقباًل دارا

 

اند، کار بودهیا بیو  شاغل یریآمارگ مامور از مراجعه روز قبل در هفت ها كهتر خانوارشیو ب ساله 91 یاعضا یتمام :یاقتصاد  فعال تیجمع

" یداند، "فعال اقتصاز بودهیکار نیا بیبدون كار، چنانچه شاغل و  درامدداران و دارندگان ند. محصالن، خانهیآیشمار م " بهیاقتصاد "فعال تیجمع

 شوند.یمحسوب م

اند کار نبودهیا بیو  شاغل یریآمارگ مامور از مراجعه روز قبل در هفت ها كهتر خانوارشیب و سالـه 91ی اعضا یتمام :یاقتصاد عالر فیغ تیجمع

 ند.یآیبه شمار م" یرفعال اقتصادیت "غیاند به عنوان جمعهشد یبندر طبقهیكار و سا بدون درامد یدار، دارا، خانهمحصل  هایگروهاز  یکـیو در 

 .900ضربدر  ،عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل سهم اشتغال ناقص:
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ار را كطور موقت  به یلیا بنا به دالیك ساعت كار كرده و یف كار، حداقل یتر كه در طول هفته مرجع، طبق تعرشیساله و ب 91تمام افراد  شاغل:

شوند. ترك موقت كار در یران و خوداشتغاالن میبگطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق شوند. شاغالن بهیترك كرده باشند، شاغل محسوب م

. شودیعنوان اشتغال محسوب مخوداشتغاالن، به یران و تداوم كسب و كار برایبگمزد و حقوق ی، برایشغل یوند رسمیهفته مرجع با داشتن پ

 شوند:یكشور دارند، شاغل محسوب م یت اقتصادیكه در فعال یتیز به لحاظ اهمیر نیافراد ز

   .بدون مزد( یلیكنند )كاركنان فامیدارند كار م یشاوندینسبت خو یخانوار خود كه با و یاز اعضا یکی یافت مزد برایكه بدون در یافراد -9

ا ید كاال یمًا در تولیمستق یعنیدهند، یانجام م یمحل كارآموز موسسه ت یدر ارتباط با فعال یتیفعال یكه در دوره كارآموز یكارآموزان -9

 شود.یها "كار" محسوب مت آنیم هستند و فعالیخدمات سه

 اند.هف، كار كردیكه در هفته مرجع مطابق تعر یمحصالن -9

داران، مسلح پرسنل كادر و سربازان، درجه یهارویكنند )نیخدمت ما موقت یمسلح به صورت كادر دائم  یهارویكه در ن یتمام افراد -1

    (.یو انتظام ینظام یهارویفه نیافسران وظ

ساله و  90ت در سن كار یتر به جمعشیساله و ب 90کار( یت فعال )شاغل و بیعبارت است از نسبت جمع ت(:ی)نرخ فعال ینرخ مشاركت اقتصاد

 .900تر، ضربدر شیب

 .900ضربدر  ،کار(یت فعال )شاغل و بیکار به جمعیت بیاست از نسبت جمع عبارت :یرکایب نرخ

 .900ضربدر  تربیشساله و  91به كل جمعیت در سن كار  تر ساله و بیش 91عبارت است از نسبت جمعیت شاغل  نسبت اشتغال:

  :گزیده اطالعات

 
 

 

هزار  97947به  94101 و از دارای روندی صعودی 9913تا 9914های سالطی تر در سال و بیش 91جمعیت فعال 

در هزار نفر رسیده است.  91797كاهش و به  9913نسبت به سال  9911رسیده است. همین اطالع در سال نفر 

و هزار نفر  911فصل قبل هزار نفر بوده است كه نسبت به  91139جمعیت فعال كشور برابر  9100 زمستانفصل 

هزار نفر در مناطق  91101، 9100 زمستانداشته است. در  كاهشهزار نفر  90 سال قبلفصل مشابه نسبت به 

  اند.هزار نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار داشته 4073شهری و 

هزار نفر بوده است. تعداد  99949برابر  9911هزار نفر و در سال  99917برابر  9914جمعیت شاغل كشور در سال 

هزار نفر در مناطق  97139هزار نفر بوده است كه از این تعداد  99971برابر  9100 زمستانشاغالن كشور در 

فصل نسبت به  9100 زمستاناند. تعداد شاغالن كشور در هزار نفر در مناطق روستایی شاغل بوده 1119شهری و 

 افزایشدرصد(  009هزار نفر)معادل  91تعداد  قبلو نسبت به فصل مشابه سال كاهش هزار نفر  949تعداد  قبل

هزار نفر بوده  9119و  91799تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر  9100 زمستانداشته است. در فصل 

  داشته است. كاهشهزار نفر  11و  997 به ترتیب تعداد قبلاست كه نسبت به فصل 

 كاهشی بوده 9913نسبت به سال  9911داشته و در سال روندی صعودی  9913تا  9914نسبت اشتغال از سال 

 زمستانرسیده است. این رقم در درصد  9709به  9911و در سال درصد  9101درصد به  9301كه از  طوری است به

 مشابه سال قبل،و نسبت به فصل  درصدواحد  007مقدار قبل درصد بوده است كه نسبت به فصل  9404برابر  9100

در بخش مردان و زنان به ترتیب  9100 زمستانداشته است. همچنین این شاخص در  كاهش درصدواحد  009مقدار 

 درصدواحد  009و  909 و زنان به ترتیب قبل در بخش مرداندرصد بوده است كه نسبت به فصل  9001و  4909برابر 

 9301و  9400این شاخص در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  9100 زمستان. در فصل داشته استكاهش 
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 درصدواحد  901و در بخش روستایی  درصدواحد  001در بخش شهری  قبلدرصد بوده است كه نسبت به فصل 

 داشته است. كاهش

 

 

 

 

 و فصل مشابه قبلدرصد بوده است كه این نرخ نسبت به فصل  1001برابر  9100 زمستاننرخ مشاركت اقتصادی در 

برای مردان و زنان به  9100 زمستانداشته است. نرخ مشاركت اقتصادی در  كاهشواحد درصد  001 سال قبل

 درصد بوده است. 9903 و 4300ترتیب 

درصد بوده است  1903درصد و  1000در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  همین اطالع در فصل مورد بررسی

این نرخ برای مردان و زنان در نقاط داشته است.  كاهشواحد درصد  909و  009 قبل به ترتیبكه نسبت به فصل 

 بوده است. 9909و  7007و در نقاط روستایی به ترتیب برابر  9904و  4709شهری به ترتیب برابر 

درصد و بخش  9904درصد، بخش صنعت  9101سهم بخش كشاورزی از كل شاغالن  9100 زمستاندر فصل 

 درصد بوده است. 1901خدمات 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

درصد بوده است كه نسبت به فصل قبل و فصل  9900، 9100 زمستاندر  یآموزش عال النیفارغ التحص یکارینرخ ب

 واحد درصد كاهش داشته است.   909و  003 بیمشابه سال قبل به ترت

قبل درصد بوده است كه نسبت به فصل  101برابر  9100 زمستانساله و بیشتر در  91نرخ بیکاری برای جمعیت 

داشته است. نرخ بیکاری  كاهشواحد درصد  009و نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش واحد درصد  001مقدار 

نرخ  درصد بوده است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 9101و  301 ترتیب به 9100 زمستانمردان و زنان در 

نرخ بیکاری در در همین فصل  داشته است. كاهشواحد درصد  904 نرخ بیکاری زنان وبیکاری مردان بدون تغییر 

ر دنرخ بیکاری ست كه نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد بوده ا 300و  101به ترتیب نقاط شهری و روستایی 

 داشته است. كاهشواحد درصد  009 نقاط روستایی بدون تغییر و در نقاط شهری

و فصل مشابه سال قبل درصد بوده كه نسبت به فصل  9404، 9100 زمستانساله در  93-91نرخ بیکاری جمعیت 

داشته است. این نرخ برای مردان و زنان در  كاهشواحد درصد  009و واحد درصد افزایش  001قبل به ترتیب 

 .درصد بوده است 9109و  9709درصد و در نقاط شهری و روستایی برابر  9401و  9109برابر  9100 زمستان
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 ر(نف )هزار                                         جمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی -8-2

 سال / فصل

 ترساله و بیش 11 جمعیت شاغل ترساله و بیش11جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 زن مرد جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

1171 ..........................  94101 99919 1991 91111 4101 99917 91999 1977 94141 4999 

1174 ..........................  94134 99419 1991 90017 4191 99799 91107 1991 97911 4937 

1178  ........................  97947 99193 1991 90991 4119 91971 91119 1999 97310 4199 

1177 ..........................  91797 99109 1994 91971 4113 99949 91401 9413 97970 1119 

 1131 97114 9190 91191 99191 4119 91439 1799 99110 94991  .......... 1178زمستان 

 1179 94119 9710 91979 99149 4111 91091 1919 99074 91143  .................. 1177بهار 

 4940 97939 9470 91379 99119 4179 91114 1911 99491 94091  ............ 1177تابستان

 1111 97193 9419 91799 99199 4149 91933 1919 99113 91311  ................ 1177 پاییز

 1311 97910 9139 91411 99991 4911 91911 1947 99114 91499  .......... 1177زمستان 

 4041 97407 9499 90019 99474 4131 91139 1919 99474 91147  ................... 1100بهار

 1193 97177 9119 91199 99101 4910 91149 1919 99413 91109  ............ 1100تابستان

 1399 97799 9114 90091 99191 4993 91400 1911 99431 91393  ................ 1100پاییز 

 1119 97139 9119 91799 99971 4073 91101 1011 99193 91139  .......... 8200زمستان

 

 سال

 ترساله و بیش 11جمعیت شاغل  ترساله و بیش 11جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 نقاط شهری زن مرد جمع

نقاط 

 روستایی

1171 ..........................  499 119 49 994 911 400 110 40 904 911 

1174 ..........................  491 147 41 991 907 494 117 43 999 901 

1178  ........................  499 191 79 990 909 401 199 79 901 900 

8211 ......................  191 139 13 941 970 191 174 17 941 970 

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 )درصد(       جغرافیایی  مناطق تفكیک به و جنس برحسب تربیش و ساله 82 جمعیت ناقص اشتغال سهم و اشتغال نسبت -0-2

 سال / فصل

 سهم اشتغال ناقص نسبت اشتغال

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 نقاط شهری زن مرد جمع

نقاط 

 روستایی

1171 ...........................  9301 4907 9100 9701 1901 9001 9904 109 109 9901 

1174...........................  9109 4901 9109 9404 1907 9001 9900 101 101 9107 

1178  .........................  9101 4107 9100 9300 1903 101 9001 101 303 9909 

1177...........................  9709 4901 9907 9409 1900 101 9001 109 309 9909 

 9107 301 101 9901 9001 1003 9401 9907 4900 9703  ........... 1178زمستان 

 9901 404 909 301 701 1003 9107 9909 4903 9401  .................. 1177بهار 

 9909 309 103 9009 109 1909 9401 9903 4903 9703  ............. 1177تابستان

 9100 301 109 9001 101 1900 9401 9903 4909 9701  ................. 1177پاییز 

 1/91 1/1 4/1 1/99 3/90 9/10 0/94 9/99 3/49 1/94  ........... 1177زمستان 

 9904 303 109 9003 103 1904 9401 9901 4901 9707  .................... 1100بهار

 9/99 4/3 9/1 1/90 1/1 7/10 9/94 9/99 9/49 9/97  ............. 1100تابستان

 9/91 1/1 4/1 7/99 4/90 0/10 1/94 9/99 1/49 9/97  ................. 1100پاییز 

 9101 109 109 9901 9007 9301 9400 9001 4909 9404  ......... 8200زمستان

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 )درصد(                             تر برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیاییساله و بیش 82نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  -2-2

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ................................ 1109 7001 9701 1909 4101 9401 1701 7100 9109 

1174 ..............................  1101 7901 9704 1901 7009 9709 1701 7401 9109 

1178  ............................... 1109 7909 9700 1900 4104 9401 1709 7400 9307 

1177 ................................ 1909 4307 9901 1001 4709 9901 1109 7901 9109 

 9101 7100 1104 9109 4300 1904 9109 4101 1901 ................. 1178زمستان 

 9101 7903 1100 9907 4401 1000 9109 4701 1900 ...................... 1177بهار  

 9107 7101 1101 9904 4701 1003 9109 4101 1903 .................. 1177تابستان

 9109 7901 1109 9907 4709 1001 9109 4303 1901 ........................ 1177پاییز

 9/91 9/79 1/19 0/99 9/47 9/10 9/99 1/43 1/10 ................. 1177زمستان 

 7/91 4/79 1101 0/99 7/47 1001 9907 4109 1901 ......................... 1100بهار

 9/91 9/79 1/19 9/99 1/47 1/10 1/99 3/43 9/19 .................. 1100تابستان

 9/99 3/79 1/19 9/99 1/47 9/10 9/99 7/43 1/10 ...................... 1100پاییز 

 9909 7007 1903 9904 4709 1000 9903 4300 1001  .............. 8200زمستان

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 )درصد(                                                   تر برحسب جنسساله و بیش 82عمده اقتصادی جمعیت  هایبخشسهم شاغالن  -2-2

 سال / فصل
بخش  خدمات صنعت كشاورزی

 عمومی

بخش 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع خصوصی

1171 ......................  9701 9407 9909 9900 9901 9101 1001 1103 1901 9400 3100 

1174 .....................  9707 9709 9107 9900 9909 9407 1009 1104 1901 9104 3101 

1178  ....................  9707 9709 9103 9900 9909 9401 1009 1107 1909 9103 3109 

1177 .....................  9701 9709 9304 9909 9107 9107 1109 1309 1107 9101 3109 

 3101 9109 1703 1907 1907 9401 9903 9901 9103 9104 9104  ...... 1178زمستان 

 3104 9101 1700 1309 1107 9909 9901 9903 9103 9309 9304  ............. 1177بهار 

 3104 9101 1107 1401 1309 9109 9109 9901 9900 9300 9301  ........ 1177تابستان

 3101 9104 1901 1309 1100 9301 9109 9109 9709 9404 9407  ............. 1177پاییز

 1/31 9/91 9/17 9/11 1/10 4/94 0/91 3/99 9/94 7/91 3/91  ...... 1177زمستان 

 7/31 9/91 1109 1704 1303 9109 9101 9909 9004 9701 9701  ............... 1100بهار

 7/31 9/91 1/14 1/17 3/13 1/99 1/91 3/99 9/91 9/97 1/97  ........ 1100تابستان

 7/31 9/91 4/17 1/13 1/11 1/94 0/94 7/91 1/91 1/91 1/91  ............ 1100پاییز 

 3109 9103 4009 1001 1901 9409 9101 9904 9904 9107 9101  ...... 8200زمستان

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 ییایمناطق جغراف کیبرحسب جنس و به تفك یآموزش عال لیفارغ التحص شتریساله و ب 82 تیجمع یكاریب -2-2

 از گرد کردن ارقام است. یاختالف در سرجمع ناشعلت  (1
 شده است. روزرسانیبه شتریساله و ب 11 یتیجمع هایینبیشیبراساس پ 1174ارقام سال  (2

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 

 فصل سال /

 یآموزش عال لیفارغ التحص کارانیب نرخ تعداد بیکاران فارغ التحصیل آموزش عالی

 نقاط شهری زن مرد جمع
نقاط 

 روستایی
 زن مرد جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

1171 ...................  9971139 191911 411991 9019174 990104 0/91 0/99 9/90 1/93 4/91 

1174 ...................  9979791 409901 470493 9991091 994703 9/93 9/99 9/93 3/97 4/99 

1178 ..................  9901714 131191 490970 9043491 994930 7/94 9/99 9/94 9/94 9/99 

1177 ...................  149749 131191 177399 311971 997137 9/91 1/90 3/99 7/99 1/91 

 4/99 0/91 7/91 9/99 4/91 999997 111171 149103 194971 9033937  ... 1178زمستان 

 1/91 1/99 9/90 9/90 1/99 999149 731111 199993 141919 109190  ........... 1177بهار 

 1/97 4/91 1/99 1/90 1/91 901199 313170 111000 103119 9007119  ..... 1177تابستان

 0/90 3/99 1/99 9/90 9/91 991194 311139 119441 137711 130093  ......... 1177 پاییز

 1/90 1/99 1/99 0/90 9/91 999997 393911 134103 179791 140494  ... 1177زمستان 

 1/93 1/99 1/99 1/1 1/99 999199 390179 171139 111919 191911  ............ 1100بهار

 1/97 9/91 0/91 7/1 1/91 999109 100991 193017 171990 9099997  ..... 1100تابستان

 4/14 1/11 1/22 1/10 8/11 108178 811120 141811 178114 741118  ......... 1100پاییز 

 9301 9901 9003 107 9900 999914 301719 199199 131191 197114  .... 8200زمستان
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 ییایمناطق جغراف کیبرحسب جنس و به تفك یآموزش عال لیفارغ التحص شتریساله و ب 82 كاریشاغل و ب تیسهم جمع -2-2

 سال / فصل

سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از كل 

 شاغالن
 ی از كل بیکارانآموزش عال لیفارغ التحص کاریب سهم جمعیت

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 زن مرد جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

1171 ..........................  1/99 9/93 9/94 9/97 9/4 9/97 1/91 9/41 0/10 1/99 

1174....................... 1/99 1/90 1/91 9/90 9/7 4/93 9/94 0/44 1/19 9/91 

1178  ........................  7/91 9/99 1/10 7/90 1/7 4/19 4/91 1/47 3/11 7/94 

1177 ..........................  0/91 1/99 9/11 3/90 9/3 1/93 0/97 1/70 9/19 9/91 

 0/91 3/19 9/41 4/94 0/91 9/3 0/99 7/19 1/99 9/91  .......... 1178زمستان 

 1/99 3/93 1/79 7/91 0/94 3/7 9/99 9/11 9/99 9/91  ..................1177بهار 

 1/94 1/19 3/43 9/91 7/10 9/3 9/90 9/19 1/90 1/91  ............ 1177تابستان

 0/97 1/19 9/70 9/93 9/10 1/3 3/90 4/19 4/99 0/91  ................ 1177 پاییز

 9/91 4/19 0/79 1/94 3/93 9/3 9/99 1/11 7/99 9/91  .......... 1177زمستان 

 9/97 9/19 0/79 7/97 9/10 9/3 9/99 9/11 7/99 9/91  ................... 1100بهار

 9/97 9/19 4/74 9/97 4/10 1/3 9/99 9/14 9/99 4/91  ............ 1100تابستان

 1/91 9/14 1/79 9/90 9/19 7/3 1/99 1/14 9/99 3/91  ................ 1100پاییز 

 9900 1901 7903 9403 9309 301 9909 1707 9901 9404  ......... 8200زمستان

 از گرد کردن ارقام است. یعلت اختالف در سرجمع ناش (1

 شده است. روزرسانیبه شتریساله و ب 11 یتیجمع هایینبیشیبراساس پ 1174ارقام سال  (2
 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 

  )درصد(                                    التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مدرک تحصیلینرخ بیكاری جمعیت فارغ -2-2

 سال
 دكتری و باالتر كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی كل

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1171 ........................  9101 9901 9001 9409 9909 9704 9901 9101 9901 9709 9004 9301 309 409 9901 

1174 ........................  9309 9909 9307 9403 9907 9701 9009 9109 9007 9109 9001 9101 101 901 9909 

1178 ........................  94019909 9401 9101 9901 9109 9309 9900 9704 9409 9904 9107 109907 109 

8211 ...................  9/911/90 3/99 3/99 7/90 9/99 0/94 7/99 1/91 0/99 1/7 7/91 9/17/9 4/99 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
 

 ی از کل بیكاران برحسب جنسآموزش عال لیفارغ التحص كاریب سهم جمعیت -8-2

 
  2-2مبنا: جدول 
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50.0

100.0
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مرد زن
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 )درصد(                                              برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیاییتر ساله و بیش 82نرخ بیكاری جمعیت  -1-2

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ...............................  9909 9009 9101 9901 9001 9100 309 309 301 

1174 ...............................  9909 9001 9301 9901 9909 9901 300 701 300 

1178 ...............................  9007 0/1 9701 9903 104 9900 709 709 703 

1177 ...............................  104 301 9104 9001 303 9309 709 700 309 

 301 301 301 9101 101 9901 9709 109 9004  ................ 1178زمستان 

 401 701 709 9409 104 9007 9907 100 103  ...................... 1177بهار 

 709 409 409 9103 303 9004 9401 309 101  ................. 1177تابستان

 109 403 709 9309 301 9009 9101 309 101  ....................... 1177پاییز

 2/7 8/4 0/8 7/18 1/8 2/10 1/11 1/8 4/7  ................ 1177زمستان 

 7/7 9/4 401 1/93 1/7 104 9104 701 303  .........................1100بهار

 9/3 9/4 1/4 3/90 7/3 7/90 7/97 9/3 4/1  ................. 1100تابستان

 7/8 1/1 8/1 8/14 0/8 1/7 4/11 1/4 7/8  ..................... 1100پاییز 

 304 701 300 9401 301 101 9101 301 101  ............. 8200زمستان

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 
 

 به تفكیک مناطق جغرافیاییو  حسب جنسبر تربیشساله و  82نرخ بیكاری جمعیت  -0-2 

 

 
 

 2-1مبنا: جدول 
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 (درصد)                                                                              و مناطق جغرافیایی تفكیک جنس ساله به 81-22نرخ بیكاری جمعیت  -1-2

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری كل كشور

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ...............................  9107 9101 9900 9909 9404 9407 9107 9903 9301 

1174 ...............................  9104 9409 9904 9901 9701 9109 9903 9900 9701 

1178  ..............................  9701 9103 9107 9104 9107 9900 9901 9901 9701 

1177 ...............................  9407 9109 9701 9701 9101 9001 9901 9903 9309 

 9307 9900 9100 9904 9101 9100 9100 9101 9703  ................ 1178زمستان 

 9409 9900 9907 9401 9400 9300 9109 9100 9407  ......................1177بهار  

 9407 9001 9901 9901 9109 9304 9101 9100 9401  ................ .1177تابستان

 9004 9901 9901 9001 9109 9701 9307 9904 9401  ...................... .1177پاییز

 4/91 1/99 0/91 1/99 1/91 7/97 0/91 0/91 3/94  ................ 1177زمستان 

 1/97 1/90 9907 3/90 7/99 9403 9703 9901 9104  .........................1100بهار

 3/97 9/99 1/99 1/91 4/91 9/91 0/99 4/91 4/97  ................. 1100تابستان

 0/90 9/99 1/99 1/91 9/91 9/97 0/93 1/99 9/94  ..................... 1100پاییز 

 9301 9901 9109 9301 9104 9709 9401 9109 9404  .............. 8200زمستان

 .مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری -ماخذ
 
 

 مناطق جغرافیاییساله به تفكیک  81-22نرخ بیكاری جمعیت  -2-2

 
 2-1مبنا: جدول 
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 (درصد)                                                                              و مناطق جغرافیایی تفكیک جنس ساله به 82-02نرخ بیكاری جمعیت  -80-2

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری كل كشور

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ...............................  1/93 1/94 7/19 1/99 9/94 9/19 7/90 9/90 9/99 

1174 ...............................  7/97 9/91 1/91 1/99 1/94 7/17 1/93 7/93 4/91 

1178  ..............................  0/94 7/99 3/93 9/91 7/91 3/11 9/91 1/93 3/99 

1177 ...............................  7/99 9/99 0/94 0/94 3/99 9/19 1/93 7/97 9/99 

 1/91 3/91 1/90 7/91 1/91 1/97 9/94 0/99 7/91  ................ 1178زمستان 

 3/90 1/93 9/91 1/91 0/91 3/94 1/99 0/99 1/91  ......................1177بهار  

 7/93 1/91 1/91 0/19 1/99 9/94 0/91 4/90 9/99  ................ .1177تابستان

 3/91 9/97 4/93 9/10 1/99 0/94 9/94 9/99 7/99  ...................... .1177پاییز

 9/99 1/91 0/90 9/13 9/90 9/91 9/19 0/90 4/99  ................ 1177زمستان 

 3/90 9/91 9/94 9/11 1/90 4/91 1/97 1/93 9/99  .........................1100بهار

 9/99 9/94 9/97 4/19 9/94 9/91 1/97 9/99 7/91  ................. 1100تابستان

 1/99 7/94 4/97 9/19 1/99 0/94 1/97 7/90 4/99  ..................... 1100پاییز 

 9104 9104 9104 9101 9909 9101 9103 9004 9909  .............. 8200زمستان

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 

 

 ییایمناطق جغراف کیساله به تفك 82-02 تیجمع یكارینرخ ب -2-2

 
      2-80مبنا: جدول 
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 ()درصد(هزار نفر)                                                                                    بیش از یک شغل یدارا تیسهم جمع -88-2

 سال

 شغل کیاز  شیب یدارا تیسهم جمع شغل کیاز  شیب یافراد دارا شاغلینكل 

 جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

1171 ...............................  99971 97009 4973 797 919 171 9/9 1/9 1/7 

1174 ...............................  99799 97930 4999 399 901 199 1/9 3/9 9/3 

1178  ..............................  91979 97310 4199 391 917 197 1/9 7/9 9/3 

8211 .......................... 99949 97970 1119 471 997 119 1/9 1/9 1/7 

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 
 

 ییایوضع اشتغال و مناطق جغراف کیبرحسب بخش و به تفك شتریساله و ب 82شاغل  تیجمع -2 -80

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ
 

 8211در سال  بخش برحسب شتریساله و ب 82شاغل  تیسهم جمع -2-2

 
 2-80مبنا: جدول 

 

1101
9307

901

بخش رسمی بخش غیررسمی بخش خانوار

 بخش خانوار بخش غیررسمی بخش رسمی كل شرح سال

 499934 1911117 91991371 91979197 ساله و بیشتر 91شاغل  .......................1178

 999191 3119799 99191991 99949017 ساله و بیشتر 91شاغل  ......................8211

 

 9113 33110 1474199 1747979 اشتغال رسمی

 991191 3109949 1949199 99111474 اشتغال غیررسمی

 904370 1101941 99119319 97941111 شهریساكن در نقاط 

 9411 79101 3919191 3994113 اشتغال رسمی

 901994 1194911 9999101 3119117 اشتغال غیررسمی

 991011 9139113 9931110 1119019 ساكن در نقاط روستایی

 311 91119 9191133 9110379 اشتغال رسمی

 991990 9147007 119009 1119991 اشتغال غیررسمی
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 ییایوضع اشتغال و مناطق جغراف کیبه تفك عمده فعالیت اقتصادی هایگروهبرحسب  شتریساله و ب 82شاغل  تیجمع -82-2

 خدمات صنعت كشاورزی كل شرح سال

 99999119 7744094 1919119 91979197 كل .........................1178

 99141491 7713191 1019399 99949017 كل ........................8211

 

 4977444 9449931 197914 1747979 اشتغال رسمی

 1499194 9911074 911199 3994113 شهری

 114919 999901 139191 9110379 روستایی

 1919179 103990 9991137 99111474 اشتغال غیررسمی

 1131979 9473799 731497 3119117 شهری

 309409 9103101 9990370 1119991 روستایی

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 

 8211در سال  یاقتصاد تیعمده فعال هایگروهوضع اشتغال و برحسب  شتریساله و ب 82شاغل  تیسهم جمع -2-2

 
    2-82مبنا: جدول 
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 ییایجنس و مناطق جغراف کیبرحسب وضع اشتغال و به تفك شتریساله و ب 82شاغل  تیجمع -82-2

 یررسمیاشتغال غ اشتغال رسمی كل شرح سال

 91973494 1339903 91979197 مرد و زن .................1178

 99111474 1747979 99949017 مرد و زن ................8211

 

 99994793 3943417 91401971 مرد

 9913113 9113791 9417479 زن

 3119117 3994113 97941111 شهریساكن در نقاط 

 7701999 4199191 91497093 مرد 

 9911919 9939139 9499197 زن

 1119991 9110379 1119019 ساكن در نقاط روستایی

 9499401 9991719 1143917 مرد

 101491 991999 9091714 زن

 .یکار و سرشمار یروین ت،یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا -ماخذ
 
 
 

 8211در سال  جنس کیبرحسب وضع اشتغال و به تفك شتریساله و ب 82شاغل  تیجمعسهم  -2-2
 

 
       2-82مبنا: جدول 
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 یاجتماع  یاهبی آس 
 

 تعاریف و مفاهیم

و روحی در فرد  كه عدم استفاده از آن باعث ایجاد مشکالت جسمیصورتی از مواد مخدر به مصرف مداوم یک یا چند نوعاعتیاد به مواد مخدر: 

 شود.

 دهد.ین بردن خودش انجام میاز ب یكه فرد برا یعمل :یاقدام به خودكش

 رمرگبارغی یا مرگبار شغلی صدمات با و آمده پدید كار انجام جریان در كه پیامدی یا اتفاق از است عبارت كار از ناشی حادثه حوادث ناشی از كار:

 .باشدمی همراه

های اجتماعی و فاقد حمایت شده و زنان هرگز ازدواج نکرده در معرض آسیب تاسیسمركزی است كه توسط سازمان بهزیستی كشور : سالمت خانه

ها را الل اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آنقهای كسب استطریق ارائه خدمات، زمینه داده و از خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار

 نماید. های اجتماعی یاری میآسیبهای اقتصادی و جلوگیری از ابتال به در تأمین حداقل نیاز

مركزی است كه توسط سازمان بهزیستی كشور برای اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت  خانه امن )سازمان بهزیستی كشور(:

فردی، خانوادگی و اجتماعی به سال در این مركز از امکانات و خدمات تخصصی  طوری كه این زنان حداكثر تا یک به .شده است تاسیسخانگی، 

ازده تر از دوشوند. درصورتی كه زنان مذكور دارای فرزند پسر كممند میصورت رایگان بهره شده، به های واردمنظور رفع مسئله خشونت و آسیب

 .شوندها نیز در این مركز اسکان داده میسال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن

های كاهش بحران و استفاده از روش تخصصی را با برنامه اورژانس اجتماعی است كه خدمات هایفعالیتیکی از  :عیخدمات اورژانس اجتما

 .نمایددیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه می یا آسیب ( به فرد در معرض آسیب999) طریق خط تلفن سه رقمی راهنمایی از

اجتماعی ناشی از اعتیاد به معتادانی كه  -آموزشی است كه به منظور كاهش عوارض بهداشتی -خدمات بهداشتی اعتیاد: خدمات كاهش آسیب

 شود.دهند، ارائه میبه مصرف مواد ادامه می

سقط، عبارت است از خروج یا بیرون آوردن حاصل بارداری قبل از هفته بیستم حاملگی، مشروط بر اینکه خروجی عالمتی از زندگی مثل  سقط:

  ربان قلب نداشته باشد.تنفس و ض
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طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و از نظر روانی تمایل یا اصرار بر  فردی كه به: یت جنسیفرد مبتال به اختالل هو

 ( تعریف شده است.9911)سال متعلق بودن به جنس مخالف دارد. توضیح: این واژه با عنوان فرد دچار نارضایتی جنسی 

 د و فروش مواد مخدر است.یخر ییاجرا اتیعمل در مشاركت ای و یگذارهیسرما ،یو معاش امرار كه یقاچاقچ قاچاقچی مواد مخدر:

حسی(، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فردی و یا اجتماعی  و فردی است كه به علت اختالل فیزیکی )جسمی، حركتی كم توان:

 باشد.

شود كه دچار مشکالت جسمی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی شده و بدون دریافت كمک و خدمات ویژه از مددجو، به فردی گفته می مددجو:

 .دهای مربوط قادر به استقالل و خودكفایی اقتصادی و اجتماعی نباشسازمان

یص به تشخ خدمت گیرنده سازمان بهزیستی كشور است كه دارای پرونده مددجویی بوده و  مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور:

 مندی از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی كشور است. مددكار اجتماعی این سازمان واجد شرایط بهره

دیده اجتماعی و یا در معرض  مركزی است كه به منظور حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب اجتماعی:دیده  مركز بازپروری زنان آسیب

شده است تا با ارائه خدمات تخصصی به آنان زمینه بازگشت به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده،  تاسیسهای اجتماعی آسیب

    آورد.روع، ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم میمش درامدآموزش یا ایجاد اشتغال و كسب 

ا یآور ، تماس با مواد سوزشیدن، استشمام و استنشاق مواد سمیق، خوردن، آشامیق تزریبر بدن از طر یر وارد شدن مواد خارجیتاث ت:یمسموم

 شود.یم یا روانیك و یزی، فیکیولوژیزیوانات زهردار كه موجب به هم خوردن تعادل فین سم حینده و همچنیفرسا

 دهد.فردی كه به صورت داوطلبانه و غیرمجاز یکی از انواع مواد مخدر را مورد مصرف قرار میمصرف كننده مواد مخدر: 

 رد.یگیا برعکس صورت میكه توسط شوهر نسبت به زن و  یانگارو سهل ی، روانی، جنسیسوء رفتار و آزار جسم :یهمسرآزار

 گزیده اطالعات:

یافته است. خدمت  كاهش 9911مركز در سال  9934به  9914مركز در سال  9901مراكز درمان اعتیاد از  تعداد

 رسیده است. 190971نفر به  134140گیرندگان این مراكز نیز از 

برابر  9911اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال  تعداد خدمت گیرندگان مراكز كاهش آسیب

 است.  مركز بوده 901911

به  9911بوده است كه در سال  كیلوگرم 303499برابر  9914 در سالگردان كشف شده و روانانواع مواد مخدر 

 افزایش یافته است.  كیلوگرم 9977304

در طی دوره  91موضوع ماده  هانمخدر و روانگردا اعتیاد به موادشده در مراكز مجاز درمان  تعداد افراد پذیرش

 3499نفر رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد مراكز از  9990019نفر به  9911701از  9911تا  9914زمانی 

نگهداری، درمان و كاهش آسیب معتادان موضوع شده در مراكز تعداد افراد پذیرش مركز رسیده است.  3491به 

نفر رسیده  11319نفر به  39441از  9911تا  9914ذیل آن در طی دوره زمانی  9قانون و مجری تبصره  94ماده 

 مركز رسیده است. 190به  171است. در دوره زمانی فوق تعداد مراكز از 

 روندی افزایشی داشته است به 9911تا  9914تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال 

 نفر رسیده است.  9430390نفر به  9941090كه از  طوری
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تا  9914از سال  به تفکیک نوع مركز های اجتماعی از سازمان بهزیستی كشورخدمات گیرندگان مراكز آسیبتعداد 

 نفر رسیده است.  341909نفر به  119134كه از  روند افزایشی داشته است به طوری 9911سال 

 

نفر بوده است كه  199179برابر  9914تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی كشور در سال 

 افزایش یافته است. 9911نفر در سال  479999به 

نفر  9711999به  9914نفر در سال  9191790توان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از تعداد مددجویان كم

 رسیده است.  9911در سال 

 9914مراجعه در سال  9099013كشور از  تیتعداد مراجعان به مراكز مشاوره و مراكز صدای مشاور سازمان بهزیس

 رسیده است.  9911مراجعه در سال  199997به 
 

 

 

 

از  یمورد ناش 9497تعداد  نیمورد بوده است كه از ا 1103 یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م 9100 زمستاندر 

از  یمورد ناش 114 ،یاز غرق شدگ یمورد ناش 949از سالح سرد،  یمورد ناش 911 ،یکیتراف یحوادث رانندگ

و قطار،  یلیاز فوت ر یمورد ناش 91 ،یاز سقوط از بلند یمورد ناش 101 ،یاز برق گرفتگ یمورد ناش 993 ،یسوختگ

با  تیاز مسموم یمورد ناش 191 ،ییدارو تیاز مسموم یمورد ناش 919با سم،  تیاز مسموم یمورد ناش 934

 یاز دارو یمورد ناش 411از مواد محرک،  یمورد ناش 77از سوء مصرف مواد مخدر،  یمورد ناش 974 دكربن،یمنوكس

 موارد بوده است. ریاز سا یمورد ناش 9930از مصرف چندگانه و  یمورد ناش 190مخدر، 

تعداد  قبلمورد بوده است كه نسبت به فصل  191، 9100 زمستاناز حوادث كار در  یناش یهاریتعداد مرگ و م

 است.  افتهی شیمورد افزا 91، قبلو نسبت به فصل مشابه سال  كاهشمورد  10

مورد بوده است كه از  9739مشمول قانون كار برابر  یهادر كارگاه یشغل دگانید بیتعداد آس 9100 زمستان در

 بوده است. رفوتیمورد منجر به غ 9490مورد منجر به فوت و  919تعداد  نیا

مورد بوده است كه نسبت  999 یمورد و نزاع روان 997419 یبعلت نزاع جسمان ینیبال ناتی، معا9100 زمستان در

  است. داشته كاهشمورد  37و  1001به ترتیب  قبلبه فصل مشابه سال 
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 مراکز نیا رندگانیکشور و تعداد خدمات گ یستیتحت پوشش سازمان بهز ادیتعداد مراکز درمان اعت -8-2

 سال
 سرپایی غیردولتی سرپایی دولتی جمع 

 خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز

1171 ................................................  9901 134140 1 9149 9044 14940 

1174 ................................................  9119 137197 7 9113 9999 931149 

1178 ................................................  9191 447939 7 9190 9907 914911 

8211 ........................................  9934 190971 4 9914 9039 901413 

 

 سال
 توانمندسازی اجتماع درمان مدار بازتوانیاقامتی بهبود و 

 خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز

1171 ...........................................  9917 931119 99 9911 000 000 

1174 ..........................................  9930 931319 99 1039 000 000 

1178 ..........................................  9941 101119 99 1191 000 000 

8211 ....................................  9914 991091 93 9390 91 9799 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

 )نفر(                                            تعداد خدمات گیرندگان مراکز کاهش آسیب اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور   -0-2

 کانكس موبایل ون سرپناه شبانه گذری تیم سیار جمع سال

1171 .............................  919413 901914 79341 94193 000 000 

1174 .............................  997119 14994 19793 97177 000 000 

1178 .............................  11107 94790 91717 1413 91319 9191 

8211 ........................  901911 99099 99930 7199 90131 1043 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ
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 های اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور به تفكیک نوع مرکزتعداد خدمات گیرندگان مراکز آسیب -2-2

 جمع  سال

مداخله در 

های بحران

فردی، 

خانوادگی و 

 اجتماعی

پایگاه خدمات 

تشكیل  -اجتماعی

 پرونده

پایگاه خدمات 

 -اجتماعی

 شناسایی شده

مراکز 

توانمندسازی 

کودکان 

 خیابانی

خط تلفن 

اورژانس 

اجتماعی)کل 

 ها(تماس

خدمات سیار 

اورژانس 

 اجتماعی

1171........................ 119134 13799 93099 113103 1919 493101 999917 

1174....................... 119194 43903 97113 119903 4913 741197 933011 

1178....................... 707794 73994 91307 171911 1301 719794 919990 

8211 ..................  341909 79119 93499 914903 9109 9901999 999990 

 

 سال
خانه 

 سالمت

از حمایت 

مبتالیان به 

اختالل 

هویت 

 جنسی

 حمایت مرکز

 بازپروری و

 و زنان

 دختران

 دیده آسیب

 اجتماعی

 خانه امن
 های حمایت مرکز

 اجتماعی -روانی

 خانواده و دختران

 (روزانه)

 حمایتی مرکز

 آموزشی

 و کودک

 خانواده

 و دولتی غیر مراکز

 و حمایت اقامتی غیر

 زنان توانمندسازی

 دیده آسیب

 (نوین راه)اجتماعی

 غیردولتی دولتی

1171............................. 441 114 9199 9991 791 979 4999 000 

1174 ............................  177 100 9104 9973 9919 9071 3114 911 

1178 ............................  109 170 9971 9009 9990 9191 1719 991 

8211 .......................  114 111 9941 391 9991 9191 4997 197 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ

 

 )کیلوگرم(                                                                                             گردان کشف شده                         و روان انواع مواد مخدر -2-2

  (1)جمع سال
 مواد افیونی

 (1)سایر مواد آمفتامین(شیشه)مت (1)کانابیس

 مرفین (2)هروئین تریاک

1171 ............................  303499 411494 94171 99147 903999 9911 3049 

1174 ............................  731179 499947 99394 99937 17111 1190 97193 

1178 ............................  110710 749974 93109 91397 904390 93794 93037 

8211 .......................  9977304 117031 93099 93919 991449 99949 99491 

 اجزاء به دلیل گرد کردن است. اختالف سرجمع با (1

 باشد.شامل سوخته تریاک، شیره تریاک، کوکائین و ... می (2

 .باشدشامل حشیش و گراس می (1 

 باشد.شامل کراک و کریستال نیز می (1

 .ریاست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر -ماخذ
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 گردان کشف شدهانواع مواد مخدر و روان -8-2

 
 2-2مبنا: جدول 

 
 

 هاگردانو پذیرش درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانمراکز تعداد  -2-2

 سال

ها گردانمراکز مجاز درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان

 11موضوع ماده 

مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع 

 ذیل آن 2قانون و مجری تبصره  11ماده 

 تعداد افراد پذیرش شده تعداد مراکز تعداد افراد پذیرش شده تعداد مراکز

1171 ....................................................  3499 9911701 171 39441 

1174 ....................................................  3734 9931113 119 903919 

1178 ....................................................  3491 9947090 144 19947 

8211 ...........................................  3491 9990019 190 11319 

 ریاست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. -ماخذ

 
 

 تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و بعد خانوار تعداد مددجویان  -2-2

 
 سال

 جمع

 زن مرد

 نفر 7تا  1 ترنفر و کم 1 جمع
نفر و  10

 تربیش
 جمع

نفر و  1

 ترکم
 نفر 7تا  1

نفر و  10

 تربیش

1171 .........................  99410909914304999914999191111019999134794711409114
1174 .........................  919041091740919917931997711310909147911091711999199
1178 .........................  9499141911199091901479993077149033311901149919391939
8211 .....................  9430390 9179141 9194990 991193 799 9903919 904191119310 947 

 سازمان بهزیستی کشور. -ماخذ
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 سازمان بهزیستی کشور برحسب نوع پروندهتعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در  -2-2

 شبه خانواده توانمند سازی خانواده و زنان های اجتماعی آسیب جمع سال

1171 .....................................  1991799371114319194931
1174 .....................................  1719941031110993194939
1178 .....................................  4919901311911140091193
8211 ...............................  479999 43441 173491 91011 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ

 

 توان در سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و نوع معلولیتتعداد مددجویان کم -1-2

 جمع سال
 مرد

 صوت و گفتار شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی

1171 ........................  9191790 900331 919911 999037 77791 999743 9191790 

1174 ........................  9110999 994494 931139 991919 33999 999919 9110999 

1178 ........................  9790171 997113 199049 911999 14190 9979919790171 

8211 ...................  9711999 999914 193411 913499 900911 991911 44911 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ
 

 

 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور -1-2

 سال

 های صدای مشاورهتماس مراجعان به مراکز مشاوره

 جمع غیر دولتی دولتی جمع
تماس با صدای مشاور 

1180 
 تماس با کد ده رقمی

1171 .........................  9099013 41901 143719 9134091 194907 91971 

1174 .........................  9900741 70191 9091311 9091399 171791 10034 

1178 .........................  9971713 73093 9909770 9999019 9991119 3119
8211 ....................  199997 19110 333997 9714999 9719499 9190 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ

 

 

 

 سال
 زن

 صوت و گفتار شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی

1171 .....................  11933 917109 999191 94797 73099 93399 

1174 .....................  41113 993011 914190 19939 37131 97131 

1178 .....................  79917 911909 919093 14974 19110 97191

8211 .................  71917 913334 911979 17111 11117 19743 
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 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور -0-2

 
 2-1مبنا: جدول 

 

 

 تعداد مرگ و میرهای غیرطبیعی برحسب جنس و به تفكیک علت فوت -80-2

 جمع  سال / فصل
 ناشی از غرق شدگی ناشی از سالح سرد رانندگی ترافیكیناشی از حوادث 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ......................  94379 94909 99701 9119 790 499 903 9094 313 943 

1174 ......................  97713 97939 99113 9791 790 110 910 191 300 991 

1178 ......................  91714 94114 99914 9410 304 439 999 9971 9071 909 

1177 ......................  9119391914 99419 9701 370 713 999 9933 131 901 

 99 909 999 99 949 931 497 9404 9919 3190  ...... 1178زمستان 

 17 911 999 97 911 999 414 9394 9139 1701  ............  1177بهار 

 31 114 111 97 999 910 711 9403 1107 90379  ...... 1177تابستان 

 91 949 937 93 939 999 411 9997 9339 1979  ............ 1177پاییز 

 91 990 911 90 943 913 491 9090 9491 1144  ...... 1177زمستان 

 14 911 911 93 973 914 399 9999 1991 90999  ............... 1100بهار

 14 194 139 94 994 919 339 9493 1199 99994  ...... 1100تابستان 

 94 910 994 93 910 993 334 9490 1104 99034  ............ 1100پاییز 

 91 911 949 99 979 911 791 9103 9497 1103  ...... 8200زمستان
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 بر حسب جنس و به تفكیک علت فوت )دنباله( یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م -80-2

 سال / فصل
 ناشی از سقوط از بلندی ناشی از برق گرفتگی ناشی از سوختگی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ............................  9410 199 791 404 111 17 9747 9117 970 

1174 ............................  9139 191 414 441 409 49 9793 9179 911 

1178 ............................  9311 9999 719 441 493 19 9390 9119 973 

1177 ............................  9399 9991 707 791 444 79 9904 9739 991 

 43 914 191 1 999 994 990 971 131  ............ 1178زمستان 

 44 109 143 91 914 970 971 913 177  ................... 1177بهار 

 904 179 173 91 997 944 974 919 191  .............. 1177تابستان

 79 114 141 93 917 971 914 919 107  ................. 1177پاییز 

 71 199 119 99 994 993 914 999 103   ............ 1177زمستان 

 909 140 149 90 943 933 911 913 117  ..................... 1100بهار

 994 111 790 90 949 919 911 900 111  .............. 1100تابستان

 34 170 114 91 909 991 909 919 119  ................. 1100پاییز 

 31 190 101 91 991 993 971 939 114 ........... 8200زمستان

 

 سال / فصل
 از فوت ریلی و قطارناشی 

 ناشی از مسمویت

 ناشی از مسمویت دارویی مسمومیت با سم

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ...........................  17 10 7 119 440 999 717 141 939 

1174 ...........................  43 49 7 9917 719 191 713 130 993 

1178 ...........................  31 70 91 9910 394 191 104 973 993 

1177 ...........................  79 49 90 9999 741 141 130 999 917 

 17 71 999 11 901 900 1 1 91  ............ 1178زمستان 

 17 49 991 900 919 919 0 91 91  ................... 1177بهار 

 39 909 939 991 937 909 1 91 99  ............. 1177تابستان

 13 39 910 907 909 990 1 99 91 ................. 1177پاییز 

 49 73 991 919 994 941 9 93 90   ............ 1177زمستان 

 74 79 911 993 999 910 4 99 91  .................... 1100بهار

 79 19 941 994 911 979 1 90 91  ............. 1100تابستان

 903 999 991 910 939 199 9 99 91  ................. 1100پاییز 

 19 909 919 994 910 934 9 91 91  .......... 8200زمستان
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 بر حسب جنس و به تفكیک علت فوت )دنباله(         یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م -80-2

 سال / فصل

 مخدرناشی از سوء مصرف مواد از مسمویتناشی 

 محرک ناشی از مواد مخدرمواد  ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ..............................  744 141 909 9439 9919 990 971 919 99 

1174 ..............................  711 179 974 9910 9199 197 999 910 19 

1178 ..............................  731 110 911 9010 149 993 907 939 91 

1177 ..............................  194 419 991 177 319 31 999 919 99 

 1 19 17 93 991 919 34 949 913  .............. 1178زمستان 

 1 11 19 99 911 947 91 919 939  ...................... 1177بهار 

 1 40 41 99 999 911 93 11 79  ................ 1177تابستان

 1 91 19 99 977 913 11 943 999  .................... 1177پاییز 

 1 19 19 91 993 917 999 994 111   .............. 1177زمستان 

 1 11 11 90 907 997 91 11 999  ....................... 1100بهار

 99 19 49 94 919 997 91 99 10  .............. 1100تابستان 

 90 39 19 94 993 911 19 930 999  .................... 1100پاییز 

 94 49 77 99 919 974 909 999 191  ............. 8200زمستان

 
 

 سال / فصل

 مخدر ناشی از سوء مصرف مواد

Pسایر 

 ناشی از مصرف چندگانه مخدرناشی از داروی  (1)

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ..............................  0000000000000000001911 

1174 ..............................  0000000000000000003119 

1178 ..............................  9103 9111 911 9947 9990 997 1990 

1177 ..............................  9011 9479 931 9919 9999 939 1110 

 9141 99 947 911 79 191 114  ............... 1178زمستان 

 9313 19 904 911 30 101 131  ...................... 1177بهار 

 9419 10 931 991 991 193 119  ................ 1177تابستان

 9997 14 931 990 31 971 141  .................... 1177 پاییز

 9999 19 993 910 901 140 141  ............... 1177زمستان 

 9140 14 911 100 900 199 199  ....................... 1100بهار

 9493 11 991 941 901 113 119  ................ 1100تابستان

 9114 10 911 911 991 139 417  .................... 1100پاییز 

 0210 28 221 280 882 228 222  ............ 8200زمستان
 ز شدن است.یاز حلق آو یر ناشیو مرگ و م یگر کشی، دیر شامل موارد خودکشیسا (1

 .یقانون یسازمان پزشك -ماخذ
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 تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار برحسب جنس -88-2

 سال
 ناشی از حوادث کار

 زن مرد جمع

1171 ..............................................................................  9419 9471 93 

1174 ..............................................................................  9491 9494 1 

1178  .............................................................................  9719 9719 90 

1177 ..............................................................................  9397 9719 94 

 1 937 919  ............................................................... 1178زمستان 

 9 911 914  ..................................................................... 1177بهار 

 91 190 191  ............................................................... 1177تابستان 

 1 177 139  .................................................................... 1177 پاییز

 9 101 199  ............................................................... 1177زمستان 

 3 111 147  ........................................................................1100بهار

 9 197 191  ................................................................ 1100تابستان

 9 139 131  .................................................................... 1100پاییز 

 9 199 191  ..................................................... 8200زمستان

 .یقانون یسازمان پزشك -ماخذ

 

 مشمول قانون کار هایکارگاهتعداد آسیب دیدگان شغلی در  -80-2

 منجر به غیر فوت منجر به فوت جمع سال / فصل

1171 ................................................................................  90417 319 1311 

1174 ................................................................................  1114 473 1993 

1178  ...............................................................................  1719 794 1091 

1177 ................................................................................  99110 109 99437 

 4019 179 4141  ................................................................. 1178زمستان 

 9999 911 9139  ..................................................................... *1177بهار 

 9749 991 9137  .............................................................  *1177تابستان 

 9171 991 9309  .................................................................... *1177 پاییز

 9341 911 9099  .............................................................  *1177زمستان 

 9911 941 9111  ....................................................................... *1100بهار

 9919 990 9409  ............................................................... *1100تابستان 

 9717 919 9131  ..................................................................... *1100پاییز 

 9490 919 9739  ...................................................... *8200زمستان

  آمار مقدماتی است. *

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -ماخذ
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 ک موضوع یبرحسب جنس و به تفك ینینات بالیتعداد معا -82-2

 سال 

 موارد معاینات نزاع و درگیری کل

 نزاع روانی نزاع جسمانی
 روانی جسمی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ..........................  119399 930 179909 979194 13474 991 999 909 

1174 ..........................  133197 104 101379 914799 903910 149 914 944 

1178 ..........................  139147 111 117990 931743 907119 317 177 970 

1177 ..........................  131971 9999 101937 914197 903940 191 111 910 

 77 909 971 91491 71199 11913 990 999909  .......... 1178زمستان 

 71 999 931 94091 909091 997013 991 914919  ................  1177بهار 

 991 911 931 91349 991939 940011 997 931017  .......... 1177تابستان 

 39 991 997 91490 31911 999771 970 999973  .............. 1177پاییز  

 13 910 913 99719 39143 901999 911 999414  .......... 1177زمستان 

 11 949 917 99131 990910 919991 991 949910  ................... 1100بهار

 999 944 911 91113 999374 911971 997 970191  ............ 1100تابستان

 909 941 979 93043 33031 994917 911 991171  ................. 1100پاییز 

 39 909 931 99179 74300 900779 999 997419 .......... 8200زمستان

 

 سال

 موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری

 روانی جسمی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ........................................  39791 1470 77011 11 1 10 

1174 ........................................  39414 1949 71131 11 91 91 

1178 ........................................  31917 9799 39491 919 11 909 

1177 ........................................  30937 9119 77914 939 90 979 

 91 4 19 97993 391 93919  ........................ 1178زمستان 

 91 9 90 93493 477 91911  ................................ 1177بهار 

 13 0 13 99993 311 91099  ......................... 9911تابستان 

 11 1 19 97730 791 93101  ............................. 1178پاییز  

 14 1 19 97430 411 93971  ........................ 1177زمستان 

 19 91 17 90910 791 90311  ................................. 1100بهار

 94 9 93 90390 799 99119  .......................... 1100تابستان

 99 9 99 97743 111 93999  .............................. 1100پاییز 

 94 9 97 94109 197 94191  ..................... 8200زمستان

 .یقانون یسازمان پزشك -ماخذ
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 نزاع و درگیری جسمانی معاینات بالینیتعداد  -2-2

 
 2-82مبنا: جدول 

 

 

 تعداد موارد مراجعه )معاینات جسمانی( سقط درمانی و تعداد موارد صدور مجوز سقط درمان -82-2

 موارد صدور مجوز سقط موارد مراجعه )تشكیل پرونده( سال

1171 .............................................................................................  99091 1911 

1174 .............................................................................................  99199 1031 

1178  ............................................................................................  99904 3111 

1177 .............................................................................................  99199 3117 

 9931 9093  .............................................................................. 1178زمستان 

 9099 9707  ..................................................................................  1177بهار  

 9903 9391  .............................................................................. 9911تابستان 

 9990 9397  ................................................................................... 9911پاییز 

 9914 9041 ..........................................................................9911زمستان 

 9919 9199  ...................................................................................... 9100بهار

 9909 9111  ............................................................................... 9100تابستان

 9009 9719  ................................................................................... 9100 پاییز

 9990 9399  ..........................................................................9100زمستان

 .یقانون یسازمان پزشك -ماخذ
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 تعداد موارد مراجعه سقط درمانی و موارد صدور مجوز سقط درمان -2-2
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 زانن و خانواده
 تعاریف و مفاهیم

 گر را دارد.فردی است كه با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه بیمه شده:

نفر  9، یینفر كاردان ماما 9حداقل  یاست كه دارا ییروستا یو درمان یمستقر در روستا و در جوار مراكز بهداشت یواحد :یمانیالت زایتسه

 د. داریاعزام م یمارستانین بخش بیتركیده را به نزدیچیكمك كرده و موارد پ یعیطب یهامانیساعته به زا 91ك راننده آمبوالنس كه یزكار و یتم

پرسنل آموزش دیده،  -9منظور از زایمان به كمک افراد دوره دیده، زایمان به كمک یکی از افراد زیر است: زایمان انجام شده توسط افراد ماهر: 

های مامایی كه بتوانند زایمان طبیعی را اداره نمایند و همچنین عوارض زایمان را تشخیص هارتافرادی با مپزشک )متخصص یا غیرمتخصص( یا 

  و ارجاع دهند.

گردد كه به دلیل فقدان سرپرست، ، به خانوار نیازمند مورد حمایتی اطالق میبا سرپرست زن تیمورد حما ازمندیخانوار ن: رزنان سرپرست خانوا

وسسات ها یا مهادها، نیت اشخاص حقیقی یا دستگاهفوت، از كارافتادگی، طالق، معلولیت و بیماری سرپرست یا استیصال و درماندگی مورد حما

 گیرد.حمایتی قرار 

انوار خ یهانهیاز هز یاا بخش عمدهین تمام یت تامیشود و معمواًل مسئولین عنوان شناخته میاز خانوار كه در خانوار به ا یعضو :سرپرست خانوار

ن ا زیتواند مرد یم ست وین عضو خانوار نیترن فرد لزومًا مسنیخانوار را بر عهده دارد. ا یهادرامدنه كردن یدر مورد نحوه هز یریگمیا تصمیو 

 ك نفره، همان شخص سرپرست خانوار است.یباشد. در خانوار 

بدون در نظر گرفتن طول مدت و محل  یا در فاصله چهل و دو روز بعد از خاتمه حاملگیمان ی، زایك زن هنگام حاملگیمرگ  ر مادران:یمرگ و م

 یرعمدیا غی یل حوادث و سوانح عمدیباشد. مرگ به دل یمربوط به حاملگ یهاا درمانی ین كه علت مرگ، حاملگیو بدون توجه به ا یحاملگ

 شود: یم میبه دو گروه تقس یرد. مرگ مادریگین گروه قرار نمیدر ا

 به وجود آمده باشد. یا پس از خاتمه حاملگیمان، ین زای، حیجه مشکالت حاملگیمًا در نتیكه مستق یم: مرگیمرگ مستق -9

م علل یقجه مستیافته و نتیگسترش  یكه در طول حاملگ ییهایماریا بیكه قباًل موجود بوده  ییهایماریاز ب یگ ناشم: مریرمستقیمرگ غ -9

 د شده است.یتشد یحاملگ یولوژیزیله آثار فیبه وس یست ولین یحاملگ
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  :گزیده اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 1171 سال در خانوار هزار 21141 از که طوری به است داشته صعودی روندی 1177 تا 1171 سال از هاخانوار تعداد

هزار  20010 به 18178 از طی  این دوره در شهری خانوار تعداد. است رسیده 1177در سال  خانوار هزار 21111 به

 .است هزار خانوار رسیده 1114 به 1041 از روستایی نقاط در و خانوار

 180012 به ترتیب از( ره) خمینی امام امداد کشور و کمیته بهزیستی سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان تعداد

 . است رسیده 1177 سال نفر در 1184281و  212188 به 1171 سال در نفر 1111101و 

در طی دوره زمانی  یاجتماع نیتام مهیب یدارا یستیتحت پوشش سازمان بهز سرپرست خانوار یشهرتعداد زنان 

نفر در  17111به تعداد  1171نفر در سال  11088روندی کاهشی داشته است به طوری که از تعداد  1177تا  1171

 رسیده است. 1177سال 

 روندی دارای زنده تولد 100000 در زایمان هنگام به مادران میر و مرگ نرخ زنان، باروری به مربوط هایشاخص در

 سال در 4/14 به 1171 سال در نفر 1/18 از رقم این. است داشته 1174 تا 1171 هایسال زمانی دوره در کاهشی

 .است رسیده 1174

 رسیده است.1177سال  مرکز در 100به   1171سال مرکز در  11خانواده از  و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد
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 ها و بعد خانوار به تفكیک مناطق جغرافیاییتعداد خانوار –8-2

 )هزارخانوار(تعداد خانوار  )نفر( بعد خانوار
 سال

 جمع شهری   روستایی    جمع شهری   روستایی 

19/9 91/9 91/9 4071 93113 91479 1171 ................  
19/9 99/9 94/9 4019 91077 91941 1174 ................  
91/9 91/9 91/9 4904 91149 91447 1178 ................  

93/9 94/9 99/9 4997 90010 94944 8211 .............  
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

  ها به تفكیک مناطق جغرافیاییبعد خانوار -8-2

 
  2-8مبنا: جدول 

 

 

 )ره(تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی  -0-2

 (ره) خمینی امام امداد کمیته کشور بهزیستی سازمان جمع سال

9914 ...................................................................................................  9994493 9300999914404
9917 ...................................................................................................  9199791 9199119939191
9913  ..................................................................................................  9117119 9114199909719
9911 .............................................................................................  9191141 919433 9937939 

 سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( -ماخذ

 

 دارای بیمه تامین اجتماعی سرپرست خانوارتحت پوشش سازمان بهزیستیشهری تعداد زنان  -2-2

 بیمه اجتماعی زنان شهری سال

9914 ...........................................................................................................................  19033 

9917 ...........................................................................................................................  10110 

9913  ..........................................................................................................................  11131 

9911 ....................................................................................................................  11949 

 سازمان بهزیستی کشور. -ماخذ

1

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1171 1174 1178 1177

روستایی  شهری   کل 
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 های مربوط به باروری زنان شاخص -2-2

های انجام شده توسط نسبت زایمان

 افراد ماهر

هنگام زایمان  مادران بهنرخ مرگ و میر 

 تولد زنده 100000در 

 نرخ باروری عمومی
 سال

 جمع شهری   روستایی 

000 9/93 4/9 0/9 9/9 9911 ..................................  

9/11 9101 000 000 000 9914 ..................................  

1109 9707 000 000 000 9917 ..................................  

000 000 000 000 000 9913  .................................  

0/11 000 000 000 000 9911 ................................  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. -ماخذ

 
 
 

                                                      خانواده و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد -2-2

 تعداد مراکز سال

9914 ..........................................................................................................................  44
9917 ..........................................................................................................................  9
9913 .........................................................................................................................  999
9911 ...........................................................................................................................  900 

 .ورزش و جوانانوزارت  -ماخذ

 

 

 زمان تولد اولین فرزند به تفكیک مناطق جغرافیاییمیانگین سن مادران در  -0-2

 
  8-82مبنا: جدول 
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  فرهنگ
 

 مفاهیمتعاریف و 

ریزی قبلی در سالن، تاالر و فضای باز تجهیز شده برای جمعی از ای كه به صورت زنده با برنامهموسیقی ای موسیقی )كنسرت(:هاجرای صحن

 شود.مخاطبان اجرا می

 كند.یم یهارتو م ی، هنریعلم یرسمری( است كه با كسب مجوز اقدام به آموزش غیدولتری)غیخصوص یاموسسه: یآموزشگاه آزاد هنر

 و انتشار است. ك نوبت چاپیك اثر در یاز  ر شدهیا تکثی چاپ یهاتعداد نسخه شمارگان:

 و اماكن از هاموزهفردی است كه با هدف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و گذران اوقات فراغت از تاریخی:  - بازدیدكننده از موزه و اماكن فرهنگی

 كند.تاریخی دیدن می-و اماكن فرهنگی هاموزه

كه واجد یک یا چند ارزش از تاریخی و هنری باشد. بنای معاصری  هر بنایی كه واجد یک یا چند ارزش فرهنگی، فرهنگی: -بنای تاریخی

 شود.فرهنگی محسوب می -باشد نیز بنای تاریخی رویداد - های فوق یا ارزش مکانارزش

هنری دیداری و شنیداری كه به صورت زنده توسط یک یا گروهی از هنرمندان )بازیگران( در مدت زمان معین برای تماشاگران  تئاتر)نمایش(:

 شود.م و كمدی تراژیک تقسیم میراآید و از لحاظ محتوا و مضمون به تراژدی، كمدی، ملودبه اجرا در می

ا نامشخص یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یكه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د :رسانه برخط

مراه را فراهم تلفن ثابت و ه یهابلوتوث، شبکه یبر فناور یمبتن یها، شبکهیمحل یها، شبکهیهانگسترده ج ر شبکهیق بستر شبکه نظیرا از طر

 آورد. یم

ل، مصاحبه و گزارش را در یتال(، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی)د یط رقومیطور مستمر در مح كه به یاهرسان رسانه الکترونیک برخط:

 ها بهسانهگونه رنید و انتشار محتوا در ایكه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پاید. مانند خبرگزارینمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو

  و بدون توقف است. یاهلحظ صورت

ی كه همانند رسانه مکتوب به لحاظ زمانی دارای ترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمانی معین، به صورت ارسانه رسانه الکترونیکی غیربرخط:

  شود.های داده منتشر میماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر روی انواع حامل نامه،هفته روزانه،

متری، ویدیویی و یا دیجیتالی، برخوردار از ابعاد میلی 70و  93امکانات نمایش فیلم صندلی، داشتن  900به مکانی دارای مجوز با حداقل  :سینما

، یهای فنی و ایمنی، متشکل از یک یا چند سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، نمازخانه، قسمت ادارهای ساختمانی، استانداردمناسب و ویژگی

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میگیشه فروش بلیط، اتاق آپارات، سرویس

ی، سرگرمی، آموزش هایبرنامهفرآیند تهیه، تامین، آماده سازی، تکثیر، توزیع و عرضه محصوالت سمعی و بصری تحت  :شبکه نمایش خانگی

 فشرده، كاست و...( در تیراژ انبوه و برای دسترسی عموم مردم را گویند.های قابل عرضه )مانند نوار ویدیو، لوح سینمایی و غیره بر روی قالب
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 و ذوق ت،یخالق تیمحور با یقانون و یشرع ضوابط تیرعا ضمن كه است یسنت و یهنر عیصنا از یامجموعه رانیا یدست عیصنا دستی:صنایع 

 دست با مدتًاع، یگروه ای یفرد صورت به محصول دیتول و ساخت ندیفرآ و شودیم دیتول دسترس قابل هیاول مواد از یریگبهره با یشناسییبایز

 وشاکپ، یدارریغ و یدار یهابافته، یسنت ینساج لیقب از یدست عیصنا و دستباف فرش یهارشته. ردیگیم انجام ازین مورد ابزار كمک با و

 نه،یآبگ ،ینتس یهایرودوز استخوان، یدست عیصنا ،ییایدر یدست عیصنا ،یریحص و یچوب یدست عیصنا ک،یسرام و سفال ،یسنت یكاش ،یسنت

 قانون 9 ماده) .باشندیم شده ادی های گروه به وابسته یهاشهیپ و یكار نایم ،یسنت یهاساز ،یسنت ینقاش و یطراح ،یكاغذ یدست عیصنا

 (یدست عیصنا فعاالن و استادكاران، هنرمندان از تیحما

ریق تواند از طها میحق مالکیت وجود دارد و مالکیت آنها تقاضا و امکان ایجاد ها محصوالتی با ماهیت فیزیکی هستند كه برای آنكاال ها:كاال

اده ها یا جامعه یا برای استفهای خانوارها و خواستهها برای پاسخگویی نیازمبادله در بازار از یک واحد نهادی به واحد نهادی دیگر منتقل شود. كاال

شود كه توسط تولیدكننده به بازار عرضه و با بارتی به محصوالتی اطالق میگیرند یا به عها و خدمات مورد تقاضا قرار میدر تولید سایر كاال

 شود.های انسانی میدریافت بهای آن، باعث رفع نیاز

و    های فرهنگیموسسه فرهنگی و غیر انتفاعی وابسته به مسجد كه دارای مجوز از دبیرخانه ستاد عالی كانون كانون فرهنگی، هنری مسجد:

 پردازد.ر است، و براساس مقررات در محدوده مسجد به فعالیت فرهنگی و هنری میهنری مساجد كشو

 باشد.مجموعه چاپی و خطی از موضوعات مختلف كه با عنوان مشخص جلد شده و دارای شابک میكتاب: 

انی رسچاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالعها و نشریات ادواری و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، غیر كتاب در آن مجموعهكه  مکانی كتابخانه:

 ای منظم گردآوری شده باشد. و دسترسی برای مطالعه، تحقیق و مراجعه به گونه

ها و نشریات ادواری و دیگر موارد مکانی در داخل یا خارج از مسجد )تحت نظارت هیات امنای مسجد( كه در آن مجموعه كتاب كتابخانه مسجد:

 ای منظم گردآوری شده باشد.رسانی برای مطالعه، تحقیق و مراجعه، به گونهپی، غیرچاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالعمشابه اعم از چا

ساعت  91ی كه فرد یا افرادی در طی سفر به مکانی خارج از محیط معمول زندگی خود برای مدت زمان حداقل هایفعالیتمجموعه  گردشگری:

دهد به شرط اینکه از محل مورد بازدید )مقصد( حقوق و دستمزد دریافت با هدف تفریح، تجارت و غیره انجام میو حداكثر یک سال متوالی 

 نکند.

 عنوان گردشگر)یا بازدیدكننده با اقامتبازدیدكننده )داخلی، ورودی یا خارجی( به شرط اینکه سفر وی شامل یک شب اقامت شود، به  گردشگر:

 شود.میبندی شبانه( طبقه

 گردشگری افراد غیرمقیم ورودی به یک مقصد هدف است.  گردشگری ورودی:

 های سیاسی كشور خود است.های خارجی و خارج از مرزگردشگری افراد مقیم یک كشور به كشور گردشگری خروجی:

ا و هها، روشیندآجدید، محصوالت، فرانشای به طرح اولیه یا خلق دفردی است كه به صورت سازمان یافته و به طور حرفه محقق)پژوهشگر(:

 پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد.های جدید میسیستم

یاسی، گوناگون س هایو شماره به صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی در زمینه تاریخ و ثابت با نام طور منظم به كههستند نشریاتی : مطبوعات

شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار به روزانه و غیرروزانه، از نظر محتوا به عمومی و تخصصی، از منتشر می ...ورزشی، هنری واجتماعی، علمی، 

 د. شونالمللی و از نظر مخاطبان به عام و خاص )مانند كودكان و نوجوانان، جوانان و زنان( تقسیم مینظر گستره توزیع به محلی، ملی و بین

های آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف بدون هدف مادی كه در ای است دائمیموزه موسسه موزه:

ها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زیست او، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن هاموزه

 وری معنوی است.بررسی و بهرهبرای 



    0011زمستان  گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران                                                                                                   فرهنگ

18 

 

 ی آن به نحوی كه برای طبع انسانهنر سازماندهی اصوات در زمان، برمبنای قیود زیباشناختی حاكم بر هر فرهنگ موسیقیایی و ارائه موسیقی:

 خوشایند باشد.

اهداف و مقاصد فرهنگی، هنری اعم از شخصیت حقوقی كه تحت عناوین موسسه، مركز، كانون، بنیاد و یا انجمنی یا  موسسه فرهنگی هنری:

 رسانی با اخذ مجوز از وزارتانتفاعی یا غیرانتفاعی برای فعالیت در یک و یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، خبری و اطالع

 شود.می تاسیسها و ثبت در اداره كل ثبت در اداره كل ثبت شركت فرهنگ و ارشاد اسالمی

: شخصیت حقوقی كه با مجوز هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت توسط اشخاص حقیقی یا ی قرآن و عترتموسسه فرهنگ

 كند.ای فعالیت میهای آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی، هنری و رسانهسازی قرآنی در زمینهشده و در راستای فرهنگ تاسیسحقوقی 

 هایها محدودیتی وجود ندارد و غالبًا سرویسشود و برای تعداد تخت در اتاقستفاده مسافران ایجاد میكه برای ااقامتگاه عمومی پذیر:مهمان

تقسیم  9تا  9بهداشتی، حمام و اتاق نشیمن مشترک است. مهمان پذیر با توجه به مشخصات ساختمانی و تجهیزات به چهار گروه ممتاز و درجه 

 شود.می

 شود.مصور كه به صورت چاپی و یا الکترونیکی )به شکل دیجیتال( در اشکال مختلف منتشر میهر نوع اثر مکتوب یا  نشریه:

دستی مکانی به صورت دایم یا موقت كه هدف اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل یک گروه نمایشگاه صنایع  دستی:نمایشگاه صنایع 

 دستی است. های صنایعاصلی، رشته یا زیرمجموعه رشته
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  :گزیده اطالعات

 919390از  نمایس یهاسالن تیسالن، ظرف 494سالن به  191از  نمای، تعداد سالن س9911تا  9914 یدر دوره زمان

 یینمایس یهالمیاست. تعداد ف دهیهزار نفر رس 471هزار نفر به  99317و تعداد تماشاگران از  یصندل 949134به 

 یهالمیمذكور تعداد ف یاست. در دوره زمان دهیرس 9911مورد در سال  49به  9914مورد در سال  13شده از  دیتول

 است.  دهیرس 9911در سال  لمیف 99به  9914در سال  لمیف 39اكران شده از  یینمایس

 

 یكاهش یروند یو اجرا شده و تعداد دفعات اجرا دارا دیتول یهاشی، تعداد نما9911 و 9914 هایمقایسه سال در

 909333مورد و تعداد دفعات اجرا از  1109به  4190و اجرا شده از  دیتول یهاشیكه تعداد نما یطور بوده است به

 است.  دهیهزار نفر رس 9110به  1171دوره تعداد تماشاگران از  نیاست. در ا دهیرس 7190به 

 

 9111به  9914مورد در سال  4141از  یقیموس یاصحنه یدفعات اجرا تعداد، 9911 تا 9914 دوره زمانیدر 

 است. دهیرس 9911مورد در سال 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 یچاپ یهارسانه نیمورد و تعداد عناو 11011به  9914عنوان كتاب در سال  11911منتشر شده از  یهاتعداد كتاب

 است.  دهیرس 9911عنوان در سال  4199عنوان به  4939از 

مساجد  یهاكتابخانه و تعداد كتابخانه 9117كتابخانه به  9194از  یعموم یهاتعداد كتابخانه 9911تا  9914دوره  در

 9119349از  یدوره زمان نیدر ا یعموم یهاكتابخانه یاست. تعداد اعضا دهیكتابخانه رس 7017كتابخانه به  7933از 

 است. دهیرس نفر 9179999به 

 یموسسات فرهنگ ،یآزاد هنر یهاشامل آموزشگاه یهنر ،ی،  تعداد مراكز فرهنگ9911تا  9914 یهاسال نیب

 هاند بداشته شیمساجد افزا یهنر ،یفرهنگ یهاپروانه و كانون یقرآن و عترت دارا یفعال، موسسات فرهنگ یهنر

 9991فعال،  یهنر یموسسه فرهنگ 9419به  9111 ،یآزاد هنر آموزشگاه 4031به  1047از  بیكه به ترت یطور

 رییمساجد تغ یرهن ،یكانون فرهنگ 91390به  91911پروانه و  یقرآن و عترت دارا یموسسه فرهنگ 9914به 

 است. افتهی

 
 

 

 
 

 9014931 برابر به ترتیب تاریخی فرهنگی، اماكن و هاموزه از و خارجی ایرانی بازدیدكنندگان تعداد ،9100 زمستان در

 یافته افزایشنفر  94711 و 471319 تعداد به ترتیب قبل سال مشابه فصل به نسبت كه است بوده نفر 91940 و

 است.
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اند. همچنین، از درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده 7901، 9913های ایرانی به سفر رفته در سال خانواراز كل 

 اند.درصد وسیله نقلیه شخصی داشته 1901اند، هایی كه سفر نرفتهخانوار

 دوره این در. است اقامتگاه رسیده 99407 به 9991 از ،9911 تا 9914 زمانی دوره در كشور اقامتی اماكن تعداد

 .است افزایش یافته 119144 به 911793 از تخت تعداد و 919119 به 19109 ها ازاتاق اقامتگاه تعداد

و  19379، 919711ورودی به كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر مسافران ، 9911 زمستاندر 

كاهش داشته نفر  9970و  919701، 9901349اند كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب نفر بوده 9391

، 991103 برابر بیبه ترت ییایو در ییهوا ،ینیبه كشور از راه زم یورودگردشگران  ،9911 زمستاناست. در 

نفر افزایش  94 و 997كاهش، نفر  91199به ترتیب  9911بوده است كه نسبت به فصل پاییز نفر  11و  91171

خروجی از كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر  مسافرانهمچنین در این فصل تعداد داشته است. 

 1317 و 931147، 19199اند كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب نفر بوده 97131و  999171، 977100

 .كاهش داشته استنفر 

 9911 زمستاندر نفر بوده است.  193940، 9911سال  دركشور اول  90تفکیک  به ورودی گردشگران تعداد

افغانستان به ترتیب از كشورهای  كه باشدمینفر  917199 ،كشور اول 90به تفکیک  گردشگران ورودیتعداد 

 1701 ارمنستاننفر،  7711 آذربایجاننفر،  90719روسیه ، نفر 99111 ، عراقنفر 94717 ، تركیهنفر 31799

 وده است.ب نفر 9901 و لبناننفر  9194، امارات نفر 9731 ، پاكستاننفر 9719 ، عماننفر

 

 

 

 

 

 

 3314به  9914نفر در سال  1317های آموزشی تخصصی ویژه شاغالن صنایع دستی از تعداد آموزش دیدگان دوره

 درصد رشد داشته است. 0/19رسیده است كه  9911نفر در سال 

میلیون  999به  9914میلیون دالر در سال  939صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی از  ارزش كل

ارزش كل صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی  9100 زمستاندر  است. رسیده 9911دالر در سال 

 میلیون دالر افزایش داشته است. 3/19 میلیون دالر بوده است كه نسبت به فصل قبل 0/999
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 نما و تعداد تماشاگران یهای سسالن تیتعداد و ظرف -8-2

 تماشاگران )هزار نفر( های سینماظرفیت سالن های سینماتعداد سالن سال

1171 .............................................  191 919390 99317 

1174 .............................................  114 913907 93117 

1178 .............................................  491 949494 94999 

8211 .....................................  494 949134 471 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
 

 های سینمایی تولید و اکران شده تعداد فیلم -0-2

 های سینمایی اکران شدهفیلم های سینمایی تولید شدهفیلم سال

1171 .............................................  13 39 

1174 .............................................  39 30 

1178 .............................................  33 71 

8211 .....................................  49 99 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
 

 و اجرای نمایش و تعداد تماشاگرانظرفیت تولید  -2-2

 تماشاگران )هزار نفر( تعداد دفعات اجرا های تولید و اجرا شدهتعداد نمایش سال

1171 ..............................................  4190 909333 1171 

1174 .............................................  7913 31177 3900 

1178 .............................................  4191 11109 1499 

8211 .....................................  1109 7190 9110 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
 

  یش خانگیشده در شبكه نما عرضه یهالمیعناوین فشمارگان و  -2-2

  سال
 شمارگان

 )هزار نسخه( 

 عنوان فیلم

 خارجی ایرانی جمع

1171 ..............................................  97130 141 940 901 

1174 ..............................................  99911 994 911 947 

1178 ..............................................  93790 991 990 1 

8211 ......................................  000 000 000 000 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
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 ای موسیقی اجرای صحنه دفعات -2-2

 جمع سال

1171 ..........................................................................................................................  4141
1174 ..........................................................................................................................  1311
1178 ..........................................................................................................................  4103
8211 ......................................................................................................  9111  

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ 
 

 

 (8)چاپی هایرسانهمنتشر شده و  هایکتابتعداد عناوین و شمارگان  -2-2

 سال
 های چاپیعناوین رسانه های منتشر شدهکتاب

 عمومی تخصصی اختصاصی جمع شمارگان عناوین

1171 ...................................  11911 911933 4939 311 9717 9499 

1174 ..................................  909994 991703 7191 9079 9119 1194 

1178 ..................................  901134 913493 3094 9911 9010 1717 

8211 .............................  11011 991997 4199 137 9113 9117 

 دوفصلنامه و سالنامه است.نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، نامه، دو هفتهشامل روزنامه، هفته (1
 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ

 
 

 ت یناشران برحسب جنس و وضع فعال -2-2

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -ماخذ

 
 

 مساجد  یهاها و تعداد کتابخانهموجود در آن هایکتاب، نسخه یعموم یهاتعداد کتابخانه -1-2

 های مساجدکتابخانه های عمومیهای موجود در کتابخانهکتاب های عمومیکتابخانه سال

1171 .........................................  9194 19444 7933 

1174 .........................................  9131 19190 7113 

1178  ........................................  9199 11499 3913 

8211 ..................................  9117 11733 7017 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
 
 
 
 

 جمع سال
 فعال

 غیرفعال
 زن مرد

1171 .....................................  91999 9991 147 90194 

1174 .....................................  91914 9917 9071 91341  
1178  ...................................  91441 9900 9019 91993 

8211 ............................... 99117 9979 9019 7991 
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 های مساجدکتابخانه یتعداد اعضا و های عمومیکتابخانهو مراجعان تعداد اعضا -1-2

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
 
 

 تعداد مراکز فرهنگی، هنری  -80-2

 های آزاد هنریآموزشگاه سال
موسسات فرهنگی هنری 

 فعال

قرآن و  موسسات فرهنگی

 عترت دارای پروانه

های فرهنگی، هنری کانون

 مساجد

1171 ......................................  1047 9111 999191911 

1174 ......................................  1119 99919911 91113 

1178 ......................................  1199 9997 9911 91119 

8211 ................................  4031 9419 9914 91390 

 .یراهبرد یزیررنامه، دفتر مطالعات و بیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ

 
 فرهنگی، هنری تعداد مراکز -8-2

 
 2-80مبنا: جدول 

 
 

 مساجد  ی، هنریفرهنگ یهاکانون یقرآن و عترت و اعضا یآموزش یهاکنندگان دورهتعداد شرکت -88-2

 های مساجداعضای کانون  های آموزشی قرآن و عترتکنندگان در دورهشرکت سال

1171 .................................................................  1993971091973
1174 ................................................................  1910119031139
1178 ................................................................  9999419919907
8211 ......................................................  999397 9939911 

  .یراهبرد یزیر، دفتر مطالعات و برنامهیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ

0

10000

20000

10000

1171 1174 1178 1177

آموزشگاه های آزاد هنری موسسات فرهنگی هنری فعال
موسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای پروانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد

 سال
 اعضای

 های عمومیکتابخانه

های مراجعان به کتابخانه

 عمومی

 اعضای

 های مساجدکتابخانه

1171 ...................................................................  9119349199111949904971
1174 ...................................................................  9139331199909999990143
1178  ..................................................................  2181701 12110211 1127111 

8211  .......................................................  8228000 2212101 8012220 
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                                                  تاریخی کشور ،و اماکن فرهنگی هاموزهتعداد بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی از  -80-2

 موزه فرهنگی -اماکن تاریخی
 کل

 سال
 جمع  ایرانی خارجی

99191000 7041000 9411999 09001181 91741191 1171 ........................  

99101000 3919000 9101491 90919114 99117999 1174 ........................  

000 000 9999911 90190319 99749914 1178 ........................  

000 000 1731 9173170 9074111 1177........................ 

000 000   ......... 1178زمستان  9414073 9111993 900710

000 000 9911بهار   911779 911314 797
*

 .............  

000 000 9494 تابستان  371499 397319
*

9911P .......  

000 000 170  ............. *7117پاییز  194910 199191

000 000 9144 9939994 9101441 زمستان 
*

9911........ 

بهار 9410191 9493949 9917 000 000
*
 9100 ..............  

000 000 9477 149141 149419 تابستان
*

9100 .........  

000 000 91391 9719911 9749913   .............. 9100پاییز 

 .........9100زمستان  9031111 9014931 91940 000 000

 فصل است. و تاریخی هایبنا ،موزه تفكیک به بازدیدکنندگان اطالعات ریز شدن گرد اختالف در سرجمع به علت (*
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. -ماخذ

 
 
 

 ها و اماکن فرهنگی، تاریخیتعداد بازدیدکنندگان از موزه -0-2

 
 2-80مبنا: جدول 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000000

10000000

11000000

20000000

21000000

1171 1174 1178 1177 1100بهار   1100تابستان  1100پاییز  1100زمستان 

جمع ایرانی خارجی
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   د()درص               خانوارها برحسب وضعیت سفر، به وضعیت برخورداری از وسیله نقلیه و وضع فعالیت سرپرست خانوار   -82-2

                                                              
 
 

 سال

 سفر نرفته

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه

 سایر دارخانه کاربدون درامددارای  محصل کاربیكار جویای شاغل ندارد دارد

1171 ........................  9/19 7/14 9/40 1/9 9/0 1/91 1/4 1/9 

1174 ........................  1/19 9/17 9/17 1/1 9/0 9/94 9/7 1/1 

1178 ........................  1/19 9/14 9/13 9/9 9/0 9/97 3/7 4/9 

8211 ....................  000 000 000 000 000 000 000 000 

 مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی. -ماخذ
 
 
 
 

 ها با اقامت داخلی به تفكیک نوع اقامتگاه نفر شب اقامت سفر -82-2

 هاسایر اقامتگاه
چادر و کمپ 

 شخصی

ویال و آپارتمان 

 شخصی

ویال و آپارتمان 

 هایاجار

خانه آشنایان و 

 بستگان
 سال اقامتگاه عمومی اقامتگاه سازمانی

1/9 1/9 1/4 3/3 1/79 9/9 4/9 1171 ............................  

1/9 3/9 9/7 1/7 1/79 0/9 1/9 1174 ............................  

1/9 4/9 7/4 7/3 4/79 4/9 1/9 1178 ............................  

000 000 000 000 000 000 000 8211 .......................  
 و خدمات. مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی -ماخذ

  

 سال

 رفتهسفر 

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه

 سایر دارخانه کاربدون درامددارای  محصل ارکبیكار جویای شاغل ندارد دارد

1171 ........................  1/79 4/93 1/70 0/9 9/0 3/90 3/9 9/9 

1174 ........................  9/79 3/97 4/79 0/9 9/0 3/91 1/9 1/9 

1178 ........................  1/79 4/97 3/70 7/9 9/0 1/90 1/1 1/9 

8211 ....................  000000 000 000 000 000 000 000 
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 برحسب درجه و ظرفیتکشور  هایاقامتگاه تعداد -82-2

 سال
 پذیرمهمان هتل جمع 

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

1171P

(1و2)
P ..................  9991 19109 911793 9011 10919 993091 9994 99719 49194 

1174P

(1)
P .....................  9071 19719 991490 9914 19493 999911 9933 99731 13971 

1178 .........................  99911 913479 977901 997919494 991344 9909 99171 49949 

8211(2)  ................. 99407 919119 119144 9919
(1) 

49001 919191 9973 99119 41999 

 

 سال
 مسافرخانه  پانسیون

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

1171 .........................  911 9091 3309 000000000

1174.........................  913 9911 1739 000000000

1178.........................  919 34 193 43919499971014

8211.....................  93 934 9103 3719 91390 909419 

بندی و نرخ گذاری نامه ایجاد، اصالح، تكمیل، درجه راستای اصالح و بازنگری آیین، تفكیک متل از هتل در 1171نسبت به سال  1171ها در سال علت کاهش اقامتگاه (1
 هیات دولت است. 1171ها، مصوب سال ات اقامتی، گردشگری و نظارت بر آنتاسیس

 ها لحاظ شده است.ها نیز در ستون هتلهانگردی و متلجنسرای آمار مهما (2
 .اندو در آمار لحاظ نشده بندی بودهدرجه در مرحله 1174هتل در سال  11تعداد  (1
شرقی(، )آذربایجان )هرمزگان(، ارس هرمزگان(، کیش)قشم)های هفت منطقه آزاد تجاری کشور استان کشور، شامل هتل 11العات عالوه بر اط 1177های سال تعداد هتل (1

 111211اتاق و  11112باب، با  1211)تعداد هتل بدون مناطق ازاد  باشد.)گیالن(( نیز می بلوچستان(، انزلی)سیستان و  د)خوزستان(، چابهار غربی(، ارون)آذربایجان ماکو
 (.باشدتخت می

 .یع دستیو صنا ی، گردشگریراث فرهنگیوزارت م -ماخذ
 

 شده کل کشور به تفكیک نوع  بندیدرجهنرخ اشغال تخت، شب اقامت و متوسط اقامت اماکن اقامتی  -82-2

 نرخ اشغال تخت

 )درصد(

 تعداد شب اقامت

 )تعداد مسافرین مقیم( )نفر(

 متوسط اقامت

 )شب(
 سال

99/19 39719179 1/9 1171 ................................. 

09/17 19914114 1/9 1171 ................................. 

000 000 000 1174 ................................. 

000 000 000 1178 ................................. 

000 000 000 8211 ...........................  
 اث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.وزارت میر -ماخذ

 سال
 گردیبوم متل هتل آپارتمان

 ظرفیت پذیرش)نفر( اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

1171.................. 474 91900 10931 000000000000000000
1174 ................. 119 99194 19131 000000 000000000000
1178 ................. 433 91100 10719 49941911109049139913104
8211 ..............  793 91317 19993 41 9439 4010 9719 91479 41719 



 فرهنگ                                                                                                    0011زمستان  ایرانگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

 

   10 

 (1)مرزهای کشور کیبه تفك یو خروج یورودو گردشگران  مسافرانتعداد  -82-2
 

 

 / فصل سال
 خروجی از کشور  گردشگرانتعداد  ورودی به کشور گردشگرانتعداد 

 دریایی هوایی زمینی دریایی هوایی زمینی

1177 ................................  14717910979 11 000 000 000 

 410119139 99 000 000 000  ........................ 1177بهار 

 000 000 000 90 94140 999731  ................. 1177تابستان 

 91139991919 93 000 000 000  ...................... 1177پاییز 

 000 000 000 11 91171 991103   .................1177زمستان 

 000 000 000 000 000 000  ........................ 1100بهار 

 000 000 000 000 000 000  .................. 1100تابستان

 000 000 000 000 000 000  ...................... 1100پاییز 

 000 000 000 000 000 000  ............... 8200زمستان

 شود.آمار گردشگران و مسافران ورودی و خروجی به تفكیک ارایه می 1177از سال  (1

 .یع دستیو صنا ی، گردشگریراث فرهنگیوزارت م -ماخذ
 

 های کشورورودی و خروجی به تفكیک مرز مسافرانتعداد  -2-2

 
 2-82مبنا: جدول 

0
1000000
2000000
1000000
1000000
1000000
1000000
4000000
8000000

1171 1174 1178 1177

زمینی-ورودی هوایی-ورودی  دریایی-ورودی زمینی-خروجی هوایی-خروجی دریایی-خروجی

 / فصل سال
 خروجی از کشور  مسافرانتعداد  ورودی به کشور  مسافرانتعداد 

 دریایی هوایی زمینی دریایی هوایی زمینی

1171 ................................  9149179 9199117 94111 1909991 1937731 919391 

1174 ................................  4999904 9110994 99479 9911991 9399999 941999 

1178 ................................  7911391 9111717 99191 1111149 9937941 971431 

1177................................ 191177999931 99993 101371 197397 904319 

 99139 107914 941199 1011 914177 9919411  ................. 1178زمستان 

 94744 91914 10910 9114 9493 79110  ........................ 1177بهار 

 99417099179 1097 999313907940 90117  ................. 1177تابستان 

 99090 970971 949111 9399 19194 940749  ...................... 1177پاییز 

 91971119379 9391 977100999171 97131   ................. 1177زمستان 

 000 000 000 000 000 000  ........................ 1100بهار 

 000 000 000 000 000 000  .................. 1100تابستان

 000 000 000 000 000 000  ...................... 1100پاییز 

 000 000 000 000 000 000  ............... 8200زمستان
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 (1)مبداکشور اول  80ورودی به کشور به تفكیک و گردشگران  مسافرانتعداد  -81-2

 

 سال / فصل
 تعداد مسافران ورودی

 کشور دهم کشور نهم کشور هشتم کشور هفتم کشور ششم

 43141 چین 79301 هندوستان 73910 كویت 33099 بحرین 911111 تركمنستان  .................... 1171

 43939 هندوستان 79949 كویت 73134 بحرین 949419 ارمنستان 970131 تركمنستان  .................... 1174

 79130 كویت 73119 بحرین 31199 عمان 977191 تركمنستان 919704 ارمنستان  .................... 1178

 1911 سوریه 7439 پاكستان 1907 عمان 99349 هندوستان 90119 ارمنستان .....................1177

 99103 روسیه 99141 بحرین 91449 كویت 91419 عمان 91019 ارمنستان  ..... 1178زمستان 

 990 بالروس 911 پاكستان 990 اوكراین 9904 عراق 9991 هندوستان  ............ 1177بهار 

 777 امارات متحده  9401 عمان 9494 پاكستان 9191 هندوستان 1041 روسیه  ...... 1177تابستان

 9943 سوریه 9177 پاكستان 9339 عمان 1114 ارمنستان 1114 هندوستان  ....... ...1177پاییز 

 9901 سوریه 9931 پاكستان 9499 هندوستان 9303 عمان 1791 ارمنستان  .... .1177زمستان 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .............. 1100ار به

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ..... 1100تابستان

 4974 ارمنستان 4111 روسیه 4193 كویت 99479 پاكستان 99919 عمان  ......... 1100پاییز 

 4999 ارمنستان 9714 روسیه 91039 كویت 90003 پاكستان 97943 عمان  .... 8200زمستان

 
 
 
 
 
 
 
 

 سال / فصل

 تعداد مسافران ورودی

کل ده 

 کشور اول
 کشور پنجم کشور چهارم کشور سوم کشور دوم کشور اول

 979979 پاكستان 179311 تركیه 340071 افغانستان 111419 آذربایجان 9914931 عراق 1130193  .................... 1171

 901477 پاكستان 117099 تركیه 9091971 افغانستان 9391 آذربایجان 9113990 عراق 1191919  .................... 1174

 199919 پاكستان 9009943 تركیه 9941919 افغانستان 9371191 آذربایجان 9941391 عراق 3999471  .................... 1178

 93497 روسیه 90931 آذربایجان 11911 عراق 31943 تركیه 949310 افغانستان 403199  .................... 1177

 91197 پاكستان 930997 تركیه 911911 افغانستان 917701 آذربایجان 110177 عراق 9973093  ..... 1178زمستان 

 1991 ارمنستان 1971 روسیه 1791 آذربایجان 4914 تركیه 19941 افغانستان 73119  ............ 1177بهار 

 7491 ارمنستان 3991 عراق 3790 آذربایجان 99701 تركیه 11797 افغانستان 911797  ....... 1177تابستان

 7119 آذربایجان 3997 روسیه 94417 عراق 97919 تركیه 990791 افغانستان 917999  ............ 1177پاییز

 7344 آذربایجان 99017 روسیه 93917 عراق 97997 تركیه 14991 افغانستان 973019  .......1177زمستان

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............ 1100بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ..... 1100بستانتا

 93197 بحرین 99497 آذربایجان 994100 عراق 31471 تركیه 909910 افغانستان 101091  ........... 1100پاییز 

 9391 بحرین 91101 آذربایجان 930491 عراق 91173 تركیه 19907 افغانستان  949199  ..... 8200زمستان
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 (8))دنباله( کشور اول مبدا 80تعداد مسافران و گردشگران ورودی به کشور به تفكیک  -81-2

 سال / فصل

 تعداد گردشگران ورودی

کل ده 

 کشور اول
 کشور پنجم کشور چهارم کشور سوم کشور دوم کشور اول

 97770 روسیه 91190 آذربایجان 99131 عراق 39041 تركیه 994399 افغانستان 193940  ..................... 1177

 1990 ارمنستان 1900 روسیه 1709 آذربایجان 4909 تركیه 13911 افغانستان 70330  ............. 1177بهار 

 1007 عراق 7113 ارمنستان 3134 آذربایجان 99911 تركیه 39790 افغانستان 991419  ....... 1177تابستان

 7397 آذربایجان 7114 روسیه 99117 عراق 94770 تركیه 901094 افغانستان 971311  ............. 1177پاییز

 7711 آذربایجان 90719 روسیه 99111 عراق 94717 تركیه 31799 افغانستان 917199  ....... 1177زمستان

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ............. 1100بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ....... 1100بستانتا

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ........... 1100پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ...... 8200زمستان

 

 سال / فصل

 تعداد گردشگران ورودی

 دهمکشور  نهمکشور  هشتمکشور  هفتمکشور  ششمکشور 

 9901 لبنان 9091 امارات متحده عربی 9191 پاكستان 1941 عمان 90311 ارمنستان .....................1177

 11 سوئد 47 آلمان 904 اوكراین 993 بالروس 171 عراق ............1177بهار 

 171 چین 779 امارات متحده عربی 309 پاكستان 9111 عمان 9399 روسیه ......1177تابستان

 793 سوریه 111 چین 9913 پاكستان 9370 عمان 1139 ارمنستان ..........1177پاییز 

 9901 لبنان 9194 امارات متحده عربی 9731 پاكستان 9719 عمان 1701 ارمنستان ...... .1177ان زمست

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .............. 1100بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  ..... 1100تابستان

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ........1100پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .... 8200زمستان

 شود.آمار گردشگران و مسافران ورودی به تفكیک ارایه می 1177از سال  (1

 .وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -ماخذ
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                                                                        آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی هایفعالیتتعداد -81-2

 سال
 های آموزش تخصصیدیدگان دوره آموزش

 دستی( )ویژه شاغالن صنایع

 های آموزش عمومیدیدگان در دوره آموزش

 دستی(سازی و ترویج صنایع )بارویكرد فرهنگ

1171....................... 1317 90099 

1174 .....................  3314 91990 

1178 .....................  1911 11113 

8211 .................  3314 91300 

 
 

 سال
برگزاری جشنواره فجر صنایع دستی و 

 هنرهای سنتی 
 ( 2)المللیحضور در برنامه مهر اصالت بین  (1)برگزاری برنامه داوری مهر اصالت ملی

 - نشان ملی 914 9  ..................... 1171

 مهر اصالت 14 - 9  ..................... 1174

 - نشان ملی 131 9  ..................... 1178

8211 .................  9 - -
(9) 

 

 

 

 ثبت نشان فاخر سال
ثبت شهرها و روستاهای 

 ملی صنایع دستی

ثبت شهرها و روستاهای 

 جهانی صنایع دستی

های صنایع سازی رشته زنده احیاء و باز

 رفته یا در حال فراموشی  دستی از یاد

1171........................ - 1 9 -
(7) 

1174........................ - 3 9 11 

1178........................ - 99 1 11 

8211 ..................  11 91 -
(1) 

94 

 شود.این برنامه به صورت یک سال در میان برگزار می (1
 گردد.آن از جانب شورای جهانی صنایع دستی تعیین می شود و سهمیهاین برنامه به صورت یک سال در میان برگزار می (2
 برگزار نشد.   یدست عیصنا یجهان یکرونا از جانب شورا یماریب وعیبه علت ش (1 
 آغاز نشده بود. (1

 المللی شورای جهانی صنایع دستی به ایران محقق نشد.به علت شیوع بیماری کرونا سفر ارزیابان بین (1
 .آغاز نشده بود (4و  1

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. -ماخذ
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 صنایع دستی وضعیت -00-2

 .نشده است جادیو بازارچه ا و بازارچه برگزار نشده شگاهیکرونا نما روسیو یریهمه گ لیبدل (1
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. -ماخذ

 

 

 سنتی و تجارت چمدانی( )بدون احتساب زیورآالت ارزش صادرات صنایع دستی -2-2
 

 

 
 

 2-00مبنا: جدول 
 

0

10

100

110

200

210

100

110

1171 1174 1178 1177 1100بهار  1100تابستان  1100پاییز  1100زمستان 

 / فصل سال

ارزش کل صادرات صنایع 

دستی )بدون احتساب 

 زیورآالت سنتی(

 )میلیون دالر(

برگزاری نمایشگاه 

المللی و سراسری بین

 در داخل کشور

 )تعداد(

موقت  هایبازارچه یبرگزار

 یدست عیعرضه و فروش صنا

 )تعداد(

 دائمیهای بازارچه ایجاد

 صنایع دستی

 )تعداد(

1171 ........................................  939 91 139 99 

1174 ........................................  931 90 9919 3 

1178 ........................................  911 93 9997 7 

1177 ........................................  999 9 0 99 

 0 911 0 0/17  ................................ 1100بهار 

 0 71 0 3/40 ......................(1)1100تابستان 

 0 0 0 9/79  .............................. 1100پاییز 

 9 0 9 99900  ..................... 8200زمستان

 میلیون دالر
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  رساهن و فضای مجازی 
 

 تعاریف و مفاهیم

رارداد های مختلف و در قالب قكاربران از روش كه است هم به متصل یمخابرات و یکیالکترون ،یاانهیرا زاتیتجه از متشکل یهانج شبکه اینترنت:

 توانند از منابع و خدمات آن استفاده نموده و تبادل اطالعات نمایند.یکسان به آن دسترسی داشته و می

 تر است.كیلوبایت بر ثانیه و بیش 914رعت دسترسی به اینترنت با س اینترنت باند پهن:

ا نامشخص یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یكه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د رسانه برخط:

مراه را فراهم تلفن ثابت و ه یهابلوتوث، شبکه یبر فناور یمبتن یها، شبکهیمحل یها، شبکهیر شبکه گسترده جهانیق بستر شبکه نظیرا از طر

 آورد.یم

ل، مصاحبه و گزارش را در یتال(، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی)د یط رقومیطور مستمر در مح كه به یاهرسان رسانه الکترونیک برخط:

 ها بهسانهگونه رنید و انتشار محتوا در ایكه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پاید. مانند خبرگزارینمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو

 و بدون توقف است. یاهلحظ صورت

ن، به صورت یمع یترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان یدارا یكه همانند رسانه مکتوب به لحاظ زمان یاهرسان رسانه الکترونیکی غیربرخط:

 شود.یداده منتشر م یهاانواع حامل یماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر رو نامه،هفته روزانه،
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  :گزیده اطالعات

 

 

 

 

 

 دهیرس 9911مشترک در سال  999011710به  9914مشترک در سال  33919799از  تلفن همراه نیتعداد مشترك

 برخیشایان گفت است  است. دهیمشترک رس 910013371تلفن همراه به  نی، تعداد مشترك9100 زمستاناست. در 

 بوده است. 944049ضریب نفوذ تلفن همراه در این فصل همچنین،  افراد دارای بیش از یک خط تلفن همراه هستند. از

 31914393مشترک به  19911111از تعداد  اریپهن باند س نترنتیا نیتعداد مشترك 9911تا  9914 یهاسال یط

 99/900به  9914در سال  49/44از  اریپهن باند س نترنتینفوذ ا بیدوره ضر نیا یط نیاست. همچن دهیمشترک رس

مشترک و  11341919، تعداد مشتركین اینترنت پهن باند سیار به 9100 زمستاندر  .است دهیرس 9911در سال 

  یده است.رس 991004ضریب نفوذ آن به 

مشترک  90400010مشترک به  1731119از تعداد  ثابتپهن باند  نترنتیا نیتعداد مشترك 9911تا  9914طی دوره 

در سال  49/99به  9914در سال  91/99از  ثابتپهن باند  نترنتینفوذ ا بیدوره ضر نیا یط نیاست. همچن دهیرس

نفوذ  بیمشترک و ضر 99010091به  ثابتپهن باند  نترنتیا نی، تعداد مشترك9100 زمستاندر  است. دهیرس 9911

 است. دهیرس 99091آن به 

 197و بالنده  ایجوان پو تیرشد جمع یهااستیپخش شده در مورد س یونیزیتلو یها، برنامه9100 زمستاندر 

، 479، 903 بیترتمفاسد به مشروبات و شامل طالق، مواد مخدر،  یاجتماع یهابیساعت، آس 9399ساعت، ازدواج 

 و در مورد شده استو پخش  دیساعت برنامه خانواده و زنان تول 99413 نیساعت بوده است. همچن 991و  11

 .ساعت برنامه تولید و پخش گردیده است 371 یرانیا یفرهنگ و تمدن اسالم

 91909 زا سرگرمی و تفریحی رویکرد با رادیویی و تلویزیونی هایبرنامه تولید میزان 9911 تا 9914 هایسال طی در

 17033 از تربیتی و ارشادی رویکرد با و ساعت 919913 به 19199 از آموزشی اطالعاتی رویکرد ،ساعت 73197 به

 .است رسیده ساعت 999943 به
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 )درصد(                                                                     (1)رایانه در محل سكونتوضعیت خانوارها براساس دسترسی به  -8-1

 شود.ها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات بصورت یک سال در میان انجام میطرح آمارگیری برخورداری خانوار (1
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. -ماخذ 

 

 

 

 

 )درصد(                                                                          (8)وضعیت خانوارها براساس دسترسی به اینترنت در محل سكونت -0-1

 کل شهری روستایی

اینترنت پهن  سال

 باند سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع

اینترنت 

پهن باند 

 سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع
اینترنت پهن 

 باند سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع

7/94 9/1 7/94 1/11 4/91 9/49 3/19 3/93 1/11 1171 ................  
3/11 4/10 0/17 9/79 4/11 1/77 7/43 1/11 3/79 1171 ................  

000 000 000 000 000 000 000 000 000 8211 .............  
 شود.صورت یک سال در میان انجام می هفناوری اطالعات و ارتباطات بها و استفاده افراد از طرح آمارگیری برخورداری خانوار (1

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. -ماخذ

 
 
 

 

  )درصد(                                 (8)مشترکین و خانوارهای با دسترسی به اینترنت پهن باند سیار به تفكیک مناطق جغرافیایی -2-1

 به اینترنت پهن باند سیارهای با دسترسی خانوار
 سال مشترکین

 کل شهری روستایی

9999141 99943490 94110019 19911111 1171 ................  

000 000 000 41997999 1174 ................  

000 000 000 43119991 1178 ................  

000 000 000 31914393 8211 .............  

میان اجرا  طور یک سال در هاستفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات بدست آمده که بها و اساس طرح آمارگیری برخورداری خانوارها براطالعات دسترسی خانوار (1

 اجرا نشده است.  1178سال  شود و درمی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. -ماخذ

 
 
 
 

 کل شهری روستایی
 سال

 تاپلپ تبلت
رایانه 

 رومیزی
 تاپلپ تبلت جمع 

رایانه 

 رومیزی
 تاپلپ تبلت جمع 

رایانه 

 رومیزی
 جمع 

9/99 7/90 7/99 9/94 3/99 9/91 4/10 3/41 9/99 1/94 0/94 1/17 1171 ................  

1/99 9/91 1/91 1/11 9/91 1/19 7/99 0/73 9/91 9/10 9/91 7/41 1171 ................  

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 8211 .............  
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 تعداد مشترکین و ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه و پهن باند  -2-1

 / فصل سال

 تلفن همراهمشترکین  تلفن ثابتمشترکین 

 رایتل ایرانسل همراه اول کل ضریب نفوذ خطوط دایری
منطقه 

 آزاد کیش
 ضریب نفوذ

1171 ................................  90111941 79/93 33919799 19491343 99911113 9149110 1907 19/990 

1174 ...............................  91199471 17/91 19094131 11949741 99190931 9117199 91700 91/999 

1178 ...............................  93130197 31/91 993091119 49799977 19931191 1009740 91100 07/919 

1177 ...............................  91991973 43/91 999011710 70999934 14997110 1101091 0 11/911 

 07/919 91100 1009740 19931191 49799977 993091119 31/91 93130197  ................ 1178زمستان 

 91/911 0 1997091 19797940 41017319 999019999 40/91 91044900  ....................... 1177بهار 

 01/911 0 1941091 19174919 47197991 991913919 49/91 91014911  ..................1177تابستان

 04/999 0 1919477 11917493 994919999 911300407 49/91 91019137  ...................... 1177پاییز 

 11/911 0 1101091 14997110 70999934 999011710 43/91 91991973  ................ 1177زمستان 

 91/911 0 1109919 14703193 70999441 999399914 19/91 91911749  ......................... 1100بهار

 41/914 0 1911911 14433194 79940107 999013943 19/91 91910939  ................ 1100تابستان 

 47/949 0 1041901 13091909 79711394 991331191 37/91 91904739  ...................... 1100پاییز 

 944049 0 1949470 40970400 71191401 910013371 91014 91939913  ............... 8200زمستان

 

 / فصل سال

 اینترنت

 ضریب نفوذ تعداد مشترکین

 سیارپهن باند  پهن باند ثابت کل پهن باند سیار پهن باند ثابت کل

1171.............................................  49091111 1731119 19911111 34/73 91/99 49/44 

1174 ............................................  71193111 90939139 41997999 73/10 41/99 91/73 

1178 ............................................  73034449 1011113 43119991 00/11 11/90 01/39 

1177 ............................................  11714373 90400010 31914393 31/999 49/99 99/900 

 01/39 11/90 00/11 43119991 1011113 73034449  ............................ 1178زمستان 

 93/37 01/99 99/13 79994149 1939917 39403940  .................................... 1177بهار 

 01/19 93/99 97/909 74199971 1171997 34090194  .............................. 1177تابستان

 11/19 17/99 04/901 77704331 1793191 37191991  .................................. 1177پاییز 

 99/900 49/99 31/999 31914393 90400010 11714373  ................ ............1177زمستان 

 10/14 91/99 91/901 39991491 90917197 19797179  ..................................... 1100بهار

 91/904 11/99 31/993 10911001 90440791 909091791  .............................. 1100تابستان

 97/901 14/99 99/999 19311939 90311719 909710091  .................................. 1100پاییز 

 991004 99091 997090 11341919 99010091 904191974  ........................ 8200زمستان

 .سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -ماخذ  
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 مشترکین پهن باند سیار -8-1

 
 2-1جدول مبنا: 

  
 
 
 
 
 
 

 نه انتشار یک زمیر برخط به تفكیو غ یک خبرگزاریک برخط به تفكیالكترون هایرسانهن یتعداد عناو -2-1

 سال
 ربرخطیک غیالكترون هایرسانه ک برخطیالكترون هایرسانه

 یعموم یتخصص یاختصاص جمع  یردولتیغ یدولت جمع 

1171 ..........................  19 3 91 939 13 917 33 

1174..........................  19 3 91 193 997 979 990 

1178..........................  19 3 91 431 979 947 911 

8211......................  1943
(9) 

3 94 9910 941 311 974 

   نیز به جمع اضافه شده است. (1211) پایگاه خبری (1

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ
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 )ساعت(                                                                                تلویزیونی به تفكیک محورهای اصلی هایبرنامهمیزان پخش  -2-1

 ایران.سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی -ماخذ

 

 8200 زمستانتلویزیونی و رادیویی به تفكیک موضوع  هایبرنامهمیزان تولید  -0-1

 

 
 2-1مبنا: جدول 

سیاست  های رشد جمعیت جوان پویا و بالنده

2.1%
ازدواج

10.1%

طالق

1.8%

مواد مخدر

1.7%

مشروبات

0.1%

مفاسد

2.0%

خانواده و زنان

41.8%

فرهنگ و تمدن 

اسالمی ایرانی

1.1%

 سال / فصل

های رشد سیاست

جمعیت جوان پویا 

 و بالنده

خانواده و  های اجتماعیآسیب

 زنان

تمدن فرهنگ و 

 ایرانی اسالمی
 مفاسد مشروبات مواد مخدر طالق ازدواج

1171.........................  111 9191 9009 9919 999 9739 3991 9911 

1174 ........................  9031 9937 491 709 993 9931 99399 1149 

1178  .......................  991 9991 411 9949 919 9199 4141 9731 

1177 ........................  9971 9191 9713 9934 199 1903 90419 9919 

 499 119 979 19 199 970 911 91  .......... 1178زمستان

 994 0 910 90 990 999 931 79  ................ 1177بهار 

 999 4943 9999 901 417 119 719 110  ......... 1177تابستان 

 994 7100 9101 919 713 400 309 111  ...............1177پاییز 

 100 94191 9199 911 799 111 413 901  ......... 1177زمستان 

 113 99391 919 1 979 971 419 9990  .................. 1100بهار

 0 99994 933 0 9111 199 199 9099  ......... 1100تابستان 

 0 99111 937 1 903 979 490 113  ...............1100پاییز 

 371 99413 991 11 479 903 9399 197  ........8200زمستان
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 )ساعت(                                                تلویزیونی و رادیویی به تفكیک رویكرد، موضوع و مخاطب هایبرنامهمیزان تولید  -2-1

 رویكرد  موضوع 

 سال
 یاجتماع

معارف 

 یاسالم
 علم و فن یاقتصاد یفرهنگ یاسیس

و  یارشاد

 یتیترب

 یاطالعات

 یآموزش

 و یحیتفر

 یسرگرم

39993 31794 99199 73709 49911 99113 17033 19199 91909 1171P

(1)
P......................... 

31191 77999 91930 34439 90943 99139 33900 901941 19079 1174............................. 

11111 44999 94991 31171 90311 97911 991949 999909 71493 1178.............................. 

907179 17139 90913 79199 90911 91970 999943 919913 73197 8211 ......................  
 

 

 مخاطب 
 سال

 عام سالبزرگ جوان نوجوان کودک  خردسال

9131 1414 1197 000 19993 997041 1171P

(1)
P .........................  

139 9711 9343 7931 99499 43910 1174P

(1)
P.........................  

9140 4014 3919 91101 97197 991437 9913.............................  

9997 4097 99117 99119 19119 919094 9911 ..........................  

 است.و معاونت برون مرزی  ها مختص معاونت صدااطالعات مربوط به رویكرد تن (1
 ها است.ها مختص معاونت صدا و معاونت سیمای استانی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی (2
 است. هااطالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب استان (1
 ها مربوط به سیما است.ی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی (1

 ایران. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی -ماخذ
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         8211ساله و بیشتر در خانوارها: سال  82فرهنگ رفتاری افراد  -1-1

 شود.قرآن و کتب ادعیه نیز میشامل مطالعه  (1
 . 1177سال   از فرهنگ رفتاری خانوار یریطرح آمارگ ران،یمرکز آمار ا -ماخذ

 

 

فعالیت   هایگروهتر به تفكیک ساله و بیش 82مجازی توسط جمعیت  متوسط زمان سپری شده در یک شبانه روز در فضای -1-1

 8211پاییز گذران وقت و فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت گذران وقت در مناطق شهری کشور: 

 . وقت گذران آمارگیری طرح ایران، مرکز آمار -ماخذ

  

گوش کردن به 

 موسیقی 

 )در هفته(

انجام 

 ورزش 

 روز()در

شبكه های 

 روز(اجتماعی )در

 ماه(مطالعه )در

مطالعه  شرح

 نشریه
 مطالعه روزنامه

مطالعه کتاب 

 (1)غیردرسی
 جمع

 91ساعت و  9

 دقیقه
 دقیقه 99

 99ساعت و  9

 دقیقه
 دقیقه 99

 99ساعت و  9

 دقیقه

 99ساعت و  4

 دقیقه

 93ساعت و  3

 دقیقه
  ...................... سرانه

 فعالیت گذران وقت  هایگروه
متوسط زمان هر فعالیت در فضای 

 مجازی )دقیقه/ ساعت(

فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در 

 هر گروه فعالیت گذران وقت )درصد(

 - 0:99  .................................................................................................................. مرد و زن

 909 0:9  .............................................................. مرتبط برای مزد هایفعالیتاشتغال و 

 000 0:0    .................................................................... هایی خودتولید کاال برای استفاده ن

 001 0:0   ............................... خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده 

 009 0:0   ............................ خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده 

 000 0:0   .................... های بدون مزدو سایر کار داوطلبانه بدون مزد، کار آموزی کار

 007 0:9  .................................................................................................................. یادگیری 

 101 0:9  ......................... معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 9909 0:94   ................................. های ورزشیگروهی، تمرین هایرسانهفرهنگ، فراغت، 

 000 0:0  ..................................................................................... رسیدگی و خود مراقبتی 
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 ین اجتماع ی رافه و اتم 
 تعاریف و مفاهیم

ست ممکن ادار، تمام یا بخشی از توانایی كار كردن خود را از دست بدهد. این ناتوانی فرد شاغلی كه به تشخیص مراجع صالحیت ازكارافتاده:

  ناشی از كار )حین انجام وظیفه( یا غیر ناشی از كار باشد.

 شود.مند میفردی است كه با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره بازنشسته:

  ده است.شكودكی است كه به تشخیص مراجع قضایی بنا به دالیلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی موثر و با صالحیت محروم بدسرپرست:

ی مددجویان مورد حمایت واجد شرایط گر معتبر به منظور تأمین آتیههای بیمه: قراردادی كه بین امداد امام )ره( و سازمانهای اجتماعیبیمه

ی هاطرحگردد و شامل زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری و مشموالن ی مشخص منعقد میدر قبال پرداخت مبلغی معین در طی یک دوره

 .باشداشتغال می

های تامین اجتماعی است كه سازمان تامین اجتماعی براساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به یکی از حمایت بیمه بیکاری:

2كارگران مشمول قانون بیمه بیکاری

9
P كه طبق این قانون فاقد شغلF7F7P

9
P اند، مقرری هشده و از سوی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شد

  .بیمه بیکاری پرداخت نماید

 .شودگر میاست كه راسًا مشمول مقررات مندرج در قانون سازمان بیمه ایشدهبیمه  بیمه شده اصلی:

 .تفاده كنندگر اسد از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمهتواننشخص یا اشخاصی هستند كه به تبع بیمه شده اصلی می بیمه شده تبعی:

براساس قانون اساسی، حقی همگانی و شامل برخورداری از تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، بیکاری، از كار افتادگی،  تامین اجتماعی:

 شود.بیمه به افراد داده می های پزشکی است كه به صورتنیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت

 گیرد.فردی است كه مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار می بیمه شده خاص:

كه به آید و مبین آن است به دست می 9بگیرانمستمریاین شاخص از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد  :)پوشش حمایتی( نسبت پشتیبانی

  بگیر چند بیمه شده وجود دارد.ازای هر مستمری

ها و خدماتی است كه در برابر كار انجام شده یا سرمایه به كار افتاده و یا از طریق منابع دیگر )حقوق وجوه و ارزش ریالی كاال خانوار: درامد

 گیرد.های انتقالی و نظایر آن( به مجموع اعضای خانوار تعلق میها، دریافتیحاصل از دارایی درامدبازنشستگی، 

                                                           
قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد شغل شده و آماده به کار هستند، قانون بیمه بیكاری: قانونی است که به منظور حمایت از کارگران مشمول  (1

 توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است. 1117تدوین شده و در سال 

 فاقد شغل: فرد، دارای اشتغال مزد و حقوق بگیری یا خوداشتغالی نباشد. (2

 گردد.براساس پرونده محاسبه می بگیرانمستمریتعداد  (1
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 یمسـاو گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب یمصـرفـ ها و خـدمـاتنه كـاالیهز زانیم اساسرا بر كننده مصرف جامعه نهیهـز :ایدهـك هزینه

 نامند.یم دهك كیرا  كند كه هر قسمتیمـ ـمیتقس

 باشد. تربیشسالمند فردی است كه سن كامل وی شصت سال تمام یا  سالمند:

ت شده و تح تاسیسمركزی است كه توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی كشور  كلینیک مددكاری اجتماعی:

 .نمایدای( را به متقاضیان ارائه میاری اجتماعی )فردی، گروهی، جامعهكنظارت آن، خدمات مدد

 .كندای مربوط، مستمری دریافت میهشرایط( كه طبق مقررات صندوق بیم افتاده یا بازمانده )ورثه واجد كار فرد بازنشسته، از :بگیرمستمری

 های دولتی و غیردولتی صرف های دیگر، سازمانها و یا خدماتی است كه توسط خانوار برای خود، خانوارارزش ریالی كاالخانوار:  هزینه

انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برای سایر معامالت مالی در هزینه خانوار منظور شود و شامل دو دسته مصرفی و غیرمصرفی است. پسمی

 شود.نمی

 :عات گزیده اطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 الیهزار ر 714741به  الیهزار ر 944313از  یخانوار شهر کیساالنه  درامد، متوسط 9911تا  9914 یهاسال یدر ط

 دهیرس الیهزار ر 499919به  الیهزار ر 991191مدت از  نیهم یكل خالص در ط نهیكه هز یاست در حال دهیرس

كل خالص  نهیو هز الیهزار ر 190170به  الیهزار ر 909319در دوره مذكور از  درامدمتوسط  ییاست. در خانوار روستا

 است.  دهیرس الیهزار ر 910471به  973470از 

 74710از  یو دخان یخوراك یهانهیهز ،یخانوار شهر کیساالنه  یهانهیهز بیدر ترك 9911تا  9914 یهاسال یط در

است.  دهیرس الیهزار ر 140913به  الیهزار ر 919771از  یرخوراكیغ یهانهیو هز الیهزار ر 949011به  الیهزار ر

از  یرخوراكیغ یهانهیو هز الیهزار ر 994119به  الیهزار ر 44101از  یو دخان یخوراك یهانهیهز ییدر خانوار روستا

 است.   دهیرس الیهزار ر 901997به  الیهزار ر 999944

روندی كاهشی داشته  9911تا  9914نسبت پشتیبانی)پوشش حمایتی( بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی 

 9100سال  زمستاندر رسیده است.  9911در سال  101به  9914در سال  101است به طوری كه این نسبت از 

مشابه فصل بوده است كه نسبت به فصل قبل و  109برابر  یاجتماع نیامت مهی( بیتی)پوشش حما یبانینسبت پشت

 كاهش داشته است.افزایش و واحد  009و  004 به ترتیب سال قبل

 99139111از به ترتیب  یاجتماع نیسازمان تأم یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب 9911تا  9914 یهاسال یط در

 یشدگان اصل مهیتعداد ب 9100 زمستاناست. در  دهیرس نفر 99713119به  99991999نفر و از  91131309به 

 99001791تعداد  یشدگان اصل مهینفر بوده است كه از مجموع ب 99799391و  91990091 بیبه ترت یو تبع

 بوده است. زن نفر 9991910 تعداد ونفر مرد 
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 ینفر اصل 979100برابر  یاجتماع نیسازمان تام یکاریب مهیب یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب 9100 زمستاندر 

و نسبت به فصل كاهش نفر  99119و  3413قبل به ترتیب  بوده است كه نسبت به فصل ینفر تبع 914199و 

 نفر كاهش داشته است. 44141و  10139 بیبه ترتنیز مشابه سال قبل 

 مهینفر و ب 1911119 یشده اصل مهیب کیبه تفک یاجتماع نیشدگان خاص تام مهیتعداد كل ب 9100 زمستاندر 

داشته  افزایشنفر  10917و  39909 بینفر بوده است كه نسبت به فصل قبل به ترت 7991110برابر  یشده تبع

در حرف  یو تبع یشده اصل مهیبنفر  177147و  9114073 ،یاجتماع نیشدگان خاص تام مهیاست. از تعداد كل ب

نفر  9939049و  349149 نفر بیمه شده اصلی و تبعی در بیمه بافندگان، 914190و  917401 و مشاغل آزاد،

 ،یاریاخت مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب 9793114و  719919رانندگان،  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهیب

 11413و  10911شده، یسینام نو یكارگران ساختمان مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب 9191390و  743714

 نیخادم مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب 44311و  94110باربران،  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب

 مهینفر ب 911943و  943419 ادان،یزنبورداران و ص مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب 7941و  9199مساجد، 

 بوده است.  یصنف یكارفرما مهیدر ب یو تبع یشده اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاند كه از انفر بوده 7900111برابر  9100 زمستاندر  یاجتماع نیسازمان تأم یو تبع یاصل رانیبگیتعداد مستمر

به  9100 پاییزارقام نسبت به  نیاست. ا بوده یو تبع یاصل ریبگینفر مستمر 9999711و  1074700 ب،یتعداد به ترت

ارقام نسبت به فصل مشابه در سال قبل  نیا نیداشته است. همچن شینفر افزا 991999و  37741، 909139 بیترت

 .دهدیرا نشان م افزایشنفر  919904و نفر كاهش  919911، 1019 بیبه ترت

نفر بوده است  9919933برابر  9100 زمستاندر  ریو عشا انیكشاورزان، روستائ یاجتماع مهیصندوق ب یاعضا تعداد

 مهینفر ب 9900013تعداد  نی، از ا9100 زمستانداشته است. در  شینفر افزا 34944تعداد  فصل قبلكه نسبت به 

 داشته است.  شینفر افزا 3999و  73911 فصل قبل به ترتیباند كه نسبت به بوده ریبگینفر مستمر 919990شده و 

تعداد   نینفر بوده است كه از ا 9911111 یكشور یصندوق بازنشستگ رانیبگیتعداد كل مستمر 9100 زمستان در

 یكشور یتعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگ 9100 زمستاننفر زن بوده است. در فصل  104909نفر مرد،  731119

 91نفر بازنشسته و  4937تعداد قبل فصل  بهنفر بوده است كه نسبت  99909نفر و تعداد از كار افتادگان  9939919

 داشته است.  افزایشنفر از كارافتاده 

، نفر 999194 ینفر، بازنشسته متوف 49311برابر  یشاغالن متوف کیبه تفک رانیبگ یتعداد مستمر 9100 زمستان در

داشته  افزایشنفر  7709و  9910 ،901 بیبه ترت قبلنفر بوده است كه نسبت به فصل  191194 یشده اصل مهیب

 است.
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 9711999نفر به  9191999تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از  9911تا  9914های در طی سال

نفر، معلولیت جسمی  904919نفر به  911979نفر افزایش داشته است. در این بین تعداد معلولیت بینایی از 

ز نفر، معلولیت روانی ا 109114نفر به  911099نفر، معلولیت ذهنی از  447190نفر به  110319حركتی از 

نفر  13399نفر و معلولیت گفتار از  999309نفر به  910300نفر، معلولیت شنوایی از  913911نفر به  991144

 نفر رسیده است. 901937به 

 بهزیستی سازمان مستمر از هزینه كمك كننده دریافت مددجوی های، تعداد خانوار9911تا  9914های در طی سال

مورد افزایش یافته است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی  9997931مورد به  101193كشور از 

 نفر افزایش داشته است.  319193نفر به  497791از 

 9911نفر در سال  91011به  9914نفر در سال  94931كشور از  بهزیستی سازمان مراقبت تعداد فرزندان تحت

در تحت مراقبت نفر  91399های بهزیستی و در خانهتحت مراقبت نفر  90141تعداد  9914رسیده است. در سال 

 اند. نفر بوده 94411نفر و  3931این افراد به ترتیب برابر  9911اند كه در سال خانواده بوده

 

 991310نفر به  90034حمایت كمیته امداد از  مورد بگیرمعیشت ، مددجویان9911تا  9914های در طی سال

 9993111نفر به  9019131نفر رسیده است. در همین دوره تعداد مددجویان سالمند مورد حمایت كمیته امداد از 

مورد رسیده  91414مورد به  99711نفر رسیده است. همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت كمیته امداد از 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر  719919سرپرست مورد حمایت كمیته امداد به علت فوت سرپرست از بی خانوار، 9911تا  9914های سالطی در 

 41930نفر به  79794نفر، بیماری سرپرست از  171041نفر به  131110كارافتادگی سرپرست از  نفر، از 304190به 

نفر  499740نفر به  43107سایر علل از  نفر مورد و 907111نفر مورد به  993110سرپرستی به علت طالق از نفر، بی

تعداد خانوار مورد حمایت كمیته امداد امام خمینی به علت  ،9913تا  9914های همچنین طی سالرسیده است. 

 1131نفر به  1199سرپرست از  یمفقود ایبه علت متاركه  یسرپرستینفر، ب 7934نفر به  1144سرپرست از  تیمعلول

 رسیده است.نفر  1411نفر به  9149از  ینفر، بدسرپرست

نفر  411911نفر به  999119محصلین مورد حمایت كمیته امداد امام خمینی از  ،9911تا  9914های طی سالدر 

نفر رسیده  19411 به نفر 17994خمینی از  امام امداد كمیته حمایت مورد رسیده است. همچنین تعداد دانشجویان

 است. 

نفر بوده  900000سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه كمیته امداد امام خمینی  4تعداد كودكان زیر  9914در سال 

سال مشمول برنامه امنیت و  4از كل كودكان زیر  9914نفر رسیده است. در سال  93499به  9911است كه در سال 

اند. این شاخص در سال ان تشکیل دادهنفر را پسر 14491نفر را دختران و  19949تغذیه كمیته امداد امام خمینی 

 نفر بوده است. 97779نفر و برای پسران  90349برای دختران  9911
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 )هزار ریال(                                                            ساالنه خانوار به تفكیک مناطق جغرافیایی درامدمتوسط هزینه و  -8-1

 سال
 روستایی شهری

 درامد هزینه کل خالص درامد کل خالص هزینه

1171 .................................  991191 944313 973470 909319 

1174 .................................  919997 191101 991179 999991 

1178 .................................  171971 119007 949004 917099 

8211 ...........................  499919 714741 910471 190170 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 )هزار ریال(                                                          ساالنه یک خانوار به تفكیک مناطق جغرافیاییهای ترکیب هزینه -0-1

 سال
 روستایی شهری

 غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل خالص غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل خالص

1171 ...................  991191 74710 919771 973470 44101 999944 

1174 ...................  919997 11101 913799 991179 30914 991994 

1178 ...................  171971 997191 914310 949004 909441 913919 

8211 ................  499919 949011 140913 910473 994119 901997
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 در کشور درامدهای توزیع شاخص -2-1

 ضریب جینی سال
درصد ثروتمندترین  10 نسبت هزینه

 درصد فقیرترین 10به 

درصد ثروتمندترین  20 نسبت هزینه

 درصد فقیرترین 20به 

درصد ثروتمندترین  10 نسبت هزینه

 درصد فقیرترین 10به 

1171 ...................  9139/0 41/99 00/3 94/1 

1174 ..................  1019/0 11/91 94/3 19/1 

1178 ..................  9119/0 41/99 17/7 91/1 

8211 ...............  001004 14/99 99/3 99/1 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 های شیوع و پوشش بیمه تامین اجتماعینماگر -2-1

 نسبت پشتیبانی )پوشش حمایتی( ضریب پوشش ضرب شیوع بیمه بیکاری سال / فصل

1171 ...............................................  901 1909 101 

1174 ...............................................  903 1909 103 

1178  ..............................................  904 1909 104 

1177 ...............................................  * * 1/1 

 104 1909 904  ................................ 1178زمستان 

 101 1903 909  .......................................  1177بهار

 101 1904 909  ................................ 1177تابستان 

 101 * *  .................................... 1177پاییز  

 1/1 * *  ..............................  1177زمستان 

 9/1 * *  ........................................ 1100بهار

 9/1 * *  ................................. 1100تابستان

 1/9 * *  ..................................... 1100پاییز 

 109 * *  .......................... 8200زمستان

 .باشدمی محاسبات روش در بازنگری  بدلیل نماگر دو این مقادیر درج عدم (*
 وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی. -ماخذ

 

                                             تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفكیک نوع -2-1

 سال / فصل
 

 اجباری جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ...........................  99139111 99909091 9471190 99991999 1403090 7791110 9343190 91941431 

1174 ...........................  91091919 99943119 9740719 99191731 1401933 7703103 9314930 91114999 

1178 ...........................  91979940 99191390 9319190 99110199 1194947 7114901 9130949 91130799 

1177 ...........................  91131309 99413999 9334141 99713119 90073079 3043191 9001491 91393797 

 91130799 9130949 7114901 1194947 99110199 9319190 99191390 91979940  ............. 1178زمستان

 91419971 9319309 7349909 1719001 99144191 9719191 99947147 91990119  ................... 1177بهار 

 91749110 9319910 7117979 1310999 99173979 9749437 99190707 91979911  ........... 1177تابستان 

 91107449 9119971 3031110 90039791 99713493 9330194 99709140 91139114  ................. 1177پاییز 

 91393797 9001491 3043191 90073079 99713119 9334141 99413999 91131309  ........... 1177زمستان 

 91309991 9119491 3910997 90999314 99479113 9393411 99791191 91113071  .................... 1100بهار

 91391094 9001911 3944191 90971341 99471194 9194490 99391373 91719103  ........... 1100تابستان 

 90191903 9911471 3971499 90191903 93931999 9077391 99179431 91019199  ................. 1100پاییز 

 91113940 9911371 3910331 90114711 99799391 9991910 99001791 91990091  .......... 8200زمستان
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 (                     دنبالهحسب جنس و به تفكیک نوع )اجتماعی بر تامینسازمان  یو تبع یشدگان اصل تعداد بیمه -2-1

 سال / فصل

 بیمه بیكاری )*( خاص

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 .......................  1090110 9979740 714410 7911714 999099 913147 11141 919410 

1174 .......................  1099944 9919191 733497 7991319 914341 939700 41941 901491 

1178 .......................  1070119 9977417 7197117901193 991119 949919 49110 191373 

1177 .......................  1999719 9919994 7391977973799 999139 911191 41143 999017 

 191373 49110 949919 991119 7901193 719711 9977417 1070119  ......... 1178زمستان

 4811414081811 188121 114140 10811 141114 1214111 1020881  ............... 1177بهار 

 910311 19199 991074 937113 7911794 307137 9919113 1909191  ....... 9911تابستان 

 997919 49940 910911 909191 7919193 309931 9999110 1991371  ............. 1177پاییز 

 999017 41143 911191 999139 7973799 739197 9919994 1999719  ....... 1177زمستان 

 911941 41737 994999 900311 7917949 711379 9901130 1011919  ................ 1100بهار

 939371 44930 999997 913197 7913071 399191 9919991 1991719  ......... 1100تابستان

 911091 40903 999310 939013 7941119 394990 9193070 1971910 ............1100پاییز 

 914199 17491 991774 979100 7991110 310191 9101943 1911119  ....... 8200زمستان

 
 

 سال / فصل

 توافقی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع

1171 ........................  919119 999907 90911 909919 

1174 ........................  911171 991907 99447 991011 

1178  ......................  910111 999494 94149 991144 

1177 ........................  913119 991013 91111 997334 

 991144 94149 999494 910400  ..........1178زمستان

 991991 94719 999931 118141  ............... 1177بهار 

 990919 7493 991190 999193  .......... 1177تابستان

 991417 91399 991144 941973  .............. 1177پاییز 

 913119991013 91111 997334  ........ 1177زمستان 

 997199 91970 999404 917174  ................. 1100بهار

 991114 91439 999733 919141  .......... 1100تابستان

 997914 99499 991014 911797  .............. 1100پاییز 

 993937 90944 999317 911949  ........ 8200زمستان

ادان و ین مساجد، صی، خادمیو گروه ی، باربران انفرادیبافندگان، رانندگان، کارگران ساختمان، حرف و مشاغل آزاد، یاریشدگان اخت مهیخاص شامل: ب یاهمیب یهاطرح (*
 باشد.یم درامدکم  یصنف یزنبورداران و کارفرما

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ
 
 



 اجتماعی تامین و رفاه                                                                             0011زمستان  گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

880 

 های شهری و روستاییهای خانوارترکیب هزینه -8-1 

 
 1-0مبنا: جدول 

 

 

 اجتماعی برحسب جنس و به تفكیک نوع تامینتعداد بیمه شدگان خاص سازمان  -2-1

 سال / فصل

 حرف و مشاغل آزاد جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 .............................  1090110 9979740 714410 7911714 374147 111931 197939 990111 

1174 .............................  1099944 9919191 733497 7991319 149119 139030 173199 901099 

1178 .............................  1070119 9977417 719711 7901193 9039191 179110 101131 919919 

1177 .............................  1999719 9919994 739197 7973799 9934449 441993 199199 179939 

 919919 101131 179110 9039191 7901193 719711 9977417 1070119  ............... 1178زمستان

 917131 103991 177114 9034991 7039341 739171 9997199 1090334  ..................... 1177بهار 

 939301 194904 493917 9911949 7911794 307137 9919113 1909191  ..............1177تابستان 

 104719 191911 413171 9939771 7919193 309931 9999110 1991371  ................... 1177پاییز 

 19997199919994 739197 7973799 9934449 441993 199199 179939  ............. 1177زمستان 

 119917 119740 441191 9917911 7917949 711379 9901130 1011919  ...................... 1100بهار

 491090 171947 779099 9910930 7913071 399191 9919991 1991719  ............... 1100تابستان

191349 133117 391999 9103970 7941119 394990 9193070 1971910  ................... 1100پاییز 

 177147 407730 333913 9114073 7991110 310191 9101943 1911119  ............8200زمستان
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 حسب جنس و نوع بیمه )دنباله(اجتماعی بر تامینگان خاص سازمان شد تعداد بیمه -2-1

 

 
 

 

 

 

 سال / فصل

 رانندگان بافندگان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 .....................  336166534209823095595546995244130282509218
1174 .....................  320325632902503530343394204093901530252496089
1178  ...................  911147000000939113 910951 9080482903241932
1177 .....................  97949914919994919941477 319911 31019793199943774

91114711994 99491993911319011910301391099191799  ....... 1178زمستان
93190713931 990393 977979 101711 10931091019107909  ............. 1177بهار 

 93131417704 997910 971990 109943 313971 9319 9911940  ....... 1177تابستان

 9939999 9314 311111 317901 941197 999190 17091 971111  ........... 1177پاییز 

 97949914919 994919 941477 319911 310197 9319 9943774  ..... 1177زمستان 

 9997397 9713 374113 371794 911904 990310 11994 944994  .............. 1100بهار

 9904799 9719 341119 379991 919119 901131 11109 911119  ....... 1100تابستان

 9919141 9799 341099 347714 910919 911797 11091 919749  ........... 1100پاییز 

 9939049 9419 340779 349149 914190 911999 19979 917401 .....8200زمستان 

 سال / فصل

 کارگران ساختمانی نام نویسی شده اختیاری

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ........................  719713 799979 91171 9497739 170191 170111 91 991111 

1174 ........................  304111 743900 93911 9713119 301719 301711 1 9141091 

1178  ......................  710191 791917 99939 9441119 399104 399101 9 9019971 

1177 ........................  793130 709097 94119 9417377 391771 391774 9 9079111 

 9019971 9 399101 399104 9441119 99939 791917 710191  .......... 1178زمستان

 9019709 0 399731 399731 9143190 93939 471931 709944  ................ 1177بهار 

 9071119 9 310191 310197 9119110 97199 431313 799771  .......... 1177تابستان

 9031394 9 311073 311030 9404979 97993 410107 797411  .............. 1177پاییز 

 9079111 9 391774 391771 9417377 94119 709097 793130  ........ 1177زمستان 

 9097191 9 39794 399793 9499073 91909 439119 707711  ................. 1100بهار

 9131709 9 717311 717317 9410173 94719 410979 797949  .......... 1100تابستان

 9119919 0 739113 739113 9477711 94793 709991 791047  .............. 1100پاییز 

 9191390 0 743714 743714 9793114 94799 791199 719919  ........ 8200زمستان
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 (دنبالهحسب جنس و نوع بیمه )اجتماعی بر تامینگان خاص سازمان شد بیمهتعداد  -2-1

 

 

 سال / فصل

 کارفرمای صنفی زنبورداران و صیادان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ....................  9999 9999 39 7411 11411 19309 9319 14491 

1174....................  9994 9997 71 7471 907999 13103 3199 991019 

1178  ..................  9019 9093 79 7101 999311 999109 90919 991910 

1177....................  9003 9191 79 7944 919713 991719 99144 949997 

 991910 90919 999109 999311 7101 79 9093 9019  ..... 1178زمستان

 910411 90343 991119 994911 7143 79 9114 9041  ........... 1177بهار 

 917397 99173 990913 999774 7193 79 9179 9014  ...... 1177تابستان

 911949 99910 991911 997191 7101 79 9111 9099  .......... 1177پاییز 

 949997 99144 991719 919713 7944 79 9191 9003 ....1177زمستان 

 941194 99379 991137 911113 7999 79 9197 9131  ............. 1100بهار

 974939 91771 910199 911904 7991 70 9334 9114  ...... 1100تابستان

 934191 91171 917019 949097 7904 41 9371 9119  .......... 1100پاییز 

 911943 94394 919391 943419 7941 47 9314 9199  ....8200زمستان

 گردد.می شمارش خاص شیت در و جدا توافقی و خادمین مساجد از گروهی و انفرادی باربران *(
 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ

 
 

 سال / فصل

Pباربران

 خادمین مساجد (*)

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ....................  17994 17991 9 997911 99993 90971 9711 39117 

1174 ....................  14099 14090 9 999913 91091 99990 9301 31319 

1178  ..................  11134 11131 9 907949 99991 93794 9103 73409 

1177 ....................  19141 19141 9 909797 93490 94911 9941 79991 

 73409 9103 93794 99991 907949 9 11131 11134  ...... 1178زمستان

 71191 9190 97314 90904 901419 9 19191 19191  ............ 1177بهار 

 71349 9979 97993 91799 901190 9 19103 19101  ...... 1177تابستان

 79991 9901 94704 91090 909191 9 19993 19991  .......... 1177پاییز 

 79991 9941 94911 93490 909797 9 19141 19141  .... 1177زمستان 

 70317 9997 91110 93917 900111 9 19911 19911  ............. 1100بهار

 41991 9971 91941 97111 13711 9 19190 19199  ...... 1100تابستان

 43919 9919 91099 97949 17939 9 10111 10111  .......... 1100پاییز 

 44311 9011 91111 94110 11413 9 10919 10911  .... 8200زمستان
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 اجتماعی برحسب نوع تامیناصلی و تبعی سازمان  بگیرانمستمریتعداد  -2-1

 جمع  سال / فصل
 اصلی

 تبعی
 بازمانده از کار افتاده بازنشسته جمع 

1171 .................................  4077911 9179999 9747939 997344 9147931 9401099 

1174 .................................  4191711 9791909 9194149 919390 9440303 9734413 

1178 ................................  4319110 9111101 9047341 911909 9719991 9193991 

1177 .................................  7901119 1993311 9903909 919113 9371091 9130419 

 9193991 9719991 911909 9047341 9111101 4319110  ................... 1178زمستان

 9000191 9739119 919014 9991119 1019119 7019144  ......................... 1177بهار 

 70973191077941 9997339 919103 9303071 9140171  .................. 1177تابستان 

 9009099 9393011 919911 9913491 1997199 7991194  ....................... 1177پاییز 

 79011191993311 9903909 919113 9371091 9130419  ................  1177زمستان 

 9119109 9101417 919919 9949999 1999919 7901111  .......................... 1100بهار

 9091397 9191114 919094 9931901 1911199 7910713  ................... 1100تابستان

 9001194 9103147 919199 9993119 9133199 4113147  ....................... 1100پاییز 

 9999711 9194917 919993 9913071 1074700 7900111  ................ 8200زمستان

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ

 

 

 اجتماعی تامینشدگان اصلی و تبعی سازمان  تعداد بیمه -0-1

 

 
  1-2مبنا: جدول 
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 تعداد اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفكیک وضعیت بیمه -1-1

 سال / فصل
 بگیرمستمری شده بیمه جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171 ..........................  9174011 9997131 913014 9194110 9911419 914711 11111 13913 9917 

1174 .........................  9791194 9199999 917711 9499141 9993171 911011 14917 19417 9700 

1178  ........................  9334111 9114137 910117 9774097 9191009 997094 990197 907134 9119 

1177 .........................  9999717 9411317 199110 9139199 9171199 101199 991341 991194 1193 

 9119 907134 990197 997094 9191009 9774097 910117 9114137 9334111  ........... 1178زمستان

 1404 112044 111481 111181 1114704 1801188 117288 1117781 1717242  ................. 1177بهار 

 1728 111100 120228 118421 1181128 1811217 112117 1100828 1711144  .......... 1177تابستان 

 1120 12014 121114 141218 1114111 1872181 147188 1127111 2011411  ................ 1177پاییز 

 1128 121111 127811 107122 1141111 1781711 111710 1177814 2111474  .......... 1177زمستان 

 1790 990149 991974 197917 9113011 9091114 199047 9793149 9940499  ................... 1100بهار

 1000 991937 910937 110917 9499911 9079119 111917 9714739 9999191  ............1100تابستان

 1911 991790 911091 179011 9411311 9999109 177919 9731171 9944199  ................ 1100پاییز 

 1491 917109 919990 107949 9419411 9900013 199119 9310914 9919933  ......... 8200زمستان

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ
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 صندوق بازنشستگی کشوری برحسب جنس و نوع بیمه (8)بگیرانمستمری -1-1

 سال / فصل

 )حقوق بگیران( بگیرانمستمری

 از کار افتاده بازنشسته جمع 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171  .................  9979914 119191 193799 9991113 707311 104441 99711 7991 1491 

1174  .................  9191349 174347 119111 9949934 799134 191400 99941 7990 1191 

1178   ...............  9177119 9009739 171703 9909731 719099 110741 99137 7991 4949 

1177 ..................  9190191 9090143 110979 9991091 711093 141137 99173 7033 4910 

 4949 7991 99137 110741 719099 9909731 171703 9009739 9177119  ...  1178زمستان

 4999 7971 99199 111330 711401 9911131 179701 111994 9179011  ........  1177بهار 

 4999 7917 99143 110071 717141 9913011 171999 9000111 9171199  .  1177تابستان 

 4990 7033 99103 149973 711791 9997009 131104 9090119 9114917  ........ 1177پاییز 

 4910 7033 99173 141137 711093 9991091 110979 9090143 9190191  ... 1177زمستان 

 4931 7094 99190 141994 711001 9991990 131191 9097999 9104310  ........... 1100بهار

 4931 4111 99990 141971 719979 9994117 131111 9097134 9107190  .... 1100تابستان

 4933 4331 99979 111719 730999 9971341 199109 9011409 9179109  ........ 1100پاییز 

 4119 4340 99909 111449 739119 9939919 104909 731119 9911111  ... 8200زمستان

 

 سال / فصل

 )حقوق بگیران( بگیرانمستمری

 (کسورپرداز شاغل) اصلی شدهبیمه شاغل متوفی بازنشسته متوفی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1171  ................  939391 979114 90943 49091 11140 4041 9017199 000 000 

1174  ................  919917 930339 99971 49911 11943 4934 9099711 199371 101330 

1178   ...............  913397 937999 99101 49939 11901 4977 9003443 103039 100134 

1177 ..................  999449 913117 99791 49771 11111 4930 139941 119911 131070 

 100134 103039 9003443 4977 11901 49939 99101 937999 913397  ..  1178زمستان

 194111 197999 9079739 4014 11093 49991 99109 937191 911094  ........  1177بهار 

 141711 117947 197099 4990 11071 49931 99399 910199 909991  .  1177تابستان 

 131119 131001 171140 4919 11090 49949 99017 919793 901771  ........ 1177پاییز 

 131070 119911 139941 4930 11111 49771 99791 913117 999449  .. 1177زمستان 

 133111 119134 130190 4990 11931 49101 99711 900009 999309  ........... 1100بهار

 131019 119901 139909 4990 11933 49113 99071 909039 994911  .... 1100تابستان

 114394 149003 197391 4931 11100 49731 99139 907011 990174  ........ 1100پاییز 

 140717 141731 191194 4993 11114 49311 99741 901917 999194  ... 8200زمستان

 بگیر معادل حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوری است.مستمری (1
 شود.یها برقرار موراث آن یوارث، براشان در صورت داشتن شدگان است که مستمری، پرونده فوتیو بازنشسته متوف یمنظور از تعداد شاغل متوف (2
 بیمه شده اصلی معادل شاغل کسورپرداز در صندوق بازنشستگی کشوری است. (1

 .اجتماعی تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ
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 های پوشش و پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشورنماگر -80-1

 ضریب پوشش نسبت پشتیبانی )پوشش حمایتی( سال / فصل

9914 ..................................................................................................  1/0 9/1 

9917 ..................................................................................................  7/0 0/1 

9913   ................................................................................................  7/0 0/1 

9911 ...................................................................................................  7/0 9/1 

 0/1 7/0  ...................................................................................  9913زمستان

 0/1 7/0  .........................................................................................  9911بهار 

 0/1 7/0  ..................................................................................  9911تابستان 

 0/1 7/0  .........................................................................................  9911پاییز

  9/1 7/0  ..................................................................................  9911زمستان 

 0/1 7/0  ............................................................................................ 9100بهار

 0/1 7/0  ..................................................................................... 9100تابستان

 0/1 4/0  ......................................................................................... 9100پاییز 

 100 004  ............................................................................... 9100زمستان

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ 
 

 )نفر(                                                           افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب جنس به تفكیک نوع معلولیت -88-1

 

 ذهنی یروان شنوایی صوت و گفتار
 سال

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

18831 29981 13399 8032 11268 910300 363 29 991144 132934 22108 354021 1171 .....  
2489 4255 70911 8485 121351 903394 42283 88211 990111 146430 235393 381823 1174 .....  
3539 58285 11391 92440 12225 991441 4626 96520 919714 153038 245231 398269 1178 .....  

19743 44191 901937 11117 991911 999309 17111 900911 913911 911979 913499 109114 8211 ....  
 سازمان بهزیستی کشور. -ماخذ

  

 کل بینایی حرکتی جسمی
 سال

 جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

917109 919911 110319 11933 900331 911979 193991 311713 9191999 1171 ....................  

993011 931139 497419 41113 994494 939071 114901 119101 9110999 1174 ...................  

911909 199049 411944 79917 997113 913711 411419 9041739 9790171 1178 ...................  

913334 193411 447190 71917 999914 904919 449794 9011931 9711999 8211 ...............  
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 کشور   یستینه مستمر از سازمان بهزیافت کننده کمک هزیدرمددجوی  هایخانوار -80-1

کمک هزینه امداد 

 کودکان

حق پرستاری افراد 

 ضایعه نخاعی
 سال جمع  اجتماعی توانبخشی

3991 94373 991970 930099 101193 1171 ............................  

94911 91931 734017 919911 9077710 1174 ............................  

97011 94919 9004471 911419 9901143 1178  ...........................  

94411 94497 399991 919433 9997931 8211 .......................  
 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ

 

 حسب جنسکشور بر یستیسالمندان تحت پوشش سازمان بهز -82-1

 سال جمع  مرد زن

994499 909017 497791 1171 ...............................................  

947719 911397 799143 1174 ...............................................  

930744 103999 733337 1178  .............................................  

110191 199191 319193 8211 .......................................  

 سازمان بهزیستی کشور. -ماخذ

 

 کشور یستیتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهز -82-1

 یاجتماع یخدمات مشاوره و مددکار توانیخدمات پیشگیری از کم

 سال
 مچش یتنبل یگاه غربالگریپا کیمشاوره ژنت

مشاور  یصدا

 )مشاوره تلفنی(
 یمشاوره حضور

های مددکاری کلینیک

 اجتماعی

262 000 71 9990 139 1171 .........................  

29 000 71 9391 170 1174 .........................  

294 000 79 9049 179 1178  .......................  

979 000 13 9901 111 8211 .....................  
 

 یتوانپزشك یهاواحد
 سال

 جمع یوتراپیزیف کاردرمانی یگفتاردرمان بینایی سنجی یسنجییشنوا یفن یارتوپد

93 44 17 79 39 990 191 1171 ..........................  

1 40 94 39 11 991 103 1174 .........................  

0 94 90 97 97 43 913 1178  ........................  

90 79 19 19 31 993 199 8211 ..................... 

 سازمان بهزیستی کشور.  -ماخذ

  

 

 

 



 اجتماعی تامین و رفاه                                                                             0011زمستان  گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

881 

   75                                                                                                     فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی کشور -82-1
 جمع در خانهمراقبت  در خانوادهمراقبت 

 سال
 جمع پسر دختر جمع پسر دختر جمع پسر دختر

000 000 91399 000 000 90141 000 000 94931 1171 ........................  

000 000 94041 000 000 90993 000 000 94939 1174 ........................  

3941 3307 97079 9191 1193 3147 99919 99911 91193 1178  .......................  

3019 3143 94411 9119 1111 3931 99099 99099 91011 8211 ...................  

 سازمان بهزیستی کشور. -ماخذ

 
 
 

 ننده کمک هزینه مستمر سازمان بهزیستی کشورکی مددجوی دریافتهاخانوار -2-1

 

 
 1-80مبنا: جدول 
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                                      جنسی هایگروهبگیر مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسب جنس و به تفكیک مددجویان معیشت -82-1

 سال
 ساله 90-91 سنی گروه ساله 91-91 سنی گروه ساله 1-91گروه سنی  ساله 0-1گروه سنی 

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

9914 ............  90034 99431 94917 994040 991173 999139 911919 39394 77991 900719 971911 99193 

9917 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

9913  ...........  911174 000 000 941101 000 000 911919 000 000 000 000 000 

9911 ............  991310 000 000 139719 000 000 911439 000 000 000 000 000 

 

 سال
 تربیشساله و  40 سنی گروه ساله  10-11 سنی گروه ساله 10-11گروه سنی  ساله 90-91گروه سنی 

 مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع

9914 ..........  911971 999371 99101 913911 990194 97311 99311 977411 14914 9999741 313901 179440 

9917 ..........  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

9913  ........  000 000 000 000 000 000 193719 000 000 9491019 000 000 

9911..........  000 000 000 000 000 000 199714 000 000 9134194 000 000 

 کمیته امداد امام خمینی )ره(. -ماخذ

 

 مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفكیک مناطق جغرافیایی  -82-1

Pروستایی

(9)
 جمع شهری 

 سال
 خانوار نفر خانوار نفر خانوار نفر

9097019 494711 799311 194910 9711314 9019131 9914 ....................  

000 000 000 000 000 000 9917 ....................  

179993 711044 447319 191999 9491019 9931911 9913  ...................  

193179 791071 447141 199171 9134194 9993111 9911 ...................  

 گیرد.میعشایر را نیز در بر (1
 کمیته امداد امام خمینی )ره(. -ماخذ

 
 

                                                                                                              خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفكیک مناطق جغرافیایی -81-1

Pروستایی

(9)
 سال جمع شهری 

1931 99941 99711 9914 ..................................................................... 

000 000 000 9917 ..................................................................... 

1130 99911 99191 9913  .................................................................... 

90939 91179 91414 9911 ................................................................  

 گیرد.میعشایر را نیز در بر (1
 کمیته امداد امام خمینی )ره(. -ماخذ
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 تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسب علت -81-1

 جمع سال

بی سرپرستی 

به علت فوت 

 سرپرست

ازکارافتادگی 

 سرپرست

بیماری 

 سرپرست

بی سرپرستی 

 به علت طالق

معلولیت 

 سرپرست

بی سرپرستی 

به علت متارکه 

مفقودی یا 

 سرپرست

 سایر  بدسرپرستی

1171.................  9197101 719919 131110 79794 993110 1144 1199 9149 43107 

1174 ................  9019104 000 000 000 000 000 000 000 000 

1178  ...............  9974091 9011901 191997 919911 939999 7934 1131 1411 901711 

8211..............  9931990 304190 171041 41930 907111 000 000 000 499740 

 کمیته امداد امام خمینی )ره(. -ماخذ
 

 محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفكیک مناطق جغرافیایی -00-1

 )ره(.ینیته امداد امام خمیکم -ماخذ
75  

 دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسب جنس -08-1

 )ره(.ینیته امداد امام خمیکم -ماخذ

 سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی )ره( 2زیر کودکان -00-1

 جمع  سال

 بر حسب حمایت بر حسب جنس بر حسب اقامت

 پسر دختر روستایی شهری
مورد حمایت کمیته امداد 

 امام خمینی )ره(

غیر مورد حمایت کمیته 

 امداد امام خمینی )ره(

1171.............................  900000 93417 49919 19949 14491 91111 30119 

1174 ............................  000 000 000 000 000 000 000 

1178 ............................  994140 40011 74344 71741 49911 99939 999473 

8211........................  93499 94113 99491 90349 97779 1103 99991 

 .کمیته امداد امام خمینی )ره( -ماخذ

 روستایی شهری جمع سال

1171 .............................................  999119 944979 911979 

1174 .............................................  000 000 000 

1178 .............................................  937000 901499 977931 

8211 .....................................  411911 991710 903111 

 مرد زن جمع سال

1171........................................................................  17994 99039 91011 

1174 .......................................................................  000 000 000 

1178 .......................................................................  14307 94791 90079 

8211 ...........................................................  19411 99111 93790 


