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 پیشگفتار 

سه روند  ی رود. مقایشمار م   ها بهق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشوریهای صحیح، دقگیری مبتنی بر آمارریزی و تصمیمامروزه برنامه

کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطالعات، ارتباط   شرفت و توسعه بایانگر این واقعیت است که میزان پ یهای مختلف بدر کشور  یافتگ یتوسعه 

شمار   به  جوامعیافتگی  های توسعهترین شاخصها یکی از مهمتن  نظام آماری نه  یت و گستردگیفیک  ،دیگر  عبارت  به  .دارد  یمیتنگاتنگ و مستق

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

   ست.یر نیپذامکان

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

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

نماید و  ور کمک میامل مشکالت موجود در کشهای اجتماعی و فرهنگی به شناخت کدر جامعه و توسعه آن قدم برداریم. تولید و ارائه شاخص

نماید تا بتوانند گیران کمک 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

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

ق یهدفمند و دق  یزیرزان در جهت برنامهی ربرنامهگذاران و  سیاستتواند به  یمدت م  کوتاه   ی زمان   ی هادر بازه  اجتماعی و فرهنگی   یهاشاخص

 د. یکمك نما

با هدف    اجتماعی و فرهنگی کشور،  یهاآمار  کشور، با توجه به خأل موجود در زمینه   یهاانتشار آمار مرجع رسمی  عنوان    ران بهیمرکز آمار ا

نموده    "ایران   وضعیت اجتماعی و فرهنگی گزارش  "اقدام به تهیه و انتشار نشریه    ١٣٩٩سال  فصل بهار  کشور از  اجتماعی و فرهنگی  ت  یوضعرصد  

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

از طریق سایت مرکز آمار ایران به مذکور  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 www.amar.org.irآدرس 

نیاز برای انتشار  های موردهای اجرایی که آمارداند از زحمات مسئوالن و کارشناسان محترم دستگاهمرکز آمار ایران بر خود الزم می  پایاندر  

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

 

 ن زاده ی جواد حس 

 سازمان برنامه و بودجه کشور و  رئیس  معاون  

 رئیس مرکز آمار ایران 

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

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

 ند.ی حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول گور وضع فرد از ییتغازدواج بار اول:  42

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

  باشد یم  تیجمع  بینیپیش  روش  نیترمتداول  که  روش  نیا  در.  است  شده  گرفته  بهره  »تیجمع  بینیپیش  یبیترک «  روش  از  بینیپیش  انجام  یبرا

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

   .است شده

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

در   یآنان در زمان سرشمار  یکه اقامتگاه معمول  یو گروه  یاهساکن، موسس  یمعمول  یهاهمه خانوار   یاعضا  : ) ی ت (جامعه مورد سرشمار ی جمع 

و   یاسیس  یهائتیه یدهند. اعضایل میرا تشک یساکن کشور، جامعه مورد سرشمارریغ  یمعمول  یهاخانوار  ی تمام  یز اعضایران قرار دارد و نیا

ا  یخارج  یهاسفارتخانه سرشماریدر  مورد  جامعه  جزو  آنان  خانوار  افراد  و  نم  یران  ایمحسوب  اما  هیرانیشوند،  عضو  و    یاسیس   یهائتیان 

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

ت  ی ا کشور، جمعیبخش، شهرستان، استان    یهاك از محدودهیدر هر    یت ساکن در نقاط شهریمنظور از جمع   :ی نقاط شهر ت ساکن در  ی جمع 

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

 در آن شهر واقع است. یآنان در زمان سرشمار یکه اقامتگاه معمول ی و گروه یاه موسس

ا کشور، یدهستان، بخش، شهرستان، استان    یهاك از محدودهیدر هر    ییت ساکن در نقاط روستایمنظور از جمع  :یی ت ساکن در نقاط روستای جمع 

 یمعمول  یهاهمه خانوار   ی، عبارت است از مجموع تعداد اعضایدت هر آبایاست که در همان محدوده قرار دارد و جمع  ییهایآباد  یت تمامیجمع

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

 باشد.   تربیشفردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا  سالمند:

 است که از زمان تولد فرد گذشته است.  یکامل  یها منظور از سن، تعداد سال :سن 

  از بین رفتن یا برهم زدن قانونی رابطه زوجیت در ازدواج دائم است. :طالق
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 داد رویداد ازدواج گذشته است.که از زمان رخ یکامل یهاتعداد سال :طول مدت ازدواج 

گردد. در   یاتیبرگـشت اعمال ح  رقابلیرات، منجر به توقف غ ییاز تغ  یاهریجاد زنجیا بعد از ایم و بالفاـصله و یکه به طور مـستق  یعامل  :علت مرگ

  هار اعالمن صـورت مطابق اظیر ایگردد و در غ یز براسـاس علت مندرج در آن ثبت میپزشـك ثبت شـود، علت مرگ ن  یکه فوت با گواه یصـورت

 کننده ثبت خواهد شد.  

ـبدون امـکان ـهای حـیاتی پس از توـلد  وقف ـکارکردده رخ دـهد (تزـن  حـیاتی ـکه هر زـمانی بـعد از توـلداز بین رفتن دائمی هـمۀ عالیم    :(مرگ) فوت  

 احیا) 

 است که در همان سال وقوع فوت، ثبت شود.  یمنظور فوت :ثبت شده  ی فوت جار 

 ساله) و سالخوردگان   ١٥ -  ٦٤ت یساله)، بزرگساالن (جمع ٠-١٤ت یکودکان (جمع؛ یمنظور سه گروه عمده سن : ت ی جمع   ی عمده سن     های گروه 

 تر) است.ش یساله و ب ٦٥(

ل  میزان ناخالص والدت: یم تعداد حاـص ال و جامعه (جمعیت در  رخ هایوالدتتقـس ط همان ـس الۀ معین به جمعیت متوـس داده در یک بازۀ یکـس

 شود. ضرب می ١٠٠٠میانۀ همان بازه)، که در عدد  

 شود. ن مییین محل سکونت دائم فرد متوفی تعیی (شهر/روستای) آخریایحسب مکان جغرافبر ی:یمرگ شهری و روستا

 روزگی. ٢٩ماه و  ٥٩گ خروجی زندۀ حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن عبارت است از مر: سال مرگ کودکان زیر پنج

 روزگی. ٢٩ماه و  ١١عبارت است از مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن سال:  مرگ کودکان زیر یک

جمعیت متوـسط همان ـسال و جامعه (جمعیت  داده در یک بازۀ یکـسالۀ معین به  های مرگ رخحاـصل تقـسیم تعداد رویداد: میزان ناخالص مرگ

 شود.ضرب می ١٠٠٠در میانۀ همان بازه)، که در عدد  

بر جمعیت زنان متأهل در میانۀ همان   ماه منتهی به بازۀ مورد نظر، تقسـیم ١٢داده در  ضـرب تعداد طالق رخ: از حاصـل میزان طالق متأهالن

 آید.بدست می ١٠٠٠بازۀ زمانی، در 

ت هر فرد اعم از کوچك و بزرگ  یل جمعین رو، در تحلیشود. از ایك میت به دو گروه مرد و زن تفکیجمع  یاز نظر جنس  :ت ی جمع  ی نسبت جنس 

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

 نسبت   شاخص  این.  ندیگو  ینینششهر   زانیم  را  آن  گاهی  که  باشدمی  کشور  تیجمع  کل  به  هاشهر  در  ساکن  ت یجمع  بتنس  :نسبت شهرنشینی 

  زمانی  مقطع  همان  در  منطقه  یا  کشور  همان  جمعیت  کل  به  معین   زمانی   مقطع  یک   در  را   منطقه  یا   کشور  یک  شهری  مراکز  در  ساکن  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 ١٠٠نوزادان دختر در همان سال، که در عدد  

تا  هری و روـس ب مکان جغراف : یی والدت ـش کونت والد ییایبرحـس تای) محل ـس هر/روـس خص نبودن ی(ـش ورت مـش ن، محل یکی از والدین و در ـص

کونت هر کدام از آن ود و در غ ن مییی، تعاندکردهها که رویداد را اعالم ـس ورت بریر ایـش ان ـص خاص    ر اعالمیمبنای آدرس ـس کنندگان (اعم از اـش

 گردد.  ا حقوقی) مشخص میی یقیحق
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 اطالعات: گزیده  

کشور  تیبر آن، جمع  ی متک یتیجمع یها ینیبشیو پ  ١٣٩٥نفوس و مسکن سال  یسرشمار ج یبراساس نتا

 است.  افتهی شیافزا ١٤٠٠هزار نفر در سال  ٨٤٠٥٥به  ١٣٩٦هزار نفر در سال  ٨١٠٥٣از 

 ١٤٠٠در سال    ١٠٦٫٦به    ١٣٩٦در سال    ١٠٦٫١در بدو تولد از    ینسبت جنس  یمورد بررس  دوره  یط  در

  قبلبوده است که نسبت به فصل    ١٠٦٫٣رقم    ١٤٠١بهار  در بدو تولد در    یاست. نسبت جنس  افتهی  افزایش

  . داشته است کاهش واحد  ٠٫١فصل مشابه سال قبل نسبت به و   کاهش  واحد ٠٫٦

 

است که نشان دهنده    دهیرس  ١٤٠٠نفر در سال    ١١١٦٢١٢به    ١٣٩٦  نفر در سال  ١٤٨٧٩٢٣ثبت شده از    یهاتعداد والدت

 ١٤٠١ بهارتکرار شده است. در فصل  ییو روستا یدر هر دو مناطق شهر یفرزندآور یکاهش ی. الگوباشدیم ینزول یروند

  و فصل مشابه سال قبل به ترتیب   قبل با فصل    سهیمقا  ر است که د  دهیرسنفر    ٢٥٧٦٥١ثبت شده به    یهاتعداد والدت

 است. یافته کاهشنفر   ١٢٠٩٧و  ١٣٨٣٨تعداد 

 ٥٤٤٥١٧به    ١٣٩٦نفر در سال    ٣٧٦٧٣١ثبت احوال کشور از    ی هاثبت شده براساس داده  یهاتعداد فوت

نفر و در    ٣٠٣٦٠٥به    ٢١٠٦٩١رقم در مردان از    ن یاست. در دوره مذکور ا  افتهی   ش یافزا  ١٤٠٠نفر در سال  

 ١٠١٣٩٦ثبت شده برابر    گانتعداد فوت شد   ١٤٠١  بهاراست. در    دهینفر رس  ٢٤٠٨٩٦نفر به    ١٦٥٩٨٧زنان از  

 . دهندیم لینفر را زنان تشک ٤٣٨١٠ها را مردان و نفر آن  ٥٧٥٨٣تعداد  نینفر بوده است که از ا

نفر کاهش    ٣٥٣٤١و    ١٤٥٥٥به ترتیب    نسبت به فصل و فصل مشابه سال قبلتعداد فوت شدگان ثبت شده  

نسبت به فصل    ونفر کاهش    ٧٠٧٠و    ٧٤٨٦  نسبت به فصل قبلبه ترتیب    و زنان  در مردان  داشته است که

 داشته است.   کاهش نفر ١٦٧٨٨و  ١٨٤١٩ مشابه سال قبل

 سن مردان   نیانگی است. م  ده یرس  ١٤٠٠  سال در    ٦٦٫٣به    ١٣٩٦در سال    ٦٣٫٨فوت شدگان از    ی سن  نیانگیم

 ٦٨٫٠و   ٦٤٫٩به   به ترتیب  اعداد   نیبوده است که ا  ٦٥٫٤و    ٦٢٫٥  ، به ترتیب١٣٩٦فوت شده در سال   و زنان

   .استسال بوده  ٦٤٫٩فوت شدگان برابر  ی سن نیانگیم ١٤٠١ بهاردر  است. دهیرس ١٤٠٠ سالدر 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

. براساس این اطالع مورد بوده است  ٤٣٨٠٠و   ١٤٢١٨٦برابر    بی به ترت  ١٤٠١  بهارازدواج و طالق در    دادیتعداد رو

  درصد کاهش  ١١٫٨و  درصد افزایش    ١١٫٧  و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  فصل قبل نسبت به  رویداد ازدواج  

 است.   داشته کاهشدرصد    ١٫٣و    ٢٢٫٠  بیفصل مشابه سال قبل به ترتنسبت به فصل قبل و    رویداد طالق و  داشته  

 بهار بوده است. در    ییهمواره باالتر از مناطق روستا  یازدواج در مناطق شهر  نیسن در اول  نیانگیم  ،یطور کل  به

سن    نیانگیم   نیسال بوده است. همچن  ٢٣٫٧سال و در زنان     ٢٧٫٨ازدواج در مردان    نیسن در اول  نیانگیم  ،١٤٠١

 بوده است.  سال  ٢٥٫٤و در زنان  لسا ٣٠٫٣در مردان  ١٤٠١ بهار یدر زمان ازدواج برا

 ن یشتریثبت شده است. ب سن سال ١٥کمتر از دختر ازدواج پسر و مورد  ٧٦٦٩و  ٣تعداد  بی به ترت ١٤٠١ بهار در

 ٢٠-٢٩  یدر بازه سن  نیز  زنان  برایرقم    نیا.  مورد بوده است  ٧٨٤٧٣برابر    هسال  ٢٠-٢٩  یبازه سن  در  ازدواج مردان

 مورد بوده است. ٦٠٨٣٩برابر  هسال

 ز یزنان ن  برایمورد و    ١٨٧٣٣برابر    ساله  ٣٠  -  ٣٩  یطالق مردان در بازه سن  دادیرو  نیشتریب  ١٤٠١  بهاردر  

تعداد    بیبه ترت  ١٤٠١  بهارمورد بوده است. در فصل    ١٦٥٩٢برابر    یبازه سن  نیطالق در هم  دادیرو  نیشتریب

بازه سن  ٣٢٥٦و    ١٨٩   طالق   مورد  ١٧٩  تعداد   همچنینساله و    ١٥  -   ١٩  ی مورد طالق مردان و زنان در 

 ثبت شده است.  سن سال ١٥کمتر از دختران 
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 (هزار نفر)                                        یتفکیک مناطق جغرافیایعمده سنی و به    هاي گروهحسب جنس و  جمعیت بر  بینیپیش  - 1-1

 جمع  سال 
 مناطق جغرافیایی  سنی    هايگروه  جنس 

 زن مرد 
نسبت  
 جنسی

14-0 
   هسال

64-15  
 ه سال

سال و    65
 تر بیش

 روستایی  شهري 
نسبت  
 یشهرنشین

1396   ..................  ٧٤٫٤ ٢٠٧٤٩ ٦٠٣٠٤ ٤٩٨٠ ٥٦٣٨٠ ١٩٦٩٤ ٦/١٠٢ ٤٠٠١٣ ٤١٠٤٠ ٨١٠٥٣ 

1397   ..................  ٧٤٫٨ ٢٠٦٥٢ ٦١٣١١ ٥١١٨ ٥٦٨٨٥ ١٩٩٦٠ ٤/١٠٢ ٤٠٤٨٧ ٤١٤٧٦ ٨١٩٦٢ 

1398 ...................  ٧٥٫٢ ٢٠٥٠٩ ٦٢٢٠١ ٥٢٨٤ ٥٧٣٨٣ ٢٠٠٤٤ ٣/١٠٢ ٤٠٨٨٠ ٤١٨٣١ ٨٢٧١٠ 

1399 ...................  ٦/٧٥ ٢٠٣٥٣ ٦٣٠٥٦ ٥٤٧٦ ٥٧٨٧٨ ٢٠٠٥٦ ٢/١٠٢ ٤١٢٤٧ ٤٢١٦٢ ٨٣٤٠٩ 

1400.................. ٧٦٫٠ ٢٠١٧٩ ٦٣٨٧٦ ٥٦٩١ ٥٨٣٧١ ١٩٩٩٣ ١٠٢٫١ ٤١٥٨٨ ٤٢٤٦٧ ٨٤٠٥٥ 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.   - ماخذ
 
 

 جمعیت برحسب جنس    بینیپیش  - 1-1
 

 
 1-1 مبنا: جدول

 

 عمده سنی   هاي گروهجمعیت برحسب    بینیپیش - 2-1
                                                                                                                                

 
 1-1 مبنا: جدول
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ساله 14-0 ساله64-15 ترسال و بیش65

 (هزار نفر)     

 (هزار نفر)         



 1401بهار   نگی ایرانگزارش وضعیت اجتماعی و فره                                                                                                       جمعیت 

19 

 میزان خام موالید کل کشور به تفکیک ایران و ایرانی  - 2-1

 ایرانی  ایران  سال  

1395 .................................................................................  ١٩٫٣ ١٩٫٥ 

1396 .................................................................................  ١٨٫٦ ١٨٫٧ 

1397 .................................................................................  ١٦٫٩ ١٧٫٢ 

1398   ...............................................................................  ١٤٫٦ ١٥٫٣ 

1399   ...............................................................................  ١٣٫٥ ١٤٫٠ 

1400 .................................................................  ١٣٫٣ ١٤٫٠ 

 دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري مرکز آمار ایران. - ماخذ
 
 

 ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هايوالدتنسبت جنسی در بدو تولد و تعداد    - 3-1

 سال / فصل
 نسبت جنسی در بدو تولد 

 ثبت شده   هايوالدتتعداد  

 دختر  پسر  جمع 
 روستایی  شهري 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  روستایی  شهري  جمع 

1396 ...................  ١٦٧٣٣٦ ١٧٧٠٢٩ ٣٤٤٣٥٥ ٥٥٤٤٤٧ ٥٨٩١١١ ١١٤٣٥٥٨ ٧٢١٧٨٣ ٧٦٦١٤٠ ١٤٨٧٩٢٣ ١٠٥٫٨ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫١ 

1397 ...................  ١٥٤٨٩٩ ١٦٣٦٩٥ ٣١٨٥٩٤ ٥٠٧٥٥٣ ٥٤٠٣٧٢ ١٠٤٧٩٢٥ ٦٦٢٤٥٢ ٧٠٤٠٦٧ ١٣٦٦٥١٩ ١٠٥٫٧ ١٠٦٫٥ ١٠٦٫٣ 

1398   .................  ١٣٩٨٢٧ ١٤٨٦١١ ٢٨٨٤٣٨ ٤٣٩٨٢٢ ٤٦٧٨٧٢ ٩٠٧٦٩٤ ٥٧٩٦٤٩ ٦١٦٤٨٣ ١١٩٦١٣٢ ١٠٦٫٤ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫٤ 

1399 ...................  ١٣٣٧٣٧ ١٤٢٧٤٨ ٢٧٦٤٨٥ ٤٠٥٢١٩ ٤٣٢٤١١ ٨٣٧٦٣٠ ٥٣٨٩٥٦ ٥٧٥١٥٩ ١١١٤١١٥ ٩/١٠٦ ٣/١٠٧ ٧/١٠٦ 

1400 ................. ١٣١٢٦٢ ١٤٠٠١٠ ٢٧١٢٧٢ ٤٠٨٩٩٢ ٤٣٥٩٤٨ ٨٤٤٩٤٠ ٥٤٠٢٥٤ ٥٧٥٩٥٨ ١١١٦٢١٢ ١٠٦٫٩ ١٠٧٫٣ ١٠٦٫٦ 

 ٣٣٧٠٤ ٣٥٨٥٥ ٦٩٥٥٩ ١٠٢٠٨٣ ١٠٨٩١٢ ٢١٠٩٩٥ ١٣٥٧٨٧ ١٤٤٧٦٧ ٢٨٠٥٥٤ ١٠٦٫٤ ١٠٦٫٧ ١٠٦٫٦  ......... 1399بهار   

 ٣٤٩٢٩ ٣٧٣١٢ ٧٢٢٤١ ١٠٩٨٧٨ ١١٧٩١٣ ٢٢٧٧٩١ ١٤٤٨٠٧ ١٥٥٢٢٥ ٣٠٠٠٣٢ ٩/١٠٦ ٣/١٠٧ ٢/١٠٧  ..... 1399تابستان

 ٣٣٦٢٩ ٣٥٤٨٠ ٦٩١٠٩ ١٠٠٥٦٢ ١٠٦٨٥٤ ٢٠٧٤١٦ ١٣٤١٩١ ١٤٢٣٣٤ ٢٧٦٥٢٥ ٥/١٠٥ ٣/١٠٦ ١/١٠٦  ........1399پاییز  

 ٣١٤٧٥ ٣٤١٠١ ٦٥٥٧٦ ٩٢٦٩٦ ٩٨٧٣٢ ١٩١٤٢٨ ١٢٤١٧١ ١٣٢٨٣٣ ٢٥٧٠٠٤ ٣/١٠٨ ٥/١٠٦ ٠/١٠٧  ... 1399زمستان 

 ٣٢٠٥٦ ٣٣٩٨٧ ٦٦٠٤٣ ٩٨٦٥٩ ١٠٥٠٤٦ ٢٠٣٧٠٥ ١٣٠٧١٥ ١٣٩٠٣٣ ٢٦٩٧٤٨ ٠/١٠٦ ٥/١٠٦ ٤/١٠٦  ............ 1400بهار

 ٣٣٤٩٠ ٣٦٠٥٠ ٦٩٥٤٠ ١٠٥٢٩٥ ١١٢٩٤٩ ٢١٨٢٤٤ ١٣٨٧٨٥ ١٤٨٩٩٩ ٢٨٧٧٨٤ ٦/١٠٧ ٣/١٠٧ ٤/١٠٧  ..... 1400تابستان

 ٣٣٦٧٥ ٣٥٦٦٩ ٦٩٣٤٤ ١٠٥٨٧٣ ١١١٩٧٥ ٢١٧٨٤٨ ١٣٩٥٤٨ ١٤٧٦٤٤ ٢٨٧١٩٢ ٩/١٠٥ ٨/١٠٥ ٨/١٠٥ ........ 1400پاییز 

 ٣٢٢٥٣ ٣٤٥٤٣ ٦٦٧٩٦ ٩٨٩٤٣ ١٠٥٧٥٠ ٢٠٤٦٩٣ ١٣١١٩٦ ١٤٠٢٩٣ ٢٧١٤٨٩ ١٠٧٫١ ١٠٦٫٩ ١٠٦٫٩  ..... 1400زمستان

 ٣٠٧٥٥ ٣٢٦٦٤ ٦٣٤١٩ ٩٤١٥٠ ١٠٠٠٨٢ ١٩٤٢٣٢ ١٢٤٩٠٥ ١٣٢٧٤٦ ٢٥٧٦٥١ ١٠٦٫٢ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫٣ ......... 1401بهار 

 شود. شامل اتباع بیگانه نمی  *)
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ 
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 سنی مادران و پدران       هايگروهجاري ثبت شده برحسب    هايوالدتتعداد    - 4-1 

 سال / فصل
 جاري ثبت شده برحسب گروه سنی مادران    هايوالدت

کمتر از  
 سال   15

19-15 
 ساله 

24-20 
 ساله 

29-25 
 ساله 

34-30 
 ساله 

39-35 
 ساله 

44-40  
 ساله 

49-45 
 ساله 

  سال  50
 و بیشتر 

 نامشخص 

1396 .........................  ٩٠٤٣ ٣١٥ ٣١٩٥ ٤٤٥٠٦ ١٩٧٤٤٧ ٣٩١٧٣٩ ٤٢٩٣٧٧ ٢٨٤٧٥٤ ٨٨٣٦١ ١٥٣٤ 

1397 .........................  ٨٥٨٥ ٣٤٥ ٣٤١٦ ٤٤٠٦٨ ١٩٠٨٢٤ ٣٦٢٣٣٦ ٣٨٥٧٩٠ ٢٥٥٦٥٦ ٨٢٤٤٠ ١٥٠٢ 

1398   ........................  ٧٨٠٤ ٢٨٥ ٣٢٠١ ٤٢٥٩٤ ١٧٤٥٩٢ ٣١٥٢٧٩ ٣٢٦١٥٣ ٢٢٢٠١٣ ٧٣٦١٠ ١٣٩١ 

1399 .........................  ٧٤٣٠ ٣٠٩ ٣٠٨٥ ٤٣١١٩ ١٧٢٧٣٦ ٢٩٧٤٧٦ ٢٩٣٧٧٠ ٢٠٠٣٩٨ ٦٦٨٩٠ ١٣٤٦ 

1400 ......................... ٧٠٦٨ ٤٣٤ ٣٥٢٣ ٤٦٦٦٥ ١٨٣٧٧٢ ٢٩٧٩٢١ ٢٧٩٦٢٤ ١٩٣٣١١ ٦٦١٩٦ ١٣٤٩ 

 ١٦١١ ٨٢ ٧٣٦ ٩٧٦٥ ٤٠٠٧٦ ٧١٧٧٧ ٧٢٠٨٨ ٤٩٨٠٤ ١٦٥٦٨ ٣٤٦  ................. 1399بهار  

 ٢٠٤٧ ٨٣ ٨٣٢ ١١٥٥٧ ٤٧١٨٨ ٨٢٦٢١ ٨٠٢٤٠ ٥٣٦٨٩ ١٧٨٢٥ ٣٦٤  .......... 1399تابستان  

 ١٩٦٣ ٨٥ ٧٨٩ ١١٢٧٠ ٤٤٧٩٩ ٧٤٠٥٨ ٧٣٦٨٠ ٥٠٢٥٣ ١٦٨٧٢ ٣٦٤  .............. 1399پاییز   

 ١٨٠٩ ٥٩ ٧٢٨ ١٠٥٢٧ ٤٠٦٧٣ ٦٩٠٢٠ ٦٧٧٦٢ ٤٦٦٥٢ ١٥٦٢٥ ٢٧٢  .......... 1399زمستان  

 ١٤٩٩ ١٠٣ ٧٧٢ ١٠٣٤٧ ٤٠٦٥٥ ٦٩٠٤٧ ٦٦٧٣٢ ٤٦٠٧٦ ١٥٣٥٧ ٢٩٣  ...................1400بهار

 ١٨٠١ ١٠٨ ٩٣٠ ١١٧٠٧ ٤٧٦٤٣ ٧٨٠٧٠ ٧٣٨٢٨ ٥٠٤٤٤ ١٧٢٨٢ ٣٨٣ ............ 1400تابستان

 ١٨٨٣ ١٠٩ ٩٣٨ ١٢٦٤٠ ٤٩٣٤٩ ٧٧٤٠٨ ٧١٥٤٢ ٤٩٨٢٩ ١٦٩٦٠ ٣٤٤ ... .............1400پاییز  

 ١٨٨٥ ١١٤ ٨٨٣ ١١٩٧١ ٤٦١٢٥ ٧٣٣٩٦ ٦٧٥٢٢ ٤٦٩٦٢ ١٦٥٩٧ ٣٢٩  ........... 1400زمستان

 ١٥٣١ ٨٠ ٨٥٥ ١٠٣٤٧ ٤١٥٨٢ ٦٥٧٤٦ ٥٩٩٢١ ٤٢٥٢٣ ١٥٢٤٩ ٣٧٦ ...............1401بهار 

                                                       
 

 سال / فصل

 جاري ثبت شده برحسب گروه سنی پدران   هايوالدت

کمتر از  
 سال   15

19-15 
 ساله 

24-20 
 ساله 

29-25 
 ساله 

34-30 
 ساله 

39-35 
 ساله 

44-40  
 ساله 

49-45 
 ساله 

  سال  50
 و بیشتر 

 نامشخص 

1396 ...........................  ٣٤٨ ١٧٩١٣ ٤٥٤٥٠ ١٤٢٣١١ ٣٢٣٤٢٣ ٤٨٠٩٩٢ ٣٤٧٥٣٨ ٨٧٩٢٥ ٤٣٥٨ ١٣ 

1397 ...........................  ٤٣٥ ١٧٠٢٢ ٤٣٠٦٧ ١٣٥٠٨٧ ٣٠٨٥٨٠ ٤٤٢٣٢١ ٣٠٧٨١٣ ٧٦٨٤٨ ٣٧٧٥ ١٤ 

1398  ..........................  ٣٦٧ ١٥٧٠٢ ٣٩٠٨٨ ١٢١٨٧٩ ٢٧٧٤٠٩ ٣٨٥١٩٢ ٢٥٨٥٠٩ ٦٥٤٧٥ ٣٢٩٠ ١١ 

1399 ...........................  ٣٣٢ ١٥٠١٩ ٣٧٥٣٤ ١٢٠٨٦١ ٢٧١١١٢ ٣٥٦٥٧٥ ٢٢٥٠٩٠ ٥٧١٤٢ ٢٨٨٨ ٦ 

1400 ............................ ٣٦٩ ١٤٩٠٢ ٣٨٧٨٤ ١٢٨٣٨٦ ٢٨٤٣٩٩ ٣٤٨٢٤٣ ٢٠٦٨٧٢ ٥٤٦٩٨ ٣٢٠٧ ٣ 

 ٢٨ ٣٤٦٦ ٨٦٢٤ ٢٧٩٨٦ ٦٣٧٦٠ ٨٧٥٦١ ٥٦٤٤١ ١٤٢٧٣ ٧١٣ ١  ................. 1399بهار   

 ١٠٣ ٣٩٨٢ ١٠٢٤٨ ٣٣٠٧١ ٧٤٧٨٨ ٩٧٥٥٨ ٦٠٦٦٩ ١٥٢٦٧ ٧٥٩ ١  ............ 1399تابستان  

 ٦٠ ٣٩٣٢ ٩٨٨٤ ٣١٢٦٦ ٦٨٩٧١ ٨٨٧٠١ ٥٦٠٨٠ ١٤٥٠٧ ٧٣١ ١  ................ 1399پاییز   

 ١٤١ ٣٦٣٩ ٨٧٧٨ ٢٨٥٣٨ ٦٣٥٩٣ ٨٢٧٥٥ ٥١٩٠٠ ١٣٠٩٥ ٦٨٥ ٣  ........... 1399زمستان  

 ٢٩ ٣٣٥٦ ٨٥٢٤ ٢٨٣١٩ ٦٤٣٨١ ٨٢٩٧٢ ٤٩٨٥٧ ١٢٧٦٨ ٦٧٤ ١  .................... 1400بهار

 ٨٣ ٣٨٤٤ ٩٩٢٨ ٣٢٩٦٩ ٧٣٦٦٩ ٩١٨٣١ ٥٤٦٠٤ ١٤٤٠٠ ٨٦٧ ١  ............. 1400تابستان

 ١٠٨ ٤١١٠ ١٠٦٩٣ ٣٤٤٥١ ٧٥١٠٦ ٨٨٨٦٧ ٥٢٦٤٠ ١٤٢٢٨ ٧٩٩ ٠ .............. 1400پاییز  

 ١٤٩ ٣٥٩٢ ٩٦٣٩ ٣٢٦٤٧ ٧١٢٤٣ ٨٤٥٧٣ ٤٩٧٧١ ١٣٣٠٢ ٨٦٧ ١  ............. 1400زمستان

 ٣٠ ٣٢٢٠ ٨٤٥٥ ٢٨٩٣٠ ٦٥٠٢٠ ٧٥٧٩٠ ٤٣٩٧٨ ١٢٠١٥ ٧٧٢ ٠ ................1401بهار 

 شود.  شامل اتباع بیگانه نمی  *)
 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ
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 )1(ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هايفوتثبت شده و تعداد    هايفوتنسبت جنسی در    -1-5

 سال / فصل
  هايفوتنسبت جنسی در  
 ثبت شده 

 ثبت شده    هايفوتتعداد  
کل 
 مرد  زن اسناد 

 روستایی  شهري 
 مرد  زن جمع  مرد  زن جمع  شهري  روستایی  جمع 

1396 .................  ٥٣٩٩٩ ٤٤٢٣١ ٩٨٢٣٠ ١٥٦٦٩٢ ١٢١٧٥٦ ٢٧٨٤٤٨ ٢١٠٦٩١ ١٦٥٩٨٧ ٣٧٦٧٣١ ٧/١٢٨ ١/١٢٢ ٩/١٢٦ 

1397 .................  ٥٣٥٤٢ ٤٤١٣٨ ٩٧٦٨٠ ١٥٧٨١٥ ١٢١٤٣٤ ٢٧٩٢٤٩ ٢١١٣٥٧ ١٦٥٥٧٢ ٣٧٦٩٢٩ ٠/١٣٠ ٣/١٢١ ٧/١٢٧ 

1398   ...............  ٥٥١٧١ ٤٤٤٧٣ ٩٩٦٤٤ ١٦٨٨٠٥ ١٢٦٧٨٢ ٢٩٥٥٨٧ ٢٢٣٩٧٦ ١٧١٢٥٥ ٣٩٥٢٣١ ١/١٣٣ ١/١٢٤ ٨/١٣٠ 

1399 .................  ٦٧٩٩٨ ٥٦٥٣٥ ١٢٤٥٣٣ ٢٢١٠٣٢ ١٦٦٢١٢ ٣٨٧٢٤٤ ٢٨٨٢٢٤ ٢٢٢٧٤٧ ٥١١٨٣٠ ٠/١٣٣ ٣/١٢٠ ٦/١٢٩ 

1400 .................  ٦٧٧٠١ ٥٦٧٠١ ١٢٤٤٠٢ ٢٣٥٩٠٤ ١٨٤١٩٥ ٤٢٠٠٩٩ ٣٠٣٦٠٥ ٢٤٠٨٩٦ ٥٤٤٥١٧ ١٢٨٫١ ١١٩٫٤ ١٢٦٫٠ 

 ١٤٧٧٣ ١١٨٤٦ ٢٦٦١٩ ٤٨١٨٢ ٣٥٤٢٨ ٨٣٦١٠ ٦٣٠٢١ ٤٧٢٧٤ ١١٠٢٥٠ ٠/١٣٦ ٧/١٢٤ ٣/١٣٣  ......... 1399 بهار

 ١٧٢٥٦ ١٤٣٤٨ ٣١٦٠٤ ٥٦٩٨١ ٤٢٦٤٧ ٩٩٦٢٨ ٧٣٩٧٠ ٥٦٩٩٥ ١٣١٢٥٠ ١٣٣٫٦ ١٢٠٫٣ ١٢٩٫٨  .. 1399تابستان 

 ٢٠٠١٨ ١٦٤٥٩ ٣٦٤٧٧ ٦٩٢٥٤ ٥٢٠٢٨ ١٢١٢٨٢ ٨٩٠٩٤ ٦٨٤٨٧ ١٥٧٧٦٤ ١/١٣٣ ١/١٣٠٦/١٢١  ....... 1399پاییز 

 ١٥٩٥١ ١٣٨٨٦ ٢٩٨٣٧ ٤٦٦١٥ ٣٦١٠٩ ٨٢٧٢٤ ٦٢٣٥٠ ٤٩٩٩٥ ١١٢٥٦٦ ١/١٢٩ ٩/١١٤ ٧/١٢٤ ..1399زمستان 

 ١٧١١٦ ١٤٤٣٨ ٣١٥٥٤ ٥٩١٧٤ ٤٦١٦٠ ١٠٥٣٣٤ ٧٦٠٠٢ ٦٠٥٩٨ ١٣٦٧٣٧ ٢/١٢٨ ٥/١١٨ ٤/١٢٥  .......... 1400بهار

 ١٩٢٢٢ ١٦٠٨٠ ٣٥٣٠٢ ٧٣٦٠٦ ٥٨٢١٣ ١٣١٨١٩ ٩٢٥٩٠ ٧٤٢٩٣ ١٦٧١٤٠ ٤/١٢٦ ٥/١١٩ ٦/١٢٤  .. 1400تابستان

 ١٥٨٤٧ ١٣٢٥٧ ٢٩١٠٤ ٥٣٦١٤ ٤١٩٤١ ٩٥٥٥٥ ٦٩٤٦١ ٥٥١٩٨ ١٢٤٦٨٩ ١٢٧٫٨ ١١٩٫٥ ١٢٥٫٨  ....... 1400پاییز

 ١٥٥٥٩ ١٢٩٩٩ ٢٨٥٥٨ ٤٩٥١٠ ٣٧٨٨١ ٨٧٣٩١ ٦٥٠٦٩ ٥٠٨٨٠ ١١٥٩٥١ ١٣٠٫٧ ١١٩٫٧ ١٢٧٫٩  .. 1400زمستان

 ١٣٣٨٧ ١٠٧٧٣ ٢٤١٦٠ ٤٤١٩٦ ٣٣٠٣٧ ٧٧٢٣٣ ٥٧٥٨٣ ٤٣٨١٠ ١٠١٣٩٦ ١٢٤٫٣ ١٣٣٫٨ ١٣١٫٤  ....... 1401بهار 

 شود. شامل اتباع بیگانه نمی  *)
 .است  بوده رخداد تاریخ فاقد  که است ايه معوق هايمرگ ویژه ثبت یا  نامشخص مقادیر  وجود دلیل به فوت  اسناد کل تعداد با مرد و  زن هايستون سرجمع  اختالف  علت )1 
 سازمان ثبت احوال کشور. -ماخذ 
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 ) 1(عمده سنی  هاي گروهثبت شده برحسب   هايفوتتعداد    - 1-6

 شود. شامل اتباع بیگانه نمی  *)
   .است بوده داده رخ  تاریخ  فاقد   که است  ايهمعوق  هاي مرگ ویژه  ثبت دلیل به   فوت کل  اسناد  جمع  با  سنی هايگروه سرجمع  احتمالی  اختالف علت )1 

 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ
 

 (سال)                                                                 میانگین سنی فوت شدگان برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی   -7-1

 سال / فصل
 روستایی  شهري  جمع 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ................................  ٦٣٫٨ ٦٣٫٧ ٦٣٫٧ ٦٦٫٠ ٦٢٫٠ ٦٣٫٨ ٦٥٫٤ ٦٢٫٥ ٦٣٫٨ 

1397 ................................  ٦٥٫٦ ٦٤٫٢ ٦٤٫٩ ٦٧٫٣ ٦٢٫٨ ٦٤٫٨ ٦٦٫٨ ٦٣٫٢ ٦٤٫٨ 

1398  ...............................  ٦٦٫٣ ٦٤٫٩ ٦٥٫٥ ٦٧٫٩ ٦٣٫١ ٦٥٫٢ ٦٧٫٥ ٦٣٫٥ ٦٥٫٣ 

1399 ................................  ٨/٦٧ ٥/٦٦ ١/٦٧ ١/٦٩ ١/٦٥ ٨/٦٦ ٨/٦٨ ٥/٦٥ ٩/٦٦ 

1400 ................................ ٦٧٫٢ ٦٦٫٠ ٦٦٫٦ ٦٨٫٢ ٦٤٫٦ ٦٦٫٢ ٦٨٫٠ ٦٤٫٩ ٦٦٫٣ 

 ٦٨٫٥ ٦٦٫٢ ٦٧٫٢ ٦٩٫٠ ٦٤٫١ ٦٦٫٢ ٦٨٫٩ ٦٤٫٦ ٦٦٫٤  ...................... 1399بهار   

 ٦٧٫٣ ٦٥٫٤ ٦٦٫٣ ٦٨٫٦ ٦٤٫٥ ٦٦٫٣ ٦٨٫٣ ٦٤٫٧ ٦٦٫٣  ................. 1399تابستان  

 ٧/٦٨ ٢/٦٨ ٤/٦٨ ٩/٦٩ ٩/٦٦ ٢/٦٨ ٦/٦٩ ٢/٦٧ ٢/٦٨  ...................... 1399پاییز  

 ٥/٦٦ ٧/٦٥ ١/٦٦ ٦/٦٨ ٢/٦٤ ١/٦٦ ٠/٦٨ ٦/٦٤ ١/٦٦  ................ 1399زمستان  

 ٨/٦٧ ٣/٦٦ ٠/٦٧ ٨/٦٨ ٠/٦٥ ٦/٦٦ ٦/٦٨ ٣/٦٥ ٧/٦٦  ......................... 1400بهار

 ٥/٦٦ ٤/٦٥ ٩/٦٥ ٤/٦٧ ٠/٦٤ ٥/٦٥ ٢/٦٧ ٣/٦٤ ٦/٦٥  ................. 1400تابستان  

 ٥/٦٦ ٣/٦٥ ٨/٦٥ ٩/٦٧ ٣/٦٤ ٨/٦٥ ٥/٦٧ ٥/٦٤ ٨/٦٥  ...................... 1400پاییز  
 ٦٨٫١ ٦٧٫٠ ٦٧٫٥ ٦٩٫٣ ٦٥٫٢ ٦٧٫٠ ٦٩٫٠ ٦٥٫٧ ٦٧٫١ ................ 1400زمستان  

 ٦٦٫٤ ٦٤٫٢ ٦٥٫٢ ٦٧٫٨ ٦٢٫٥ ٦٤٫٨ ٦٧٫٥ ٦٢٫٩ ٦٤٫٩ ....................1401بهار 

 شود. شامل اتباع بیگانه نمی  *)
 .سازمان ثبت احوال کشور -ماخذ 

 سال / فصل
 عمده سنی هاي  گروه ثبت شده برحسب    هايفوت

 ساله   15-64   سال  14کمتر از  
 سالمندان 

 نامشخص  و بیشتر   سال  85 ساله   75-84 ساله   74-65
1396 .....................................  ٦٦٤٢ ٧٦٠٠٣ ٨٩٨٤٨ ٥٩٨٣٨ ١٢٠٣٣٦ ٢٤٠٦٤ 

1397 .....................................  ٥١٣١ ٨٠٠٢٧ ٨٨٢٧٥ ٦٢٣٨٠ ١١٩٨٦٨ ٢١٥٦٤ 

1398   ....................................  ٣٩١١ ٨٤٧٠٣ ٩٠٤٠٦ ٦٧٦٧٧ ١٢٧٦٧١ ٢٠٩٥١ 

1399 .....................................  ٣٤٠٩ ١٠٧٧٢٣ ١٢١٣٠١ ٩٧٩٧٦ ١٦١٣١٢ ٢٠١٠٩ 

1400 ...................................... ٣٦٠٩ ١١١٥١٨ ١١٩٧١١ ١٠٥٧٦٩ ١٨٢٩٤٩ ٢٠٩٦١ 

 ٨٧٠ ٢٣٢٩٧ ٢٥٩٥٨ ٢٠١٩٤ ٣٥٦٦١ ٤٢٧٠  ........................... 1399بهار   

 ٩٢٤ ٢٦٨٠٣ ٣٠٧٧١ ٢٥٠٠٠ ٤٢٣٢٦ ٥٤٢٦  .................... 1399تابستان   

 ٧٨٠ ٣٣٦٥٨ ٣٨٨٦٩ ٣١٧٩٠ ٤٧٦٢٧ ٥٠٤٠  .......................... 1399پاییز   

 ٨٣٥ ٢٣٩٦٥ ٢٥٧٠٣ ٢٠٩٩٢ ٣٥٦٩٨ ٥٣٧٣  ...................... 1399زمستان  

 ٨٧٤ ٢٧٨٦٣ ٣١٣٩٠ ٢٧٤٣٤ ٤٤٠٠٩ ٥١٦٧  .............................. 1400بهار

 ٩٨٩ ٣٠٥٩٦ ٣٤٧٤٢ ٣٣٣٧٣ ٦٢١٨٨ ٥٢٥٢  ...................... 1400تابستان  

 ٨٥٥ ٢٥٥٥٢ ٢٧٣٦٦ ٢٣٧٤٩ ٤١٨٧٦ ٥٢٩١  ........................... 1400پاییز  

 ٨٩١ ٢٧٥٠٧ ٢٦٢١٣ ٢١٢١٣ ٣٤٨٧٦ ٥٢٥١  ....................... 1400زمستان

 ٨٠٦ ٢١٣١١ ٢١٤٦٣ ١٨٧٤١ ٣٣٩٣٠ ٥١٤٥ ........................1401بهار 
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 ازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق متاهالن تعداد  -8-1

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

1396 ...................................................  ٤/٨ ١٨٢٥٣٣ ٦١١٢٦٧ 

1397 ...................................................  ١/٨ ١٧٩٢٧٦ ٥٥٥١٣٠ 

1398   .................................................  ١/٨ ١٧٨٧٣١ ٥٣٤٩٣٣ 

1399 .................................................... ٥/٨ ١٨٧٣٩٣ ٥٦٠٩٦٠ 

1400 .................................................... ٨٫٤ ٢٠٣٣٣٠ ٥٦٩٦٧٥ 

 ٨/٧ ٣٦٣٧١ ١٢٩١٥٧  ......................................... 1399بهار   

 ٠/٨ ٤٩٩٤٢ ١٦٣٣٤٤  ................................... 1399تابستان  

 ١/٨ ٤٨٠٧٢ ١٣١٤٨٣  ........................................1399پاییز   

 ٢/٨ ٥٣٠٠٨ ١٣٦٩٧٦  ................................... 1399زمستان  

 ٦/٨ ٤٤٣٩٠ ١٦١٢٢٧  ............................................ 1400بهار

 ٥/٨ ٥٠٢١١ ١٣٥٦٠٦  ..................................... 1400تابستان

 ٧/٨ ٥٢٥٤٠ ١٤٥٥٩٩ ......................................... 1400پاییز  

 ٨٫٩ ٥٦١٨٩ ١٢٧٢٤٣  ..................................... 1400زمستان

 ٨٫٩ ٤٣٨٠٠ ١٤٢١٨٦ ....................................1401بهار 

 سازمان ثبت احوال کشور.   -ماخذ
 
 

 ازدواج و طالق ثبت شده    تعداد  - 3-1
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 (سال)                   میانگین سن مردان و زنان در ازدواج بار اول و میانگین اختالف سن زوجین به تفکیک مناطق جغرافیایی  - 9-1

 سال / فصل
 در اولین ازدواج   میانگین سن

 زن مرد 
 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع 

1396 ........................................  ٢١٫٦ ٢٣٫٥ ٢٣٫٣ ٢٦٫٠ ٢٧٫٥ ٢٧٫٤ 

1397 ........................................  ٢١٫٦ ٢٣٫٦ ٢٣٫٤ ٢٦٫١ ٢٧٫٧ ٢٧٫٥ 

1398   .......................................  ٢١٫٦ ٢٣٫٧ ٢٣٫٥ ٢٦٫٢ ٢٧٫٨ ٢٧٫٦ 

1399 ........................................  ٥/٢١ ٧/٢٣ ٤/٢٣ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ٦/٢٧ 

1400 ......................................... ٢١٫٤ ٢٣٫٩ ٢٣٫٦ ٢٦٫٣ ٢٨٫٠ ٢٧٫٨ 

 ٢١٫٦ ٢٣٫٤ ٢٣٫٢ ٢٦٫٢ ٢٧٫٦ ٢٧٫٤  .............................. 1399بهار   

 ٢١٫٤ ٢٣٫٧ ٢٣٫٤ ٢٦٫٢ ٢٧٫٩ ٢٧٫٧  ......................... 1399تابستان  

 ٣/٢١ ٦/٢٣ ٣/٢٣ ٠/٢٦ ٧/٢٧ ٥/٢٧  .............................. 1399پاییز  

 ٧/٢١ ٠/٢٤ ٧/٢٣ ٤/٢٦ ١/٢٨ ٩/٢٧  ......................... 1399زمستان  

 ٢/٢١ ٥/٢٣ ٢/٢٣ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ٦/٢٧  ................................. 1400بهار

 ٣/٢١ ٨/٢٣ ٥/٢٣ ٣/٢٦ ١/٢٨ ٨/٢٧  .......................... 1400تابستان

 ٣/٢١ ٩/٢٣ ٦/٢٣ ٣/٢٦ ٠/٢٨ ٨/٢٧ .............................. 1400پاییز  

 ٢١٫٨ ٢٤٫٣ ٢٤٫٠ ٢٦٫٥ ٢٨٫٣ ٢٨٫١  .......................... 1400زمستان

 ٢١٫٤ ٢٤٫١ ٢٣٫٧ ٢٦٫٣ ٢٨٫١ ٢٧٫٨ ...........................1401بهار 

 

  .)نیست  موجود ازدواج  اولین  در سن اختالف  میانگین گزارش ( است  گردیده تکمیل ازدواج  زمان در  سن اختالف میانگین  گزارش از استفاده با   فوق  جدول از  قسمت   این )1
 . سازمان ثبت احوال کشور - ماخذ

 

 سال / فصل
 در زمان ازدواج   میانگین سن

 ) 1(  در زمان ازدواج   میانگین اختالف سن 
 زن مرد 

 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع 
1396 .......................  ٥٫٨ ٥٫٢ ٥٫٣ ٣/٢٢ ٦/٢٤ ٤/٢٤ ٥/٢٧ ٤/٢٩ ٢/٢٩ 

1397 .......................  ٥٫٩ ٥٫٣ ٥٫٤ ٤/٢٢ ٠/٢٥ ٧/٢٤ ٧/٢٧ ٨/٢٩ ٥/٢٩ 

1398   ......................  ٦٫٠ ٥٫٣ ٥٫٤ ٥/٢٢ ٢/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ٠/٣٠ ٧/٢٩ 

1399 .......................  ١/٦ ٤/٥ ٥/٥ ٥/٢٢ ٣/٢٥ ٠/٢٥ ٠/٢٨ ٢/٣٠ ٩/٢٩ 

1400 ........................ ٦٫٢ ٥٫٥ ٥٫٥ ٢٣٫٠ ٢٦٫٢ ٢٥٫٨ ٢٨٫٧ ٣١٫١ ٣٠٫٩ 

 ٦٫٠ ٥٫٤ ٥٫٥ ٤/٢٢ ٠/٢٥ ٦/٢٤ ٩/٢٧ ٨/٢٩ ٥/٢٩  ............. 1399بهار   

 ٦٫٠ ٥٫٤ ٥٫٥ ٤/٢٢ ٣/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ١/٣٠ ٨/٢٩  ........ 1399تابستان  

 ٠/٦ ٤/٥ ٥/٥ ٣/٢٢ ٣/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ٢/٣٠ ٩/٢٩  ............. 1399پاییز  

 ١/٦ ٥/٥ ٦/٥ ٨/٢٢ ٧/٢٥ ٤/٢٥ ٤/٢٨ ٧/٣٠ ٥/٣٠  ........ 1399زمستان  

 ٢/٦ ٥/٥ ٦/٥ ٢/٢٢ ٠/٢٥ ٦/٢٤ ٩/٢٧ ٩/٢٩ ٧/٢٩  ................ 1400بهار

 ٢/٦ ٤/٥ ٥/٥ ٤/٢٢ ٦/٢٥ ٢/٢٥ ١/٢٨ ٥/٣٠ ٢/٣٠  ......... 1400تابستان

 ٢/٦ ٥/٥ ٦/٥ ٤/٢٢ ٦/٢٥ ٢/٢٥ ٢/٢٨ ٥/٣٠ ٣/٣٠ .............. 1400پاییز  

 ٦٫٢ ٥٫٥ ٥٫٦ ٢٣٫٠ ٢٦٫٢ ٢٥٫٨ ٢٨٫٧ ٣١٫١ ٣٠٫٩  ......... 1400زمستان

 ٦٫٢ ٥٫٣ ٥٫٥ ٢٢٫٤ ٢٥٫٨ ٢٥٫٤ ٢٨٫١ ٣٠٫٦ ٣٠٫٣ ..............1401بهار 
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 (سال)                                                                                             میانگین طول مدت ازدواج قبل از اولین طالق - 10-1

 میانگین طول مدت ازدواج  سال 

1396 .....................................................................................................  ٢/٩ 

1397 .....................................................................................................  ٧/٩ 

1398   ...................................................................................................  ٩/٩ 

1399 .....................................................................................................  ٣/١٠ 

1400 ..................................................................................................... ١٠٫٧ 

 ٢/١٠  ............................................................................................ 1399بهار  

 ٢/١٠  ..................................................................................... 1399تابستان  

 ٤/١٠  ........................................................................................... 1399پاییز  

 ٤/١٠  ..................................................................................... 1399زمستان  

 ٦/١٠  .............................................................................................. 1400بهار

 ٦/١٠  ..................................................................................... 1400تابستان  

 ٧/١٠  ........................................................................................... 1400پاییز  

 ١٠٫٧  .......................................................................................1400زمستان

 ١٠٫٩ ............................................................................1401بهار 

 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ

 

 ) 1(تعداد رویدادهاي ازدواج برحسب سن مردان و زنان در زمان ازدواج  -1-11

 . باشدمی پایگاه  از  گیري گزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه  آمار  با فصلی هايآمار جمع در احتمالی  اختالف )1
 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ

 

 سال / فصل 

 زنان  مردان 

کمتر از  
 سال   15

19-15  
 ساله  

29-20  
 ساله  

39-30  
 ساله  

  سال  40
 تر  و بیش

 کمتر از 
 سال  15

19-15  
 ساله  

29-20  
 ساله  

39-30  
 ساله  

  سال  40
 تر  و بیش

1396 ....................................  ٢٤٦٦١ ٩٤١٥٦ ٢٨٩٨٣٨ ١٦٩٢١١ ٣٣٤٠١ ٤٥٢٩٧ ١٥٣٦٩٣ ٣٩٠٠٦٣ ٢٢١٧١ ٤٣ 

1397 ....................................  ٢٦٣٣٧ ٩١٠٥٦ ٢٥٦١٦٠ ١٥١٠١٠ ٣٠٥٦٧ ٤٥٣٤٨ ١٤٥٥٩٤ ٣٤٤١٤٩ ٢٠٠١٠ ٢٩ 

1398   ...................................  ٢٨٢١٦ ٩١٤٠٠ ٢٤١٣٦٦ ١٤٥٤٩٩ ٢٨٤٥٢ ٤٦٢٩٦ ١٤٦٩١٩ ٣٢٢٧٦٤ ١٨٩٣١ ٢٣ 

1399 ....................................  ٣٣٦٥٩ ٩٨٥٤١ ٢٤٢٠٩٣ ١٥٥٠٥٦ ٣١٦١١ ٥٢٦٦٥ ١٥٨٥٤٢ ٣٢٨٢٦٤ ٢١٤٦٧ ٢٢ 

1400 ....................................  ٣٩١٥٥ ١٠١٢٧١ ٢٤٠٣٩٨ ١٥٦٢٨٨ ٣٢٥٦٣ ٥٨٤٩٤ ١٦٥٦١٣ ٣٢٢٠١٥ ٢٣٥٢٨ ٢٥ 

 ٦٧٤٢ ٢١٥٤٣ ٥٧٠٩٧ ٣٦٣٧٣ ٧٤٠٢ ١٠٧٨٧ ٣٥٠٧٥ ٧٨٣٥٩ ٤٩٢٩ ٧  ............................ 1399بهار  

 ٩٢٦٧ ٢٨٨٩٦ ٧١٤١٣ ٤٤٥٩٢ ٩١٧٦ ١٤٦٩٣ ٤٦٣٧٩ ٩٦٢٣٦ ٦٠٣٢ ٤  ..................... 1399تابستان  
 ٨١٠٢ ٢٢٤٢٦ ٥٦٣٩٧ ٣٧١٨٩ ٧٣٦٩ ١٢٤٩٨ ٣٦٤٤٤ ٧٧٣٥٤ ٥١٨٢ ٥  .......................... 1399پاییز  

 ٩٥٤٨ ٢٥٦٧٦ ٥٧١٨٦ ٣٦٩٠٢ ٧٦٦٤ ١٤٦٨٧ ٤٠٦٤٤ ٧٦٣١٥ ٥٣٢٤ ٦  .....................1399زمستان  

 ٩٥٠٥ ٢٦٦٢٨ ٦٩١٦٧ ٤٦٠٣٩ ٩٨٨٨ ١٤٣٤٤ ٤٤٧٦٩ ٩٥٤٠٩ ٦٦٩٨ ٧  ............................. 1400بهار

 ٩٠٩٤ ٢٤٥٤٢ ٥٦٨٧٩ ٣٧٤٧٥ ٧٦١٦ ١٣٨٣١ ٣٩٤٥٦ ٧٦٧٣٢ ٥٥٧٦ ١١  ..................... 1400تابستان  

 ١٠٣٤٥ ٢٥٥٤٩ ٦١٢١٣ ٤٠٢٠٩ ٨٢٨٣ ١٥٢٧٤ ٤٢٣٣٢ ٨١٨٠٢ ٦١٨٨ ٣  .......................... 1400پاییز  

 ١٠٢١١ ٢٤٥٥٢ ٥٣١٣٩ ٣٢٥٦٥ ٦٧٧٦ ١٥٠٤٥ ٣٩٠٥٦ ٦٨٠٧٢ ٥٠٦٦ ٤  ...................... 1400زمستان

 ١٠٠١٨ ٢٥٨٢٩ ٦٠٨٣٩ ٣٧٨٣١ ٧٦٦٩ ١٤٦٧٠ ٤٢٧٧١ ٧٨٤٧٣ ٦٢٦٩ ٣  .......................1401بهار 
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   زنان در زمان طالقتعداد رویدادهاي طالق برحسب سن مردان و    -12-1

 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ
 
 

  

 سال / فصل 

 زنان  مردان 

کمتر از  
 سال   15

19-15  
 ساله  

29-20  
 ساله  

39-30  
 ساله  

و   سال  40
 تر  بیش

 کمتر از  
 سال  15

19-15  
 ساله  

29-20  
 ساله  

39-30  
 ساله  

  سال  40
 تر  و بیش

1396 ................................  ٣٢٤٣٩ ٦٢٥٠٢ ٦٩٧٣٠ ١٦٨١٢ ١٠٥٠ ٥٢٦١٠ ٧٥٩٣١ ٥٣٠٤٢ ٩٤٩ ١ 

1397 ................................  ٣٣٧٦٤ ٦٢٤٠٩ ٦٦٢٧٢ ١٥٨٧١ ٩٦٠ ٥٣٧٠١ ٧٥٧٠٣ ٤٨٩٩٣ ٨٧٩ ٠ 

1398   ...............................  ٣٤٦٦٢ ٦٤٨٤٩ ٦٣٦١٩ ١٤٧٥٩ ٨٤٢ ٥٥١٤١ ٧٧٣٨٥ ٤٥٤٤٦ ٧٥٩ ٠ 

1399 ................................  ٣٩١٠٦ ٧٠٠٢٣ ٦٣٢٣٥ ١٤٢٩٢ ٧٣٧ ٦١٥٧٨ ٨٢٢٠٤ ٤٢٨٩٩ ٧١٢ ٠ 

1400 ................................. ٤٦٨٧٦ ٧٦٢٠٨ ٦٤٤٣٠ ١٤٩٦٩ ٨٤٧ ٧١٩٧٧ ٨٧٦٧٨ ٤٢٨٩٩ ٧٧٥ ١ 

 ٧٣٣٨ ١٣٤٦٣ ١٢٦٦٠ ٢٧٧٢ ١٣٨ ١١٥٣٩ ١٦٠٧٩ ٨٦٠٠ ١٥٣ ٠  ........................ 1399بهار  

 ١٠١١٣ ١٨٦٦٧ ١٧٠٧٨ ٣٨٨٨ ١٩٦ ١٦٢٤٦ ٢١٨١٤ ١١٧٠٩ ١٧٣ ٠  ................. 1399تابستان  
 ١٠١٦١ ١٨٠١٩ ١٦٠٢٤ ٣٦٧١ ١٩٧ ١٥٩٢٧ ٢١٠٨٠ ١٠٨٨٢ ١٨٣ ٠  ...................... 1399پاییز  

 ١١٤٩٤ ١٩٨٧٤ ١٧٤٧٣ ٣٩٦١ ٢٠٦ ١٧٨٦٦ ٢٣٢٣١ ١١٧٠٨ ٢٠٣ ٠  .................1399زمستان  

 ٩٩٥٦ ١٦٥٨٣ ١٤٤٦١ ٣٢٠٨ ١٨٢ ١٥١٦٤ ١٩٤٤٠ ٩٦٣١ ١٥٥ ٠  ......................... 1400بهار

 ١١٥١٢ ١٨٦٨٧ ١٦١٦٥ ٣٦٢٥ ٢٢٢ ١٧٨١٥ ٢١٥٤٨ ١٠٦٣٧ ٢١١ ٠  ................. 1400تابستان  

 ١٢١١٢ ١٩٧٧٠ ١٦٤٩١ ٣٩٤٩ ٢١٨ ١٨٧٥٧ ٢٢٥١٠ ١١٠٨٢ ١٩١ ٠  ...................... 1400پاییز  

 ١٣٢٩٦ ٢١١٦٨ ١٧٣١٣ ٤١٨٧ ٢٢٤ ٢٠٢٤١ ٢٤١٨٠ ١١٥٤٩ ٢١٨ ١  .................. 1400زمستان

 ١٠٥٧٤ ١٦٥٩٢ ١٣١٩٩ ٣٢٥٦ ١٧٩ ١٦٢٢١ ١٨٧٣٣ ٨٦٥٧ ١٨٩ ٠  ....................1401بهار 
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 )1(تعداد رویدادهاي ازدواج برحسب اختالف سن مردان و زنان  -1-13

 
   

 سال / فصل 
 زن بزرگتر

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 15+ 

1396 ...................... ٤٧٨ ١٨٠ ٢٢٧ ٣٢٩ ٤٩٤ ٦٣٤ ٨٩٢ ١١٦٨ ١٦٨٨ ٢٣٤٢ ٣١٧٤ ٤٤١٠ ٦٢٤٨ ٩٠٨٠ ١٣٣٥٥ ١٩٨٥٣ 

1397 ...................... ٤٥١ ١٨٦ ٢٣٧ ٣٤٩ ٤٩٥ ٦٠٩ ٨٧١ ١٢٠١ ١٦٦٢ ٢٢٧٢ ٣١١١ ٤٣٧٢ ٦٠٤٦ ٨٤٤٣ ١١٩٤٠ ١٧٩٥٣ 

1398 ...................... ٤٩٨ ١٦٥ ٢٣٨ ٣٤٠ ٥٠٤ ٦٦٢ ٩٢٣ ١٢١٧ ١٦٣٢ ٢٢٩٨ ٣٠٩٨ ٤١٤٨ ٥٨٣٩ ٨١٩٨ ١١٤٧٩ ١٧٢٠٠ 

1399 ...................... ٥٥٢ ٢٠٤ ٢٩٧ ٤٠٥ ٥٠٣ ٧٤٦ ٩٩٩ ١٣٠٩ ١٧٦٥ ٢٣٧٩ ٣٢٢٦ ٤٤٠٥ ٦١٢٤ ٨٣٧٩ ١١٧٥٤ ١٧٤٩١ 

1400.................... ٥٩٩ ٢٢٤ ٢٩٤ ٣٧٢ ٥٣٧ ٧٥١ ٩٥٠ ١٣٤٥ ١٧٠٩ ٢٣٩٠ ٣١٧٥ ٤١٥٩ ٥٨٩٦ ٨٢٢٤ ١١٥٩٤ ١٧٣١٨ 

 ١٤٢ ٤٩ ٨٥ ٩٢ ١٠٣ ١٥٣ ٢٤٤ ٣١٤ ٤١٣ ٥٣٠ ٧٢٨ ٩٨١ ١٤٤٥ ١٩٤٠ ٢٧٣٨ ٤٠٩٥ ............... 1399بهار

 ١٥١ ٧٦ ٧٠ ١٢٣ ١٣٨ ٢٣٥ ٢٨٨ ٣٨٤ ٤٩٥ ٧١٤ ٩٦٢ ١٢٧٠ ١٧٨٣ ٢٤٤١ ٣٤٨٢ ٥٢٢٧ ........ 1399تابستان

 ١١٤ ٣٧ ٦٩ ١٠٠ ١١٩ ١٦٨ ٢١٠ ٣١٧ ٣٩٣ ٥٤٤ ٧٠٠ ٩٨٧ ١٣٧٩ ١٩٩٣ ٢٧٣٤ ٤٠٢٠ ............ 1399پاییز 

 ١٤٥ ٤٢ ٧٣ ٩٠ ١٤٣ ١٩٠ ٢٥٧ ٢٩٤ ٤٦٤ ٥٩١ ٨٣٦ ١١٦٧ ١٥١٧ ٢٠٠٥ ٢٨٠٠ ٤١٤٩ ........1399زمستان

 ١٥٨ ٥٤ ٦٤ ٩٤ ١٥٨ ٢٠٩ ٢٥٥ ٣٨١ ٤٨٠ ٦٣٤ ٧٩٦ ١١٦٦ ١٥٩٥ ٢٢٩٢ ٣٢١٧ ٤٧٨٦ ............... 1400بهار

 ١٤٦ ٥٣ ٦٧ ٨٥ ١٢٦ ١٧٢ ٢٢٧ ٣٢٢ ٣٩٨ ٥٥٦ ٧٩٩ ٩٨٩ ١٤٠٣ ١٩٧٨ ٢٨٧١ ٤٢١٣ ........ 1400تابستان

 ١٥٢ ٥٩ ٧٤ ٩٩ ١٣٧ ٢٠٢ ٢٤٠ ٣٤٥ ٤٢٥ ٦٢٨ ٨٠٢ ١٠٢٣ ١٥٠٠ ٢٠٧٧ ٢٨٦٥ ٤٤٣٤ ............ 1400پاییز 

 ١٤٣ ٥٨ ٨٩ ٩٤ ١١٦ ١٦٨ ٢٢٨ ٢٩٧ ٤٠٦ ٥٧٢ ٧٧٨ ٩٨١ ١٣٩٨ ١٨٧٧ ٢٦٤١ ٣٨٨٥  ... 1400زمستان 

 ١٤٣ ٤٧ ٨٤ ٩١ ١٣٤ ٢٠٠ ٢٥٧ ٣٥٠ ٤٢٣ ٥٦٧ ٨١٧ ١٠٥٨ ١٤٩٢ ٢٠٣٠ ٢٩٣١ ٤٣٧٢  ......... 1401بهار 

 . باشدمی پایگاه  از  گیري گزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه  آمار  با فصلی هايآمار جمع در احتمالی  اختالف )1
 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ

 
 
 
 

 سال / فصل 
 مـرد بزرگتـر 

 همسن
15+ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1396 ...............  ٧١٨٤١ ٤٥٢٨٥ ٤٨٥٨٦ ٥٠١٧٧ ٥٠١٤٨ ٤٨٣٦٨ ٤٥٠٧١ ٤٠٧٦٤ ٣٤٤٠٩ ٢٨١٨٨ ٢١٩٤٠ ١٦١٣٣ ١١٨٨٧ ٨٢٥١ ٥٦٨٧ ٣٨٢٩ ١٦١٥١ 

1397 ...............  ٦٤٨٧٣ ٤١١٣٨ ٤٣٥٩٥ ٤٤٩٩٥ ٤٤٧٣٢ ٤٢٧٥٩ ٣٩٦٨٦ ٣٦١٠٧ ٣١٠٠١ ٢٥٤٠٤ ٢٠٥٤٥ ١٥٣٦٠ ١١٥٥١ ٨١٤٩ ٥٤٨٩ ٣٩٣٤ ١٥٦١٤ 

1398 ...............  ٦٢٣٢٤ ٣٨٩٤٢ ٤١٦٦١ ٤٢٦٧٣ ٤٢٣٥٠ ٤١٠٢٠ ٣٨٤٩٦ ٣٤٨١٦ ٣٠٢٣٨ ٢٤٩٣٢ ١٩٦١٧ ١٥١٧٨ ١١٢٦٣ ٨٢١٦ ٥٦٦٦ ٣٩٠٩ ١٥١٩٣ 

1399 ...............  ٦٣١٢٠ ٤٠٠٣٢ ٤٢٩٤٥ ٤٤٣٢٨ ٤٤٥١٢ ٤٣٠٦٦ ٤٠٢٣٢ ٣٧٠٣٤ ٣١٦٣٣ ٢٦٦٦٣ ٢١٥٧٠ ١٦٤٩٠ ١٢٣٧٩ ٩٠٩٠ ٦٣٧٨ ٤٥٢٦ ١٦٤٢٤ 

1400............... ٦٤٢٦١ ٤٠٨٥٩ ٤٣١٨٠ ٤٥١٧٤ ٤٥٠٠١ ٤٣٤٤٤ ٤٠٤١٤ ٣٧٠٥٢ ٣٢٤٣١ ٢٧٠١٧ ٢٢٠١٠ ١٧٣٢٦ ١٣٢٠٧ ٩٦٥٧ ٦٨٤٣ ٤٩٩٤ ١٧٢٦٨ 

 ١٤٦١٤ ٩٢٤٤ ٩٨٩٦ ١٠٣٨٠ ١٠٣٥٧ ٩٨١٤ ٩٤٤٧ ٨٥٣٢ ٧٢٨١ ٦٢٦٩ ٤٩١١ ٣٦٨٥ ٢٧٩٩ ٢٠٢٣ ١٣٥٩ ١٠١٠ ٣٤٨٤  ........ 1399بهار

 ١٨٦٨٣ ١١٨٩٤ ١٢٥٩٩ ١٢٨٥٥ ١٢٨٨٥ ١٢٧٧٧ ١١٦٣٧ ١٠٦٣٠ ٩١٦٢ ٧٦٦٠ ٦٢٦٩ ٤٨٣٨ ٣٤٩٩ ٢٥٦٧ ١٧٣٠ ١٢٨٦ ٤٥٣٤ 1399تابستان

 ١٤٨٣٠ ٩٢٨٦ ١٠٢٣٤ ١٠٥١٤ ١٠٦٥٢ ١٠١١٤ ٩٣٢٧ ٨٧١٣ ٧٣٩٩ ٦١٧٧ ٥٠٣٥ ٣٨٣١ ٢٨٣٤ ٢١٥٧ ١٥٣٣ ١٠٣٣ ٣٩٣٠  ..... 1399پاییز 

 ١٤٩٩٣ ٩٦٠٨ ١٠٢١٦ ١٠٥٧٩ ١٠٦١٨ ١٠٣٦١ ٩٨٢١ ٩١٥٩ ٧٧٩١ ٦٥٥٧ ٥٣٥٥ ٤١٣٦ ٣٢٤٧ ٢٣٤٣ ١٧٥٦ ١١٩٧ ٤٤٧٦ 1399زمستان

 ١٨٣١٧ ١١٤٣٧ ١٢٢٦٣ ١٢٨٠٢ ١٢٩٧١ ١٢٤٩١ ١١٦٤٠ ١٠٥٥٤ ٩٢٥١ ٧٦٢٣ ٦٣٥٤ ٤٩٧٩ ٣٧٦٤ ٢٧٢٥ ١٨٢٨ ١٣٦٧ ٤٥٢٢  ........ 1400بهار

 ١٥٣٨٥ ٩٨٤٨ ١٠٣٨٢ ١٠٨٢١ ١٠٦٧٣ ١٠٣٠٥ ٩٤٧٥ ٨٧٨٠ ٧٦٦٣ ٦٤٦٧ ٥١٠٩ ٤١٤٨ ٣٠٦٦ ٢٢٢٢ ١٦٢٩ ١١١٤ ٤١١٤ .1400تابستان

 ١٦٣١٩ ١٠٤٦٤ ١٠٨٨٣ ١١٥٣٤ ١١٤٢٣ ١١٠٩٨ ١٠٤٢٧ ٩٥٨٥ ٨٤٠٩ ٦٨٧٦ ٥٧١٠ ٤٤٢٢ ٣٣٥٥ ٢٥٦٧ ١٧٣٩ ١٣٠٣ ٤٤٢٣ .....1400پاییز 

 ١٤٢٤٠ ٩١١٠ ٩٦٥٢ ١٠٠١٧ ٩٩٣٤ ٩٥٥٠ ٨٨٧٢ ٨١٣٣ ٧١٠٨ ٦٠٥١ ٤٨٣٧ ٣٧٧٧ ٣٠٢٢ ٢١٤٣ ١٦٤٧ ١٢١٠ ٤٢٠٩ ..1400زمستان

 ١٦٦٧٥ ١٠٥١٨ ١١١٣٨ ١١٦٢٥ ١١١١٢ ١٠٦٧٣ ١٠٠٣٤ ٨٨٧٤ ٧٩٣٤ ٦٥٣٣ ٥٣٤٤ ٤١٧٠ ٣٢٧٥ ٢٣٩١ ١٦٨٦ ١٢٤٩ ٣٩٥٩  ...... 1401بهار 
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 ) 1(طالق برحسب اختالف سن مردان و زنان  يدادهایتعداد رو  -1-14

 

 سال / فصل 
 زن بزرگتر

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 15+ 

1396 ........................  ٢٠٨ ٦٢ ٨٠ ١٢٩ ١٥٦ ٢٢١ ٢٩٩ ٤٠٠ ٥٠٣ ٦٩٨ ٨٨٥ ١٣٣١ ١٩٠٤ ٢٧١٧ ٣٨٠١ ٥٦٨٢ 

1397 ........................  ١٩٨ ٧٨ ٩٤ ١٣٥ ١٨٠ ١٨٩ ٢٩١ ٣٨٩ ٥٥٢ ٧٤٩ ٩٥٣ ١٣٢١ ١٨٢٩ ٢٦٤٢ ٣٨٦٤ ٥٦٩٩ 

1398 ........................  ٢٠٨ ٧٧ ٩١ ١٢٢ ١٩٤ ١٩٠ ٣٢٥ ٣٩٣ ٥٤٤ ٧١٧ ١٠١٢ ١٣٦٧ ١٩٠١ ٢٧٢١ ٣٧٧٨ ٥٦٠٥ 

1399 ........................  ٢٠٦ ٧٠ ١١١ ١٥٣ ١٩٢ ٢٣٠ ٣١١ ٤٠٣ ٥٦٧ ٧١٣ ١٠٨١ ١٣٨٨ ١٩٦٨ ٢٧٣٦ ٣٩٣٨ ٥٨٣٧ 

1400...................... ٢٧٢ ٨١ ١٢٣ ١٥٩ ١٨٤ ٢٧١ ٣٦٨ ٤٦٧ ٦٣٨ ٨٣٥ ١١٨٤ ١٦٠٥ ٢٠٢٤ ٣٠٠٤ ٤٢٢٩ ٦٢٦١ 

 ٤٩ ١٧ ٢٣ ٣٢ ٣٩ ٤٨ ٦٦ ٨٠ ١٠٧ ١٢٤ ٢٢٠ ٣٠٩ ٣٩٣ ٥٦٨ ٧٧٣ ١١٥٩  ................. 1399بهار

 ٥٦ ١٥ ٣٠ ٣٨ ٤٥ ٦٠ ٧٠ ١١٦ ١٢٦ ١٨٨ ٢٨١ ٣٣٥ ٥٣٨ ٧١٦ ١٠٠٦ ١٥٦٣  .......... 1399تابستان

 ٥٠ ٢٠ ٢٥ ٣٢ ٤٧ ٥٧ ٧٧ ١٠٠ ١٦٦ ١٨١ ٢٦٨ ٣٤١ ٤٨٩ ٦٥٩ ١٠٥٩ ١٤٥٣  .............. 1399پاییز 

 ٥١ ١٨ ٣٣ ٥١ ٦١ ٦٥ ٩٨ ١٠٧ ١٦٨ ٢٢٠ ٣١٢ ٤٠٣ ٥٤٨ ٧٩٣ ١١٠٠ ١٦٦٢  ..........1399زمستان

 ٦٢ ١٨ ٣٤ ٤٢ ٤٥ ٥٧ ٨٩ ٧٩ ١٣٧ ١٨٨ ٢٤٣ ٣٧٠ ٤٨٣ ٦٤٧ ٩٩٤ ١٤٠٥  ................. 1400بهار

 ٦٩ ٢٢ ٢٨ ٤٠ ٣٦ ٦٦ ٨٤ ١٠٨ ١٤٨ ٢٠٥ ٢٨٢ ٣٩٢ ٤٧٨ ٧٦٢ ٩٨٥ ١٥٤٢  .......... 1400تابستان

 ٦٥ ١٨ ٢٧ ٣٧ ٤٨ ٧١ ٩٥ ١٣٥ ١٦٩ ١٩٥ ٣١٠ ٤٠٥ ٥٠٠ ٧٦٩ ١٠٨٨ ١٥٩٩  .............. 1400پاییز 

 ٧٦ ٢٣ ٣٤ ٤٠ ٥٥ ٧٧ ١٠٠ ١٤٥ ١٨٤ ٢٤٧ ٣٤٩ ٤٣٨ ٥٦٣ ٨٢٦ ١١٦٢ ١٧١٥  ........ 1400زمستان 

 ٥٧ ١٥ ٢٨ ٣٣ ٥٢ ٦٢ ٦٥ ٩٩ ١١٥ ٢٠٠ ٢٣١ ٣٥٣ ٤٦٣ ٦٢٨ ٨٩٠ ١٣٥١  ........... 1401بهار 

 . باشدمی پایگاه  از  گیري گزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه  آمار  با فصلی هايآمار جمع در احتمالی  اختالف )1
 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ

 

 سال / فصل
 مرد بزرگتر 

 همسن
15+ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1396 ...................  ٢٠٠٧٨ ١٣٢٦١ ١٤٨٦٠ ١٦١٠٦ ١٥٩٢٨ ١٥٣٢١ ١٣٨٠٠ ١١٨٩٤ ٩٨٠٩ ٧٩٢٢ ٦٠٦٨ ٤٥٤٦ ٣١٧١ ٢٢٢٨ ١٥٦٥ ١٢٣٦ ٥٦٦٤ 

1397 ...................  ١٩١٦٦ ١٣٠٩٥ ١٤٥٩٩ ١٥٤٦٧ ١٥٧٢٧ ١٤٨٩٨ ١٣٦٥١ ١١٩٦٠ ٩٧٣١ ٧٨٨٥ ٥٨٨٣ ٤٤٥١ ٣٣١٧ ٢١٩٧ ١٦٢٣ ١٢٢٦ ٥٢٣٧ 

1398 ...................  ١٩٣٦٥ ١٣٠٤٩ ١٤٥٥١ ١٥٣٩٦ ١٥٣٩٣ ١٤٩٤١ ١٣٥٠٨ ١١٩٨٩ ٩٧٤٣ ٧٧٥٢ ٦٠٨٥ ٤٤٣٠ ٣١١٧ ٢٢٣٢ ١٦٠٨ ١٢٢٣ ٥١٠٤ 

1399 ...................  ٢٠٢٠٦ ٢٣٦٣٢ ١٥٥١٤ ١٦٠٣٨ ١٦٣٠٥ ١٥٥٥٤ ١٤١٧٠ ١٢٢٨٩ ١٠٤٥٧ ٨١٢١ ٦٤٩٣ ٤٥٣١ ٣٤٩٩ ٢٥٢٩ ١٦٨٠ ١١٨٤ ٥٢٨٧ 

1400 .................. ٢١٨٠٧ ١٤٧٦٣ ١٦٤١٠ ١٧٥٨٢ ١٧٤١٥ ١٦٧٥٤ ١٥٤٥١ ١٣٦٧٥ ١١١٣٠ ٩١٠٦ ٧٠٣٠ ٥١٦٠ ٣٧٦٦ ٢٦٩٥ ١٩٥٦ ١٣١٥ ٥٦١٠ 

 ٣٩٣١ ٢٧٢١ ٣٠٠٢ ٣٠٨٤ ٣١٥١ ٢٩٩٣ ٢٧٤٨ ٢٣٦٢ ٢٠١٠ ١٥٥٠ ١٢٤٩ ٨٩١ ٦٤٢ ٤٩٧ ٣٠٢ ٢٠٦ ١٠٢٥  ............ 1399بهار

 ٥٢٥٨ ٣٥٤٥ ٤١٥٧ ٤٣٣٣ ٤٣٣٧ ٤١٢٣ ٣٨٤٢ ٣٣٣٩ ٢٧٩٦ ٢٢١٣ ١٧٩١ ١٢٢٢ ٩٥٧ ٦٦٧ ٤٦٨ ٣٤٢ ١٣٦٩  ..... 1399تابستان

 ٥٢٩٢ ٣٤٣٧ ٤٠٤٢ ٤١٤٩ ٤٢٢٧ ٤٠١٨ ٣٦٢٦ ٣٠٩٠ ٢٦٨٧ ٢٠٠٤ ١٦٧٣ ١١٣٤ ٩٢٥ ٦٣٧ ٤٣٧ ٣٠٣ ١٣٦٧  ......... 1399پاییز 

 ٥٧٢٥ ٣٩٢٩ ٤٣١٣ ٤٤٧٢ ٤٥٩٠ ٤٤٢٠ ٣٩٥٤ ٣٤٩٨ ٢٩٦٤ ٢٣٥٤ ١٧٨٠ ١٢٨٤ ٩٧٥ ٧٢٨ ٤٧٣ ٣٣٣ ١٥٢٦  ..... 1399زمستان

 ٤٩١٨ ٣١٥٢ ٣٦١٣ ٣٧٩٠ ٣٨٥٧ ٣٦٣٠ ٣٣٥٥ ٢٩٨١ ٢٤٠٤ ١٩٥٢ ١٤٨٤ ١٠٥٦ ٨٤٣ ٥٦٢ ٤١٦ ٢٩٩ ١١٨٥  ............ 1400بهار

 ٥٣٦٠ ٣٧١٦ ٤١٣١ ٤٣٠٤ ٤٢٦٥ ٤١٥٢ ٣٨٥٥ ٣٣٤٨ ٢٨٤٨ ٢٣٠٧ ١٧١٨ ١٢٥٠ ٨٧٢ ٦٥٣ ٤٨٣ ٣٠١ ١٤٠١  ..... 1400تابستان

 ٥٥٩٥ ٣٧٢٤ ٤٢١١ ٤٦٠١ ٤٤٧٥ ٤٣٤٢ ٣٩٧٨ ٣٦٠٨ ٢٨٢٧ ٢٣٩٧ ١٨٣١ ١٣٧٢ ٩٧٥ ٧٤٠ ٥٣٢ ٣٢٥ ١٤٧٦  ......... 1400پاییز 

 ٥٩٣٤ ٤١٧١ ٤٤٥٥ ٤٨٨٧ ٤٨١٨ ٤٦٣٠ ٤٢٦٣ ٣٧٣٨ ٣٠٥١ ٢٤٥٠ ١٩٩٧ ١٤٨٢ ١٠٧٦ ٧٤٠ ٥٢٥ ٣٩٠ ١٥٤٨  .. 1400زمستان

 ٤٦٣٩ ٣١٥٤ ٣٥١٠ ٣٧٦١ ٣٧٧٨ ٣٦١٩ ٣٣٣٤ ٢٨٧٧ ٢٤٥٤ ١٩٥٨ ١٥٨٢ ١١٦١ ٨٦٤ ٥٧٥ ٤٠٩ ٣٠٩ ١١٧٤  ....... 1401بهار 
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 ازدواج تعداد طالق ثبت شده برحسب طول مدت    - 15-1

 سال / فصل
کمتر از یک 

 سال 
 سال   5تا    1

 10تا    5
 سال 

 15تا    10
 سال 

 20تا    15
 سال 

 25تا    20
 سال 

 29تا    25
 سال 

  30تر از  بیش
 سال 

1396 .................................  ٧٤٣٢ ٥٠٤٨ ٩٥٧٨ ١٥٨٦٢ ٢٦٨٤٧ ٤٢٤٥٠ ٥٧٧٦٤ ١٧٥٥٢ 

1397 .................................  ٧٨٩٦ ٥٢٧٧ ٩٨٢٠ ١٦٧٩١ ٢٧٧٦٤ ٤٢٣٠٨ ٥٤٤٧٦ ١٤٩٤٤ 

1398   ...............................  ٧٤٧٤ ٥٣٧٥ ١٠١٦٣ ١٧٨٤٩ ٢٩٥١٢ ٤٢٧٦٦ ٥٢٨٣١ ١٢٧٦١ 

1399 .................................  ٨٠٤٢ ٥٦٤٠ ١١٨٠٢ ٢٠٤٧٤ ٣٢٠٤٤ ٤٥١١٣ ٥٢٣٣٨ ١١٩٤٠ 

1400 ................................. ٩٣٥٧ ٦٥٢٣ ١٤١٢٦ ٢٣٥٤٦ ٣٥٢٠٧ ٤٦٩٧٣ ٥٤١٦٥ ١٣٤٣٣ 

 ١٥٠٧ ١٠٧٢ ٢٢٠٧ ٣٧٥٩ ٦٢٩٣ ٨٨٩٤ ١٠٣٦٨ ٢٢٧١  ......................... 1399بهار  

 ٢٠٣٢ ١٤٦٢ ٣٠٥٠ ٥٥٤٩ ٨٥١٦ ١٢٠٢٤ ١٤١٦٦ ٣١٤٣  ................. 1399تابستان  

 ٢١٢٩ ١٤٩٠ ٣٠٩٤ ٥١٨١ ٨٣٦٢ ١١٤٧١ ١٣١٧١ ٣١٧٤  ....................... 1399پاییز  

 ٢٣٧٤ ١٦١٦ ٣٤٥١ ٥٩٨٥ ٨٨٧٣ ١٢٧٢٤ ١٤٦٣٣ ٣٣٥٢  ................. 1399زمستان  

 ٢٠٤٣ ١٤٥٧ ٢٩٩٧ ٤٩٩٦ ٧٧٦٧ ١٠٤٤٧ ١١٨١٩ ٢٨٦٤  .......................... 1400بهار

 ٢٢٢٨ ١٦٣٨ ٣٤١١ ٥٨٢٥ ٨٧٥٠ ١١٦٧٠ ١٣٣٧٨ ٣٣١  ................... 1400تابستان

 ٢٣٩٦ ١٦٦٤ ٣٧٣١ ٦٠٩٤ ٩٠٦٩ ١٢٠٦٣ ١٣٩١٦ ٣٦٠٧  ....................... 1400پاییز  

 ٢٦٩٠ ١٧٦٤ ٣٩٨٧ ٦٦٣١ ٩٦٢١ ١٢٧٩٣ ١٥٠٥٢ ٣٦٥١  ................... 1400زمستان

 ٢٠١٢ ١٥٠٩ ٣١٨٧ ٥٣٦٧ ٧٦٥٥ ١٠١٢٦ ١١٤٣٢ ٢٥١٢  .................... 1401بهار 

 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ
 

 
 حسب طول مدت ازدواج تعداد طالق ثبت شده بر   - 4-1

 
 15-1مبنا: جدول      
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    )1(ی یجغرافیا  مناطق  تفکیک  بهثبت شده    هايوالدت  در  مادران و   پدران  سنی  میانگین  - 1-16

  سال / فصل
 مادران  پدران

 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع 

1396 .................................  ٢٨٫٠ ٢٩٫١ ٢٨٫٨ ٣٢٫٨ ٣٣٫٧ ٣٣٫٥ 

1397 .................................  ٢٨٫١ ٢٩٫٣ ٢٩٫٠ ٣٢٫٩ ٣٣٫٨ ٣٣٫٦ 

1398 .................................  ٢٨٫١ ٢٩٫٤ ٢٩٫١ ٣٣٫١ ٣٤٫١ ٣٣٫٨ 

1399 .................................  ٣/٢٨ ٦/٢٩ ٣/٢٩ ٣/٣٣ ٣/٣٤ ١/٣٤ 

1400 ................................. ٢٨٫٤ ٢٩٫٨ ٢٩٫٥ ٣٣٫٥ ٣٤٫٦ ٣٤٫٣ 

 ٢٨٫٢ ٢٩٫٥ ٢٩٫٢ ٣٣٫١ ٣٤٫٢ ٣٣٫٩  ......................... 1399بهار  

 ٢٨٫٢ ٢٩٫٧ ٢٩٫٣ ٣٣٫٣ ٣٤٫٤ ٣٤٫١  .................. 1399تابستان  

 ٤/٢٨ ٦/٢٩ ٣/٢٩ ٤/٣٣ ٤/٣٤ ١/٣٤  ....................... 1399پاییز  

 ٤/٢٨ ٦/٢٩ ٣/٢٩ ٥/٣٣ ٤/٣٤ ١/٣٤  .................. 1399زمستان  

 ٤/٢٨ ٧/٢٩ ٤/٢٩ ٤/٣٣ ٤/٣٤ ٢/٣٤  ......................... 1400  بهار

 ٤/٢٨ ٨/٢٩ ٥/٢٩ ٤/٣٣ ٦/٣٤ ٣/٣٤  .................. 1400تابستان  

 ٦/٢٨ ٩/٢٩ ٥/٢٩ ٧/٣٣ ٧/٣٤ ٤/٣٤  ....................... 1400پاییز  

 ٢٨٫٤ ٢٩٫٩ ٢٩٫٥ ٣٣٫٥ ٣٤٫٦ ٣٤٫٣  ................... 1400زمستان

 ٢٨٫٤ ٢٩٫٩ ٢٩٫٦ ٣٣٫٧ ٣٤٫٨ ٣٤٫٥  .................... 1401بهار 

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

  



 

 
 

۲  
 آ�وزش

 تعاریف و مفاهیم 

 است.  دوره همان   میالتعل الزم تیجمع کل به ی لیتحص دوره كی آموزاندانش تعداد نسبت پوشش ظاهری تحصیلی:

جمعیت الزم التعلیم همان دوره   کل به هستند  دوره آن خاص نیسن در که ی لیتحص دوره كیآموزان دانش تعداد نسبت پوشش واقعی تحصیلی:

 است.

در   آموزدانشب تراکم  یرا به ترت  یلیآموزشگاه و دوره تحصر،  یل به تعداد کالس دایمشغول به تحصآموزان  دانشنسبت تعداد    :آموز دانش تراکم  

 ند. یگو  یلیکالس، آموزشگاه و دوره تحص

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

 ل اشتغال دارد. یآموزش و پرورش به تحص یل یتحص یهاهاز دور یکیاست که برابر مقررات در  یفرد :آموز دانش 

ل اشتغال یثبت نام کند و به تحص  ی آموزش عال  یرسم  یهااز دوره  یکیل در  ی تحص  ین برایاست که برابر ضوابط مع  ایشدهرفته  یفرد پذ  دانشجو:

 ورزد.

های تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره  سالگی به آن وارد شده و پس از طی پایه  ٦از سن    آموزدانشدوره تحصیلی است که    دوره ابتدایی: 

 . کندابتدائی دریافت می

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

افت  یدر یلینامه تحصیا گواهیان رسانده است و دانشنامه یت به پا یرا با موفق یلیتحص یهااز دوره یکیکه  یفرد  آموخته): ل (دانش ی فارغ التحص 

 کند.  یم

 . گیردورزشی مورد استفاده قرار می هایفعالیتهای روباز یا سرپوشیده داخل یا خارج مدرسه که برای فضا ی:آموز دانش فضای ورزشی 

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

 . شده است

 نباشد.  زین یسازمقاوم ازمند ینبوده و ن یبیکه تخراست  یکالسمنظور  کالس مستحکم:

 . شود که از نظر موضوع، محتوا و برنامه درسی هم سنخ و همگون باشندهای تحصیلی گفته میای از رشته به مجموعهگروه تحصیلی: 

 کند. اجرا می آموزشی و پرورشی را در کالس درس هایبرنامهای که های علمی و حرفهفرد واجد صالحیت معلم: 

 و آموزشی مصوب هایبرنامه اجرای مسئولیت و شودمی تاسیس پرورش و آموزش ادارات نظارت و رسمی هایمعیار مبنای بر که 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 کشور پرورشی



                                                                                                   آموزش            1401بهار   گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران 
 

32 
 

براساس ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به صورت رایگان در آن تحصیل   آموزاندانشای است که  مدرسه   مدرسه عادی دولتی:

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

 پرورش   و  آموزش  وزارت  مقررات  و  ضوابط  مطابق  دولت   با   ایشان  مشارکت   با   و   حقوقی   یا  حقیقی  اشخاص  توسط  که  هایی مدرسه   دولتی:مدرسه غیر 

  و   تاسیس  غیردولتی  پرورشی  و  آموزشی  مراکز  و  مدارس  اداره  و  تاسیس  قانون  براساس  و  مذکور  وزارت  نظارت  تحت  کشور،  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 که برابر ضوابط معین صالحیتهیئت علمی:  

 علمی برای او صادر شود.  هیأتکند و حکم استخدامی  

 

 : گزیده اطالعات  

 
 

 
 

 
 

 

بوده   یشیروند افزا  یدارا  ییو هم در نقاط روستا  یهم در نقاط شهر  ینرخ باسواد  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  یهاسال  یط

  شیافزا  ١٤٠٠درصد در سال    ٩٠٫٣به    ١٣٩٦درصد در سال    ٨٧٫٩باسوادی در کل کشور از    نرخ  کهی طوراست به  

   کرده است. دایپ 

  ٥٫٢٢متر مربع به  ٥٫١٧از  ١٤٠٠-١٤٠١تا  ١٣٩٥-١٣٩٦ ی لیتحص یهاسال یکشور در ط یآموزش ی هافضا سرانه

   است. دهیمتر مربع رس

  ن ی در ببیشتری  سهم    یدارا   ١٤٠٠-١٤٠١تا    ١٣٩٥-١٣٩٦  یلیتحص  یهاسال  یدر ط   ییمقطع ابتدا  آموزاندانش

متوسطه اول و متوسطه   ،ییابتدا  یلیسهم مقاطع تحص  ١٤٠٠-١٤٠١  یلیاند. در سال تحصداشته   یلیمقاطع تحص

 درصد بوده است.    ١٨٫٨و  ٢٣٫٩، ٥٧٫٤برابر  بیدوم به ترت

  ١٢٫٤به    ١٣٩٥-١٣٩٦  یلیدرصد در سال تحص  ١١٫٤آموزان از  به کل دانش  یدولتریآموزان مدارس غ نسبت دانش

پا در  ا  رسیده  ١٤٠٠-١٤٠١سال    انیدرصد  مقاطع تحص  ١٤٠٠-١٤٠١  یلیتحص  النسبت در س  نیاست.   ی لیدر 

 درصد بوده است. ١١٫٤و  ١٠٫٦، ١٣٫٥برابر بیمتوسطه اول و متوسطه دوم به ترت  ،ییابتدا

در    به ترتیب  ١٤٠٠-١٤٠١تا    ١٣٩٥-١٣٩٦های تحصیلی  در طی سال  یآموز به معلم در مدارس دولتنسبت دانش

  ١٣٫٥درصد و مقطع متوسطه دوم از    ٢٦٫٤به    ١٩٫٩درصد، مقطع متوسطه اول از    ٢٨٫٩به    ٢٥٫٢از    یی دامقطع ابت

 است.  دهیدرصد رس ١٦٫٦به 

  ٦٫٩درصد، گروه هنر    ٢٢٫٩  یو مهندس  ی درصد، گروه فن  ٤٨٫٨  ی ، گروه علوم انسان١٤٠٠-١٤٠١  یلیدر سال تحص

پزشک علوم  گروه  پا   ١١٫٦  ی درصد،  علوم  گروه  کشاورز  ٦٫٧  هیدرصد،  گروه  و  دامپزشک   یدرصد  از    ٣٫١  یو  درصد 

  اند.داده لیرا تشک انیدانشجو
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 حسب جنس و مناطق جغرافیایی بر  تر بیشساله و   6نرخ باسوادي جمعیت  - 1-2

 سال 
 روستایی  شهري  کل کشور

 زن مرد  کل زن مرد  کل زن مرد  کل

1396....................  ٧٢٫٧ ٨٥٫٣ ٧٩٫١ ٨٧٫٨ ٩٤٫١ ٩٠٫٩ ٨٤٫٠ ٩١٫٨ ٨٧٫٩ 

1397 ...................  ٧٤٫٨ ٨٦٫١ ٨٠٫٥ ٨٨٫٥ ٩٤٫٤ ٩١٫٥ ٨٥٫١ ٩٢٫٤ ٨٨٫٧ 

1398 ...................  ٧٥٫٤ ٨٦٫٦ ٨١٫٠ ٨٩٫٠ ٩٤٫٨ ٩١٫٩ ٨٥٫٦ ٩٢٫٨ ٨٩٫٢ 

1399 ...................  7/89 2/93 3/86 2/92 0/95 4/89 0/82 4/87 5/76 
1400 ................  ٧٧٫٦ ٨٨٫٢ ٨٢٫٩ ٩٠٫٠ ٩٥٫٢ ٩٢٫٦ ٨٧٫٠ ٩٣٫٥ ٩٠٫٣ 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ

 

 

 هاي آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس کشوربه فضاآموزان  دانشوضعیت دسترسی    - 2-2

 سال تحصیلی 
هاي  هاي مستحکم به کل کالس نسبت کالس 

 موجود  
و    شیسامانه گرما  يدارا  يهاکالس   نسبت

   موجود  يهااستاندارد به کل کالس   شیسرما

1396-  1395  ..........................................................  ٤٨/٠ ٦٤/٠ 

1397-  1396  ..........................................................  ٥٣/٠ ٦٥/٠ 

1398-  1397  ..........................................................  ٦٦/٠٦٠/٠
1398-1399 .............................................................  ٠٫٧٠٠٫٦١
1399-1400 .............................................................  ٠٫٦٢ ٠٫٧٥ 

1400-1401 ...................................................  ٠٫٦٤ ٠٫٨٠ 

 

 سال تحصیلی 
  يهافضا   سرانه
 کشور   یآموزش

 (مترمربع) / نفر 

  يهافضا   سرانه
 کشور   یپرورش

 (مترمربع) / نفر 

  یورزش  يهافضا   سرانه
 (سرپوشیده)   کشور

 (مترمربع) / نفر 

  کشور  یورزش  يهافضا   سرانه
 (مجموع سرپوشیده و روباز) 

 (مترمربع) / نفر 

1396-  1395  .............................................  ١٧/٥٥٩/٠١٧/٠٣٧/٠ 

1397-  1396  .............................................  ١٨/٥٥٩/٠١٦/٠٣٦/٠ 

1398-  1397  .............................................  ٢١/٥٦١/٠١٨/٠٣٦/٠ 

1398-1399 ................................................  ٢١/٥٠٫٥٨١٨/٠٠٫٣٧ 

1399-1400 ................................................  ٢٢/٥٠٫٥٨١٩/٠٠٫٣٨ 

1400-1401 ........................................  ٠٫٣٨ ٠٫٢٠ ٠٫٥٦ ٥٫٢٢ 

 ز مدارس کشور.یو تجه ي سازمان نوساز - ماخذ
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 (درصد)                                                           در مقاطع تحصیلی مختلف به تفکیک دولتی و غیردولتی  آموزان دانشتوزیع    - 3-2

 سال تحصیلی 
 غیردولتی دولتی جمع 

 متوسطه  ابتدایی  جمع 
 اول   

متوسطه  
 متوسطه  ابتدایی  جمع  دوم 

 اول   
متوسطه  

 متوسطه  ابتدایی  جمع  دوم 
 اول   

متوسطه  
 دوم 

1396-  1395  ....  ٥٩٫٩ ١٠٠٫٠٢٤٫٠١٧٫١٥٨٫١ ١٠٠٫٠٢٤٫٦١٧٫٢٦٤٫٨ ١٠٠٫٠١٨٫٧١٦٫٥
1397-  1396  ....  ٠/١٠٠٥٩٫٤١٦٫٦ ٢٤٫١٠/١٠٠٥٨٫٤٢٤٫٨١٦٫٨٠/١٠٠٦٦٫٣١٨٫٦١٥٫١
1398-  1397  ....  ٠/١٠٠٧/٥٧٧/٢٣٧/١٨٠/١٠٠٥٦٫٤٢٤٫٥١٩٫٢٠/١٠٠٦٦٫٤١٨٫١١٥٫٥

1398-1399 .......  ٠/١٥ ٥/١٨ ٥/٦٦ ٠/١٠٠ ٢/١٩ ٦/٢٤ ٢/٥٦ ٠/١٠٠ ٦/١٨ ٨/٢٣ ٦/٥٧ ٠/١٠٠ 

1399-1400 .......  ١٧٫١ ٢٠٫٣ ٦٢٫٦ ١٠٠٫٠ ١٩٫٠ ٢٤٫٥ ٥٦٫٥ ١٠٠٫٠ ١٨٫٨ ٢٤٫٠ ٥٧٫٢ ١٠٠٫٠ 

1400-1401 ........  ١٧٫٢ ٢٠٫٣ ٦٢٫٥ ١٠٠٫٠ ١٩٫٠ ٢٤٫٤ ٥٦٫٦ ١٠٠٫٠ ١٨٫٨ ٢٣٫٩ ٥٧٫٤ ١٠٠٫٠ 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ

 
 

 (درصد)                                                                برحسب جنس  آموزاندانشمدارس غیردولتی به کل   آموزاندانشنسبت   - 4-2

 سال تحصیلی 
 دختر  پسر  جمع 

 متوسطه  ابتدایی  جمع 
 اول   

متوسطه  
 متوسطه  ابتدایی  جمع  دوم 

 اول   
متوسطه  

 متوسطه  ابتدایی  جمع  دوم 
 اول   

متوسطه  
 دوم 

1396-  1395  ......  ١٢٫٦ ١١٫٤٨٫٩١١٫٠١٢٫٩١٤٫٠١٤٫٠١٢٫٠٩٫٩١١٫١٦٫٩١٠٫٠

1397-  1396  ......  ٢/١٢١٣٫٦١١٫١ ٩٫٤١٣٫٧١٥٫١١١٫٢١٢٫٠١٠٫٦١٢٫٠٧٫٥١٠٫٢

1398-  1397  ......  ٩/١٢٩٫٨ ١٤٫٨١٠٫٧١٤٫٤١٦٫٤١١٫٦١١٫٥١١٫١١٣٫١٧٫٩٩٫١

1398-1399 .........  ٤/١٠ ٩/٨ ٥/١٤ ٤/١٢ ٢/١٢ ٨/١٢ ٨/١٧ ٦/١٥ ٣/١١ ٩/١٠ ٢/١٦ ٠/١٤ 

1399-1400 .........  ٩٫٧ ٧٫٩ ١١٫٣ ١٠٫٢ ١١٫٧ ١١٫٦ ١٤٫٠ ١٣٫٠ ١٠٫٦ ٩٫٨ ١٢٫٧ ١١٫٦ 

1400-1401 .........  ١٠٫٧ ٨٫٨ ١٢٫٣ ١١٫٢ ١٢٫٠ ١٢٫٣ ١٤٫٧ ١٣٫٦ ١١٫٤ ١٠٫٦ ١٣٫٥ ١٢٫٤ 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ

 
 

 (نفر)                                                                           به معلم در مدارس دولتی برحسب مقاطع تحصیلی   آموزدانشنسبت    - 5-2

 متوسطه دوم  متوسطه اول  ابتدایی  سال تحصیلی 

1396-  1395  .................................................................................  ٢/٢٥٩/١٩٥/١٣

1397-  1396  .................................................................................  ٤/٢٥٠/٢١٧/١٣

1398-  1397  .................................................................................  ٥/٢٦٠/٢١٦/١٦

1398-1399 ....................................................................................  ٨/١٥ ٥/٢٣ ٣/٣٠ 

1399-1400 ....................................................................................  ١٦٫٤ ٢٥٫٠ ٣٣٫١ 

1400-1401 ....................................................................  ١٦٫٦ ٢٦٫٤ ٢٨٫٩ 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ
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 به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس  آموزان دانشپوشش ظاهري و واقعی تحصیلی    - 6-2

 سال تحصیلی 

 متوسطه اول  ابتدایی 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

 واقعی ظاهري  واقعی ظاهري  واقعی ظاهري  واقعی ظاهري  واقعی ظاهري  واقعی ظاهري 

1396-  1395  ............  ٤/٩١ ٩٦٫٦ ٩/٩٤ ١٠١٫٧ ٥/٩٣ ٩٩٫٢ ٨/٩٧ ١٠٢٫٨ ٩/٩٧ ١٠٣٫٧ ١/٩٨ ١٠٣٫٢ 

1397-  1396  ............  ٠/٩٢ ٥/٩٧ ٩/٩٤ ١/١٠٢ ٧/٩٣ ٩٩٫٩ ١/٩٨ ٥/١٠٣ ١/٩٨ ٣/١٠٤ ٢/٩٨ ١٠٣٫٩ 

1398-  1397  ............  ٥/٩٢ ٨/٩٧ ٩/٩٤ ٧/١٠١ ٩/٩٣ ٨/٩٩ ٢/٩٨ ٦/١٠٣ ١/٩٨ ٤/١٠٤ ٢/٩٨ ١٠٤٫٠ 

1398-1399 ...............  ١/٩٣ ٤/٩٦ ٩/٩٤ ٢/٩٩ ٠/٩٤ ٠/٩٨ ٣/٩٨ ٢/١٠٠ ٢/٩٨ ٤/١٠٠ ٢/٩٨ ٥/١٠٠ 

1399-1400 ...............  ٥/٩٣ ٦/٩٨ ٩/٩٤ ٦/١٠١ ٢/٩٤ ١/١٠٠ ٦/٩٧ ٤/١٠٢ ٣/٩٧ ٨/١٠٢ ٤/٩٧ ٦/١٠٢ 

1400-1401 ..............  ٩١٫٢ ٩٦٫٣ ٩١٫٣ ٩٧٫٣ ٩١٫٠ ٩٦٫٨ ٩٧٫٩ ١٠٣٫٢ ٩٧٫٦ ١٠٣٫٥ ٩٧٫٧ ١٠٣٫٣ 

 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ

 

 به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس  آموزاندانشپوشش واقعی تحصیلی   -1-2  

 
 

 6-2مبنا: جدول 

0
20
40
60
80

100
120

پسر دختر پسر دختر پسر دختر

ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم

1396-1395 1397-1396 1398-1397 1399-1398 1400-1399 1401-1400

 سال تحصیلی 
 متوسطه دوم 

 دختر  پسر  جمع 
 واقعی ظاهري  واقعی ظاهري  واقعی ظاهري 

1396-  1395  ..........  ١٠٣٫٠١/٨٣٤/١١٠٣/٩٥٧/٧٩٧/٧٩

1397-  1396  ..........  ١/٨٣ ١٠١٫٧٦/١٠٨٠/٨٥٦/٩٤٢/٨١

1398-  1397  ..........  ٨٥٫٦٦/٨٣٣/٨٧٧/٨٢٩/٨٣٠/٨٠

1398-1399 .............  ٠/٩٢٨/٨١٩/٩٣٥/٨٢٨/٨٩٢/٨١

1399-1400 .............  ٠/٩٢٥/٨٢٥/٩٣٧/٨٢٦/٩٠٣/٨٢

1400-1401 ............  ٧٩٫٧ ٠٠٠ ٨١٫١ ٠٠٠ ٨٠٫٤ ٨٣٫١ 
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 (درصد)                                                                           تحصیلی و جنسبه تفکیک مقطع  آموزان  دانشنرخ ترك تحصیل    - 7-2

 سال تحصیلی 
 متوسطه دوره دوم  متوسطه دوره اول  ابتدایی 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-  1395  .....................  ١٧/٤ ٢٩/٤ ٥٣/٤ ٩٤/٣ ٢٧/٤ ١١/٤ ١٥/١ ٨٤/٠ ٩٩/٠ 

1397-  1396  .....................  ٧٠/٣ ٥١/٤ ٥٢/٤ ٩٠/٣ ٥٥/٤ ٢٤/٤ ٢٤/١ ٩٩/٠ ١١/١ 

1398-  1397  .....................  ١٨/٢ ٨٢/٢ ٧٠/٢ ٨١/٣ ٩٨/٤ ٤٠/٤ ٠٣/١ ٨٦/٠ ٩٠/٠ 
1398-1399 ........................  ١١/٣ ١٣/٤ ٦٧/٣ ٨٣/٣ ٠٠/٥ ٤٤/٤ ١٣/١ ٩٧/٠ ٠٥/١ 
1399-1400 ........................  ١٩/٢ ٧٩/٢ ٥٠/٢ ٣١/٣ ٩٩/٣ ٦٦/٣ ٢٠/١ ١٦/١ ١٨/١ 

1400-1401 ......................  ٢٫٢٩ ٢٫٣٦ ٢٫٣٢ ٣٫٧٤ ٤٫٩٤ ٤٫٣٦ ٠٫٩٧ ٠٫٩٤ ٠٫٩٥ 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ

 

 

 جنس  ک یو به تفک  یلیبرحسب مقاطع تحص  لیو سهم بازماندگان از تحص تیجمع  - 8-2

 
 

 سال تحصیلی 
 تعداد دانش آموزان ثبت نام شده  سال   14تا    12جمعیت  

 (دوره متوسطه اول) 
 بازماندگان از تحصیل
 (دوره متوسطه اول) 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-  1395  .............  ١٣٣٧٠٧ ٨١٩٧٤ ٢١٥٦٨١ ١٤٢٤٣٣٢ ١٥٢٨٩٦٢ ٢٩٥٣٢٩٤ ١٥٥٨٠٣٩ ١٦١٠٩٣٦ ٣١٦٨٩٧٥ 
1397-  1396  .............  ١٢٦٨٧٦ ٨٣٠٠٨ ٢٠٩٨٨٤ ١٤٥٩٨٢٧ ١٥٥٩٤٩٣ ٣٠١٩٣٢٠ ١٥٨٦٧٠٣ ١٦٤٢٥٠١ ٣٢٢٩٢٠٤ 
1398-  1397  .............  ١٢٢٥٠٤ ٨٦١١٥ ٢٠٨٦١٩ ١٥١٤١٦٠ ١٦١١٢٠٥ ٣١٢٥٣٦٥ ١٦٣٦٦٦٤ ١٦٩٧٣٢٠ ٣٣٣٣٩٨٤ 

1398-1399 ................  ١١٨٦٥٩ ٩٢٢٣٩ ٢١٠٨٩٨ ١٦٨٠٣٤٥ ١٨٠٨٢٩١ ٣٤٨٨٦٣٦ ١٧٩٩٠٠٤ ١٩٠٠٥٣٠ ٣٦٩٩٥٣٤ 
1399-1400 ................  ١١٢٩٣٩ ٩١٧٩٦ ٢٠٤٧٣٥ ١٦٢٥٥٩٨ ١٧٢٠٠٦٥ ٣٣٤٥٦٦٣ ١٧٣٨٥٣٧ ١٨١١٨٦١ ٣٥٥٠٣٩٨ 

1400-1401 ...............  ١٠٠٩٨٩ ٨٨٥٤٥ ١٨٩٥٣٤ ١٧٣٧٦٢٥ ١٨٤٩٧٥٦ ٣٥٨٧٣٨١ ١٨٣٨٦١٤ ١٩٣٨٣٠١ ٣٧٧٦٩١٥ 

 
 
 
 

 سال تحصیلی 
 نام شده تعداد دانش آموزان ثبت  سال 11تا  6جمعیت 

 (دوره ابتدایی) 
 بازماندگان از تحصیل

 (دوره ابتدایی) 

 دختر پسر جمع  دختر پسر جمع  دختر پسر جمع 

1396-  1395  .............  ٧٩٨٦٣ ٨٢٠٠٤ ١٦١٨٦٧ ٣٥٤٨١٤٨ ٣٧٤١٩٦٦ ٧٢٩٠١١٤ ٣٦٢٨٠١١ ٣٨٢٣٩٧٠ ٧٤٥١٩٨١ 
1397-  1396  .............  ٦٩٠٩٤ ٧٣٤٠٨ ١٤٢٥٠٢ ٣٦٤٢١٢٦ ٣٨٣٩٦٨٧ ٧٤٨١٨١٣ ٣٧١١٢٢٠ ٣٩١٣٠٩٥ ٧٦٢٤٣١٥ 
1398-  1397  .............  ٦٨٠١١ ٧٣٩٣٣ ١٤١٩٤٤ ٣٧٢٩٣٥٢ ٣٩٣٠٢٨٩ ٧٦٥٩٦٤١ ٣٧٩٧٣٦٣ ٤٠٠٤٢٢٢ ٧٨٠١٥٨٥ 

1398-1399 ................  ٦٩٣٧٢ ٧٧٧٤٦ ١٤٧١١٨ ٣٩٧٠٠٦٦ ٤١٩٠٨١٩ ٨١٦٠٨٨٥ ٤٠٣٩٤٣٨ ٤٢٦٨٥٦٥ ٨٣٠٨٠٠٣ 
1399-1400 ................  ٩٦٨٢٥ ١١٣٣٩٦ ٢١٠٢٢١ ٣٩١٠٠١٠ ٤١١٣٧٥٤ ٨٠٢٣٧٦٤ ٤٠٠٦٨٣٥ ٤٢٢٧١٥٠ ٨٢٣٣٩٨٥ 

1400-1401 ..............  ٨٥٠٢٩ ١٠٠٧٨٤ ١٨٥٨١٣ ٤٠٥٠٣٠٧ ٤٢٥٨٨٩٢ ٨٣٠٩١٩٩ ٤١٣٧٦٨١ ٤٣٦٢٥٧٣ ٨٥٠٠٢٥٤ 
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 ) 1((دنباله)جنس  ک یو به تفک  یلیبرحسب مقاطع تحص  لیو سهم بازماندگان از تحص تیجمع  - 2-8

 سال تحصیلی 
 آموزان ثبت نام شده تعداد دانش   سال   17تا    15جمعیت  

 (دوره متوسطه دوم) 
 بازماندگان از تحصیل
 (دوره متوسطه دوم) 

 دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع  دختر  پسر  جمع 

1396-  1395  .............  ٢٠٣٨٥٥ ١٦٦٥٠٨ ٣٧٠٣٦٣ ٨٠١٣٤٤ ٨٦٤٧٢٦ ١٦٦٦٠٧٠ ١٠٠٥١٩٩ ١٠٣١٢٣٤ ٢٠٣٦٤٣٣ 
1397-  1396  .............  ١٨٩٠٤٣ ١٥٤٩٧٠ ٣٤٤٠١٣ ٨١٧٩٥٩ ٨٧٧١٥٧ ١٦٩٥١١٦ ١٠٠٧٠٠٢ ١٠٣٢١٢٧ ٢٠٣٩١٢٩ 
1398-  1397  .............  ٣٠٥٤٧٤ ٢٧٢٨٦٢ ٥٧٨٣٣٦ ١٢٢٢٨٨٠ ١٣٠٠٥٢٩ ٢٥٢٣٤٠٩ ١٥٢٨٣٥٤ ١٥٧٣٣٩١ ٣١٠١٧٤٥ 

1398-1399 ................  ٢٩٦٢٢٥ ٢٨٤٣٧٣ ٥٨٠٥٩٨ ١٣٣١٩١٦ ١٤١٠٩٢٦ ٢٧٤٢٨٤٢ ١٦٢٨١٤١ ١٦٩٥٢٩٩ ٣٣٢٣٤٤٠ 
1399-1400 ................  ٢٨١٨٤٨ ٢٨٤٠٦٧ ٥٦٥٩١٥ ١٣٠٧٠٣٩ ١٣٥٥١٢١ ٢٦٦٢١٦٠ ١٥٨٨٨٨٧ ١٦٣٩١٨٨ ٣٢٢٨٠٧٥ 

1400-1401 ...............  ٢٦٣٩٣٧ ٢٧١٩٨٨ ٥٣٥٩٢٥ ١٤٢٥٩٢٠ ١٤٩٩٦٨٩ ٢٩٢٥٦٠٩ ١٦٨٩٨٥٧ ١٧٧١٦٧٧ ٣٤٦١٥٣٤ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

1396-  1395  .................  ٢٨/٢٠ ١٥/١٦ ١٩/١٨ ٥٨/٨ ٠٩/٥ ٨١/٦ ٢٠/٢ ١٤/٢ ١٧/٢ 
1397-  1396  .................  ٧٧/١٨ ٠١/١٥ ٨٧/١٦ ٠٠/٨ ٠٥/٥ ٥٠/٦ ٨٦/١ ٨٨/١ ٨٧/١ 
1398-  1397  .................  ٩٩/١٩ ٣٤/١٧ ٦٥/١٨ ٤٨/٧ ٠٧/٥ ٢٦/٦ ٧٩/١ ٨٥/١ ٨٢/١ 

1398-1399 ....................  ١٩/١٨ ٧٧/١٦ ٤٧/١٧ ٦٠/٦ ٨٥/٤ ٧٠/٥ ٧٢/١ ٨٢/١ ٧٧/١ 
1399-1400 ....................  ٧٤/١٧ ٣٣/١٧ ٥٣/١٧ ٥٠/٦ ٠٧/٥ ٧٧/٥ ٤٢/٢ ٦٨/٢ ٥٥/٢ 

1400-1401 ..................  ١٥٫٦٢ ١٥٫٣٥ ١٥٫٤٨ ٥٫٤٩ ٤٫٥٧ ٥٫٠٢ ٢٫٠٥ ٢٫٣١ ٢٫١٩ 
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 بازماندگان از تحصیل برحسب مقاطع تحصیلی و به تفکیک جنس سهم    - 2-2
 

 
 

 
 

 
 8-2مبنا: جدول 
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 در کالس به تفکیک مقطع تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی  آموزدانشتراکم    - 9-2

 سال تحصیلی 

 غیردولتی دولتی جمع 

 ابتدایی  جمع 
متوسطه  

 اول 
متوسطه  

 دوم 
 ابتدایی  جمع 

متوسطه  
 اول 

متوسطه  
 دوم 

 ابتدایی  جمع 
متوسطه  

 اول 

متوسطه  
 دوم 

1396-  1395  ................  ١٣٫١ ٢٠٫١ ١٨٫٤ ١٧٫٥ ١٩٫٨ ٢٥٫٣ ٢٤٫٨ ٢٤٫٠ ١٩٫٠ ٢٤٫٧ ٢٣٫٨ ٢٣٫٠ 

1397-  1396  ................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٫٢ ٢٥٫٦ ٢٤٫٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
1398-  1397  ................  ١٢٫٨ ١٩٫١ ١٧٫٤ ١٦٫٨ ٢١٫٣ ٢٦٫٠ ٢٥٫١ ٢٤٫٥ ١٩٫٩ ٢٥٫١ ٢٣٫٥ ٢٣٫١ 

1398-1399 ...................  ١٢٫٧ ١٩٫٣ ١٧٫٥ ١٦٫٩ ٢١٫٦ ٢٦٫٢ ٢٥٫٢ ٢٤٫٧ ٢٠٫٠ ٢٥٫٢ ٢٣٫٦ ٢٣٫٢ 
1399-1400 ...................  ١٢٫٢ ١٩٫١ ١٦٫٣ ١٥٫٩ ٢٢٫٣ ٢٦٫٨ ٢٥٫٤ ٢٥٫١ ٢٠٫٥ ٢٥٫٨ ٢٣٫٧ ٢٣٫٥ 

1400-1401 ..................  ١٣٫١ ٢٠٫٥ ١٧٫٧ ١٧٫١ ٢٣٫٠ ٢٧٫٠ ٢٥٫٩ ٢٥٫٦ ٢١٫٢ ٢٦٫٢ ٢٤٫٤ ٢٤٫١ 

 وزارت آموزش و پرورش. - ماخذ

 

 مختلف تحصیلی   هاي گروهتوزیع دانشجویان در    - 10-2

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - ماخذ
 

 مختلف تحصیلی  هايگروهتوزیع دانشجویان در    - 3-2
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1396-1395 1397-1396 1398-1397 1399-1398 1400-1399 1401-1400

گروه فنی و   گروه علوم پایه  گروه علوم انسانی  سال تحصیلی 
 مهندسی

گروه  
کشاورزي و  
 دامپزشکی 

 گروه هنر 
گروه علوم  

 پزشکی 

1396-  1395  ....................................  ٢٥١٧٢٢ ٣٣١٩٥٩ ١٦٠٣٢٠ ١١٧٦٧٣٠ ٢٤١٠٣٣ ١٩١٢٠٦٣ 

1397-  1396  ....................................  ٢٤١٩٥٤ ٢٩٦١١٠ ١٣٨٩٣٤ ١٠٢٧٩١٢ ٢١٦٦٧٩ ١٦٩٤٥٢٥ 
1398-  1397  ....................................  ٢٤٤٩٣٧ ٢٥٥٥٥٨ ١٢٧١٢٩ ٨٩٦٦٤٥ ٢١٠٣٣٦ ١٦٣٧٨٧٣ 

1398-1399 .......................................  ٢٤٢٩٩٣ ٢٣١٩١٧ ١١٧٨٩٨ ٨١٠٧٢٠ ٢٠٦٣٣٩ ١٥٧٣١٢٢ 
1399-1400 .......................................  ٣٥٠٢٥٥ ٢١٥٢٣٢ ١٠٢٣٩٧ ٧١٣٠٣٩ ٢٠٦٢٢٨ ١٤٧٤٥٢١ 

1400-1401 .................................  ٣٨٥٣٣٩ ٢٢٩٣٧٤ ١٠٤٣٩٨ ٧٦٣٩٢٨ ٢٢٢٠٦٥ ١٦٢٥٠٧١ 
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 ) 1(مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی   هايگروهدر   آموختگاندانشتوزیع    -2-11
 گروه علوم انسانی  گروه علوم پایه 

دکتراي   سال تحصیلی 
 تخصصی

 کارشناسی 
دکتراي   جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

 تخصصی
 کارشناسی 

 جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

١٠٩٥٣ ١٤٩٠ ٢٣٢٩١ ٧٣٠ ٣٦٤٦٤ ٢٦٢٠ ٩٤٢٥٣ ٢١٨٤٠٩ ٧٢٧٧٦ ٣٨٨٠٥٨ 1396-  1395  .....................  

١٠١١١ ١٧٩٠ ٢٠٤٠٣ ٣٢٩٠٣ ٥٩٩ ٣٥٨٨ ٩٣٩٩٣ ١٨٧٩٨٠ ٦٤٠٩١ ٣٤٩٦٥٢ 1397-  1396  .....................  
١٩٠١ ٨٠٩٩ ١٩١٣٥ ٥٢٦ ٢٩٦٦١ ٤٣٥٠ ٧٥٤٣٩ ١٧٠٣١٣ ٦٦٠٧٧ ٣١٦١٧٩ 1398-  1397  ....................  

١٢٨٦ ٥٠١٣ ١٠٥٨١ ٢٩٨ ١٧١٧٨ ٢٥٤٩ ٢٨٤٦٢ ١١٨١٦٤ ٣٨٨٢٩ ١٨٨٠٠٤ 1398-1399 .......................  

١٥٠٩ ٦١٠٥ ١٦٦٩٧ ٤٠١ ٢٤٧١٢ ٤١٧٥ ٥١٩٠٧ ١٧٣١٨٤ ٤٣٣٤٥ ٢٧٢٦١١ 1399-1400 ...................  

 
 

 گروه فنی و مهندسی  گروه کشاورزي و دامپزشکی 

دکتراي   تحصیلی سال  
 تخصصی

دکتراي  
 اي حرفه 

 کارشناسی 
دکتراي   جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

 تخصصی
 کارشناسی 

 جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

٤٧٥ ٩٩٠ ٧١٤٨ ١٤٩٨٠ ٣٣٠٤ ٢٦٨٩٧ ١٣٨٧ ٣٧٠٠٨ ١٢٢٧٣١ ٧٠٠١٧ ٢٣١١٤٣ 1396-  1395 .  

٥٧١ ٩١٩ ٦٤١٣ ١٢٥٣٦ ٢٢١٨ ٢٢٦٥٧ ١٧٩٧ ٣٦٧٢٥ ١٠٤٣٨٢ ٥٣٨٩٤ ١٩٦٧٩٨ 1397-  1396 .  

١٢٠١ ٦٥٣ ٥٣٦٦ ١١٥٩٩ ٣٣٩٩ ٢٢٢١٨ ١٨١٤ ٣١٧٧٣ ٩٣٨٩٢ ٥٤١٥٠ ١٨١٦٢٩ 1398-  1397   

٩٠٤ ٢٢٨ ٣١٣٦ ٧٦١٠ ١٥٨٢ ١٣٤٦٠ ١٤٢٠ ١٣٧٢٤ ٥٢٩٨٢ ٢٧١٩٤ ٩٥٣٢٠ 1398-1399 ...  

١٠٢٦ ٩٥٢ ٣٠٥٥ ٨٧٠٥ ١٢٢٧ ١٤٩٦٥ ١٨٥١ ٢١١٠٤ ٨٣٤٠٧ ١٣٦٥٨٨ ٣٠٢٢٦ 1399-1400 ...  

 
 

 گروه هنر  گروه پزشکی 

دکتراي   سال تحصیلی 
 تخصصی

دکتراي  
 اي حرفه 

 کارشناسی 
دکتراي   جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

 تخصصی
 کارشناسی 

 جمع  کاردانی  کارشناسی  ارشد 

٥٦٣٧ ٣٤٨٣ ٣٧٤١ ٢٢٧٧٨ ١٩٣٥ ٣٧٥٧٤ ١٣٧ ٢٧٥٦٣ ٦٨٤٥ ٢٤٩٦٥ ٥٩٥١٠ 1396-  1395   

٦٧٧٥ ٤٠٧٤ ٣٧٩١ ٢١٧٢٨ ٣٠٣٥ ٣٩٤٠٣ ٢٠١ ٧١٧٥ ٢٦٥١٩ ١٩٧٤٧ ٥٣٦٤٢ 1397-  1396   

٤٣٣٢ ٧٧٠٣ ٣٦٨٠ ١٩٢١٥ ٢٨٢٣ ٣٧٧٥٣ ٢٥٥ ٥٩٩٥ ٢٤٨٠٣ ٢١٧٦٩ ٥٢٨٢٢ 1398-  1397   

٢٤٠٠ ٧٣٥٨ ٢٦٣٨ ١٦٢٩٢ ١٥٧٥ ٣٠٢٦٣ ١١٨ ٢٨٢٣ ١٣٧٨٨ ١٢٢٨٠ ٢٩٠٠٩ 1398-1399 ..  

٥٥١٧ ٨٦٨٣ ٣٢٦١ ١٩٦٥٠ ١٦٩٦ ٣٨٨٠٧ ١٤٧ ٣٣٣٢ ١٤٧٨٢ ١٠٤٧٢ ٢٨٧٣٣ 1399-1400 ...  
 . باشدیشامل اطالعات دانشگاه آزاد نم  1398-1400 یل یدر سال تحص دانش آموختگانتعداد  )1

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوري - ماخذ
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 ی لیمختلف تحص هايگروهدر   آموختگان دانش  عیتوز - 4-2
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۳ 
   سال�ت

 تعاریف و مفاهیم 

شود و با  ایجاد می  ٢یا نشانگان اکتسابی نقص ایمنی، نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی انسانی١ایدز  ایدز:

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

ساله  های بهیاری شده و پس از طی دوره سه  شود که با مدرک سوم راهنمایی یا سوم متوسطه نظام قدیم وارد آموزشگاهبه کسی گفته می  بهیار:

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

 ی، آموزشی، بهداشتی، درمان یصیبا استفاده از امکانات تشخ یاست که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی مکان :مارستان ی ب 

 ی و تك تخصص  یمارستان عمومیگردد و به بیم  تاسیس  یروزبه صورت شبانه   یو بستر  ییماران سرپایب  یو بهبودبه منظور درمان    یو پژوهش

   شود.یم میتقس

های مربوط، موفق  های پرستاری شده و پس از طی دورهشود که با مدرک دیپلم و از طریق کنکور وارد یکی از دانشکدهبه کسی گفته می  پرستار:

 . دریافت مدرک فوق دیپلم پرستاری (کاردانی)، لیسانس پرستاری (کارشناسی)، فوق لیسانس پرستاری (کارشناسی ارشد) شودبه 

به  رسانیده  پایان  از کشـور بـه  یا خارج  داخل  هایاز دانشگاه  یکی  را در   یـپزشک  التـتحصی  شود کهیـم  اطـالق   افرادی  بـه  :پزشك  ذ  ـاخ  و 

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

 باشد. ، پزشك متخصص و پزشك فوق تخصص می٣دندانپزشك، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی

 . شودمی  باشد، اطالق  داشته فعالیت و درمان بهداشت در زمینه  که  کیغیرپزش به : پیراپزشك 

شود که 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، آسیبـکـیـتـدودن ـ ، انیــودنس ـــارتتخصص دندانپزشکی شامل:    :ی ـک ـ زش ـ دانپ ـ دن ص ـ تخص 

 است. اطفال دندانپزشکیو   ترمیمی ، دندانپزشکیو صورت و فك هاند ، جراحی، پریودنتولوژی ، پروتز دندانیو صورت  فك ، پاتولوژی و دندان

 
1)AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome 
2) HIV: Human Immuno-deficiency Virus 
3)Ph.D: Philosophiae Doctor 
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  است. ینوز گفارماکو و  کسی، فارماسوتی ، فارماکولوژیصنعت ی، داروسازیداروسازتخصص  :ی داروساز   تخصص 

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

های  وردهآرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرهای کمکی شیمحور مانند دارو، شیرخشک، مکمل غذایی رژیمی، غذاسالمت  ی هاعرضه فرآورده

 کند. یمبادرت مآرایشی و بهداشتی مجاز، 

گردد. در    ی اتیبرگشت اعمال ح رقابلیرات، منجر به توقف غ ییاز تغ یاهر یجاد زنجیا بعد از ای م و بالفاصله و یکه به طور مستق ی عامل دلیل مرگ:

کننده    هار اعالمصورت مطابق اظ  ن یر ایگردد و در غ یز براساس علت مندرج در آن ثبت میپزشك ثبت شود، علت فوت ن  یکه فوت با گواه  یصورت

 ثبت خواهد شد.  

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

 کند. شیمیایی آن به میزانی است که استفاده مجدد از آن را دچار مشکل می

های ایمنی شده و عالئم بیماری در وی آشکار است که دچار افت عملکرد سیستم ایمنی و متعاقب آن کاهش سلولی  فرد  :٤فرد مبتال به ایدز 

   .شده است

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

 امکان احیا)  

 روزگی.  ٢٩ماه و  ٥٩حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن   یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال:  مرگ کودکان زیر پنج 

 روزگی.  ٢٩ماه و  ١١حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن   یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال:  مرگ کودکان زیر یک 

گروه مرگ نوزادی زودرس و مرگ روز کامل بعد از تولد است. مرگ نوزادی به دو    ٢٨مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا    مرگ نوزادی: 

 شود. نوزادی دیررس تقسیم می

 : گزیده اطالعات  

 

. است  بوده  ٩٤٫٠١  برابر  ١٤٠٠  سال  پایان  در  کنندمی  استفاده   شده  مدیریت  و  سالم آشامیدنی  آب  که  جمعیتی  نسبت

  برابر  ١٣٩٩در سال    کنند می  استفاده   ایمن  شده  مدیریت  فاضالب  دفع  سیستم  خدمات  از  که  جمعیتی  نسبت  همچنین

 .است ٥٢٫٦٠

  بوده   افزایشی  روندی  دارای  ١٤٠٠  تا   ١٣٩٦  هایسال  طی   در   پزشکی،   علوم  هایدانشگاه  در  شاغل  پزشکان  تعداد

 داروسازان   نفر،  ١٧٤٢٣  به  ١٦٥٧٩  از  عمومی   پزشکان  نفر،   ٥٢٠٥٠  به  ٤٨٣٣٠  از  کل پزشکان  تعداد   که   طوری   به  است

، تعداد پزشکان متخصص، ١٤٠٠تا    ١٣٩٩های  در طی سال   .است  پیدا کرده  افزایش  نفر  ٢٦٢٣  به  نفر  ١٩٨٧  از

آزمایشگاهی   پزشکان فوق تخصص، دندانپزشکان و دکترای تخصصی کاهشی بوده است. همچنین، دکترای علوم 

 بدون تغییر بوده است.  ١٣٩٩نسبت به سال 

  همین   در.  است  بوده  واحد  ١٫٢١برابر  ،  ١٤٠٠در سال    نفر جمعیت  هزار  صد  هر  به  ی فعالهابیمارستان  تعداد  نسبت

  ده هر  به داروخانه  تعداد نسبت  واحد و ١٦٫٨٥ نفر جمعیت هزار ده  هر  به بیمارستانی فعال تخت تعداد  نسبت سال

 . استبوده واحد  ٥٫٧٢ نفر هزار  صد هر  به هاآزمایشگاه تعداد و نسبتواحد  ١٫٥٥ جمعیت نفر هزار

 

 
 

 

57    

 
4) HIV+ 
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   سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنستعداد مرگ و میر کودکان زیر یک    - 1-3

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

 پسر و دختر  پسر  دختر  پسر و دختر  پسر  دختر 

1396 ...............................  ٣٦٤٣ ١٩٩٤ ١٦٤٩ ٨٢٦١ ٤٤٨٥ ٣٧٧٦ ١١٩٠٤ 

1397 ...............................  ٣٦٣٨ ١٩٣٥ ١٧٠٣ ٨٣٠٤ ٤٥١٥ ٣٧١٩ ١١٩٤٢ 

1398   .............................  ٣٣٨٥ ١٨٢٥ ١٥٦٠ ٧٥٣٠ ٤٠٦٠ ٣٤٧٠ ١٠٩١٥ 

1399 ...............................  ٢٨٢٢ ١٥٦٩ ١٢٥٣ ٥٨٥٩ ٣١٥٥ ٢٧٠٤ ٨٦٨١ 

1400 ............................... ٢٩٤٩ ١٥٦٩ ١٣٨٠ ٥٩٢٧ ٣١٩٧ ٢٧٣٠ ٨٨٧٦ 

 ٦٧٥ ٣٨٨ ٢٨٧ ١٣٣٣ ٧١٩ ٦١٤ ٢٠٠٨  ..................... 1399بهار   

 ٨١٧ ٤٦٩ ٣٤٨ ١٦١٤ ٨٦٨ ٧٤٦ ٢٤٣١  .............. 1399تابستان   

 ٦٩٩ ٣٦١ ٣٣٨ ١٤٦٠ ٧٨٧ ٦٧٣ ٢١٥٩  ....................1399پاییز   

 ٦٣٠ ٣٥٠ ٢٨٠ ١٤٥٢ ٧٨٠ ٦٧٢ ٢٠٨٢  ..............   1399زمستان  

 ٦٩٩ ٣٧٦ ٣٢٣ ١٣٠١ ٦٨٩ ٦١٢ ٢٠٠٠  ........................ 1400بهار

 ٧٨٧ ٤١١ ٣٧٦ ١٤٤٣ ٧٩٩ ٦٤٤ ٢٢٣٠  ................. 1400تابستان

 ٧٣٦ ٣٨٩ ٣٤٧ ١٥٤٢ ٨١٨ ٧٢٤ ٢٢٧٨  ..................... 1400پاییز  

 ٧٢٧ ٣٩٣ ٣٣٤ ١٦٤١ ٨٩١ ٧٥٠ ٢٣٦٨  ................. 1400زمستان

 ٨٧٣ ٣٦٨ ٥٠٥ ١٣١٠ ٧٤٢ ٥٦٨ ٢١٨٣  ................... 1401بهار 

 سازمان ثبت احوال کشور.  - ماخذ
 

 پنج سال   بین یک تاسال و    تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک  - 1-3

 
 1-3مبنا: جدول 

 
 دهسال و زیر پنج سال در هزار تولد زن  زیر یک  نوزادان، میزان مرگ و میر کودکاننسبت مرگ و میر    - 2-3

 سال   کودکان زیر یک کودکان زیر پنج سال 
(درصد مرگ نوزادان به  نوزادان

 ها) کل مرگ
 سال 

١٤٫٩٩ ١٢٫٤١ ٨٫٧٨ 1396 ..........................................  

١٥٫١٨ ١٢٫٦٢ ٩٫١٠ 1397 ..........................................  

١٦٫٣١ ١٣٫٢٣ ٩٫٤٧ 1398 ..........................................  

١٥٫٢٣ ١٢٫٥٨ ٩٫٣٤ 1399 ..........................................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400 ..................................  
 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.وز - ماخذ

 
 







کمتر از یک سال بین یک تا پنج ساله
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 زه ایدتعداد افراد ثبت شده جدید مبتال ب  -3-3

 سال است. 19تا  15سال و   5تر از ارقام شامل تعداد موارد جدید ثبت شده در دو گروه سنی کم )1
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - ماخذ

 
 
 

هاي داراي و بیمارستان  من یدفع فاضالب ا  ستمیسالم و خدمات س  یدنیآب آشام   به  دسترسی  داراي  تینسبت جمع  - 4-3
 (درصد) مدیریت پسماند و فاضالب

 )ماخذ: شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.1
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-ماخذ

 
 
 
 
 

 تخصصهاي علوم پزشکی به تفکیک نوع  تعداد پزشکان و پیراپزشکان شاغل در دانشگاه - 5-3

 سال 
 کل

 پزشکان 
پزشکان  
 عمومی 

پزشکان  
 متخصص

پزشکان  
فوق  

 تخصص
 داروسازان دندانپزشکان 

دکتراي  
 تخصصی

دکتراي  
علوم  

 آزمایشگاهی 

کارشناس و  
باالتر  

 پرستاري 
 بهیار 

1396 ....................  ١١٥٦٣ ٩٠٥٤٤ ٢٦٥ ٤٨٧٥ ١٩٨٧ ٤٢٧٠ ٢٦٢٩ ١٧٧٢٥ ١٦٥٧٩ ٤٨٣٣٠ 

1397....................  ١٠٣٠٢ ٩٢٧٩٢ ٣٤٠ ٥٥٥٢ ٢٤٠٦ ٥٢٢٢ ٢٦٢٦ ١٦٥٣٠ ١٦١٣٠ ٤٨٨٠٦ 

1398....................  ١٦٣١٦ ٥٠٢١٢١٧٠٩٠٢٦٧٩٥٢٢١٢٤٤٦٩٣٦٦٣ ٣٥٩ ٦١٠١٩٧٦٦
1399....................  ١٦٨٣٩ ٥٢٩٦٨١٨٣٤٢٢٩١٧٥٢١٥٢٥٦١٩٨٨٤٢ ٣٠٤ ٦٧٩٠٩٨٦١
1400 ................  ٩٠٩٨ ١٠٦٦٤٦ ٣٠٤ ٦٤٩٧ ٢٦٢٣ ٤٦٨٣ ٢٥٥٣ ١٧٩٦٧ ١٧٤٢٣ ٥٢٠٥٠ 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - ماخذ
 
 
 

 سال   19  تا  15  بین  پسران سال   19  تا   15  بین  دختران سال   5  از  کمتر  کودکان کل سال 

1396 ........................................  ٣٧ ) ١(٥٠٣١٠

1397 ........................................  ٤٩ ) ١(٦٩٩١١
1398 ........................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
399 ...........................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
1400 .................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 سال 
  و  سالم  آشامیدنی  آب

 شده   مدیریت
خدمات سیستم دفع فاضالب  

 )1(مدیریت شده ایمن

هاي داراي  بیمارستا
 پسماند    تیریمد

هاي داراي  بیمارستان
   فاضالب  تیریمد

1396 ..................................................................  ٧٧٫٠٠ ٩٠٫٠٠ ٤٨٫٩٠ ٩٣٫٦٠ 

1397..................................................................  ٧٩٫٥٠ ٩٠٫٠٠ ٥٠٫٨٠ ٩٣٫٨٠ 

1398..................................................................  ٨١٫٠٠ ٩١٫٠٠ ٤٠/٥٠ ٩٤٫٠٠ 

1399..................................................................  ٨١٫٠٠ ٩١٫٣٠ ٦٠/٥٢ ٩٤٫٠١ 

1400 .....................................................  ٨١٫٢٠ ٩٢٫٠٠ ٠٠٠ ٩٤٫٠١ 
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تیمتخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمع  ،ینسبت پزشکان عموم   -3-6  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - ماخذ
 

 متخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمعیتنسبت پزشکان عمومی،    -2-3  
 

 
 6-3مبنا: جدول 

 
 

             ها هاي بیمارستانی و داروخانهها، تختنسبت تعداد بیمارستان  -7-3

 سال 
 )1(بیمارستان فعال

 (تعداد به صدهزار نفر) 
 )1(تخت فعال بیمارستانی

 (تعداد به ده هزار نفر) 
 )2(داروخانه

 (تعداد به ده هزار نفر) 
 )1(هاآزمایشگاه

 (تعداد به صدهزار نفر) 

1396 ....................................... ٦٫٩٣ ١٫٣٦ ١٥٫٤٩ ١٫١٩ 

1397 ...................................... ٦٫٥٣ ١٫٣٧ ١٦٨٥ ١٫٢٤ 

1398 ...................................... ٦٫١٣ ١٫٤٦ ١٦٫٤٨ ١٫٢٥ 

1399 ...................................... ٦٫١٢ ١٫٤٨ ١٧٫١٢ ١٫٢٤ 

1400................................. ٥٫٧٢ ١٫٥٥ ١٦٫٨٥ ١٫٢١ 

 . باشد  نمی  1400براي سال    تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه   پوشش  تحت  مراکز  شامل  )1
 باشد.   ینم  1400براي سال    تهران، گناباد، بابل و اسدآباد  الم،یا  یعلوم پزشک  يشامل آمار دانشگاه ها  )2

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - ماخذ

 
 

0
2
4
6
8

10
12
14

1396 1397 1398 1399 1400

پزشکان عمومی پزشکان متخصص پزشکان فوق تخصص پرستار

 پرستار  پزشکان فوق تخصص پزشکان متخصص  پزشکان عمومی  سال 

1396.................................................. .... ١١٫١٧ ٠٫٣٢ ٢٫١٩ ٢٫٠٥ 

1397 ................................................. .... ١١٫٣٢ ٠٫٣٢ ٢٫٠٢ ١٫٩٧ 

1398 ................................................. .... ١٫٩٧٢٫٠٧٠٫٣٢١١٫٣٢
1399 ....................................................... ٢٫٠٢٠٫٣٥ ٢٫٢٠١١٫٨٥ 

1400 ............................................  ١٢٫٦٩ ٠٫٣٠ ٢٫١٤ ٢٫٠٧ 



 

 

  



 

 
 

۴ 
 ی کار � ا��غال و ب 

 
 تعاریف و مفاهیم 

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

هان  ساعت کار کرده و خوا   ٤٤تر از  کاری و ... کم، قرار داشتن در فصل غیرتربیشدالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار  

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

اند در  ز نبودهین یشغل یاند و داراهك ساعت کار نکردیحداقل  یسرشمار  مامورش از مراجعه یروز پ  ٧که  ترشیساله و ب ١٥تمام افراد  کار:ی ب 

 شوند: یکار محسوب میل بیصورت داشتن دو شرط ذ

، پرس و جو از دوستان، تماس با  ی ابیکار  موسساتدر   یریگیا پ ی ر ثبت نام  یرا نظ  یکار، اقدامات مشخص  یجستجو  یروز گذشته برا  ٣٠در    -١

 و ... انجام داده باشند.   یاستخدام یهایان، مطالعه آگهی کارفرما

ل  ین افراد ذیشروع کار را داشته باشند، همچن  ینده آمادگیروز آ  ٧روز گذشته و    ٧روزه شامل    ١٥ك دوره  ی  یط   یعنی  آماده به کار باشند،  -٢

 اند. هکار محسوب شدیب

ز آماده به کار (طبق ینده به آن کار مشغول شوند و نیا شده و قرار است در آیمه  یآنان کار  یبرا  ی عنید هستند،  یدر انتظار شروع کار جد   -٣

 ف) هستند. یتعر

ن است که فرد  ی" ایف) هستند. منظور از "در انتظار بازگشت به شغل قبلیر (طبق تعرز آماده به کایو ن  یدر انتظار بازگشت به شغل قبل   -٤

 برد.یسر م در انتظار بازگشت به شغل خود به یندارد ول یشغل یوند رسمیدهد و پ یکار خود را از دست م ی لیکار بوده و به دال یقبًال دارا

 

اند،  کار بودهیا بیو    شاغل  یریآمارگ  مامور  از مراجعه  روز قبل  در هفت  ها کهتر خانوار شیو ب  ساله  ١٥  یاعضا  یتمام  :ی اقتصاد    فعال   ت ی جمع 

" یاند، "فعال اقتصادز بودهیکار نیا بیبدون کار، چنانچه شاغل و    درامدداران و دارندگان  ند. محصالن، خانهیآیشمار م  " بهیاقتصاد  "فعال  ت یجمع

 شوند.یمحسوب م

اند  کار نبودهیا بی و   شاغل  یریآمارگ  مامور  از مراجعه  روز قبل  در هفت  ها کهتر خانوار شیب  و  سالـه  ١٥ی  اعضا  یتمام  :ی اقتصاد   ر فعال ی غ   ت ی مع ج 

 ند.یآی" به شمار میرفعال اقتصادیت "غ یاند به عنوان جمعهشد  ی بندر طبقه ی کار و سا   بدون  درامد  ی دار، دارا، خانهمحصل    های گروهاز    یکـیو در  

 .١٠٠ضربدر  ،عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل سهم اشتغال ناقص:
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طور موقت کار را  به یل یا بنا به دالیك ساعت کار کرده و یف کار، حداقل یتر که در طول هفته مرجع، طبق تعرشیساله و ب ١٥تمام افراد  شاغل:

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

شود.  یعنوان اشتغال محسوب مخوداشتغاالن، به  یر براران و تداوم کسب و کایبگمزد و حقوق   ی، برایشغل  یوند رسم یهفته مرجع با داشتن پ 

 شوند: یکشور دارند، شاغل محسوب م ی ت اقتصادیکه در فعال یتیز به لحاظ اهمیر نیافراد ز

    .بدون مزد)  یلیکنند (کارکنان فامیدارند کار م یشاوندینسبت خو یخانوار خود که با و یاز اعضا یکی یافت مزد برایکه بدون در یافراد -١

ا  ی د کاال  یمًا در تولیمستق  یعنیدهند،  یانجام م  یمحل کارآموز  موسسه  ت  یدر ارتباط با فعال  یتیفعال  یکه در دوره کارآموز  یکارآموزان  -٢

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

 اند. هف، کار کردیکه در هفته مرجع مطابق تعر یمحصالن -٣

داران،  مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه یهارویکنند (نیا موقت خدمت می مسلح به صورت کادر دائم  یهارویکه در ن یتمام افراد -٤

     ). یو انتظام ینظام  ی هارو یفه نیافسران وظ

ساله و    ١٠ت در سن کار  یتر به جمعشیساله و ب  ١٠کار)  یت فعال (شاغل و بی عبارت است از نسبت جمع  ت):ی (نرخ فعال   ی نرخ مشارکت اقتصاد 

 . ١٠٠تر، ضربدر شیب

 . ١٠٠ضربدر  ، کار)یت فعال (شاغل و بیکار به جمعیت بیاست از نسبت جمع عبارت :ی کار ی ب  نرخ 

 . ١٠٠ضربدر  تربیشساله و   ١٥به کل جمعیت در سن کار  ترساله و بیش  ١٥عبارت است از نسبت جمعیت شاغل  نسبت اشتغال:

   : اطالعات گزیده  

 
 

 

با نوسان   ١٤٠٠تا  ١٣٩٦های سالطی تر در و بیش ه سال ١٥جمعیت فعال براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، 

رسیده است.    ١٣٩٨سال    در هزار نفر    ٢٧١٦٧به    ١٣٩٦هزار نفر در سال    ٢٦٥٠٤به طوری که از  ؛  همراه بوده است

در   این اطالع هزار نفر رسیده است. همچنین ٢٥٧٣٧کاهش و به  ١٣٩٨نسبت به سال  ١٣٩٩همین اطالع در سال 

هزار   ٢٥٩٧٧جمعیت فعال کشور برابر    ١٤٠١  بهارفصل  در  هزار نفر رسیده است.    ٢٥٨٢٢به  افزایش و    ١٤٠٠سال  

  بهاردر  براساس همین اطالع  داشته است.    افزایشهزار نفر    ١٠  فصل مشابه سال قبلنفر بوده است که نسبت به  

هزار نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار    ٦٣٠٢  تعداد  هزار نفر در مناطق شهری و  ١٩٦٧٥  ، تعداد١٤٠١

  اند.داشته

نیروی کار،   با    ١٤٠٠تا    ١٣٩٦های  طی سالدر  و بیشتر    هسال  ١٥جمعیت شاغل  براساس نتایج طرح آمارگیری 

رسیده   ١٣٩٨هزار نفر در سال    ٢٤٢٧٤به    ١٣٩٦هزار نفر در سال    ٢٣٢٩٧نوسان همراه بوده است؛ به طوری که از  

هزار نفر رسیده است. همچنین این   ٢٣٢٦٣کاهش و به    ١٣٩٨نسبت به سال    ١٣٩٩است. همین اطالع در سال  

 ٢٣٥٧٨برابر    ١٤٠١  بهارتعداد شاغالن کشور در  زار نفر رسیده است.  ه  ٢٣٤٤٧افزایش و به    ١٤٠٠اطالع در سال  

هزار نفر در مناطق روستایی شاغل    ٥٨٩٧هزار نفر در مناطق شهری و  ١٧٦٨٠هزار نفر بوده است که از این تعداد 

درصد)    ٠٫٤هزار نفر(معادل    ٩٨تعداد    قبلمشابه سال  فصل  نسبت به    ١٤٠١  بهاراند. تعداد شاغالن کشور در  بوده

 داشته است.  کاهش

درصد جمعیت در    ٤٠٫٩دهد که  ساله و بیشتر نشان می  ١٥جمعیت    (نرخ فعالیت)نرخ مشارکت اقتصادیبررسی  

اند. همچنین ؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند از نظر اقتصادی فعال بوده  ساله و بیشتر)  ١٥(سن کار

در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط  همواره  دهد که نرخ مشارکت اقتصادی  نتایج نشان می
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دهد که این شاخص، بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان میروستایی کمتر بوده است.  

 واحد درصد کاهش داشته است.  ٠٫٥نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 
 

 

 

بیانگر آن است ساله و بیشتر    ١٥جمعیت  (تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار)  بررسی نسبت اشتغال

در مردان بیشتر از همواره  اند. این شاخص  ساله و بیشتر) شاغل بوده  ١٥درصد از جمعیت در سن کار(  ٣٧٫١که  

نسبت    دهد کهنشان می  روند تغییرات این شاخصزنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی  

 واحد درصد کاهش داشته است.  ٠٫٦به فصل مشابه در سال قبل، 

درصد بیشترین سهم  ٥١٫٢خدمات با بخش  دهد کههای عمده فعالیت اقتصادی نشان میبررسی اشتغال در بخش

درصد در    ١٦٫٠و    ٣٢٫٧به ترتیب با    های صنعت و کشاورزیاشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین، بخش

نسبت به فصل مشابه سال    ١٤٠١های کشاورزی و صنعت در بهار  بخش های بعدی قرار دارند. سهم شاغالن  رتبه

 واحد درصد افزایش داشته است.   ٢٫٤واحد درصد کاهش و سهم شاغالن بخش خدمات  ٠٫٥و  ١٫٩قبل به ترتیب 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

درصد از جمعیت   ١٣٫٢دهد که التحصیل آموزش عالی نشان میساله و بیشتر فارغ ١٥بررسی نرخ بیکاری جمعیت 

اند. این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری التحصیل آموزش عالی بیکار بودهفارغ

نسبت به فصل مشابه در سال واحد درصدی    ٠٫٢هش  بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کا

   قبل است.

درصد بوده است. همچنین، سهم   ٣٩٫٧التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران  سهم جمعیت بیکار فارغ  ١٤٠١در بهار  

 درصد بوده است.  ٢٦٫٦التحصیل آموزش عالی از کل شاغالن جمعیت شاغل فارغ

اند.  درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده  ٩٫٢که  دهد  تر نشان می ساله و بیش  ١٥بررسی نرخ بیکاری جمعیت  

براساس این نتایج، نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

  ٠٫٤بل، سال ق در دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابهبررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می

   واحد درصد افزایش داشته است.

ساله بیکار    ١٨-٣٥درصد از جمعیت فعال    ١٦٫٦ساله نیز حاکی از آن است که    ١٨-٣٥نرخ بیکاری گروه سنی  

بررسی اند. این شاخص در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.  بوده

دهد که این شاخص نیز نسبت فصل مشابه در سال  ساله نشان می  ١٨-٣٥اری گروه سنی  روند تغییرات نرخ بیک

 واحد درصد افزایش پیدا کرده است.  ١٫٠قبل، 
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 (هزار نفر)                                           جمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادي برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی  - 1-4

 سال / فصل

 ترساله و بیش   15  جمعیت شاغل ترساله و بیش 15جمعیت فعال  

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

1396 .........................  ٦٣٣٣ ١٦٩٦٤ ٤١٧٧ ١٩١٢١ ٢٣٢٩٧ ٦٩٠٥ ١٩٥٩٩ ٥٢١٤ ٢١٢٩١ ٢٦٥٠٤ 

1397 .........................  ٦٣٨٧ ١٧٣٤٤ ٤٣٢٥ ١٩٤٠٧ ٢٣٧٣١ ٦٩٣٩ ٢٠٠٤٧ ٥٣٣٥ ٢١٦٥١ ٢٦٩٨٦ 

1398   .......................  ٦٤٣٣ ١٧٨٤٠ ٤٣٢١ ١٩٩٥٣ ٢٤٢٧٤ ٦٩٤٣ ٢٠٢٢٤ ٥٢٣٩ ٢١٩٢٨ ٢٧١٦٧ 

1399 .........................  ٥٩٩٣ ١٧٢٧٠ ٣٦٥٨ ١٩٦٠٥ ٢٣٢٦٣ ٦٤٥٨ ١٩٢٧٩ ٤٣٣٦ ٢١٤٠١ ٢٥٧٣٧ 

1400 .......................... ٥٨٥٠ ١٧٥٩٧ ٣٥١٥ ١٩٩٣٢ ٢٣٤٤٧ ٦٢٨٥ ١٩٥٣٧ ٤١٨٥ ٢١٦٣٨ ٢٥٨٢٢ 

 ٥٩٧١ ١٦٩٩١ ٣٧٩٠ ١٩١٧٣ ٢٢٩٦٣ ٦٤٤٤ ١٩٠٢٤ ٤٣٩٢ ٢١٠٧٦ ٢٥٤٦٨  ................. 1399بهار  

 ٦١٦٠ ١٧٣٨١ ٣٦٧٠ ١٩٨٧٢ ٢٣٥٤٢ ٦٥٧٣ ١٩٤٤٦ ٤٣٩٥ ٢١٦٢٤ ٢٦٠١٩  ........... 1399تابستان

 ٥٩٩٥ ١٧٤١٨ ٣٦٩١ ١٩٧٢٢ ٢٣٤١٣ ٦٤٦١ ١٩٣٨٨ ٤٣٩١ ٢١٤٥٨ ٢٥٨٤٩  ............... 1399  پاییز

 ٥٨٤٥ ١٧٢٩٠ ٣٤٨١ ١٩٦٥٤ ٢٣١٣٥ ٦٣٥٤ ١٩٢٥٩ ٤١٦٧ ٢١٤٤٦ ٢٥٦١٣  ......... 1399زمستان  

 ٦٠٦٩ ١٧٦٠٧ ٣٦٢٢ ٢٠٠٥٣ ٢٣٦٧٦ ٦٤٨٥ ١٩٤٨٢ ٤٢٩٢ ٢١٦٧٦ ٢٥٩٦٧  .................. 1400بهار

 ٥٩٢٨ ١٧٤٧٧ ٣٤٩٢ ١٩٩١٣ ٢٣٤٠٥ ٦٣٤٠ ١٩٥٦١ ٤٢٤٣ ٢١٦٥٨ ٢٥٩٠١  ........... 1400تابستان

 ٥٨١٣ ١٧٧٢٢ ٣٤٩٦ ٢٠٠٣٩ ٢٣٥٣٥ ٦٢٣٨ ١٩٦٠٠ ٤١٤٩ ٢١٦٨٩ ٢٥٨٣٨  ............... 1400پاییز  

 5591 17583 3451 19722 23174 6078 19505 4055 21528 25583  ........... 1400زمستان
 ٥٨٩٧ ١٧٦٨٠ ٣٦٨١ ١٩٨٩٦ ٢٣٥٧٨ ٦٣٠٢ ١٩٦٧٥ ٤٣٨٩ ٢١٥٨٨ ٢٥٩٧٧  ..............1401بهار 

 

 سال 

 تر ساله و بیش   65جمعیت شاغل   ترساله و بیش   65جمعیت فعال  

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

 شهري نقاط   زن مرد  جمع 
نقاط  

 روستایی 

1396 ........................  ٢٩٤ ٣٠٦ ٦٠ ٥٤٠ ٦٠٠ ٢٩٥ ٣١٦ ٦١ ٥٥١ ٦١١ 

1397 .......................  ٣٠٥ ٣٢١ ٦٨ ٥٥٧ ٦٢٦ ٣٠٧ ٣٢٩ ٦٩ ٥٦٧ ٦٣٥ 

1398   ......................  ٣٠٠ ٣٠٤ ٧٢ ٥٣٢ ٦٠٤ ٣٠٢ ٣١٠ ٧٣ ٥٣٩ ٦١٢ 

1399 .......................  539 481 58 269 270 534 476 57 264 270 
1400 ....................  ٢٥٩ ٢٦٦ ٤٥ ٤٨٠ ٥٢٥ ٢٦٠ ٢٧٠ ٤٦ ٤٨٤ ٥٣٠ 

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. - ماخذ
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 (درصد)                               تر برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی ساله و بیش  15نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت   - 2-4

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری  جمع 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ...............................  ١٩٫٢ ٧٥٫٠ ٤٧٫٤ ١٦٫٩ ٦٩٫٥ ٤٣٫٢ ١٧٫٤ ٧٠٫٩ ٤٤٫٢ 

1397 ..............................  ١٩٫١ ٧٦٫٤ ٤٧٫٥ ١٧٫١ ٧٠٫١ ٤٣٫٥ ١٧٫٦ ٧١٫٤ ٤٤٫٥ 

1398   ..............................  ١٨٫٧ ٧٦٫٠ ٤٧٫٣ ١٦٫٤ ٦٩٫٦ ٤٣٫٠ ١٧٫٠ ٧١٫١ ٤٤٫١ 

1399 ...............................  ١٥٫٢ ٧٣٫٤ ٤٤٫٢ ١٣٫٥ ٦٧٫٢ ٤٠٫٤ ١٣٫٩ ٦٨٫٧ ٤١٫٣ 

1400 .............................. ١٤٫١ ٧٢٫٦ ٤٣٫٢ ١٣٫٠ ٦٧٫٥ ٤٠٫٣ ١٣٫٣ ٦٨٫٧ ٤٠٫٩ 

 ١٥٫٤ ٧٢٫٨ ٤٤٫٠ ١٣٫٧ ٦٦٫٤ ٤٠٫٠ ١٤٫١ ٦٧٫٩ ٤١٫٠  ..................... 1399بهار   

 ١٥٫٧ ٧٤٫٥ ٤٤٫٩ ١٣٫٦ ٦٧٫٩ ٤٠٫٨ ١٤٫١ ٦٩٫٥ ٤١٫٨  ................. 1399تابستان

 ١٥٫٣ ٧٣٫٤ ٤٤٫٢ ١٣٫٧ ٦٧٫٣ ٤٠٫٥ ١٤٫١ ٦٨٫٨ ٤١٫٤  ....................... 1399پاییز

 ٣/١٤ ١/٧٣ ٥/٤٣ ٠/١٣ ٢/٦٧ ١/٤٠ ٣/١٣ ٥/٦٨ ٩/٤٠  ................1399زمستان  

 ٧/١٥ ٦/٧٣ ٤٤٫٥ ٠/١٣ ٧/٦٧ ٤٠٫٤ ١٣٫٧ ٦٩٫١ ٤١٫٤  ........................ 1400بهار

 ١/١٤ ٣/٧٣ ٥/٤٣ ٣/١٣ ٥/٦٧ ٤/٤٠ ٥/١٣ ٨/٦٨ ١/٤١  ................. 1400تابستان

 ٣/١٣ ٨/٧٢ ٩/٤٢ ١/١٣ ٥/٦٧ ٣/٤٠ ١/١٣ ٧/٦٨ ٩/٤٠  ..................... 1400پاییز  

 ١٣٫٣ ٧٠٫٧ ٤١٫٨ ١٢٫٦ ٦٧٫٢ ٤٠٫٠ ١٢٫٨ ٦٨٫٠ ٤٠٫٤  ................. 1400زمستان

 ١٤٫٥ ٧٢٫٨ ٤٣٫٥ ١٣٫٦ ٦٦٫٦ ٤٠٫١ ١٣٫٨ ٦٨٫٠ ٤٠٫٩  ................... 1401بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ
 

 (درصد)         جغرافیایی    مناطق  تفکیک به  و   جنس  برحسب  تر بیش  و ساله  15  جمعیت  ناقص  اشتغال  سهم  و   اشتغال  نسبت - 3-4

 سال / فصل

 سهم اشتغال ناقص  نسبت اشتغال 

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

 نقاط شهري  زن مرد  جمع 
نقاط  

 روستایی 

1396 ..........................  ١٣٫٥ ٩٫٣ ٥٫١ ١١٫٦ ١٠٫٤ ٤٣٫٤ ٣٧٫٤ ١٤٫٠ ٦٣٫٧ ٣٨٫٩ 

1397 ..........................  ١٤٫٧ ٩٫٥ ٥٫٩ ١٢٫٠ ١٠٫٩ ٤٣٫٧ ٣٦٫٦ ١٤٫٢ ٦٣٫٩ ٣٩٫١ 

1398   .........................  ١٣٫١ ٨٫٨ ٥٫٥ ١٠٫٩ ٩٫٩ ٤٣٫٨ ٣٨٫٠ ١٤٫٠ ٦٤٫٧ ٣٩٫٤ 

1399 ..........................  ١٣٫٢ ٨٫٢ ٤٫٢ ١٠٫٤ ٩٫٥ ٤١٫٠ ٣٦٫٢ ١١٫٧ ٦٢٫٩ ٣٧٫٣ 

1400 .......................... ١٣٫٦ ٩٫٠ ٤٫٣ ١١٫٢ ١٠٫٢ ٤٠٫٢ ٣٦٫٣ ١١٫١ ٦٣٫٣ ٣٧٫٢ 

 ١١٫٥ ٦٫٦ ٣٫٢ ٨٫٩ ٧٫٩ ٤٠٫٨ ٣٥٫٧ ١٢٫٢ ٦١٫٨ ٣٦٫٩  .................. 1399بهار  

 ١٢٫٣ ٨٫٢ ٤٫٨ ١٠٫١ ٩٫٣ ٤٢٫١ ٣٦٫٥ ١١٫٨ ٦٣٫٨ ٣٧٫٨  ............ 1399تابستان

 ١٤٫٠ ٨٫٤ ٤٫٣ ١٠٫٩ ٩٫٩ ٤١٫٠ ٣٦٫٤ ١١٫٨ ٦٣٫٢ ٣٧٫٥  ................ 1399پاییز  

 ٩/١٤ ٤/٩ ٦/٤ ٩/١١ ٨/١٠ ١/٤٠ ٠/٣٦ ١/١١ ٨/٦٢ ٩/٣٦  ...........1399زمستان  

 ١٢٫٦ ٨٫٨ ٤٫٣ ١٠٫٨ ٩٫٨ ٤١٫٦ ٣٦٫٥ ١١٫٥ ٦٣٫٩ ٣٧٫٧  ................... 1400بهار

 ١/١٢ ٦/٨ ٢/٤ ٤/١٠ ٥/٩ ٧/٤٠ ١/٣٦ ١/١١ ٣/٦٣ ٢/٣٧  ............ 1400تابستان

 ٢/١٤ ٥/٩ ٦/٤ ٧/١١ ٦/١٠ ٠/٤٠ ٥/٣٦ ١/١١ ٥/٦٣ ٣/٣٧  ................ 1400پاییز  

 ١٥٫٥ ٩٫٢ ٤٫٢ ١١٫٩ ١٠٫٧ ٣٨٫٥ ٣٦٫٠ ١٠٫٩ ٦٢٫٣ ٣٦٫٦  ............ 1400زمستان

 ١٢٫٨ ٨٫٦ ٥٫٠ ١٠٫٥ ٩٫٧ ٤٠٫٧ ٣٦٫١ ١١٫٦ ٦٢٫٧ ٣٧٫١  ............... 1401بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ
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 (درصد)                                                    تر برحسب جنسساله و بیش  15عمده اقتصادي جمعیت  هاي بخشسهم شاغالن    - 4-4

 سال / فصل
بخش   خدمات  صنعت کشاورزی 

 عمومی 

بخش  

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  خصوصی 

1396 .....................  ٨٤٫٠ ١٦٫٠ ٥٣٫٤ ٤٩٫٨ ٥٠٫٥ ٢٥٫٤ ٣٣٫٥ ٣٢٫٠ ٢١٫٢ ١٦٫٧ ١٧٫٥ 

1397 .....................  ٨٤٫٤ ١٥٫٦ ٥٣٫٥ ٤٩٫٦ ٥٠٫٣ ٢٦٫٧ ٣٣٫١ ٣٢٫٠ ١٩٫٧ ١٧٫٣ ١٧٫٧ 

1398   ....................  ٨٥٫٢ ١٤٫٨ ٥٣٫٣ ٤٩٫٧ ٥٠٫٣ ٢٦٫٩ ٣٣٫١ ٣٢٫٠ ١٩٫٨ ١٧٫٢ ١٧٫٧ 

1399 .....................  ٨٥٫١ ١٤٫٩ ٥٥٫٧ ٤٨٫١ ٤٩٫٣ ٢٥٫٧ ٣٤٫٧ ٣٣٫٣ ١٨٫٦ ١٧٫٢ ١٧٫٤ 

1400 ...................... ١٥٫٤ ٨٤٫٦ ٥٧٫٥ ٤٨٫٥ ٤٩٫٨ ٢٥٫٣ ٣٥٫٣ ٣٣٫٨ ١٧٫٢ ١٦٫٢ ١٦٫٣ 

 ٨٤٫٦ ١٥٫٤ ٥٧٫٠ ٤٨٫٢ ٤٩٫٧ ٢٣٫٢ ٣٣٫٤ ٣١٫٨ ١٩٫٨ ١٨٫٣ ١٨٫٦  ............. 1399بهار  

 ٨٥٫٦ ١٤٫٤ ٥٤٫٧ ٤٦٫٩ ٤٨٫١ ٢٤٫٣ ٣٥٫١ ٣٣٫٤ ٢١٫٠ ١٨٫٠ ١٨٫٥  ....... 1399تابستان

 ٨٥٫٤ ١٤٫٦ ٥٣٫٩ ٤٨٫١ ٤٩٫٠ ٢٨٫٩ ٣٥٫٣ ٢٤٫٣ ١٧٫١ ١٦٫٦ ١٦٫٧  ............. 1399پاییز

 ٩/٨٤ ١/١٥ ٢/٥٧ ٢/٤٩ ٤/٥٠ ٦/٢٦ ٠/٣٥ ٨/٣٣ ٢/١٦ ٧/١٥ ٨/١٥  ......1399زمستان  

 ٧/٨٤ ٣/١٥ ٥٥٫٢ ٤٧٫٦ ٤٨٫٨ ٢٤٫٢ ٣٤٫٩ ٣٣٫٢ ٢٠٫٦ ١٧٫٥ ١٧٫٩  .............. 1400بهار

 ٧/٨٤ ٣/١٥ ٩/٥٦ ٤/٤٧ ٨/٤٨ ٩/٢٣ ٥/٣٥ ٨/٣٣ ١/١٩ ١/١٧ ٤/١٧  ....... 1400تابستان

 ٧/٨٤ ٣/١٥ ٦/٥٧ ٥/٤٨ ٩/٤٩ ٩/٢٦ ٠/٣٦ ٧/٣٤ ٤/١٥ ٤/١٥ ٤/١٥  ........... 1400پاییز  

 ٨٤٫٢ ١٥٫٨ ٦٠٫٣ ٥٠٫٥ ٥١٫٩ ٢٦٫١ ٣٤٫٩ ٣٣٫٦ ١٣٫٦ ١٤٫٧ ١٤٫٥  ....... 1400زمستان

 ٨٥٫٠ ١٥٫٠ ٦٠٫٢ ٤٩٫٦ ٥١٫٢ ٢٣٫٣ ٣٤٫٤ ٣٢٫٧ ١٦٫٥ ١٦٫٠ ١٦٫٠  ........... 1401بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ

 شده است.  روزرسانی به   شتریساله و ب   15 یتیجمع هايینبیش یبراساس پ  1397ارقام سال   )2 از گرد کردن ارقام است. یاختالف در سرجمع ناشعلت  )1
 . يکار و سرشمار يروی ن  ت، یدفتر جمع ران،یمرکز آمار ا  -ماخذ 

 یی ایمناطق جغراف  کیبرحسب جنس و به تفک  یآموزش عال  لیفارغ التحص  شتریساله و ب  15  تیجمع  يکاریب  -5-4

 سال / فصل

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

 شهری نقاط   زن مرد  جمع 
نقاط  

 روستایی 
 زن مرد  جمع 

نقاط  

 شهری 

نقاط  

 روستایی 

1396 .................... ٦/٢٤ ٥/١٨ ١/٣٠ ٠/١٣ ٠/١٩ ١٣٠٥٠٦ ١٠٤٣٩٧٦ ٦٤٩١٣٩ ٥٢٥٣٤٤ ١١٧٤٤٨٣ 

1397 .................... ٦/٢٢ ٨/١٧ ٢/٢٨ ١/١٣ ٣/١٨ ١٣٦٧٠٨ ١١٣٥٠١٩ ٦٧٠٦١٨ ٦٠١١٠٩ ١٢٧١٧٢٩ 

1398   .................. ١/٢١ ٣/١٦ ٢/٢٦ ١/١٢ ٧/١٦ ١٣٦١٨٠ ١٠٦٨٦١٥ ٦٢٠٢٧٠ ٥٨٤٥٢٥ ١٢٠٤٧٩٦ 

1399 .................... ٥/١٩ ٧/١٣ ٨/٢٢ ٤/١٠ ٢/١٤ ١١٧٥٨٧ ٨٤٥١٧٥ ٤٧٧٨٢٢ ٤٨٤٩٣٩ ٩٦٢٧٦٢ 

1400................. .. ١٨٫٠ ١٣٫٢ ٢٢٫٨ ٩٫٧ ١٣٫٦ ١١١٤٣٠ ٨٤٥٨٤٢ ٤٨٠٦١٣ ٤٧٦٦٥٨ ٩٥٧٢٧١ 

 ٤/١٩ ٩/١٢ ٢/٢٠ ٣/١٠ ٥/١٣ ١١٢٩٦١ ٧٨٩٤٤٩ ٤٣٣١١٨ ٤٦٩٢٩٢ ٩٠٢٤١٠ ............1399بهار  

 ٩/١٧ ٦/١٤ ٩/٢٣ ٩/١٠ ٩/١٤ ١٠٩٥٢٢ ٨٩٨٤٧٠ ٤٩٩٠٠٠ ٥٠٨٩٩٢ ١٠٠٧٩٩٢ ...... 1399تابستان

 ٠/٢٠ ٨/١٣ ٤/٢٣ ٣/١٠ ٣/١٤ ١٢٥٥٣٦ ٨٥٤٤٨٢ ٤٩٢٦٦٤ ٤٨٧٧٥٥ ٩٨٠٠١٨ .......... 1399  پاییز

 ٥/٢٠ ٥/١٣ ٥/٢٣ ٠/١٠ ١/١٤ ١٢٢٣٢٧ ٨٣٨٢٩٩ ٤٨٦٩٠٨ ٤٧٣٧١٩ ٩٦٠٦٢٦ .... 1399زمستان  

 ٥/١٨ ٩/١٢ ٤/٢٢ ٤/٩ ٤/١٣ ١١٣٤٢٣ ٨١٠٩٧١ ٤٧٤٩٨٢ ٤٤٩٤١٢ ٩٢٤٣٩٤ ............. 1400بهار

 ٥/١٧ ١/١٤ ٠/٢٥ ٧/٩ ٤/١٤ ١١١٩٠٢ ٩٠٠٣٢٥ ٥٣٨٠٩٧ ٤٧٤١٣٠ ١٠١٢٢٢٧ ...... 1400تابستان

 7/17 4/13 6/22 1/10 8/13 108198 866320 475851 498667 974518 .......... 1400پاییز  
 ١٨٫٥ ١٢٫٥ ٢٠٫٨ ٩٫٧ ١٣٫٠ 112196 805751 433523 484424 917946 ...... 1400زمستان

 ١٦٫٥ ١٢٫٩ ٢٢٫٣ ٩٫١ ١٣٫٢ ١٠٤١٣٠ ٨٤٧٥٩٠ ٤٩٤٠٨٩ ٤٥٧٦٣١ ٩٥١٧٢٠  ......... 1401بهار 
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 ییای مناطق جغراف کیبرحسب جنس و به تفک  یآموزش عال  لیفارغ التحص  شتر یساله و ب  15  کاری شاغل و ب  تیسهم جمع  - 6-4

 سال / فصل

سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل  

 شاغالن
 ی از کل بیکارانآموزش عال  لیفارغ التحص  کاریب  سهم جمعیت

 زن مرد  جمع 
نقاط  

 شهری 

نقاط  

 روستایی 
 زن مرد  جمع 

نقاط  

 شهری 

نقاط  

 روستایی 

1396 ..........................  ٥/٢٣ ٠/٤٠ ٣/٦٤ ٤/٢٤ ١/٣٧ ٣/٦ ١/٢٧ ٣/٣٦ ٣/١٨ ٥/٢١ 

1397 ....................... ٢/٢٤ ٥/٤١ ٠/٦٦ ٣/٢٦ ٦/٣٨ ٢/٧ ١/٣٠ ٤/٣٩ ٤/٢٠ ٩/٢٣ 

1398   ........................  ٧/٢٦ ٨/٤٤ ٥/٦٧ ٦/٢٩ ٦/٤١ ٩/٧ ٧/٣٠ ٥/٤٠ ٢/٢١ ٧/٢٤ 

1399 ..........................  ٣/٢٥ ١/٤٢ ٤/٧٠ ٠/٢٧ ٩/٣٨ ١/٨ ٨/٣٠ ٣/٤٤ ٤/٢١ ٠/٢٥ 

1400 .......................... ٢٥٫٦ ٤٣٫٦ ٧١٫٨ ٢٧٫٩ ٤٠٫٣ ٨٫٧ ٣١٫٥ ٤٦٫٤ ٢٢٫٢ ٢٥٫٨ 

 ٩/٢٣ ٨/٣٨ ٩/٧١ ٧/٢٤ ٠/٣٦ ٨/٧ ٣/٣١ ١/٤٥ ٣/٢١ ٢/٢٥  ..................1399بهار  

 ٥/٢٦ ٥/٤٣ ٨/٦٨ ١/٢٩ ٧/٤٠ ١/٨ ١/٣٠ ٢/٤٣ ٩/٢٠ ٤/٢٤  ............ 1399تابستان

 ٠/٢٧ ٤/٤٣ ٣/٧٠ ١/٢٨ ٢/٤٠ ٤/٨ ٨/٣٠ ٦/٤٣ ٦/٢١ ٠/٢٥  ................ 1399  پاییز

 ١/٢٤ ٦/٤٢ ٠/٧١ ٤/٢٦ ٨/٣٨ ١/٨ ١/٣١ ٤/٤٥ ٧/٢١ ٣/٢٥  .......... 1399زمستان  

 ٣/٢٧ ٢/٤٣ ٠/٧١ ٧/٢٧ ٣/٤٠ ٢/٨ ٢/٣١ ٣/٤٥ ٧/٢١ ٣/٢٥  ................... 1400بهار

 ٢/٢٧ ٢/٤٣ ٦/٧٦ ٢/٢٧ ٦/٤٠ ٩/٨ ٣/٣١ ١/٤٦ ١/٢٢ ٦/٢٥  ............ 1400تابستان

 ٥/٢٥ ١/٤٦ ٩/٧٢ ٢/٣٠ ٣/٤٢ ٧/٨ ٥/٣١ ٥/٤٦ ٢/٢٢ ٨/٢٥  ................ 1400پاییز  

 ٢٣٫٠ ٤١٫٩ ٧١٫٨ ٢٦٫٨ ٣٨٫١ ٨٫٩ ٣٢٫٢ ٤٧٫٧ ٢٢٫٩ ٢٦٫٦  ............ 1400زمستان

 ٢٥٫٧ ٤٢٫٥ ٦٩٫٨ ٢٧٫١ ٣٩٫٧ ٨٫٩ ٣٢٫٥ ٤٦٫٨ ٢٢٫٩ ٢٦٫٦  .............. 1401بهار 

 از گرد کردن ارقام است. ی علت اختالف در سرجمع ناش )1
 شده است. روزرسانیبه  شتریساله و ب   15 یتیجمع هايینبیش یبراساس پ 1397ارقام سال  )2

 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ
 

 ی از کل بیکاران برحسب جنس آموزش عال  لیفارغ التحص  کاریب  سهم جمعیت  - 1-4
 

 
 6-4مبنا: جدول 

 
 
 













مرد زن
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   (درصد)        التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفکیک مدرك تحصیلیفارغدرحال تحصیل و  نرخ بیکاري جمعیت    -7-4

 سال 
 دکتری و باالتر  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  کل

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

1396 ........................  ١٣٫٩ ٦٫١ ٨٫٢ ٢٨٫٤ ١٠٫٦ ١٧٫٢ ٣١٫٩ ١٤٫٩ ٢١٫٤ ٢٧٫٦ ١٣٫١ ١٦٫٣ ٣٠٫٤ ١٣٫٥ ١٩٫٤ 

1397 ........................  ١١٫٢ ٣٫٥ ٥٫٥ ٢٤٫٤ ١٠٫٤ ١٥٫٣ ٣٠٫٧ ١٤٫٣ ٢٠٫٣ ٢٧٫٩ ١٣٫٧ ١٦٫٨ ٢٨٫٧ ١٣٫١ ١٨٫٣ 

1398 ........................  ١٦٫٩٤٫١ ٢٤٫٧ ١١٫٦ ١٦٫٣ ٢٧٫٦ ١٣٫٠ ١٨٫٣ ٢٥٫٣ ١١٫٩ ١٤٫٥ ٢٦٫٤ ١٢٫٣٥٫١ ٣٫٧ 

1399 ........................  2/14 4/10 8/22 8/12 7/10 2/23 0/16 7/11 5/24 0/12 9/7 7/19 3/4 7/1 6/12 
1400 ....................  ١١٫١ ١٫٨ ٤٫٢ ١٧٫٩ ٧٫٧ ١١٫١ ٢٥٫١ ١١٫٠ ١٥٫٦ ٢٢٫٧ ٩٫٨ ١١٫٨ ٢٢٫٩ ٩٫٨ ١٣٫٧ 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ
 

 

 (درصد)                                                تر برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی ساله و بیش 15نرخ بیکاري جمعیت   -8-4

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری  جمع 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ...............................  ٨٫٥ ٨٫٢ ٨٫٣ ٢٤٫٠ ١٠٫٩ ١٣٫٤ ١٩٫٩ ١٠٫٢ ١٢٫١ 

1397 ...............................  ٨٫٠ ٧٫٩ ٨٫٠ ٢٢٫٩ ١١٫٢ ١٣٫٥ ١٨٫٩ ١٠٫٤ ١٢٫١ 

1398 ...............................  ٧٫٨ ٧٫٢ ٧٫٣ ٢١٫٠ ٩٫٦ ١١٫٨ ١٧٫٥ ٠/٩ ١٠٫٧ 

1399 ...............................  ٨٫١ ٧٫٠ ٧٫٢ ١٨٫٣ ٨٫٨ ١٠٫٤ ١٥٫٦ ٨٫٤ ٩٫٦ 

1400 ............................... ٨٫٣ ٦٫٧ ٦٫٩ ١٨٫٥ ٨٫٣ ٩٫٩ ١٦٫٠ ٧٫٩ ٩٫٢ 

 ٦٫٩ ٧٫٤ ٧٫٣ ١٦٫١ ٩٫٦ ١٠٫٧ ١٣٫٧ ٩٫٠ ٩٫٨  ......................  1399بهار  

 ٧٫١ ٦٫١ ٦٫٣ ١٩٫٨ ٨٫٨ ١٠٫٦ ١٦٫٥ ٨٫١ ٩٫٥  ................. 1399تابستان

 ٩٫٣ ٦٫٨ ٧٫٢ ١٨٫٢ ٨٫٥ ١٠٫٢ ١٥٫٩ ٨٫١ ٩٫٤  ....................... 1399پاییز

 2/9 8/7 0/8 9/18 6/8 2/10 5/16 4/8 7/9  ................ 1399زمستان  
 ٧/٧ ١/٦ ٦٫٤ ٥/١٨ ٩/٧ ٩٫٦ ١٥٫٦ ٧٫٥ ٨٫٨  .........................1400بهار

 ١/٨ ٢/٦ ٥/٦ ٨/٢٠ ٧/٨ ٧/١٠ ٧/١٧ ١/٨ ٦/٩  ................. 1400تابستان

 9/8 4/6 8/6 8/17 0/8 6/9 7/15 6/7 9/8  ..................... 1400پاییز  
 ٨٫٦ ٧٫٩ ٨٫٠ ١٦٫٩ ٨٫٥ ٩٫٩ ١٤٫٩ ٨٫٤ ٩٫٤  ................. 1400زمستان

 ٧٫٨ ٦٫٢ ٦٫٤ ١٨٫٨ ٨٫٤ ١٠٫١ ١٦٫١ ٧٫٨ ٩٫٢ ....................1401بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ
 

 به تفکیک مناطق جغرافیایی و   حسب جنسبر  رت بیشساله و    15نرخ بیکاري جمعیت   -2-4  

 
 8-4مبنا: جدول 









جمع مرد زن
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 ) درصد(                                                                                و مناطق جغرافیایی  تفکیک جنس  ساله به  18- 35نرخ بیکاري جمعیت    - 9-4

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری  کل کشور

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ...............................  ١٨٫٤ ١٣٫٨ ١٤٫٧ ٣٦٫٧ ١٦٫٦ ٢١٫٢ ٣٣٫٠ ١٥٫٩ ١٩٫٧ 

1397 ...............................  ١٧٫٤ ١٣٫٠ ١٣٫٨ ٣٥٫٣ ١٧٫٤ ٢١٫٥ ٣١٫٦ ١٦٫٣ ١٩٫٦ 

1398   ..............................  ١٧٫٤ ١١٫٩ ١٢٫٩ ٣٣٫٠ ١٥٫٧ ١٩٫٦ ٢٩٫٧ ١٤٫٨ ١٧٫٩ 

1399 ...............................  ١٨٫٣ ١١٫٨ ١٢٫٩ ٣٠٫٥ ١٤٫٩ ١٧٫٩ ٢٧٫٩ ١٤٫١ ١٦٫٧ 

1400 .............................. ١٨٫٥ ١١٫٥ ١٢٫٧ ٣٠٫٩ ١٤٫٥ ١٧٫٦ ٢٨٫٣ ١٣٫٨ ١٦٫٥ 

 ١٦٫٣ ١٢٫٠ ١٢٫٧ ٢٦٫٥ ١٦٫٠ ١٨٫٠ ٢٤٫٣ ١٥٫٠ ١٦٫٧  ......................1399بهار   

 ١٦٫٧ ١٠٫٤ ١١٫٥ ٣٢٫٩ ١٥٫٢ ١٨٫٦ ٢٩٫٤ ١٤٫٠ ١٦٫٩  ................ . 1399تابستان

 ٢٠٫٦ ١١٫٩ ١٣٫٤ ٣٠٫٩ ١٤٫٢ ١٧٫٥ ٢٨٫٧ ١٣٫٦ ١٦٫٥  ...................... . 1399پاییز

 ٦/١٩ ٩/١٢ ٠/١٤ ٥/٣١ ٤/١٤ ٧/١٧ ٠/٢٩ ٠/١٤ ٨/١٦  ................ 1399زمستان  

 ٩/١٧ ٤/١٠ ١١٫٧ ٨/٣٠ ٧/١٣ ١٦٫٨ ٢٧٫٨ ١٢٫٩ ١٥٫٦  .........................1400بهار

 ٨/١٧ ٣/١١ ٤/١٢ ٤/٣٤ ٦/١٥ ٢/١٩ ٠/٣١ ٦/١٤ ٦/١٧  ................. 1400تابستان

 ٠/٢٠ ١/١١ ٥/١٢ ٩/٢٩ ١/١٤ ٢/١٧ ٠/٢٨ ٤/١٣ ١/١٦  ..................... 1400پاییز  

 ١٨٫٥ ١٣٫٤ ١٤٫٢ ٢٨٫٥ ١٤٫٦ ١٧٫٢ ٢٦٫٥ ١٤٫٣ ١٦٫٦  ................. 1400زمستان

 ١٨٫٧ ١١٫٢ ١٢٫٤ ٣٠٫٦ ١٤٫٧ ١٧٫٩ ٢٨٫٣ ١٣٫٨ ١٦٫٦ ...................1401بهار 

 . مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري - ماخذ
 
 

 ساله به تفکیک مناطق جغرافیایی  18- 35نرخ بیکاري جمعیت    - 3-4

 
 9-4مبنا: جدول 
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 ) درصد(                                                                                و مناطق جغرافیایی  تفکیک جنس  ساله به  15- 24نرخ بیکاري جمعیت    - 10-4

 سال / فصل
 نقاط روستایی نقاط شهری  کل کشور

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ...............................  ١/٢٣ ١/٢٠ ٧/٢٠ ١/٥١ ٢/٢٦ ٩/٣١ ٧/٤٣ ٥/٢٦ ٤/٢٨ 

1397 ...............................  ٦/١٩ ٧/١٨ ٩/١٨ ٧/٤٧ ٩/٢٦ ٥/٣١ ٩/٣٩ ٣/٢٤ ٧/٢٧ 

1398   ..............................  ٨/٢١ ٥/١٨ ١/١٩ ٨/٤٤ ٧/٢٤ ١/٢٩ ٨/٣٨ ٧/٢٢ ٠/٢٦ 

1399 ...............................  ١/٢٢ ٧/١٧ ٤/١٨ ٢/٤١ ٨/٢٢ ٠/٢٦ ٠/٣٦ ٢/٢١ ٧/٢٣ 

1400 ............................... ٢١٫٧ ١٦٫٩ ١٧٫٦ ٤٢٫٠ ٢٢٫٦ ٢٦٫١ ٣٧٫٠ ٢٠٫٩ ٢٣٫٧ 

 ٨/٢٠ ٩/١٨ ٢/١٩ ٤/٣٥ ٠/٢٥ ٨/٢٦ ٥/٣١ ٠/٢٣ ٥/٢٤  ......................1399بهار   

 ٧/١٨ ٤/١٥ ٩/١٥ ٠/٤١ ٩/٢٢ ٢/٢٦ ٠/٣٥ ٦/٢٠ ١/٢٣  ................ . 1399تابستان

 ٨/٢٥ ٣/١٧ ٦/١٨ ٢/٤٠ ٩/٢٢ ٠/٢٦ ٢/٣٦ ٢/٢١ ٧/٢٣  ...................... . 1399پاییز

 ١/٢٣ ٤/١٩ ٠/٢٠ ٣/٤٨ ٣/٢٠ ٢/٢٥ ٣/٤١ ٠/٢٠ ٦/٢٣  ................ 1399زمستان  

 ٨/٢٠ ٢/١٥ ١/١٦ ٢/٤٤ ٥/٢٠ ٦/٢٤ ٩/٣٧ ٩/١٨ ١/٢٢  .........................1400بهار

 ٢/٢٣ ٢/١٦ ٢/١٧ ٦/٤١ ٣/٢٦ ٢/٢٩ ٤/٣٧ ٢/٢٣ ٧/٢٥  ................. 1400تابستان

 ٥/٢٣ ٧/١٦ ٦/١٧ ٢/٤٢ ٥/٢٢ ٠/٢٦ ٩/٣٧ ٧/٢٠ ٦/٢٣  ..................... 1400پاییز  

 ١٩٫٦ ١٩٫٦ ١٩٫٦ ٣٩٫٩ ٢١٫١ ٢٤٫٥ ٣٤٫٨ ٢٠٫٦ ٢٣٫١  ................. 1400زمستان

 ٢٠٫٣ ١٧٫٨ ١٨٫١ ٤٦٫٦ ٢٢٫٠ ٢٦٫٦ ٤٠٫٧ ٢٠٫٧ ٢٤٫٠ ...................1401بهار 

 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 

 

 ییا یمناطق جغراف کیساله به تفک  15- 24  تیجمع  يکارینرخ ب  - 4-4
 

 
      10-4مبنا: جدول 

 
 
 













جمع مرد زن
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 ییا یجنس و مناطق جغراف  کیبه تفک  ساله غیرشاغل غیرمحصل  15- 24تعداد و نرخ جوانان  - 11-4

 سال 
 ) NEETساله غیرشاغل غیرمحصل(  15  -24نرخ جوانان   ) NEETساله غیرشاغل غیرمحصل(  15  -24تعداد جوانان  

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

 زن مرد  جمع 
نقاط  
 شهري 

نقاط  
 روستایی 

1399 ..........................  ٣٤٫٤ ٢٧٫٧ ٤١٫٥ ١٨٫٢ ٢٩٫٤ ٩٠١٣٠٤ ٢١٨٨٤٥٣ ٢٠٩٣٧١٤ ٩٩٦٠٤٣ ٣٠٨٩٧٥٧ 

1400....................... ٣٢٫٠ ٢٦٫٠ ٣٩٫٠ ١٦٫٩ ٢٧٫٤ ٨٣٢٣١٥ ٢٠٩٣٩٦٦ ١٩٨٥٢٤٢ ٩٤١٠٣٩ ٢٩٢٦٢٨١ 

 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )(درصد) هزار نفر(                                                                                    بیش از یک شغل  ي دارا  تیسهم جمع  -12-4

 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال 
 شغل  کیاز    شیب  یدارا  تیسهم جمع شغل  کیاز    شیب  یافراد دارا  شاغلین کل  

 جمع 
نقاط  
 شهری 

نقاط  
 روستایی 

 جمع 
نقاط  
 شهری 

نقاط  
 روستایی 

 جمع 
نقاط  
 شهری 

نقاط  
 روستایی 

1396 ................................  ٤/٧ ٥/١ ١/٣ ٤٧٤ ٢٥٣ ٧٢٧ ٦٣٧٨ ١٧٠٠١ ٢٣٣٧٩ 

1397 ...............................  ١/٨ ٨/١ ٥/٣ ٥١٣ ٣٠٩ ٨٢٢ ٦٣٣٢ ١٧٣٨٠ ٢٣٧١٢ 

1398   ..............................  ٣/٨ ٧/١ ٤/٣ ٥٣٧ ٢٩٧ ٨٣٤ ٦٤٣٣ ١٧٨٤٠ ٢٤٢٧٣ 

1399 ...............................  23263 17270 5993 679 237 442 9/2 4/1 4/7 

1400........................... ٧٫٣ ١٫٤ ٢٫٩ ٤٢٦ ٢٥٣ ٦٧٩ ٥٨٥٠ ١٧٥٩٧ ٢٣٤٤٧ 
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 یی ایوضع اشتغال و مناطق جغراف  کیبرحسب بخش و به تفک  شتریساله و ب  15شاغل    تیجمع  - 4  -13

 هاي غیررسمی و خانوار *)مجموع بخش
 باشد.  نفر می  14641)اظهار نشده برابر 1

 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ
 

 1400در سال    بخش  برحسب  شتر یساله و ب 15شاغل    تیسهم جمع  -5-4

 
 13-4مبنا: جدول 

 
 
 
 
 
 





بخش رسمی خارج از بخش رسمی

 * خارج از بخش رسمی بخش رسمی کل شرح  سال 

 ١٠١٩٦٥١٩ ١٤٠٦٢٣٥٧ ) ١(٢٤٢٧٣٥١٧ ساله و بیشتر   ١٥شاغل    .................................. 1398

 9537562 13725485 23263047 ساله و بیشتر   15شاغل    .................................. 1399
 ٩٢٤٧٣٧٩ ١٤٢٠٠٠٧٣ ٢٣٤٤٧٤٥٢ ساله و بیشتر   ١٥شاغل    ............................ 1400

 

 ١٠٠٦١٤ ٩٨٧٦١٠١ ٩٩٧٦٧١٥ اشتغال رسمی 

 ٩١٤٦٧٦٥ ٤٣٢٣٩٧٢ ١٣٤٧٠٧٣٧ اشتغال غیررسمی

 ٥٨٢٠٠٣٢ ١١٧٧٧٢٢٣ ١٧٥٩٧٢٥٥ شهری ساکن در نقاط  

 ٨٤٧٩٤ ٨٤٠٣٦٧٢ ٨٤٨٨٤٦٦ اشتغال رسمی 

 ٥٧٣٥٢٣٨ ٣٣٧٣٥٥١ ٩١٠٨٧٨٩ اشتغال غیررسمی

 ٣٤٢٧٣٤٧ ٢٤٢٢٨٥٠ ٥٨٥٠١٩٧ ساکن در نقاط روستایی 

 ١٥٨٢١ ١٤٨٢٤٢٩ ١٤٨٨٢٤٩ اشتغال رسمی 

 ٣٤١١٥٢٧ ٩٥٠٤٢١ ٤٣٦١٩٤٨ اشتغال غیررسمی
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 ییا یوضع اشتغال و مناطق جغراف  ک یبه تفک عمده فعالیت اقتصادي  هايگروهبرحسب    شتریساله و ب  15شاغل    تیجمع  -14-4
 خدمات  صنعت کشاورزی  ) ١(کل شرح  سال 

 ١٢٢١٣٩٩١ ٧٧٦٦٠١٧ ٤٢٩٢٥٤١ ٢٤٢٧٣٥١٧ کل  ............................ 1398

 ١١٤٦٩٦٤٠ ٧٧٤٨٥١٥ ٤٠٤٢٨٣٢ ٢٣٢٦٣٠٤٧ کل  ............................ 1399

 ١١٦٨٧٥٨٣ ٧٩٢٩٤٣٩ ٣٨٢٧٢٤٥ ٢٣٤٤٧٤٥٢ کل   ........................ 1400

 

 ٦٣٨٠١٩٧ ٢٦٨٦٧٦٩ ٩٠٧٤١١ ٩٩٧٦٧١٥ اشتغال رسمی 

 ٥٧٧٧٣٨٧ ٢٣٥٢١٢٣ ٣٥٦٨٦٤ ٨٤٨٨٤٦٦ شهری 

 ٦٠٢٨١٠ ٣٣٤٦٤٦ ٥٥٠٥٤٧ ١٤٨٨٢٤٩ روستایی 

 ٥٣٠٧٣٨٧ ٥٢٤٢٦٧٠ ٢٩١٩٨٣٤ ١٣٤٧٠٧٣٧ اشتغال غیررسمی 

 ٤٤٩٢١٥٥ ٣٨٥٠٥٨١ ٧٦٥٢٠٧ ٩١٠٨٧٨٩ شهری 

 ٨١٥٢٣٢ ١٣٩٢٠٨٩ ٢١٥٤٦٢٧ ٤٣٦١٩٤٨ روستایی 

 باشد. می  "اظهار نشده  "اختالف در سرجمع ناشی از )1
 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 
 
 
 
 

 1400در سال   ي اقتصاد تیعمده فعال هايگروهوضع اشتغال و  برحسب    شتر یساله و ب 15شاغل   تیسهم جمع  - 6-4
 

 
       14-4مبنا: جدول 

 
 
 
 
 
 































اشتغال رسمی اشتغال غیررسمی

کل کشاورزي صنعت خدمات اظهار نشده
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 ییا یجنس و مناطق جغراف  کیبرحسب وضع اشتغال و به تفک  شتریساله و ب  15شاغل    تیجمع  - 15-4

 یررسمیاشتغال غ اشتغال رسمی  کل شرح  سال 

 ١٤٦٢٢٧٢٠ ٩٦٣٨١٠٤ ) ١(٢٤٢٧٣٥١٧ مرد و زن  .......................... 1398

 13691854 9571193 23263047 مرد و زن   .......................... 1399
 ١٣٤٧٠٧٣٧ ٩٩٧٦٧١٥ ٢٣٤٤٧٤٥٢ مرد و زن   ...................... 1400

 

 ١١٤٧٦٠٨٨ ٨٤٥٥٩١٧ ١٩٩٣٢٠٠٤ مرد 

 ١٩٩٤٦٥٠ ١٥٢٠٧٩٨ ٣٥١٥٤٤٨ زن

 ٩١٠٨٧٨٩ ٨٤٨٨٤٦٦ ١٧٥٩٧٢٥٥ شهری ساکن در نقاط  

 ٧٩٤٣٥٤٦ ٧٠٨٤٥٤٤ ١٥٠٢٨٠٩٠ مرد  

 ١١٦٥٢٤٣ ١٤٠٣٩٢٢ ٢٥٦٩١٦٥ زن

 ٤٣٦١٩٤٨ ١٤٨٨٢٤٩ ٥٨٥٠١٩٧ ساکن در نقاط روستایی 

 ٣٥٣٢٥٤١ ١٣٧١٣٧٣ ٤٩٠٣٩١٤ مرد 

 ٨٢٩٤٠٧ ١١٦٨٧٦ ٩٤٦٢٨٣ زن

 باشد. نفر می   12693اظهار نشده برابر  )1
 . يکار و سرشمار يروی ن   ت،یدفتر جمع ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 
 
 

 1400در سال    جنس  کیبرحسب وضع اشتغال و به تفک  شتر یساله و ب 15شاغل   تیجمعسهم    -7-4
 

 
      15-4مبنا: جدول 





























اشتغال رسمی اشتغال غیررسمی

کل مرد زن



 

 
 

۵ 
 ی ا��ما�  ی�بی آ� 

 
 تعاریف و مفاهیم 

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

 شود.

 دهد. ین بردن خودش انجام میاز ب یکه فرد برا یعمل : یاقدام به خودکش 

 غیرمرگبار  یا  مرگبار  شغلی  صدمات  با  و  آمده  پدید  کار  انجام  جریان  در  که  پیامدی  یا  اتفاق   از  است  عبارت  کار  از  ناشی  حادثه  حوادث ناشی از کار:

 . باشدمی همراه

های  اجتماعی و فاقد حمایت  شده و زنان هرگز ازدواج نکرده در معرض آسیب   تاسیسمرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور  :  سالمت   خانه 

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

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

 مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت  خانه امن (سازمان بهزیستی کشور):

سال در این مرکز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به   طوری که این زنان حداکثر تا یک   به  .شده است  تاسیسخانگی،  

زده  تر از دواشوند. درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کممند میصورت رایگان بهره  شده، به  های واردمنظور رفع مسئله خشونت و آسیب

 . شوندها نیز در این مرکز اسکان داده میسال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن 

های کاهش بحران و استفاده از روش  تخصصی را با  برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات  هایفعالیتیکی از    :خدمات اورژانس اجتماعی 

 . نمایددیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه می یا آسیب آسیب ) به فرد در معرض١٢٣( طریق خط تلفن سه رقمی راهنمایی از

اجتماعی ناشی از اعتیاد به معتادانی که   -آموزشی است که به منظور کاهش عوارض بهداشتی  -خدمات بهداشتی  اعتیاد:  خدمات کاهش آسیب 

 شود.دهند، ارائه میبه مصرف مواد ادامه می

بیرون آوردن حاصل بارداری قبل از هفته بیستم حاملگی، مشروط بر اینکه خروجی عالمتی از زندگی مثل  سقط، عبارت است از خروج یا   سقط:

  تنفس و ضربان قلب نداشته باشد. 
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روانی تمایل یا اصرار بر طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و از نظر    فردی که به:  یت جنس ی فرد مبتال به اختالل هو 

 ) تعریف شده است. ١٣٩٥متعلق بودن به جنس مخالف دارد. توضیح: این واژه با عنوان فرد دچار نارضایتی جنسی (سال 

 د و فروش مواد مخدر است.یخر ییاجرا اتیعمل در مشارکت  ای  و یگذارهیسرما ، یو معاش امرار که  یقاچاقچ قاچاقچی مواد مخدر:

حسی)، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فردی و یا اجتماعی    و  است که به علت اختالل فیزیکی (جسمی، حرکتی فردی    کم توان:

 باشد. 

شود که دچار مشکالت جسمی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی شده و بدون دریافت کمک و خدمات ویژه از مددجو، به فردی گفته می  مددجو:

 . استقالل و خودکفایی اقتصادی و اجتماعی نباشد  های مربوط قادر بهسازمان

به تشخیص    خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده مددجویی بوده و    مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور: 

 مندی از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور است. مددکار اجتماعی این سازمان واجد شرایط بهره

دیده اجتماعی و یا در معرض    مرکزی است که به منظور حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب   دیده اجتماعی:  مرکز بازپروری زنان آسیب 

شده است تا با ارائه خدمات تخصصی به آنان زمینه بازگشت به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده،    سیستاهای اجتماعی  آسیب 

     آورد. مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم می درامدآموزش یا ایجاد اشتغال و کسب 

ا یآور ، تماس با مواد سوزشی دن، استشمام و استنشاق مواد سمیخوردن، آشامق، یق تزریبر بدن از طر یر وارد شدن مواد خارجیتاث ت:ی مسموم 

 شود. یم یا روان ی ك و یزی، فیکیولوژیزیوانات زهردار که موجب به هم خوردن تعادل فین سم حینده و همچنیفرسا

 دهد. د مصرف قرار میفردی که به صورت داوطلبانه و غیرمجاز یکی از انواع مواد مخدر را مورمصرف کننده مواد مخدر: 

 رد. یگیا برعکس صورت میکه توسط شوهر نسبت به زن و  یانگارو سهل ی ، روانی، جنسیسوء رفتار و آزار جسم :ی همسرآزار 

 گزیده اطالعات: 

از   اعتیاد  مراکز درمان  است. خدمت    رسیده   ١٤٠٠مرکز در سال    ٢٢٨٨به    ١٣٩٦مرکز در سال    ٢٣٠٤تعداد 

 رسیده است.نفر  ٥٥٥٦٣١نفر به  ٤٨٦٤٦٠گیرندگان این مراکز نیز از 

مراکز کاهش آسیب بهزیستی کشور در سال    تعداد خدمت گیرندگان  سازمان  پوشش  برابر   ١٤٠٠اعتیاد تحت 

 بوده است.   نفر ٩٥٨٠٢

  ١٣٩٦از سال   تفکیک نوع مرکزبه    های اجتماعی از سازمان بهزیستی کشورتعداد خدمات گیرندگان مراکز آسیب

همین اطالع نفر رسیده است.    ٨٤٠٤٩١نفر به    ٤١٤٩٣٦که از    روند افزایشی داشته است به طوری   ١٣٩٩تا سال  

 نفر رسیده است. ٤١٨٥٨٦به  ١٤٠٠در سال 

به   ١٤٠٠بوده است که در سال    کیلوگرم  ٨٠٨٦٣٢برابر    ١٣٩٦  در سالگردان کشف شده  و روانانواع مواد مخدر  

  است. رسیده کیلوگرم ١٠٠٨١٨١

در طی دوره   ١٥موضوع ماده    ها نمخدر و روانگردا  اعتیاد به موادشده در مراکز مجاز درمان    تعداد افراد پذیرش

 ٨٦٣٢نفر رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد مراکز از  ١٤٩١٩٩٩نفر به  ١٢٥٤٧٠٤از  ١٤٠٠تا  ١٣٩٦زمانی 

شده در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع مرکز رسیده است. تعداد افراد پذیرش    ٨٥٨٥به  

نفر   ١٠٨٥٧٠نفر به    ٨٢٦٦٥از    ١٤٠٠تا    ١٣٩٦ذیل آن در طی دوره زمانی    ٢قانون و مجری تبصره    ١٦ماده  

 مرکز رسیده است. ٥٠٩به  ٥٧٩ر دوره زمانی فوق تعداد مراکز از رسیده است. د

در سال  نفر    ٢٦٥٣٠٩٢به    ١٣٩٦در سال  نفر    ٢٢٦٩٠٣٠تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از  

 رسیده است.  ١٤٠٠
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نفر بوده است که    ٥٣٣٥٧٣برابر    ١٣٩٦تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور در سال  

 افزایش یافته است.  ١٤٠٠نفر در سال  ٦٩٩٥١٥به 

کممعلولیت  تعداد   از  مددجویان  کشور  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  سال    ٨٥٩٥٥٠توان  در  به    ١٣٩٦نفر 

 رسیده است.   ١٤٠٠نفر در سال  ١٦٥٦١٧٥

مراجعه و   ١٠٣٣٠٥٨از  به ترتیب  تی کشور  تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیس

  رسیده است.   ١٤٠٠در سال  تماس  ١٩٥٨٠١٨و  مراجعه ١٠٥٢٧٩٣به  ١٣٩٦در سال  تماس ٩٣١٤٨٢

 

 

 

از حوادث   یمورد ناش  ٤٥٢٧تعداد    نیمورد بوده است که از ا  ١٠٩٨٥  یعیرطبیغ   یها ریتعداد مرگ و م  ١٤٠١  بهاردر  

  ،یاز سوختگ  یمورد ناش   ٥٢٠  ، یاز غرق شدگ  یمورد ناش   ٢٥٥از سالح سرد،    یمورد ناش   ٢٣٧  ، یکیتراف  یرانندگ

مورد   ٤٢٩و قطار،    یلیاز فوت ر  یمورد ناش  ٣٠  ،یاز سقوط از بلند  یمورد ناش  ٦٦٩  ،یاز برق گرفتگ  یمورد ناش  ١٥٥

  دکربن، یبا منوکس  تیاز مسموم  یمورد ناش  ١٥٤  ،ییدارو  تیاز مسموم  یمورد ناش  ١٦٣با سم،    تیاز مسموم  یناش

  ٣٥٣مخدر،    یاز دارو  یمورد ناش  ٦١٩از مواد محرک،    یمورد ناش  ٥٤از سوء مصرف مواد مخدر،    یمورد ناش  ٢٣٣

 موارد بوده است. ریاز سا  یمورد ناش ٢٥٨٧از مصرف چندگانه و  یمورد ناش

  ٣٥تعداد  قبل مورد بوده است که نسبت به فصل   ٤٠٠، ١٤٠١ بهاراز حوادث کار در   یناش یهاریتعداد مرگ و م

 است.   افتهی  کاهشمورد   ٦٧، قبلمورد و نسبت به فصل مشابه سال  

 نیمورد بوده است که از ا ١٢٤٦مشمول قانون کار برابر  ی هادر کارگاه یشغل دگانید بیتعداد آس ١٤٠١ بهار در

 بوده است. رفوتیمورد منجر به غ  ١١٢٤مورد منجر به فوت و   ١٢٢تعداد 

مورد بوده است که نسبت به    ٢٤٢  ی مورد و نزاع روان  ١٥٦٥٩٣  ی بعلت نزاع جسمان  ینیبال  ناتی، معا١٤٠١  بهار   در

   است. داشته کاهش مورد  ٧٢و  ٦٥٩٧به ترتیب   قبلفصل مشابه سال 
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                      مراکز   ن یا  رندگانیکشور و تعداد خدمات گ  یست یتحت پوشش سازمان بهز  ادی تعداد مراکز درمان اعت  -1-5

 

 

 

 سال 
 توانمندسازي  اجتماع درمان مدار  اقامتی بهبود و بازتوانی

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396 ..........................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٣٩٤ ٣٢ ٣٨٥٤٤٣ ١١٩٧ 
1397 ..........................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٨٣ ٣٣ ٣٨٩٨٩٣ ١٢٨٠ 
1398 ..........................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥١٥ ٣٢ ٤٠٤٥٥٢ ١٢٦٩ 
1399 ..........................................  1146 214039 28 2820 25 1722 
1400 ..................................  ١٦٥٩ ٢٥ ٣٥٦٧ ٢٨ ٣١٥٨٦٦ ١١١٢ 

 
 
 

 سال 
 جامع 

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396 ...................................................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ 
1397...................................................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ 
1398...................................................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ 
1399...................................................................................  000 000 
1400...................................................................  ٦٨٣٩ ٣٠ 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سال 
 سرپایی غیردولتی  سرپایی دولتی جمع  

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396 ................................................  ٩٦١٦٠ ١٠٦٦ ١٤٦٣ ٩ ٤٨٦٤٦٠ ٢٣٠٤ 
1397 ................................................  ١٨٩٩٦٣ ١١٣٢ ٣٥٩٨ ٧ ٥٨٧٥٣٧ ٢٤٥٢ 
1398 ................................................  ٢٥٦٢٩٥ ١١٠٧ ١٩٢٠ ٧ ٦٦٧٢٨٢ ٢٤١٥ 
1399 ................................................  2286 530375 6 2146 1081 309648 
1400 .......................................  ٢٢٦٠٠٥ ١٠٨٧ ١٦٩٥ ٦ ٥٥٥٦٣١ ٢٢٨٨ 
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                                              مراکز   ن یا رندگانیکشور و تعداد خدمات گ  یستیتحت پوشش سازمان بهز  کاهش آسیب اعتیادتعداد مراکز    - 2-5

 
 
 

 
 
 

 سال 
 کانکس 

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396 .................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ 
1397 .................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ 
1398 .................................................................................... ١٤٣٤ ٨ 
1399 .................................................................................... 26 5068 
1400 ...................................................................  ١٢٣٥٦ ٥١ 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سال 
 گذري  تیم سیار جمع  

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396 ................................................  ٧١٨٦٤ ١٤٥ ١٠٤٣٩٦ ٢٣١ ١٩٢٦٩٨ ٤٦٦ 
1397 ................................................  ٤٣٧٣٨ ١٤٩ ٥٦٢٢٦ ١٨٩ ١١٧٥٤١ ٤٤٦ 
1398 ................................................  ٢٤٧٥٧ ١١٤ ٣٦٧١٠ ١٨٠ ٩٩٩٠٧ ٤٣٩ 
1399 ................................................  435 104249 163 33032 104 22180 
1400 .......................................  ١٨٢٥٣ ٩٦ ٢٥٣٢٩ ١٤٧ ٩٥٨٠٢ ٤٣٢ 

 سال 
 موبایل ون   سرپناه   -گذري   سرپناه شبانه 

 (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز  (نفر) خدمت گیرنده  مرکز 

1396.................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٤٣٨ ٩٠ 
1397 ................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧٥٧٧ ١٠٨ 
1398 ................................................  ١٤٨٥٣ ٢٨ ١٢٤٩٥ ٣٠ ٩٦٥٨ ٧٩ 
1399 ................................................  70 7523 35 15461 37 20985 
1400 ........................................  ١٨٢٢٥ ٣٨ ١٥٩٥٩ ٣٩ ٦٠٤٤ ٦١ 
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 هاي اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور به تفکیک نوع مرکز خدمات گیرندگان مراکز آسیبتعداد   - 3-5

 جمع   سال 

مداخله در  
هاي  بحران 

فردي،  
خانوادگی و  

 اجتماعی 

مراکز  
توانمندسازي  
 کودکان خیابانی 

خط تلفن اورژانس  
-اجتماعی(تماس
 هاي مرتبط)

  اریخدمات س
اورژانس  

 ی اجتماع
 خانه سالمت 

از    تیحما
به    انیتالمب

  تیاختالل هو
 یجنس

1396 ........................ ٤٤٦ ٦٦٩ ١٢٢٣٩٧ ٢٢٧٥٤٧ ٥١٥٢ ٤٨٧٣١ ٤١٤٩٣٦ 
1397 ....................... ٥٠٠ ٥٧٧ ١٨٨٠٤٩ ٢٧٧٦٣١ ٦١٩٨ ٦٨٣٠٨ ٥٥٤٩١٨ 
1398 ....................... ٤٧٠ ٥٠٣ ٢٥٣١٢٠ ٣٣٣٦٩٧ ٤٨٠٥ ٧٨٣١٦ ٦٨١٩٠٩ 
1399 ......................  840491 72492 3902 539597 212210 496 494 
1400 ...................  ٤٧٧ ٥٣٧ ١٣٥٧٥٧ ١٧٩١٤٦ ٣٦٥٣ ٨٦٣٣٥ ٤١٨٥٨٦ 

 

 سال 
  يو بازپرور   تی رکز حمام

  دهید  ب ی زنان و دختران آس
 ی اجتماع

  هاي  حمایت  مرکز خانه امن
  اجتماعی  -روانی

  خانواده  و  دختران
 ) روزانه(

  حمایتی  مرکز
  و  کودك  آموزشی

 خانواده 

 غیر  و  دولتی  غیر  مراکز
  و  حمایت  اقامتی

  زنان  توانمندسازي
  دیده  آسیب 
 ) نوین  راه(اجتماعی 

 غیردولتی  دولتی 

1396 ............................. ٠٠٠ ٦٣٣١ ٣٧٢ ٧٢٤ ١١٣٥ ١٤٣٢ 
1397 ...........................  ١٤٩ ٨٥٥٦ ١٠٧٥ ١١٩١ ١٢٧٨ ١٤٠٦ 
1398 ...........................  ٢٣٤ ٥٧٥٣ ١٤٢٥ ١٣١٠ ١٠٠١ ١٢٧٥ 
1399 ...........................  1164 829 1234 1519 6117 437 
1400 .......................  ٦٥٨ ٦٧٩٩ ١٨٠٨ ١٤٨٤ ٩٥٧ ٩٧٥ 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ

 

 (کیلوگرم)                                                                                                                 گردان کشف شده و روان   انواع مواد مخدر  -4-5

 اختالف سرجمع با اجزاء به دلیل گرد کردن است. )1
 هروئین و کراك است. شامل  )2
 .باشدشامل حشیش و گراس می  )3 
 باشد. می سوخته تریاك، شیره تریاك، کوکایین، ناس و... شامل )4

 .ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - ماخذ

  )1(جمع سال 
 افیونی مواد  

 ) 4(سایر مواد آمفتامین) شیشه(مت  ) 3(کانابیس 

 مرفین  )2(هروئین تریاك 

1396............................. ٨٠٦١ ٢٣٩٩ ١٠٨١١١ ١٣٩٦٧ ٢٦٤٧٩ ٦٤٩٦١٦ ٨٠٨٦٣٢ 

1397 ............................ ١٧٩١٨ ٥٥٢٠ ٩٧٤٥٤ ٢٣٣٨٧ ٢٣٨٢٦ ٦٢١٣٦٧ ٧٨٩٤٧٢ 

1398 ............................ ١٨٠٨٧ ١٨٧٣٦ ١٠٦٨٣٠ ٢٥٨١٧ ١٨٩٠٣ ٧٦٢٣٧٦ ٩٥٠٧٥٠ 

1399 ............................ 1177806 947085 28031 28141 129663 22263 22624 

1400 .......................  ٢٧٢٣٩ ٢٧٠٧٢ ١٤١٨٨٤ ٣٢١٨٨ ٢٢٦٢٩ ٧٥٧١٦٩ ١٠٠٨١٨١ 
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 گردان کشف شده انواع مواد مخدر و روان  -1-5

 
 4-5مبنا: جدول 

 
 

 هاگردانو پذیرش درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانمراکز  تعداد    - 5-5

 سال 

ها  گرداندرمان اعتیاد به مواد مخدر و روانمراکز مجاز  
 15موضوع ماده  

مراکز نگهداري، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع  
 ذیل آن  2قانون و مجري تبصره    16ماده  

 تعداد افراد پذیرش شده  تعداد مراکز  تعداد افراد پذیرش شده  تعداد مراکز 

1396 ...................................................  ٨٢٦٦٥ ٥٧٩ ١٢٥٤٧٠٤ ٨٦٣٢ 

1397 ...................................................  ١٠٨٢٩٢ ٥٩٢ ١٣٨٩٥٥٨ ٨٧٨٦ 

1398 ...................................................  ٩١٣٦٧ ٤٦٦ ١٢٦٧٠٢٠ ٨٦٣٩ 

1399 ...................................................  8635 1320041 420 59843 
1400 ..........................................  ١٠٨٥٧٠ ٥٠٩ ١٤٩١٩٩٩ ٨٥٨٥ 

 ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. - ماخذ

 
 تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و بعد خانوار   - 6-5

 
 مرد و زن  سال 

 زن مرد 

 نفر  9تا    5 ترنفر و کم  4 جمع 
نفر و    10

 تر بیش
 جمع 

نفر و    4
 ترکم

 نفر  9تا    5
نفر و    10

 تر بیش
1396 .........................  ٢٢٦٩٠٣٠١٣٥٦٨٠٦١٢٣١٥٦١١٢٤٢٩٥٩٥٠٩١٢٢٢٤٨٦٧١٦٧٤٤٦٠١٤٥٦
1397 .........................  ٢٥١٠٦٩٠١٤٧٦٠١٩١٣٤٧٣٨٤١٢٧٧٩٥٨٤٠١٠٣٤٦٧١٩٩٠١٤٧٤٤١١٢٤١٢

1398 .........................  ٢٦٣٢٩٦٤١٥٤٤١٢٠١٤١٠٥٦٧١٣٢٨٠٧٧٤٦١٠٨٨٨٤٤١٠٤٤٦٢٣٤٣٨٣٩٣٨٢

1399 .........................  2680820 1572469 1436230 135528 711 1108351 1064144 43840 367 

1400 ...........................  ٣٦٠ ٤٣٩١٩ ١٠٥٣٦٨٥ ١٠٩٧٩٦٤ ٦٤٥ ١٣٩٦٧٧ ١٤١٤٨٠٦ ١٥٥٥١٢٨ ٢٦٥٣٠٩٢ 

 سازمان بهزیستی کشور. - ماخذ
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 پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور برحسب نوع پروندهتعداد مددجویان داراي   - 7-5

 کودکان و نوجوانان  توانمندسازي خانواده و زنان  هاي اجتماعی   آسیب  جمع  سال 

1396 ....................................  ٥٣٣٥٧٣٣٨٧٤٩٤٦٨٥٣٩٢٦٢٨٥
1397 ....................................  ٥٧٩٢٢٦٥٠٨٥٥٥٠٢١٨٩٢٦١٨٢
1398 ....................................  ٦٣٤١٣٠٥٨٩٩٢٥٤٩٦٠٠٢٥٥٣٨
1399 ....................................  672323 68664 578615 25044 
1400 ..............................  ٢٥٨٩١ ٥٩٩٩٥٦ ٧٣٦٦٨ ٦٩٩٥١٥ 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ

 
 
 

 توان در سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و نوع معلولیتمددجویان کممعلولیت  تعداد    - 8-5

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرد و زن  سال 
 مرد 

 اختالالت اعصاب و روان  اختالالت رشدي  اختالالت شناختی  اختالالت هوشی
1396 .......................................  ٢٩٨٥٥ ٥٣٣٨ ١٩٦٩ ٩٨٨٠٦ ٨٥٩٥٥٠ 

1397 .......................................  ٤٦٧٦١ ٨٢١٨ ٣٠٩٣ ١٤٢٢٨٨ ١٠٤٦٦٤٢ 

1398 .......................................  ٦٥٣٩٨ ١٠٩٦٠ ٤١٣٠ ١٨٠٢٣٠ ١٣٤٨٠٤٤ 

1399 .......................................  ٧١٢١٠ ١١٧٥٥ ٤٤٩٥ ١٨٩٢٨٦ ١٤٦٢٢٦٨ 

1400 ................................  ٨٤٥١٣ ١٤٥٦٩ ٥٦٥٢ ٢١١٩٠٨ ١٦٥٦١٧٥ 

 سال 
 مرد 

 صوت و گفتار بینایی شنوایی  لوژیک) (نوروجسمی حرکتی جسمی حرکتی(ارتوپدي) 

1396 ...................... ٥٨٣٤١ ٢٠٠٤٧٩ ٤٥٧٥٢ ٨٥١٠٤ ٦٣٦٤٤ 

1397 ..................... ٨٥٧٤١ ٧٥٧٢١ ٦٨٤٥٨ ١٢١٩٩٧ ٩٧٥٠٦ 

1398 ..................... ١٠٧٤٤٢ ٩٨٠٢٧ ٨٧٢٩٠ ١٥٤٤٥١ ١٢٧٩٨٩

1399 ..................... ١١٣٢٨٥ ١٠٣٧٧٧ ٩٢١٦٣ ١٦٤١٦٩ ١٣٦٦٠٠ 

1400................... ١٢٨٩٦٢ ١٢٢٤١٤ ١٠٦٩٦٦ ١٩٠٥٤٢ ١٦٣٠٤٠ 
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 توان در سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و نوع معلولیت(دنباله)تعداد معلولیت مددجویان کم  - 8-5

 
 

 
 
 
 
 
 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال 
 زن

 اختالالت اعصاب و روان  اختالالت رشدي  اختالالت شناختی  اختالالت هوشی

1396 .....................  ١٣٦٨٤ ٢٢١٩ ١٠٤١ ٦٣٩٥٧ 

1397.....................  ٢١٢٥٢ ٣٢٠٤ ١٧٣٦ ٩١٠٣٤ 

1398.....................  ٢٩٧١٥ ٤١٠٩ ٢٣٢٥ ١١٥٠٣٩

1399.....................  ٣٢٣٤٥ ٤٣٦٣ ٢٦٨١ ١٢٠٩٠٤ 

1400 ..................  ٣٨١٩٤ ٥٢٥١ ٣٦٤٢ ١٣٤٣٩٥ 

 سال 
 زن

 صوت و گفتار بینایی شنوایی  لوژیک) روون جسمی حرکتی( جسمی حرکتی(ارتوپدي) 

1396 ...................... ٣٩٨٥٤ ٢٧٩٢١ ٣٣٨٣٤ ٥٣٠٨٩ ٣٤٦٦٣ 

1397 ..................... ٥٧٨٨٧ ٤١٧٤٣ ٥٠٣٨٣ ٧٦٦٠٢ ٥٣٠١٨ 

1398 ..................... ٧٢١٩٢ ٥٤٧٥٩ ٦٤٦٦٥ ٩٨٤٢٨ ٧٠٨٩٥

1399 ..................... ٧٦٠٦١ ٥٧٨٧٦ ٦٨٣٦٧ ١٠٤٧٤٣ ١٠٨١٨٨ 

1400................... ٨٥٧٠٥ ٦٨٢٨٤ ٧٩٤٢٢ ١٢١٨٠٩ ٩٠٩٠٧ 
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 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صداي مشاور سازمان بهزیستی کشور   - 9-5

 سال 
 هاي صداي مشاوره تماس  مراجعان به مراکز مشاوره 

 جمع  غیر دولتی  دولتی جمع 
با صداي    هاي موفق  تماس

 1480مشاور  
 تماس با کد ده رقمی

1396 ......................... ١٥٢٧٥ ٩١٦٢٠٧ ٩٣١٤٨٢ ٩٦٨٧٥٣ ٦٤٣٠٥ ١٠٣٣٠٥٨ 

1397 ......................... ٤٠٠٨٦ ٩٧٥٧٣٥ ١٠١٥٨٢١ ١٠٢٩٨٤٥ ٧٠٩١٩ ١١٠٠٧٦٤ 

1398 ......................... ٨٥٤١ ١١١٤٥٥٢ ١١٢٣٠٩٣ ١٢٠١٧٧٠ ٧٨٠٢٨ ١٢٧٩٧٩٨
1399 ......................... 932117 43990 888127 1756123 1753613 2510 
1400 .....................  ٢٩٤٧٢١ ١٦٦٣٢٩٧ ١٩٥٨٠١٨ ٩٧٧٠٢٩ ٧٥٧٦٤ ١٠٥٢٧٩٣ 

 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ

 

 

 

 

 

 

 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صداي مشاور سازمان بهزیستی کشور   - 2-5
 

 
 9-5مبنا: جدول 
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 تعداد مرگ و میرهاي غیرطبیعی برحسب جنس و به تفکیک علت فوت  - 10-5

 جمع   فصلسال /  
 ناشی از غرق شدگی  ناشی از سالح سرد  ناشی از حوادث رانندگی ترافیکی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 .....................  ١٦٨ ٨٥٨ ١٠٢٦ ١٠٨ ٦١٢ ٧٢٠ ٣٤٩٢ ١٢٧٠٩ ١٦٢٠١ ٣٦٨٧٣ 

1397 .....................  ١٣٥ ٨٠٠ ٩٣٥ ١٤٠ ٥٩٠ ٧٣٠ ٣٧٢٥ ١٣٤٥٨ ١٧١٨٣ ٣٧٧٥٨ 

1398 .....................  ٢٥٨ ١٣٢٩ ١٥٨٧ ١٥٠ ٨٧٧ ١٠٢٧ ٤٣٣٦ ١٦٠٩٢ ٢٠٤٢٨ ٣٩٧٩٦ 

1399 .....................  ٢٠٤ ٩٨٤ ١١٨٨ ١١٢ ٧٥٨ ٨٧٠ ٢٧٠٥ ١٢٦٩١ ١٥٣٩٦ ٣٩٥١٨ 

1400 ...................... ١٥٧ ١٠٠٨ ١١٦٥ ١٠٥ ٧٥٦ ٨٦١ ٣٣١١ ١٣٤٦٧ ١٦٧٧٨ ٤٢٥٣٤ 

 ٥٧ ٢٥٥ ٣١٢ ٢٧ ١٩٤ ٢٢١ ٦٤٦ ٢٨٣٦ ٣٤٨٢ ٩٧٠٩  ...........   1399بهار  

 ٨٩ ٤٥٦ ٥٤٥ ٢٧ ٢١٣ ٢٤٠ ٧٩٩ ٣٦٠٨ ٤٤٠٧ ١٠٨٧٢  ..... 1399تابستان  

 ٢٤ ١٦٣ ١٨٧ ٢٨ ١٨٣ ٢١١ ٦٤٥ ٣٢٣٧ ٣٨٨٢ ٩٣٧١  ........... 1399پاییز  

 ٣٤ ١١٠ ١٤٤ ٣٠ ١٦٨ ١٩٨ ٦١٥ ٣٠١٠ ٣٦٢٥ ٩٥٦٦  ..... 1399زمستان  

 ٤٦ ٢٤٩ ٢٩٥ ١٨ ١٧٨ ١٩٦ ٨١٣ ٣٣١١ ٤١٢٤ ١٠٣٢١  .............. 1400بهار

 ٥٦ ٤٢٦ ٤٨٢ ٢٦ ٢١٦ ٢٤٢ ٨٨٣ ٣٦٢٨ ٤٥١١ ١١٢٢٦  ..... 1400تابستان  
 ٣٦ ١٨٩ ٢٢٥ ٣٨ ١٩٠ ٢٢٨ ٨٨٦ ٣٦٢٠ ٤٥٠٦ ١١٠٨٥ ........... 1400پاییز  

 ١٩ ١٤٤ ١٦٣ ٢٣ ١٧٢ ١٩٥ ٧٢٩ ٢٩٠٨ ٣٦٣٧ ٩٩٠٢ ........ 1400زمستان
 ٤١ ٢١٤ ٢٥٥ ٣٦ ٢٠١ ٢٣٧ ١٠٠٠ ٣٥٢٧ ٤٥٢٧ ١٠٩٨٥  .......... 1401بهار 

 

 سال / فصل
 ناشی از سقوط از بلندي  ناشی از برق گرفتگی  ناشی از سوختگی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ............................  ٢٧٠ ١٤٩٧ ١٧٦٧ ٥٧ ٥٤٩ ٦٠٦ ٧٢٩ ٩٢١ ١٦٥٠ 

1397 ............................  ٢٥٥ ١٤٧٣ ١٧٢٨ ٦٣ ٦٠٢ ٦٦٥ ٦٥٦ ٩٢٥ ١٥٨١ 

1398 ............................  ٣٤٤ ١٩٥٤ ٢٢٩٨ ٦٥ ٧٧٤ ٨٣٩ ٩٢٠ ١٤١١ ٢٣٣١ 

1399 ............................  ٣٢٤ ١٧٨٢ ٢١٠٦ ٧٣ ٦٦٦ ٧٣٩ ٧٠٧ ١١١٤ ١٨٢١ 

1400 ............................ ٣٨٧ ١٩٤٤ ٢٣٣١ ٧٨ ٧٥٦ ٨٣٤ ٧٢٣ ١٢٣٢ ١٩٥٥ 

 ٦٦ ٤٠٢ ٤٦٨ ١٤ ١٥٦ ١٧٠ ١٧٩ ٢٩٨ ٤٧٧  .................... 1399بهار  

 ١٠٦ ٤٧٢ ٥٧٨ ٢٩ ٢٣٧ ٢٦٦ ١٧٦ ٢٥٣ ٤٢٩  .............. 1399تابستان

 ٧٣ ٤٩٦ ٥٦٩ ١٨ ١٥٧ ١٧٥ ١٥٦ ٢٥١ ٤٠٧  ................ 1399پاییز  

 ٧٩ ٤١٢ ٤٩١ ١٢ ١١٦ ١٢٨ ١٩٦ ٣١٢ ٥٠٨    ............. 1399زمستان  

 ١٠١ ٤٦٠ ٥٦١ ٢٠ ١٦٨ ١٨٨ ١٩٩ ٣٥٨ ٥٥٧  ..................... 1400بهار

 ١١٦ ٥٩٤ ٧١٠ ٣٠ ٢٦٣ ٢٩٣ ١٤٩ ٣٠٠ ٤٤٩  .............. 1400تابستان

 ٨٦ ٤٧٠ ٥٥٦ ١٤ ٢٠١ ٢١٥ ٢٠١ ٢٩٢ ٤٩٣  ................. 1400پاییز  

 ٨٤ ٤٢٠ ٥٠٤ ١٤ ١٢٤ ١٣٨ ١٧٤ ٢٨٢ ٤٥٦  ............. 1400زمستان
 ١١٠ ٥٥٩ ٦٦٩ ١٢ ١٤٣ ١٥٥ ١٧٥ ٣٤٥ ٥٢٠ ................1401بهار 
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 تعداد مرگ و میرهاي غیرطبیعی برحسب جنس و به تفکیک علت فوت(دنباله) - 10-5

 سال / فصل
 ناشی از فوت ریلی و قطار

 ناشی از مسمویت 
 ناشی از مسمویت دارویی  )1(مسمومیت با سم

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ...........................  ٢٨٣ ٤٦٤ ٧٤٧ ٣٣٩ ٧١٤ ١٠٥٣ ٧ ٤٠ ٤٧ 

1397 ...........................  ٣١٨ ٤٨٠ ٧٩٨ ٤٣٢ ٩١٣ ١٣٤٥ ٧ ٦١ ٦٨ 

1398 ...........................  ٢٨٥ ٣٤٠ ٦٢٥ ٦٨٨ ١٩٢٩ ٢٦١٧ ١٤ ٨٤ ٩٨ 

1399 ...........................  ٢٥٧ ٣٢٣ ٥٨٠ ٦٢٤ ١٥٥٧ ٢١٨١ ١٠ ٦٢ ٧٢ 

1400 ........................... ٣٤٩ ٣٩٦ ٧٤٥ ٥٧٥ ١٢٥٤ ١٨٢٩ ١٣ ٧٠ ٨٣ 

 ٥٧ ٦٢ ١١٩ ٢٠٠ ٦٨٩ ٨٨٩ ٠ ١٤ ١٤  ................... 1399بهار  

 ٨١ ١٠١ ١٨٢ ١٤١ ٢٦٥ ٤٠٦ ٤ ١٩ ٢٣  ............. 1399تابستان

 ٥٨ ٨٢ ١٤٠ ١٢١ ٢٧٠ ٣٩١ ٤ ١١ ١٥  ................ 1399پاییز  

 ٦١ ٧٨ ١٣٩ ١٦٢ ٣٣٣ ٤٩٥ ٢ ١٨ ٢٠    ............ 1399زمستان  

 ٧٦ ٧٣ ١٤٩ ١٤٠ ٣٠١ ٤٤١ ٦ ١٣ ١٩  .................... 1400بهار

 ٧٣ ٩١ ١٦٤ ١٣٢ ٣١٣ ٤٤٥ ٤ ٢٠ ٢٤  ............. 1400تابستان

 ١٠٨ ١٣١ ٢٣٩ ١٥٦ ٣٣٨ ٤٩٤ ٢ ٢٣ ٢٥  ................. 1400پاییز  

 ٩٢ ١٠١ ١٩٣ ١٤٧ ٣٠٢ ٤٤٩ ١ ١٤ ١٥  ............. 1400زمستان
 ٨٢ ٨١ ١٦٣ ١٢٢ ٣٠٧ ٤٢٩ ١٢ ١٨ ٣٠ .................1401بهار 

         

 سال / فصل
 مخدر ناشی از سوء مصرف مواد  ناشی از مسمویت 

 محرك   ناشی از مواد مخدر مواد   ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن 
 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 .............................  ٣٣ ٣٤٢ ٣٧٥ ٣٣٠ ٢٣٥١ ٢٦٨١ ٢٠٢ ٥٦٤ ٧٦٦ 

1397 .............................  ٤٢ ٢٩٠ ٣٣٢ ٤١٧ ٢٩٢٣ ٣٣٤٠ ١٧٦ ٥٧٣ ٧٤٩ 

1398 .............................  ٢٨ ٢٣٢ ٢٦٠ ١٥٠ ١٢٠٧ ١٣٥٧ ٢٣٣ ٧٣٣ ٩٦٦ 

1399 .............................  ٢١ ١٩١ ٢١٢ ٨٥ ٨٩٢ ٩٧٧ ٢٣٥ ٦٩١ ٩٢٦ 

1400 ............................. ٤٣ ٢٣٨ ٢٨١ ١٠٥ ٩٦٨ ١٠٧٣ ٢٠٨ ٦٣١ ٨٣٩ 

 ٤ ٤٩ ٥٣ ٢٢ ٢٤٥ ٢٦٧ ٣٩ ١٤٣ ١٨٢  ..................... 1399بهار  

 ٤ ٦٠ ٦٤ ٢٣ ٢٣٢ ٢٥٥ ١٨ ٥٤ ٧٢  ............... 1399تابستان

 ٤ ٣٩ ٤٣ ٢١ ١٧٧ ١٩٨ ٥٥ ١٦٨ ٢٢٣  ................... 1399پاییز  

 ٩ ٤٣ ٥٢ ١٩ ٢٣٨ ٢٥٧ ١٢٣ ٣٢٦ ٤٤٩    .............. 1399زمستان  

 ٥ ٤٤ ٤٩ ٢٠ ٢٠٧ ٢٢٧ ٣٤ ٩٩ ١٣٣  ...................... 1400بهار

 ١٢ ٥١ ٦٣ ٢٦ ٢٩١ ٣١٧ ١٩ ٣١ ٥٠  .............. 1400تابستان  

 ١٠ ٨٣ ٩٣ ٢٦ ٢٢٨ ٢٥٤ ٥٢ ١٨٠ ٢٣٢  ................... 1400پاییز  

 ١٦ ٦٠ ٧٦ ٣٣ ٢٤٢ ٢٧٥ ١٠٣ ٣٢١ ٤٢٤  ............... 1400زمستان
 ٥ ٤٩ ٥٤ ٢٧ ٢٠٦ ٢٣٣ ٣٦ ١١٨ ١٥٤ ...................1401بهار 
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 تعداد مرگ و میرهاي غیرطبیعی برحسب جنس و به تفکیک علت فوت(دنباله) - 10-5

 سال / فصل

 مخدر   مصرف موادناشی از سوء  
 )2(ناشی از مصرف چندگانه ناشی از داروي مخدر  ) 3(سایر  

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ..............................  ٩٢٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1397 ..............................  ٨٣٠٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398 ..............................  ١٣٥٥ ١٣٥ ١١٧٣ ١٣٠٨ ٤٧٤ ٢٢٢٦ ٢٧٠٠ 

1399 ..............................  ٩٠٠٢ ١٨١ ١٢١٢ ١٣٩٣ ٣٨٤ ١٦٧١ ٢٠٥٥ 

1400 ............................ ٩٧٨٦ ١٦٤ ١١٧٩ ١٣٤٣ ٤٦٥ ٢١٦٦ ٢٦٣١ 

 ٢٢٢٢ ٤٣ ٣٠٦ ٣٤٩ ٨٠ ٤٠٤ ٤٨٤  ...................... 1399بهار  

 ٢٥٣٨ ٤٠ ٢٨٤ ٣٢٤ ١١٥ ٤٢٨ ٥٤٣  ................ 1399تابستان

 ٢١٣٦ ٤٦ ٢٨٤ ٣٣٠ ٨٥ ٣٧٩ ٤٦٤  .................... 1399  پاییز

 ٢١٠٦ ٥٢ ٣٣٨ ٣٩٠ ١٠٤ ٤٦٠ ٥٦٤  .............. 1399زمستان  

 ٢٤٧١ ٤٣ ٣٠٧ ٣٥٠ ١١١ ٤٥٠ ٥٦١  ....................... 1400بهار

 ٢٥٥٨ ٣٥ ٢٧٠ ٣٠٥ ١١٣ ٥٠٠ ٦١٣  ................ 1400تابستان

 ٢٤٣٦ ٤٠ ٣٠٤ ٣٤٤ ١٢٥ ٦٢٠ ٧٤٥  .................... 1400پاییز  

 ٢٣٢١ ٤٦ ٢٩٨ ٣٤٤ ١١٦ ٥٩٦ ٧١٢  ................ 1400زمستان

 ٢٥٨٧ ٤٦ ٣٠٧ ٣٥٣ ١٢٣ ٤٩٦ ٦١٩ .................1401بهار 

)مواردي که به فوت  2  ها(بجز الکل اتانول) در موارد فوت ناشی از مسمومیت سم در نظر گرفته شده است.الکل)فوت ناشی از مصرف الکل متانول، اتیلن گلیکول و سایر  1
مصرف داروي  شد که به فوت ناشی از  بعلت مصرف همزمان بیش از یک داروي مخدر بوده(مثالً ترامادل و متادون) قبالً بعنوان فوت ناشی از مصرف چندگانه در نظر گرفته می

 ز شدن است. یاز حلق آو یر ناشیو مرگ و م ی گر کشی ، دیر شامل موارد خودکشی سا)3گردد. اصالح میمخدر 
 . یقانون  یسازمان پزشک - ماخذ

 تعداد مرگ و میرهاي ناشی از حوادث کار برحسب جنس  - 11-5

 سال 
 ناشی از حوادث کار 

 زن مرد  جمع 
1396 ..............................................................................  ١٨ ١٦٧٥ ١٦٩٣ 

1397 ..............................................................................  ٩ ١٦١٦ ١٦٢٥ 

1398   ............................................................................  ١٠ ١٧٤٣ ١٧٥٣ 

1399 ..............................................................................  ٢٦ ١٧٩١ ١٨١٧ 

1400 ............................................................................... ١٦ ١٩١٠ ١٩٢٦ 

 ١ ٣٩٥ ٣٩٦  ....................................................................   1399بهار  

 ١٩ ٥١٠ ٥٢٩  .............................................................. 1399تابستان  

 ٤ ٤٧٧ ٤٨١  .................................................................... 1399  پاییز

 ٢ ٤٠٩ ٤١١  .............................................................. 1399زمستان  

 ٨ ٤٥٩ ٤٦٧  ....................................................................... 1400بهار

 ٢ ٥٣٧ ٥٣٩  ................................................................ 1400تابستان

 ٣ ٤٨٢ ٤٨٥  .................................................................... 1400پاییز  

 3 432 435  ................................................................ 1400زمستان
 ٥ ٣٩٥ ٤٠٠ ..........................................................1401بهار 

 . یقانون  یسازمان پزشک - ماخذ
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 مشمول قانون کار  هاي کارگاهتعداد آسیب دیدگان شغلی در    - 12-5

 منجر به غیر فوت منجر به فوت جمع  سال / فصل

1396 ................................................................................  ٩٨٥٤ ٨٤٣ ١٠٦٩٧ 

1397 ................................................................................  ٩٣١٨ ٦٧٨ ٩٩٩٦ 

1398   ..............................................................................  ٩٠٢٥ ٧٢٦ ٩٧٥١ 

1399 ................................................................................  ١١٦٨٧ ٩٠٣ ١٢٥٩٠ 

1400 ................................................................................ ٨١٦٣ ٧٦٨ ٨٩٣١ 

 ١٣٣٣ ١٤٩ ١٤٨٢  ........................................................................ 1399بهار  

 ٢٧٦٣ ٢٢٤ ٢٩٨٧  ...............................................................   1399تابستان  

 ٢٥٧٩ ٢٢٤ ٢٨٠٣  ...................................................................... 1399  پاییز

 ١٨٦٩ ١٥٤ ٢٠٢٣  ...............................................................   1399زمستان  
 ١٣٩٤ ١٦٥ ١٥٥٩  ......................................................................... 1400بهار

 ٢٣٩٢ ٢١٠ ٢٦٠٢  ................................................................ 1400تابستان  

 ٢٧٤٧ ٢٤٢ ٢٩٨٩  ....................................................................... 1400پاییز  

 1630 151 1781  ................................................................. 1400  زمستان
 ١١٢٤ ١٢٢ ١٢٤٦ ............................................................1401بهار 

 . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ماخذ
 

 ک موضوع  یبرحسب جنس و به تفک  ینینات بالیتعداد معا  -13-5

 سال  

 موارد معاینات نزاع و درگیري  کل

 نزاع روانی  نزاع جسمانی 
 روانی  جسمی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 .........................  ١٠٢ ١٣٣ ٢٣٥ ٩٨٦٧٦ ٣٧٣٤٢٦ ٤٧٢١٠٢ ٢٨٠ ٥٥٣٨٣١ 

1397 .........................  ١٦٦ ٢٩٦ ٤٦٢ ١٠٨١٥٠ ٣٩٦٧٢١ ٥٠٤٨٧١ ٥٠٦ ٥٨٨٥١٧ 

1398 .........................  ٣٧٠ ٤٧٧ ٨٤٧ ١٠٧٤٤٢ ٣٨٩٧٦٨ ٤٩٧٢١٠ ٩٩٩ ٥٨٢٥٦٧ 

1399 .........................  ٣٩٠ ٥٤٩ ٩٣٩ ١٠٨٢٦٠ ٣٩٦٩٢٧ ٥٠٥١٨٧ ١١٢١ ٥٨٥٣٧٤ 

1400 .......................... ٤١١ ٦٠١ ١٠١٢ ١١٩٥٢٤ ٣٨٩١١٥ ٥٠٨٦٣٩ ١١٥٧ ٥٨٦٢٧٦ 

 ٧٤ ١١١ ١٨٥ ٢٦٠١٤ ١٠١٠٣٤ ١٢٧٠٤٨ ٢١٥ ١٤٦٣٤٣  ...............   1399بهار  

 ١٣٥ ١٥٤ ٢٨٩ ٣٤٨٦٣ ١٢٥١٨١ ١٦٠٠٤٤ ٣٣٧ ١٨٤٠٥٧  ......... 1399تابستان  

 ٨٣ ١٣٤ ٢١٧ ٢٤٦٣٠ ٨٩١٤٤ ١١٣٧٧٤ ٢٧٠ ١٣٢٢٧٨  ..............1399پاییز   

 ٩٨ ١٥٠ ٢٤٨ ٢٢٧٥٣ ٨١٥٦٨ ١٠٤٣٢١ ٢٩٩ ١٢٢٦٩٦  ......... 1399زمستان  

 ٩٤ ١٦٣ ٢٥٧ ٣١٩٨٥ ١١٠٣٥٠ ١٤٢٣٣٥ ٣١٤ ١٦٣١٩٠  .................. 1400بهار

 ١٣٣ ١٦٦ ٢٩٩ ٣٥٤٩٨ ١١٣٨٧٦ ١٤٩٣٧٤ ٣٣٧ ١٧٠٩١٥  ........... 1400تابستان

 ١٠٢ ١٦٩ ٢٧١ ٢٨٠٦٨ ٨٨٠٨٩ ١١٦١٥٧ ٢٩٤ ١٣٤٤٧٩  ................ 1400پاییز  

 ٨٢ ١٠٣ ١٨٥ ٢٣٩٧٣ ٧٦٨٠٠ ١٠٠٧٧٣ ٢١٢ ١١٧٦٩٢  ............ 1400زمستان

 ١٠٠ ١٢١ ٢٢١ ٣١٩٧٢ ١٠٤٩٨٧ ١٣٦٩٦٠ ٢٤٢ ١٥٦٥٩٣ ...............1401بهار 
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   (دنباله)تعداد معاینات بالینی برحسب جنس و به تفکیک موضوع  -13-5

 . یقانون  یسازمان پزشک - ماخذ

 

 

 جسمانی نزاع و درگیري    تعداد معاینات بالینی - 3-5
 

 
 13-5مبنا: جدول 
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نزاع جسمانی موارد معاینات نزاع و درگیري جسمی

 سال 
 معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاري موارد  

 روانی  جسمی 
 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ........................................  ٤٠ ٥ ٤٥ ٧٧٠٥٩ ٤٦٧٠ ٨١٧٢٩ 

1397 .......................................  ٢٥ ١٩ ٤٤ ٧٩٤٨٤ ٤١٦٢ ٨٣٦٤٦ 

1398 .......................................  ١٠٣ ٤٩ ١٥٢ ٨١٦٢٤ ٣٧٣٣ ٨٥٣٥٧ 

1399 .......................................  ١٧٢ ١٠ ١٨٢ ٧٧١٩٦ ٢٩٩١ ٨٠١٨٧ 

1400 ....................................... ١٢٧ ١٨ ١٤٥ ٧٥١٣٠ ٢٥٠٧ ٧٧٦٣٧ 

 ٢٩ ١ ٣٠ ١٨٦١٨ ٦٧٧ ١٩٢٩٥  ............................... 1399بهار  

 ٤٨ ٠ ٤٨ ٢٣١١٨ ٨٩٥ ٢٤٠١٣  ........................ ١٣٩٩تابستان  

 ٤٩ ٤ ٥٣ ١٧٧٨٠ ٧٢٤ ١٨٥٠٤  ............................ 1398پاییز   

 ٤٦ ٥ ٥١ ١٧٦٨٠ ٦٩٥ ١٨٣٧٥  ........................ 1399زمستان  

 ٤٣ ١٤ ٥٧ ٢٠١٤٠ ٧١٥ ٢٠٨٥٥  ................................. 1400بهار

 ٣٦ ٢ ٣٨ ٢٠٨٢٠ ٧٢١ ٢١٥٤١  .......................... 1400تابستان

 ٢٢ ١ ٢٣ ١٧٧٦٨ ٥٥٤ ١٨٣٢٢  .............................. 1400پاییز  

 ٢٦ ١ ٢٧ ١٦٤٠٢ ٥١٧ ١٦٩١٩  ......................... 1400زمستان
٢٠ ١ ٢١ ١٨٩٧٤ ٦٥٩ ١٩٦٣٣ ..........................1401بهار 
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 تعداد موارد مراجعه (معاینات جسمانی) سقط درمانی و تعداد موارد صدور مجوز سقط درمان   - 14-5

 موارد صدور مجوز سقط  موارد مراجعه (تشکیل پرونده)  سال 

1396 ................................................................................. ٩٣٩٤ ١٣٠٢٥ 

1397 ................................................................................ ٩٠٨٤ ١٢٥١٢ 

1398   .............................................................................. ٨٩٩٥ ١٢٢٠٦ 

1399 ............................................................................... ٨٥٩٧ ١١٤٣٣ 

1400 ............................................................................... ٨٧٥٠ ١١٤١٥ 

 ٢٠٢٣ ٢٧٠٧ . ...................................................................  1399بهار   

 ٢١٠٨ ٢٨٣٥ . ..............................................................1399تابستان  

 ٢١٢٠ ٢٨٢٧ . ...................................................................1399پاییز  

 ٢٣٤٦ ٣٠٦٤ . .............................................................1399زمستان  

 ٢٢١٧ ٢٩٠٤ . .....................................................................1400بهار

 ٢٢٩٧ ٢٩٩١ . .............................................................1400تابستان

 ٢٠٠٧ ٢٧١٧ . .................................................................1400پاییز  

 ٢٢٢٩ ٢٨٠٣ . ............................................................1400زمستان

 ٢٢٩٣ ٢٩٢٦ .......................................................1401بهار 

 . یقانون  یسازمان پزشک - ماخذ

 

 

 تعداد موارد مراجعه سقط درمانی و موارد صدور مجوز سقط درمان   -4-5
 

 
 14-5مبنا: جدول 

 

















)تشکیل پرونده(موارد مراجعه  موارد صدور مجوز سقط



 

 

 

۶  
 ز�ن و خا�واده

 تعاریف و مفاهیم 

 گر را دارد.سازمان بیمه فردی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون   بیمه شده:

نفر    ٣،  یی نفر کاردان ماما  ٣حداقل    یاست که دارا  یی روستا  یو درمان   یمستقر در روستا و در جوار مراکز بهداشت  یواحد  :یمان ی الت زا ی تسه 

 دارد.  یاعزام م  ی مارستانیبخش بن یتركیده را به نزد یچیکمك کرده و موارد پ   یعیطب یهامانیساعته به زا ٢٤ك راننده آمبوالنس که  یزکار و یتم

پرسنل آموزش دیده،    -١منظور از زایمان به کمک افراد دوره دیده، زایمان به کمک یکی از افراد زیر است:  زایمان انجام شده توسط افراد ماهر:  

د و همچنین عوارض زایمان را تشخیص  های مامایی که بتوانند زایمان طبیعی را اداره نماینهارتافرادی با مپزشک (متخصص یا غیرمتخصص) یا  

   و ارجاع دهند. 

گردد که به دلیل فقدان سرپرست، ، به خانوار نیازمند مورد حمایتی اطالق میبا سرپرست زن تیمورد حما ازمندیخانوار ن: زنان سرپرست خانوار 

ها یا موسسات هادها، نیت اشخاص حقیقی یا دستگاهمورد حمافوت، از کارافتادگی، طالق، معلولیت و بیماری سرپرست یا استیصال و درماندگی  

 حمایتی قرار گیرد. 

خانوار   یها نهیاز هز  یاا بخش عمدهین تمام  یت تامیشود و معموًال مسئولین عنوان شناخته میاز خانوار که در خانوار به ا  یعضو  :سرپرست خانوار 

ا زن یتواند مرد  یست و مین عضو خانوار نی ترن فرد لزومًا مسنیخانوار را بر عهده دارد. ا  یهادرامد نه کردن  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 حاملگ یمرگ    ر مادران: ی مرگ و م 

  ی رعمدیا غ ی  یل حوادث و سوانح عمدیباشد. مرگ به دل  یمربوط به حاملگ  یهاا درمانی   ین که علت مرگ، حاملگیو بدون توجه به ا  یحاملگ

 شود: ی م میبه دو گروه تقس یرد. مرگ مادریگین گروه قرار نمیدر ا

 به وجود آمده باشد.  یا پس از خاتمه حاملگیمان، ین زای، حی ه مشکالت حاملگجیمًا در نتیکه مستق یم: مرگ یمرگ مستق -١

م علل  یجه مستقیافته و نتیگسترش  یکه در طول حاملگ  ییهایماریا بیکه قبًال موجود بوده   ییهایماریاز ب ی م: مرگ ناشیرمستقیمرگ غ  -٢

 است.د شده یتشد  یحاملگ یولوژ یزیله آثار فیبه وس  یست ولین ی حاملگ
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   :گزیده اطالعات
 

 
 

 

 
 

 

  1396  سال  در  خانوار  هزار  24669  از  که  طوري  به  است  داشته  صعودي   روندي  1400  تا   1396  سال  از  هاخانوار  تعداد
هزار   20376  به  18605  از  طی این دوره  در  شهري  خانوار  تعداد.  است  رسیده  1400در سال    خانوار  هزار  26384  به

 .است هزار خانوار رسیده 6008 به 6063 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 1400 سال نفر در 1208259و  259017 به 1396 سال در نفر 1156606و 

در طی دوره زمانی    ی اجتماع   نیتام  مهیب  يدارا  ی ستیتحت پوشش سازمان بهز  سرپرست خانوار  يشهرتعداد زنان  
نفر در    47939به تعداد    1396نفر در سال    53088روندي کاهشی داشته است به طوري که از تعداد    1400تا    1396
 است.   رسیده 1400سال 

نفر در    09/2و    07/2میزان باروري کل به تفکیک ایران و ایرانی به ترتیب از    زنان،  باروري  به  مربوط  هايشاخص  در
 رسیده است. 1400نفر در سال  65/1و 74/1به  1396سال 

 رسیده است.1399سال  مرکز در  100به   1396سال مرکز در  66خانواده از  و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد
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 ها و بعد خانوار به تفکیک مناطق جغرافیاییتعداد خانوار  –1-6
 (هزارخانوار) تعداد خانوار   (نفر)   بعد خانوار

 سال 
 جمع  شهري    روستایی      جمع شهري    روستایی  

٤٢/٣ ٢٤/٣ ٢٩/٣ ٦٠٦٣ ١٨٦٠٥ ٢٤٦٦٩ 1396 ................  
٤١/٣ ٢١/٣ ٢٦/٣ ٦٠٦٢ ١٩٠٧١ ٢٥١٣٤ 1397 ................  
٣٩/٣ ١٩/٣ ٢٤/٣ ٦٠٤٨ ١٩٥٠٩ ٢٥٥٥٨ 1398 ................  
٣٧/٣ ١٦/٣ ٢١/٣ ٦٠٣١ ١٩٩٤٤ ٢٥٩٧٥ 1399 ................  

٢٦٣٨٤ ٢٠٣٧٦ ٦٠٠٨ ٣٫١٩ ٣٫١٣ ٣٫٣٦ 1400.............. 
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ

 
 
 

  به تفکیک مناطق جغرافیایی  بعد خانوار  - 1-6

 
  1-6مبنا: جدول 

 
 
 
 

 خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)تعداد زنان سرپرست    - 2-6

 ) ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته کشور   بهزیستی  سازمان جمع  سال 

1396 .................................................................................................... ١٨٠٠١٢ ١٣٣٦٦١٨١١٥٦٦٠٦
1397 .................................................................................................... ٢٥١١٩٩ ١٤٣٢٧٣٤١١٨١٥٣٥
1398 .................................................................................................... ٢٥٥٦٩٢ ١٤٥٧٤٤٣١٢٠١٧٥١
1399 .................................................................................................... ١١٨٧٢٨١ ٢٥٢٦٨٨ ١٤٣٩٩٦٩ 

1400................................................................................... ١٢٠٨٢٥٩ ٢٥٩٠١٧ ١٤٦٧٢٧٦ 

 سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)  - ماخذ
 
 
 

2/9

3

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

1396 1397 1398 1399 1400

روستایی  شهري   کل 
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 داراي بیمه تامین اجتماعی  سرپرست خانوارتحت پوشش سازمان بهزیستیشهري  تعداد زنان    -3-6

 بیمه اجتماعی زنان شهري  سال 

1396 ............................................................................................................................ ٥٣٠٨٨ 

1397 ............................................................................................................................ ٥٠٤٩٠ 

1398   .......................................................................................................................... ٤٩٥٨٩ 

1399 ............................................................................................................................ ٤٩٣٦٣ 

1400 ....................................................................................................... ٤٧٩٣٩ 

 سازمان بهزیستی کشور. - ماخذ
 
 
 
 
 

 هاي انجام شده توسط افراد ماهرنرخ مرگ و میر مادران هنگام زایمان و نسبت زایمان  - 4-6

 شده توسط افراد ماهر هاي انجام  نسبت زایمان 
  100000هنگام زایمان در    مادران بهنرخ مرگ و میر  

 تولد زنده 
 سال 

٩٩٫٠ ٢٠٫٠ 1396 ....................................................  
٩٩٫٠ ١٧٫٧ 1397 ....................................................  
٩٩٫٠ ٢١٫٥ 1398   ...................................................  
٩٩٫٠ ٢٤٫٥ 1399 ....................................................  
٠٠٠ ٠٠٠ 1400 ..........................................  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. - ماخذ

 
 
 
 
 

                                           ایرانیبه تفکیک ایران و   میزان باروري - 5-6

 سال 

 * ایران

 میزان باروري کل
 (نفر) 

 میزان باروري ویژه سنی(ارقام در هزار)

15-19 
 ساله 

20-24 
 ساله 

25-29 
 ساله 

30-34 
 ساله 

35-39 
 ساله 

40-44 
 ساله 

45-49 
 ساله 

1396 ...................................................  ٣٥٫٧ ٢٫٠٧٩٩٫٦١١٣٫٥٩٣٫٠٥٥٫٤١٦٫٢١٫٣٨
1397 ...................................................  ٩٥٫٣ ٣٣٫٧ ١٫٩٧١٠٨٫٩٨٧٫١١٥٫٥ ٥١٫٥١٫٤٨
1398 ...................................................  ٣٠٫٢ ١٫٧٧٨٦٫٩٩٨٫٤٧٧٫٣٤٥٫٤١٤٫٣١٫٣٧
1399 ...................................................  ١٫٣٢ ١٤٫٠ ٤٤٫١ ٧٥٫٩ ٩٦٫٠ ٨٢٫٧ ٢٧٫٦ ١٫٧١ 

1400 .....................................................  ١٫٤٥ ١٤٫٤ ٤٥٫٨ ٧٨٫٤ ٩٧٫٦ ٨٢٫٦ ٢٧٫٢ ١٫٧٤ 
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 (دنباله)به تفکیک ایران و ایرانیمیزان باروري  - 5-6

 سال 

 * ایرانی

 میزان باروري کل
 (نفر) 

 میزان باروري ویژه سنی(ارقام در هزار)
15-19 
 ساله 

20-24 
 ساله 

25-29 
 ساله 

30-34 
 ساله 

35-39 
 ساله 

40-44 
 ساله 

45-49 
 ساله 

1396 .....................................................  ٣٥٫٥ ٢٫٠٩١٠٠٫١١١٥٫٠٩٤٫٣٥٦٫٠١٦٫٣١٫٣٦
1397 .....................................................  ٩٣٫٤ ٣٢٫٨ ١٫٩٥١٠٨٫٤٨٧٫٣١٥٫٥ ٥١٫٦١٫٤٤
1398 .....................................................  ٢٩٫٠ ١٫٧٤٨٤٫٠٩٧٫٢٧٧٫٠٤٥٫٢١٤٫٣١٫٣٢
1399 .....................................................  ١٫٢٥ ١٣٫٧ ٤٣٫٢ ٤٥٫٢ ٩٢٫٩ ٧٨٫٠ ٢٦٫٠ ١٫٦٥ 

1400 ..........................................  ١٫٣٦ ١٤٫٠ ٤٤٫٦ ١٤٫٣ ٩٢٫٩ ٧٦٫١ ٢٥٫١ ١٫٦٥ 

 باشد.باشد و میزان باروري زنان ایرانی شامل داراي تابعیت ایرانی می*میزان باروري زنان ایران شامل داراي تابعیت ایرانی و غیرایرانی می
 . مرکز آمار ایران - ماخذ

 
 
 

   خانواده   و   ازدواج  مشاروه  تخصصی   مراکز   تعداد   -6-6

 .ورزش و جوانانوزارت  - ماخذ

 

 میانگین سن مادران در زمان تولد اولین فرزند به تفکیک مناطق جغرافیایی  - 2-6

 
 16-1مبنا: جدول 

27
27/5

28
28/5

29
29/5

30
30/5

جمع شهري روستایی

 تعداد مراکز  سال 

1396 ..........................................................................................................................  ٦٦
1397 ..........................................................................................................................  ٢
1398   .........................................................................................................................  ١٢٢
1399 ..........................................................................................................................  ١٠٠ 

1400...................................................................................................... ٠٠٠ 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

۷  
  ����گ 

 
 تعاریف و مفاهیم 

تجهیز شده برای جمعی از ریزی قبلی در سالن، تاالر و فضای باز  ای که به صورت زنده با برنامهموسیقی   ای موسیقی (کنسرت): ه اجرای صحن 

 شود.مخاطبان اجرا می

 کند. یم  یهارت و م ی، هنری علم یرسم ری) است که با کسب مجوز اقدام به آموزش غ یدولتری(غ یخصوص یا موسسه: یآموزشگاه آزاد هنر 

 و انتشار است. ك نوبت چاپیك اثر در  یاز  ر شدهیا تکثی  چاپ یهاتعداد نسخه  شمارگان:

و اماکن از    هاموزهفردی است که با هدف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و گذران اوقات فراغت از  تاریخی:   -  بازدیدکننده از موزه و اماکن فرهنگی 

 کند. تاریخی دیدن می-و اماکن فرهنگی هاموزه

تاریخی  ارزش فرهنگی،  فرهنگی:  - بنای  یا چند  بنایی که واجد یک  بنا   هر  باشد.  از  ی معاصری  تاریخی و هنری  ارزش  یا چند  که واجد یک 

 شود. فرهنگی محسوب می -باشد نیز بنای تاریخی رویداد - های فوق یا ارزش مکانارزش

هنری دیداری و شنیداری که به صورت زنده توسط یک یا گروهی از هنرمندان (بازیگران) در مدت زمان معین برای تماشاگران   تئاتر(نمایش):

 شود.م و کمدی تراژیک تقسیم میراآید و از لحاظ محتوا و مضمون به تراژدی، کمدی، ملودبه اجرا در می

ا نامشخص ی ك هزار مخاطب مشخص  یش از  یا بیتال در معرض دسترس عموم  یجید  یکه امکان قرار دادن محتوا  یتالیجیرسانه د  :رسانه برخط 

تلفن ثابت و همراه را فراهم    یهابلوتوث، شبکه  یبر فناور  ی مبتن  یها، شبکهی محل  یها، شبکهیهان گسترده ج  ر شبکه یق 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  که به  یا هنرسا  رسانه الکترونیک برخط:

پا ی د. مانند خبرگزاری نمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو ای که تول  ینترنتیا  یخبر  یهاگاهیها و  انتشار محتوا در    ها بهگونه رسانهن ید و 

   و بدون توقف است. یاهلحظ  صورت

ی که همانند رسانه مکتوب به لحاظ زمانی دارای ترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمانی معین، به صورت ارسانه  رسانه الکترونیکی غیربرخط:

   شود.میهای داده منتشر ماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر روی انواع حامل نامه،هفته روزانه، 

متری، ویدیویی و یا دیجیتالی، برخوردار از ابعاد میلی   ٧٠و    ٣٨صندلی، داشتن امکانات نمایش فیلم    ١٠٠به مکانی دارای مجوز با حداقل    :سینما 

قسمت اداری، های فنی و ایمنی، متشکل از یک یا چند سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، نمازخانه،  های ساختمانی، استانداردمناسب و ویژگی

 شود. های بهداشتی و بوفه گفته میگیشه فروش بلیط، اتاق آپارات، سرویس

های سرگرمی، آموزشی، فرآیند تهیه، تامین، آماده سازی، تکثیر، توزیع و عرضه محصوالت سمعی و بصری تحت برنامه  :شبکه نمایش خانگی

 نوار ویدیو، لوح فشرده، کاست و...) در تیراژ انبوه و برای دسترسی عموم مردم را گویند. های قابل عرضه (مانند سینمایی و غیره بر روی قالب
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  و   ذوق  ت،یخالق تیمحور با  ی قانون  و یشرع  ضوابط تیرعا ضمن که است یسنت  و یهنر عیصنا از یامجموعه  رانیا یدست عیصنا دستی:صنایع  

  دست  با عمدتاً ،  یگروه ای یفرد صورت به محصول دیتول و ساخت ندیفرآ و شودیم دیتول دسترس قابل هیاول مواد  از یریگبهره با یشناسییبایز

  پوشاک ،  یدارریغ   و   یدار  یهابافته،  یسنت  ینساج  لیقب  از  یدست  عیصنا  و  دستباف  فرش  یهارشته.  ردیگیم   انجام  از ین  مورد  ابزار  کمک  با   و

  نه، یآبگ  ،ی سنت  یهای رودوز  استخوان،  یدست  عیصنا  ، ییا یدر  یدست  عیصنا  ،یریحص  و  یچوب  یدست  عیصنا  ک،یسرام   و  سفال  ،یسنت  ی کاش  ،یسنت

  قانون  ١  ماده(   .باشندیم  شده  ادی   های  گروه  به  وابسته  یهاشهیپ   و  یکار  نایم  ، یسنت  یهاساز  ،یسنت  ینقاش  و   یطراح  ،یکاغذ  یدست  عیصنا

 ) یدست عیصنا فعاالن و  استادکاران، هنرمندان از تیحما

تواند از طریق  ها میها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت وجود دارد و مالکیت آنها محصوالتی با ماهیت فیزیکی هستند که برای آنکاال ها: کاال 

ها یا جامعه یا برای استفاده های خانوارها و خواسته ها برای پاسخگویی نیازواحد نهادی به واحد نهادی دیگر منتقل شود. کاالمبادله در بازار از یک  

شود که توسط تولیدکننده به بازار عرضه و با  گیرند یا به عبارتی به محصوالتی اطالق میها و خدمات مورد تقاضا قرار میدر تولید سایر کاال

 شود. های انسانی میت بهای آن، باعث رفع نیازدریاف

های فرهنگی و    موسسه فرهنگی و غیر انتفاعی وابسته به مسجد که دارای مجوز از دبیرخانه ستاد عالی کانون  کانون فرهنگی، هنری مسجد:

 پردازد.هنری مساجد کشور است، و براساس مقررات در محدوده مسجد به فعالیت فرهنگی و هنری می

 باشد. مجموعه چاپی و خطی از موضوعات مختلف که با عنوان مشخص جلد شده و دارای شابک میتاب: ک 

رسانی  ها و نشریات ادواری و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، غیر چاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالعکتاب  در آن مجموعهکه    مکانی  کتابخانه:

 ای منظم گردآوری شده باشد.  مراجعه به گونهو دسترسی برای مطالعه، تحقیق و 

ها و نشریات ادواری و دیگر موارد مکانی در داخل یا خارج از مسجد (تحت نظارت هیات امنای مسجد) که در آن مجموعه کتاب  کتابخانه مسجد:

 ای منظم گردآوری شده باشد. مراجعه، به گونهرسانی برای مطالعه، تحقیق و مشابه اعم از چاپی، غیرچاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالع

ساعت   ٢٤هایی که فرد یا افرادی در طی سفر به مکانی خارج از محیط معمول زندگی خود برای مدت زمان حداقل مجموعه فعالیت گردشگری:

د (مقصد) حقوق و دستمزد دریافت  دهد به شرط اینکه از محل مورد بازدی و حداکثر یک سال متوالی با هدف تفریح، تجارت و غیره انجام می

 نکند. 

عنوان گردشگر(یا بازدیدکننده با اقامت  بازدیدکننده (داخلی، ورودی یا خارجی) به شرط اینکه سفر وی شامل یک شب اقامت شود، به  گردشگر: 

 شود.بندی میشبانه) طبقه 

 گردشگری افراد غیرمقیم ورودی به یک مقصد هدف است.   گردشگری ورودی: 

 های سیاسی کشور خود است. های خارجی و خارج از مرزگردشگری افراد مقیم یک کشور به کشور  گردشگری خروجی: 

ها و  ها، روشندیآجدید، محصوالت، فرای به طرح اولیه یا خلق دانشفردی است که به صورت سازمان یافته و به طور حرفه  محقق(پژوهشگر):

 پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد.های جدید میسیستم 

گوناگون سیاسی،    هایو شماره به صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی در زمینه  تاریخ  و   ثابت  با نام  طور منظم  به  کههستند  نشریاتی  :  مطبوعات 

شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار به روزانه و غیرروزانه، از نظر محتوا به عمومی و تخصصی، از  منتشر می ...اجتماعی، علمی، ورزشی، هنری و

 شوند.  نظر مخاطبان به عام و خاص (مانند کودکان و نوجوانان، جوانان و زنان) تقسیم می المللی و ازنظر 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 که در ای است دائمی موزه موسسه موزه:

ها  محیط زیست او، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن  ها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان وموزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره
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ی آن به نحوی که برای طبع انسان هنر سازماندهی اصوات در زمان، برمبنای قیود زیباشناختی حاکم بر هر فرهنگ موسیقیایی و ارائه موسیقی:

 خوشایند باشد. 

شخصیت حقوقی که تحت عناوین موسسه، مرکز، کانون، بنیاد و یا انجمنی یا اهداف و مقاصد فرهنگی، هنری اعم از    موسسه فرهنگی هنری:

رسانی با اخذ مجوز از وزارت  انتفاعی یا غیرانتفاعی برای فعالیت در یک و یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، خبری و اطالع 

 شود.می تاسیسها و ثبت در اداره کل ثبت در اداره کل ثبت شرکت فرهنگ و ارشاد اسالمی

: شخصیت حقوقی که با مجوز هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت توسط اشخاص حقیقی یا  موسسه فرهنگی قرآن و عترت 

 کند. ای فعالیت میآموزشی، مطالعاتی، فرهنگی، هنری و رسانه های سازی قرآنی در زمینهشده و در راستای فرهنگ تاسیسحقوقی 

های  ها محدودیتی وجود ندارد و غالبًا سرویسشود و برای تعداد تخت در اتاق که برای استفاده مسافران ایجاد میاقامتگاه عمومی  پذیر: مهمان 

تقسیم    ٣تا    ١مشخصات ساختمانی و تجهیزات به چهار گروه ممتاز و درجه  بهداشتی، حمام و اتاق نشیمن مشترک است. مهمان پذیر با توجه به  

 شود. می

 شود.هر نوع اثر مکتوب یا مصور که به صورت چاپی و یا الکترونیکی (به شکل دیجیتال) در اشکال مختلف منتشر می نشریه:

هدف اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل یک گروه  دستی مکانی به صورت دایم یا موقت که  نمایشگاه صنایع    دستی:نمایشگاه صنایع  

 دستی است. های صنایعاصلی، رشته یا زیرمجموعه رشته 
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   : گزیده اطالعات 

 ١٥٣٨٣٠از    نما یس  یهاسالن  تیسالن، ظرف  ٥٦١سالن به    ٥٣٩از    نمای، تعداد سالن س١٤٠٠تا    ١٣٩٦  ی در دوره زمان

 یینمایس  یها لمیاست. تعداد ف  دهیهزار نفر رس  ٧١٩٨هزار نفر به    ٢٢٨٤٧و تعداد تماشاگران از    یصندل  ٢٢٨١٣٨به  

  یهالمیمذکور تعداد ف  یاست. در دوره زمان   دهیرس   ١٤٠٠مورد در سال    ٤٨به    ١٣٩٦مورد در سال    ٩٨شده از    دیتول

 است.  دهیرس ١٤٠٠در سال   لم یف ٥٣به  ١٣٩٦در سال  لم یف ٨٢اکران شده از  یینمایس

 

  یکاهش یروند  یو اجرا شده و تعداد دفعات اجرا دارا دیتول یهاشی ، تعداد نما١٤٠٠ و ١٣٩٦ هایمقایسه سال در

 ١٠١٨٨٨مورد و تعداد دفعات اجرا از    ٣٤٧٧به    ٦٩٣٠و اجرا شده از    دیتول  یهاشی که تعداد نما  یطور   بوده است به

 است.  دهیهزار نفر رس ١٠٩٧به   ٥٥٧٩دوره تعداد تماشاگران از  نیاست. در ا دهیرس ١٤٢٣٥به 

 

  ١٨٤٤به    ١٣٩٦مورد در سال    ٦٩٦٩از    یقیموس   یاصحنه  یدفعات اجرا  تعداد،  ١٤٠٠  تا  ١٣٩٦  دوره زمانی در  

 است.  دهیرس ١٤٠٠مورد در سال 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  نیو تعداد عناو  ١٣٩٩در سال  مورد ٩٩٨٨٩به  ١٣٩٦عنوان کتاب در سال  ٩٩١٥٥منتشر شده از  ی هاتعداد کتاب

 است.   دهیرس  ١٤٠٠عنوان در سال  ٦٤٩٢عنوان به  ٦٢٨٢از  یچاپ یهارسانه

مساجد    یهاکتابخانه و تعداد کتابخانه  ٣٥٦٠کتابخانه به    ٣٤٢٦از    ی عموم  یهاتعداد کتابخانه  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦دوره    در

  ٢٤٩٢٨٦٢از    یدوره زمان   نیدر ا  یعموم  یهاکتابخانه  یاست. تعداد اعضا  دهیکتابخانه رس  ٧١١٣کتابخانه به    ٧٢٨٨از  

 است. دهیرس نفر ١٧٥٥٦٧٦به 

فرهنگ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  ی هاسال  نیب تعداد مراکز  آموزشگاه  یهنر  ، ی،    یموسسات فرهنگ   ،یآزاد هنر  ی هاشامل 

  اند به داشته  شیمساجد افزا  یهنر  ، ی فرهنگ  یها پروانه و کانون  یقرآن و عترت دارا یفعال، موسسات فرهنگ   یهنر

  یهنر  یموسسه فرهنگ  ٣٩٩٦به    ٢٩٩٩  ،)١٣٩٩(سال  یآزاد هنر   آموزشگاه  ٦٠٨٥به    ٥٠٦٧از    بیه ترتکه ب  ی طور

 یهنر  ،یکانون فرهنگ  ٢٦٠٣٧به    ٢٤٢٤٩پروانه و    یقرآن و عترت دارا  ی موسسه فرهنگ  ١٣٣٤به    ١٢٢٤فعال،  

 است. افتهی رییمساجد تغ

 
 

 

 
 

 ١٠٢٤٩٠٠٦  برابر  تاریخی به ترتیب  فرهنگی،   اماکن  و   ها موزه  از  ایرانی و خارجی  بازدیدکنندگان  تعداد   ، ١٤٠١بهار    در

  یافته   نفر افزایش  ١١٧٧٦٣و    ٨٦٨٤٤٨٩تعداد    قبل به ترتیب  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  که  است  بوده  نفر  ١٢٠٠٣٥  و

 است.
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اند. همچنین، از  درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده  ٧٥٫٧،  ١٤٠٠های ایرانی به سفر رفته در سال  از کل خانوار

 اند. درصد وسیله نقلیه شخصی داشته  ٥٩٫٧اند، هایی که سفر نرفتهخانوار 

  دوره   این  در.  است  اقامتگاه رسیده   ١٣٦٠٧  به  ٣٢٣٥  از  ، ١٣٩٩  تا  ١٣٩٦  زمانی  دوره  در  کشور  اقامتی   اماکن  تعداد

 .است افزایش یافته ٤٥١٤٦٦ به ٢٤٥٧١٨ از تخت تعداد  و ١٥٣٩٩٢ به ٩٢٤٠٢ ها ازاتاق اقامتگاه تعداد

و    ٤٣٨٧٣،  ١٤٣٧٩٤ورودی به کشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر  مسافران  ،  ١٣٩٩  زمستانر  د

کاهش داشته  نفر    ١٢٧٠و    ١٥٢٧٠٤،  ١١٠٩٨٦١اند که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  نفر بوده  ٢٨٢٤

در   زم  یورودگردشگران    ،١٣٩٩  زمستاناست.  راه  از  در  ییهوا  ،ین یبه کشور  ترت  ییایو  ، ١٢٩٩٠٨  برابر  بیبه 

نفر افزایش   ١٦و    ٣٢٧کاهش،  نفر    ١٥٩٢٣به ترتیب    ١٣٩٩بوده است که نسبت به فصل پاییز  نفر    ٤٤و    ٣٥٥٧٩

ور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر خروجی از کش  مسافرانهمچنین در این فصل تعداد  داشته است.  

  ٤٨٩٧  و  ٢٨٤٥٦٧،  ٩١٩٢٢اند که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  نفر بوده  ٢٧٥٨٤و    ٢٢٢٥٧٩،  ١٧٧٥٠٠

 .کاهش داشته استنفر 

تعداد    ١٤٠١  بهار در  نفر بوده است.    ١٦٤١٧٥٢،  ١٤٠٠سال    در کشور اول    ١٠تفکیک    به  ورودی   مسافران  تعداد

، نفر  ٣٩٨٨١٤  عراق به ترتیب از کشورهای   که باشد می نفر    ٨٨٣٤٥٠  ،کشور اول ١٠به تفکیک    گردشگران ورودی

، نفر  ٤٣٠٤٥  ، عماننفر  ٢٤٠٨٠  پاکستاننفر،    ٥٨١٩٥  ، آذربایجاننفر  ١٢٧٠٦٩  افغانستان،  نفر  ٢٠٠٠٦٨  ترکیه

 وده است.ب نفر ١٢٠٢٣ روسیهو  نفر ١٢٢٨٨، بحرین نفر ١٢٤٩٧ کویت، نفر ٣٠٢٤٠ ارمنستان

 
 

 

 

 

 

میلیون   ٣٠٢به  ١٣٩٦میلیون دالر در سال  ٢٨١ارزش کل صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی از  

ارزش کل صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی   ١٤٠١رسیده است. در بهار    ١٤٠٠دالر در سال  

 میلیون دالر کاهش داشته است.   ٦٦٫٠نسبت به فصل قبل میلیون دالر بوده است که  ٥٧٫٠
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 نما و تعداد تماشاگران یهاي سسالن  ت یتعداد و ظرف  -1-7

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ
 

 هاي سینمایی تولید و اکران شده تعداد فیلم  - 2-7

 هاي سینمایی اکران شده فیلم هاي سینمایی تولید شده فیلم سال 

1396 .............................................  ٨٢ ٩٨ 
1397 .............................................  ٨٠ ٨٢ 
1398 .............................................  ٧٤ ٨٨ 
1399 .............................................  ٢٢ ٦٣ 

1400...................................... ٥٣ ٤٨ 

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ
 

 ظرفیت تولید و اجراي نمایش و تعداد تماشاگران  -3-7

 تماشاگران (هزار نفر)  تعداد دفعات اجرا  هاي تولید و اجرا شده تعداد نمایش  سال 

1396 .............................................  ٥٥٧٩ ١٠١٨٨٨ ٦٩٣٠ 

1397 .............................................  ٨٢٠٠ ٨٥٩٧٧ ٧١٩٨ 

1398 .............................................  ٥٦٣٢ ٩٥٥٠٢ ٦٤١٥ 

1399 .............................................  ٢٩٥٠ ٧٤١٠ ٤٥٠١ 

1400...................................... ١٠٩٧ ١٤٢٣٥ ٣٤٧٧ 

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ
 

 یش خانگی شده در شبکه نما  عرضه   يهالمیشمارگان و عناوین ف  -4-7

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ 

 تماشاگران (هزار نفر)  هاي سینما ظرفیت سالن  هاي سینما تعداد سالن  سال 

1396.............................................  ٢٢٨٤٧ ١٥٣٨٣٠ ٥٣٩ 
1397 ............................................  ٢٨٥٤٧ ١٥٨٢٠٧ ٥٩٦ 
1398 ............................................  ٢٦٣١١ ١٦١٦٣٦ ٦٣٥ 
1399 ............................................  ٦٧٩ ١٦٢٤٨٦ ٦٣٦ 

1400...................................... ٧١٩٨ ٢٢٨١٣٨ ٦٥١ 

   سال
 شمارگان 

 (هزار نسخه)   

 عنوان فیلم

 خارجی ایرانی  جمع 

1396 ............................................. ٣٠٥ ١٦٠ ٤٦٥ ٢٧٤٨٠ 

1397 ............................................. ١٦٧ ١٤٩ ٣١٦ ٢١١٤٥ 

1398 ............................................. ٩ ٢٣٠ ٢٣٩ ٢٨٧٣٠ 

1399 ............................................. ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1400....................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
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 اي موسیقی اجراي صحنه  دفعات  - 5-7

 جمع  سال 

1396 ...........................................................................................................................  ٦٩٦٩
1397 ...........................................................................................................................  ٩٨٥٤
1398 ...........................................................................................................................  ٦٨٦٨
1399 ...........................................................................................................................  ١٤٥٤  

1400..................................................................................................... ١٨٤٤ 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -ماخذ 
 

 

 )1(چاپی  هايرسانهمنتشر شده و    هايکتابتعداد عناوین و شمارگان    -7-6

 نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه است.نامه، دو هفتهشامل روزنامه، هفته )1
 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ

 
 

 ت یناشران برحسب جنس و وضع فعال  -7-7

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - ماخذ
 

 مساجد   يها ها و تعداد کتابخانهموجود در آن  هايکتاب، نسخه  یعموم   ي هاتعداد کتابخانه  - 8-7

 هاي مساجد کتابخانه  هاي عمومی هاي موجود در کتابخانه کتاب هاي عمومیکتابخانه  سال 

1396 .........................................  ٧٢٨٨ ٤١٦٦٦ ٣٤٢٦ 
1397 .........................................  ٧٤٥٨ ٤٢٩٣٠ ٣٤٨٩ 
1398   .......................................  ٨٢٥٨ ٤٤٦٢٣ ٣٥٣٣ 
1399 .........................................  ٧٠٩٧ ٤٤٧٨٨ ٣٥٥٧ 

1400.................................... ٧١١٣ ٤٦٦٠٤ ٣٥٦٠ 

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ

 سال 
 هاي چاپی رسانه عناوین   هاي منتشر شده کتاب

 عمومی  تخصصی اختصاصی جمع  شمارگان  عناوین 
1396 ...................................  ٣٦٣١ ١٧٩٧ ٨٥٤ ٦٢٨٢ ١٤٤١٨٨ ٩٩١٥٥ 
1397 ..................................  ٤٤١٦ ١٩٥٢ ١٠٧١ ٧٤٣٩ ١٣٩٧٠٨ ١٠١١٣٦ 
1398 ..................................  ٤٧٤٧ ٢٠٩٠ ١١٩٩ ٨٠٣٦ ١٤٨٦٣٨ ١٠٥٤٨٦ 
1399 ..................................  ٣٥٤٧ ١٩٩٨ ٩٨٧ ٦٥٣٢ ١١٩٤٢٢ ٩٩٨٨٩ 

1400.............................. ٣٤٣١ ٢٠٦٢ ٩٩٩ ٦٤٩٢ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 جمع  سال 
 فعال 

 غیرفعال 
 زن مرد 

1396.....................................  ١٠٩١٦ ٩٦٧ ٣٣٣٩ ١٥٢٢٢ 
1397 ....................................  ١٤٨٦٤ ١٠٧٥ ٣٣٥٧ ١٩٢٩٦   
1398   ...................................  ١٥٣١٨ ١٠٥١ ٣٣٠٠ ١٩٦٦٩ 
1399 ....................................  ٧١٢٥ ١٠٥١ ٣٢٧١ ١١٤٤٧ 

1400............................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
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 هاي مساجد کتابخانه  يتعداد اعضا  و هاي عمومیکتابخانهو مراجعان  تعداد اعضا  - 9-7

 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ
 

 تعداد مراکز فرهنگی، هنري   -10-7

 هاي آزاد هنري آموزشگاه  سال 
موسسات فرهنگی هنري  

 فعال 
موسسات فرهنگی قرآن و  

 عترت داراي پروانه 
هاي فرهنگی، هنري  کانون 

 مساجد 
1396 ......................................  ١٢٢٤ ٢٩٩٩ ٥٠٦٧٢٤٢٤٩ 

1397 ......................................  ٣٢١٤ ٥٩٩١٢٤٩٤٨ ١٢٥٥ 

1398 ......................................  ٢٥٥٤٢ ١٢٥٥ ٣٣١٧ ٥٩١٣ 

1399 ......................................  ٢٥٨٣٠ ١٢٥٦ ٣٦٩٣ ٦٠٨٥ 

1400................................. ٢٦٠٣٧ ١٣٣٤ ٣٩٩٦ ٠٠٠ 

 .يراهبرد يزی ررنامه ، دفتر مطالعات و ب یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ

 
 تعداد مراکز فرهنگی، هنري   -1-7

 
 10-7مبنا: جدول 

 

 مساجد   ي ، هنریفرهنگ ي هاکانون  ي قرآن و عترت و اعضا  یآموزش  يهادورهکنندگان تعداد شرکت  - 11-7

 هاي مساجد اعضاي کانون   هاي آموزشی قرآن و عترت کنندگان در دورهشرکت  سال 

1396 .................................................................  ٤١١٨٣٧٤٠٢٤٢٧٨
1397 ................................................................  ٥٣٤٠٩٤٢٠٨٥٤٨١
1398 ................................................................  ١٢١٣٦٥٢٢٥٣١٠٧
1399 ................................................................  ٢٣٨٢١٥٥ ١٢٢٨١٧ 

1400...................................................... ٢٤٣٧١٧٧ ٠٠٠ 

  .يراهبرد يزی ر، دفتر مطالعات و برنامه یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ

0

10000

20000

30000

1396 1397 1398 1399 1400
آموزشگاه هاي آزاد هنري موسسات فرهنگی هنري فعال

موسسات فرهنگی قرآن و عترت داراي پروانه کانون هاي فرهنگی، هنري مساجد

 سال 
 اعضاي 

 هاي عمومیکتابخانه 

هاي  مراجعان به کتابخانه 
 عمومی 

 اعضاي 
 هاي مساجد کتابخانه 

1396 ...................................................................  ٢٤٩٢٨٦٢٥٣١٥٩٤٢٦١٣٠٦١٧٥
1397 ...................................................................  ٢٥٨٣٨٨٩٥٣٣٢٠١١٣١٣١٠٩٦٨
1398  ..................................................................  ١٤٢٩٥٦٤ ٥٢٤٥٠٢٥١ ٢٤٨٦٩٠٣ 
1399  ..................................................................  ١٠٩٥٧٧٢ ٧٦٨٣٨٠٩ ١٤٧١٢٢٢ 

1400........................................................ ١٠٧٢٩٠٨ ٤٣٠٩٦٣٥ ١٧٥٥٦٧٦ 
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 تاریخی کشور  ، و اماکن فرهنگی  هاموزهتعداد بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی از   -12-7

 فصل است.  و تاریخی  هاي بنا،  موزه تفکیک  به بازدیدکنندگان   اطالعات  ریز شدن گرد اختالف در سرجمع به علت*)  
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی.  - ماخذ

                                                  
 
 
 

 ها و اماکن فرهنگی، تاریخیتعداد بازدیدکنندگان از موزه  - 2-7

 
 12-7مبنا: جدول 
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جمع ایرانی خارجی

 موزه  فرهنگی  -اماکن تاریخی
 کل

 سال 
 جمع   ایرانی  خارجی

١٦٥٤٣٢٢ ٧٠٦٤٠٠٠ ١١٩٢٤٠٠٠ 18110097 ١٩٧٦٤٤١٩ 1396 ........................  
٢١٥٤٧٢٣١ ٢٠١٤٢٥٩٦ ١٤٠٤٦٣٥ ٨١٩٢٠٠٠ ١٢٤٠٥٠٠٠ 1397 ........................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٧٦٢٢٤٦ ٢٠٤٣٠٨٥٢ ١٣٣١٣٩٤ 1398 ........................  
٣٠٧٦٤٥٤ ٢٩٧٨٤٧٠ ٥٧٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 ........................ 
٠٠٠ ٠٠٠ ٧٤٦٦٧٠٢ ٧٤٠٥٩٦٩ ٦٠٧٤٣ 1400 ........................ 
٠٠٠ ٠٠٠   .............* 1399بهار    ٣٥٥٧٧٣ ٣٤٥٨٤٦ ٧٣٧
٠٠٠ ٠٠٠ ١٦١٦   ....... 1399*تابستان   ٨٧٤٦٢٢ ٨٣٧٨٥٣
٠٠٠ ٠٠٠ ٩٧٠  ............. * 9139پاییز   ٤٣٦٣٩٠ ٤١٣٤٣٥
٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤٦٦ ١٣٨١٣٣٦ ١٤٠٩٦٦٩  ........ 1399*زمستان  
  .............. 1400  *بهار ١٥٦٦٧٨٩ ١٥٦٤٥١٧ ٢٢٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٥٨١٧٩٨ ٥٨٠٠٣٤ ١٧٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠   ........ 1400*تابستان
٢٨٣٢٤٩٢ ٢٨١١٨٢٣ ٢٠٦٦٩ ٠٠٠ ٠٠٠   .............. 1400پاییز  
 ......... 1400زمستان   ٢٤٨٥٦٢٣ ٢٤٤٩٥٩٥ ٣٦٠٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠
 ...............1401بهار  ١٠٣٦٩٠٤١ ١٠٢٤٩٠٠٦ ١٢٠٠٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠
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    (درصد)             )1(خانوارها برحسب وضعیت سفر، به وضعیت برخورداري از وسیله نقلیه و وضع فعالیت سرپرست خانوار  - 7-13

                                                                   
 
 

 سال 
 سفر نرفته 

 وضعیت اشتغال  وسیله نقلیه
 سایر  دار خانه  کار بدون  درامدداراي   محصل  کار بیکار جویاي شاغل  ندارد  دارد 

1396 ......................... ٩/٣ ٤/٦ ٥/٢٥ ٢/٠ ٩/٣ ١/٦٠ ٧/٤٦ ٣/٥٣ 

1397 ......................... ٥/٤ ٣/٧ ٢/٢٦ ٢/٠ ٥/٤ ٢/٥٧ ١/٤٧ ٩/٥٢ 

1398 ......................... ٦/٣ ٨/٧ ١/٢٧ ٢/٠ ٢/٣ ١/٥٨ ١/٤٦ ٩/٥٣ 

1399 ......................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1400..................... ٢٫٨ ٧٫٩ ٢٧٫١ ٠٫٤ ٢٫١ ٥٩٫٧ ٤٠٫٣ ٥٩٫٧ 

 اجرا نگردیده است. 1399)طرح آمارگیري از گردشگران ملی در سال 1
 مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی.  - ماخذ

 
 
 
 

  )1(ها با اقامت داخلی به تفکیک نوع اقامتگاهنفر شب اقامت سفر  - 7-14

 هاسایر اقامتگاه 
چادر و کمپ  

 شخصی
ویال و آپارتمان  

 شخصی
ویال و آپارتمان  

 اي هاجار 
خانه آشنایان و  

 بستگان 
 سال  عمومی اقامتگاه   اقامتگاه سازمانی 

٥/٢ ٥/٣ ٥/٦ ٨/٨ ٩/٧١ ٢/٣ ٦/٣ 1396 ............................  

٩/٢ ٨/٣ ١/٧ ٩/٧ ٩/٧١ ٠/٣ ٥/٣ 1397 ............................  

٤/٢ ٦/٢ ٧/٦ ٧/٨ ٦/٧٣ ٦/٢ ٥/٣ 1398 ............................  
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 ............................  
٢٫٧ ١٫٢ ٧٦٫٠ ٥٫٥ ١١٫٧ ٠٫٦ ٢٫٣ 1400 .......................  

 اجرا نگردیده است. 1399طرح آمارگیري از گردشگران ملی در سال  )1
 و خدمات.  مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی - ماخذ

  

 سال 
 سفر رفته

 وضعیت اشتغال  وسیله نقلیه
 سایر  دار خانه  کار بدون  درامدداراي   محصل  کار بیکار جویاي شاغل  ندارد  دارد 

1396 ......................... ٣/٢ ٨/٣ ٨/٢٠ ٢/٠ ٠/٢ ٩/٧٠ ٦/٢٨ ٤/٧١ 

1397 ......................... ٤/٢ ٩/٣ ٨/١٩ ٣/٠ ٠/٢ ٦/٧١ ٨/٢٧ ٢/٧٢ 

1398 ......................... ٤/٢ ٤/٤ ٤/٢٠ ٣/٠ ٧/١ ٨/٧٠ ٦/٢٧ ٤/٧٢ 

1399 ......................... ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1400..................... ١٫٧ ٤٫٦ ٢١٫٣ ٠٫٣ ١٫٧ ٧٠٫٤ ٢٤٫٣ ٧٥٫٧ 
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 برحسب درجه و ظرفیتکشور    هاي اقامتگاه  تعداد   -15-7

 سال 
 پذیر مهمان  هتل جمع  

 تخت اتاق  تعداد تخت اتاق  تعداد تخت اتاق  تعداد
 ٦١٥٢٦ ٢٢٧٤٣ ١٣١٦ ١١٨٠٢٩ ٥٠٢٤١ ١٠٩٩ ٢٤٥٧١٨ ٩٢٤٠٢ ٣٢٣٥  ...................)1و2(1396

1397)3( .....................  ٥٨٣٧٤ ٢٣٧٨٤ ١١٨٨ ١٢٢٣٥٩ ٥١٦٢٨ ١١٤٦ ٢٣٥٦٣٠ ٩٢٧٥٢ ٣٠٧٤ 

1398 .........................  ١٢٧٢ ٣٧٧١٠٩ ١٤٨٦٧٣ ١٢٣٥٤٦٢١٦١ ٢٢٩٧٥ ١٣٠١ ١٢٩٨٦٦ ٥٣٦١٦ 

1399)٦٥٣١٣ ٢٣٥٩٢ ١٢٧٨ ١٥٢٩٢٤ ٦٣٠٠٥ ) ٤(١٣٥١ ٤٥١٤٦٦ ١٥٣٩٩٢ ١٣٦٠٧    ....................  )٤ 

1400 .....................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 

 سال 
 گردي بوم متل آپارتمان هتل  

 ظرفیت پذیرش(نفر)  اتاق  تعداد تخت اتاق  تعداد تخت اتاق  تعداد
1396 .................  ٠٠٠ ٥٠٢٨٩ ١٥٢٠٠ ٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1397 .................  ٠٠٠ ٤١٩٨٩ ١٣٤٢٦ ٥٩٢٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1398 .................  ٦٣ ٥٠٧٤٢ ٣٤٤٠٠ ٦٨٨١٦٥٣٥٩٥٠٢٠٦٣٩٨١١٤٨٩٠٦
1399 .................  728 15847 52338 69 1681 6040 2752 14671 69791 
1400 ...............  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 

 

 سال 
 خانه مسافر  پانسیون 

 تخت اتاق  تعداد تخت اتاق  تعداد

1396 .........................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٨٠١ ٢٠٣٥ ١٤٤ 

1397 ........................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٧٨٣ ٢٢٤٩ ١٤٨ 

1398 ........................  ٦٨٢٤ ٤٢٨ ٨٦ ١٤٣٢٦١٣٢٧٩٠٥٦

1399 ........................  ١٠٣٦٥٢ ٣٤٨١٠ ٨٧٥٢ ١٤٠٨ ٣٨٦ ٢٨ 

1400 ....................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

بندي و نرخ گذاري  نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه  ، تفکیک متل از هتل در راستاي اصالح و بازنگري آیین 1395نسبت به سال    1396ها در سال  علت کاهش اقامتگاه  )1
 هیات دولت است. 1394ها، مصوب سال ات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آنتاسیس

 ها لحاظ شده است. ها نیز در ستون هتلهانگردي و متلج نسراي آمار مهما )2
 . اندو در آمار لحاظ نشده بندي بودهدر مرحله درجه  1397هتل در سال  64تعداد  )3
شرقی)،  (آذربایجان  (هرمزگان)، ارس   هرمزگان)، کیش (قشم( هاي هفت منطقه آزاد تجاري کشور  استان کشور، شامل هتل  31العات  عالوه بر اط  1399هاي سال  تعداد هتل  )4

  133265اتاق و    56312باب، با    1254(تعداد هتل بدون مناطق ازاد    باشد.(گیالن)) نیز می  (سیستان و بلوچستان)، انزلی  د(خوزستان)، چابهار  غربی)، ارون(آذربایجان  ماکو
 ) .باشدتخت می

 . یع دستیو صنا  ي ، گردشگریراث فرهنگیوزارت م - ماخذ
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 شده کل کشور به تفکیک نوع   بنديدرجهنرخ اشغال تخت، شب اقامت و متوسط اقامت اماکن اقامتی    - 16-7
 نرخ اشغال تخت

 (درصد) 
 تعداد شب اقامت 

 (تعداد مسافرین مقیم) (نفر) 
 متوسط اقامت 

 (شب) 
 سال 

٣٣/٤٣ ٨٢٧٩٣٤٧١ ٤/٢ 1395 ................................. 
٥/٢ ٩٢٣٤٦٥٤٦ ٠٣/٤٧ 1396 ................................. 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1397 ................................. 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 ................................. 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 ................................. 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400 ...........................  

 اث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی. وزارت میر - ماخذ
 
 
 
 
 
 

 )1(مرزهاي کشور  کیبه تفک  یو خروج  يورودو گردشگران    مسافرانتعداد    - 7-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل  /  سال
 خروجی از کشور    مسافرانتعداد   ورودي به کشور    مسافرانتعداد  

 دریایی هوایی زمینی دریایی هوایی زمینی
1396 .................................  ١٥٢٨٢٤ ٥١٨٧٧٨٩ ٥٢٠٢٣٣٩ ٢٦٩٥٥ ١٥٢٢٥٩٧ ٣٥٦٣٩٧٢ 

1397.................................  ١٦٤٣٣١ ٣٨٣٣٢١١ ٣٢٤٥١٢٥ ٢١٦٧١ ١٥٥٠١٣٦ ٦٢٣٢٣٠٦ 

1398.................................  ١٧٩٦٨٤ ٣٣٨٧٣٦٥ ٥٩٤٩٩٦١ ٢١٤٣٩ ١٤٥٤٧٩٧ ٧٣٥٥٨١٤ 

1399 ................................ ٥١٤٩٧٧١٠٦٨٩١ ٥١٧٨١٧ ٥٠٩٨٧٩ ١٢٢١٨ ١١٢٣٨٩ 

1400.................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٣٢٤٨١ ٥٠٧١٤٦ ٢٦٩٤٢٢ ٤٠٩٤ ١٩٦٥٧٧ ١٢٥٣٦٥٥  ................. 1398زمستان  

 ١٦٧٦٦ ٢٤٣٤٦ ٥٠١٩٠ ٢٥٤٦ ٣٦٢٨ ٧٣٩٥٠  ........................ 1399بهار  

 ٣٠٥٥٧ ١١٣٨٩٨١٠٧٢٦٠ ٤٠١٧ ١٣٦٤٧٠٢١٩٧٢  ................. 1399تابستان  

 ٣٢٠١٠ ١٧٠٢٧٤ ١٦١٥٤٥ ٢٨٣١ ٤٢٩١٦ ١٦٠٧٦٣  ....................... 1399پاییز  

 ٢٧٥٨٤ ١٧٧٥٠٠٢٢٢٥٧٩ ٢٨٢٤ ١٤٣٧٩٤٤٣٨٧٣    ................. 1399زمستان  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........................ 1400بهار  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ................... 1400تابستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ....................... 1400پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .................. 1400زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .................... 1401بهار 
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 مرزهاي کشور (دنباله)  ورودي و خروجی به تفکیکو گردشگران    مسافرانتعداد    - 17-7

 فصل  /  سال
 خروجی از کشور    گردشگرانتعداد   ورودي به کشور   گردشگرانتعداد  

 دریایی هوایی زمینی دریایی هوایی زمینی
1399 ................................  ٤٦٧٥٧٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٥ ٩٠٣٧٢ 

1400 ................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣ ٦٩٠٤٤٢٥٨١  ........................ 1399بهار  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ١٦٩٦٠ ١٢٢٧٨٩  ................. 1399تابستان  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٨ ١٤٥٨٣١٣٥٢٥٢  ...................... 1399پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٤ ٣٥٥٧٩ ١٢٩٩٠٨    ................. 1399زمستان  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........................ 1400بهار  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .................. 1400تابستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ...................... 1400پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .................. 1400زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ....................1401بهار 

 شود.آمار گردشگران و مسافران ورودي و خروجی به تفکیک ارایه می 1399از سال  )1
 . یع دستیو صنا  ي ، گردشگریراث فرهنگیوزارت م - ماخذ

 
 
 
 

 هاي کشورورودي و خروجی به تفکیک مرز  مسافران تعداد    -3-7

 
 17-7مبنا: جدول 
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 ) 1(کشور اول مبدا  10ورودي به کشور به تفکیک  و گردشگران    مسافران تعداد    -7-18

 سال / فصل 
 تعداد مسافران ورودي

کل ده  
 کشور اول 

 کشور پنجم کشور چهارم کشور سوم  کشور دوم کشور اول 

 ٢٧٣٢٧٣ پاکستان  ٥٧٣٨٤٩ ترکیه ٨٦٠٠٧٩ افغانستان  ٩٥٩٦٥٣ آذربایجان  ١٣٥٦١٨٥ عراق ٤٤٨٠٩١٨  ................... 1396

 ٣٠٤٦٧٧ پاکستان  ٩٤٧٠٣٣ ترکیه ١٠٣٤٢٧٥ افغانستان  ١٨٢٩ آذربایجان  ٢٥٩٨٢٣٠ عراق ٥٤٣٩١٥١  ................... 1397

 ٤١١٣٥٣ پاکستان  ١٠٠٢٢٦٨ ترکیه ١٢٦٥٢٩١ افغانستان  ١٨٧٩٩٣٥ آذربایجان  ٣١٦٥٨٣٩ عراق ٨٣٣٣٦٧٥  ................... 1398

 ٢٨٦٢٧ روسیه  ٣٠٢٨٤ آذربایجان  ٤٥٣٤٥ عراق  ٨٤٢٦٨ ترکیه ٣٦٣٨٥٠ افغانستان  ٦٠٨٤١٢  ................... 1399

 ٥٣٢٥٩ پاکستان  ١٠٠٣٨٩ آذربایجان  ٢٥٨٥٠٢ ترکیه  ٤٠٥٧٤٥ افغانستان  ٦٧٢٥٢٦ عراق ١٦٤١٧٥٢ .................... 1400

 ٤١١٥ ارمنستان  ٥٢٧٤ روسیه  ٥٧٣٥ آذربایجان  ٦٢٩٦ ترکیه ٥٢٢٦٤ افغانستان  ٧٨٥٥٣  ........... 1399بهار 

 ٧٦١٥ ارمنستان  ٨٣٣٥ عراق ٨٧٣٠ آذربایجان  ٢٣٧٠٤ ترکیه ٩٤٧٣٧ افغانستان  ١٥٤٧٣٧  ...... 1399تابستان

 ٧٩٥٣ آذربایجان  ٨٢٢٧ روسیه  ١٦٦٤٧ عراق ٢٧١٥١ ترکیه ١٢٠٧٢٥ افغانستان  ١٩٧٣٢٢  ........... 1399پاییز

 ٧٨٦٦ آذربایجان  ١١٠٥٧ روسیه  ١٨٢٥٧ عراق ٢٧١١٧ ترکیه ٩٦١٢٤ افغانستان  ١٧٨٠٥١  ..... 1399زمستان

 ٨٣١٩ روسیه  ١١١٣٤ آذربایجان  ٣٦٥٧٠ ترکیه ٦١٩١٠ عراق ١٠٦٩٠١ افغانستان  ٢٤٣٣٢٤  ........... 1400بهار 

 ٧٩١٥ ارمنستان  ٢٩٣٣٩ آذربایجان  ٤٥٧١١ ترکیه ١٠٤٠٠٤ افغانستان  ١٥٥١١٣ عراق ٣٦٤٩٩٢  ....1400بستانتا

 ١٨٥١٧ بحرین  ٢٢٦٢٧ آذربایجان  ٢٢٦٥٠٠ عراق ٨٩٦٧٩ ترکیه ١٠٣١٤٠ افغانستان  ٥٠٤٠٣٤  .......... 1400پاییز 

 ٣٨٣٩ بحرین  ٢٤٩٠٤ آذربایجان  ١٨٠٦٢٥ عراق ٣٩٥٧٨ ترکیه ٤٢٢٠٧ افغانستان   ٣٦٣٥٢٢  ..... 1400زمستان

 ٢٤٠٨٠ پاکستان  ٥٨١٩٥ آذربایجان  ١٢٧٠٦٩ افغانستان  ٢٠٠٠٦٨ ترکیه  ٣٩٨٨١٤ عراق  ٨٨٣٤٥٠ ........... 1401بهار 

 

 سال / فصل 
 تعداد مسافران ورودي 

 کشور دهم  کشور نهم  کشور هشتم  کشور هفتم  کشور ششم 

 ٦٨٩٦٩ چین ٧٢٨٠٩ هندوستان  ٧٨١٤٠ کویت  ٨٨٠١٢ بحرین  ١٤٩٩٤٩ ترکمنستان  ...................... 1396

 ٦٨١٨٣ هندوستان  ٧١٢٦١ کویت  ٧٨٩٨٦ بحرین  ١٦٣٦٩٣ ارمنستان  ١٧٠٩٨٤ ترکمنستان  ..................... 1397

 ٧٢٩٨٠ کویت  ٧٨٩٤٢ بحرین  ٨٥٤٣٢ عمان  ١٧٧٩٢٩ ترکمنستان  ١٩٣٧٠٦ ارمنستان  ..................... 1398

 ٤٢٤٥ سوریه  ٧٦٨٢ پاکستان  ٩٣٠٧ عمان  ١٣٨٦٣ هندوستان  ٢٠٩٤١ ارمنستان  ..................... 1399

 ٢١٣٧٢ کویت  ٢٦٩٨٠ بحرین  ٢٩٦٩٤ روسیه  ٣٠٢٤٠ ارمنستان  ٤٣٠٤٥ مان ع .................... 1400

 ١٢٠ بالروس  ١٩٤ پاکستان  ٢٣٠ اوکراین  ٢١٠٦ عراق ٢٢١٩ هندوستان  ............ 1399بهار 

 ١٦٠٩ عمان  ١٦٢٦ پاکستان  ٣٥٣٥ هندوستان  ٤٠٦٩ روسیه  ..... 1399 تابستان 
امارات  
 متحده  

٧٧٧ 

 ١٢٦٨ سوریه  ٢٤٧٧ پاکستان  ٣٨٨٢ عمان  ٤٤٩٦ ارمنستان  ٤٤٩٦ هندوستان  ......... ..1399پاییز 

 ٢١٠٩ سوریه  ٣٣٨٥ پاکستان  ٣٦١٣ هندوستان  ٣٨٠٨ عمان  ٤٧١٥ ارمنستان  ..... .1399زمستان 

 ١٥٣٥ چین ٢١٢٣ سوریه  ٣٢٤٠ عمان  ٤٦٦٥ پاکستان  ٦٩٢٧ ارمنستان   .............. 1400 بهار

 ٣٤٩٨ پاکستان  ٣٥١٣ کویت  ٣٦٤٧ پرتغال ٥٢٠٠ روسیه  ٧٠٥٢ عمان   ..... 1400تابستان

 ٦١٧٦ ارمنستان  ٦٥٥٤ روسیه  ٦٩٢٨ کویت  ١١٦٧١ پاکستان  ١٢٢٤٢ عمان   ......... 1400پاییز  

 ٦١١١ ارمنستان  ٢٧٩٦ روسیه  ١٩٠٨٢ کویت  ٣٠٠٠٨ پاکستان  ١٧١٦٨ عمان   ..... 1400زمستان

 ١٢٠٢٣ روسیه  ١٢٢٨٨ بحرین  ١٢٤٩٧ کویت  ٣٠٢٤٠ ارمنستان  ٤٣٠٤٥ عمان  .........1401بهار 
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 (دنباله) کشور اول مبدا  10تعداد مسافران و گردشگران ورودي به کشور به تفکیک   -18-7

 سال / فصل 
 تعداد گردشگران ورودي 

کل ده  
 کشور پنجم  کشور چهارم  کشور سوم  کشور دوم  اول کشور  کشور اول 

 ٢٧٧٧٠ روسیه  ٢٩٩١٠ آذربایجان  ٣١٤٨٤ عراق  ٨٣٠٦٥ ترکیه ٣٢٦٨٢٣ افغانستان  ٥٣٨٣٦٠  ..................... 1399

1400 .....................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٤١١٠ ارمنستان  ٥٢٠٠ روسیه  ٥٧٠٣ آذربایجان  ٦٢٠٣ ترکیه ٤٨٣٤٤ افغانستان  ٧٠٨٨٠  ............. 1399بهار 

 ٥٠٠٧ عراق ٧٥٩٨ ارمنستان  ٨٥٨٦ آذربایجان  ٢٣٢٩٥ ترکیه ٨٣٧٣٠ افغانستان  ١٣٥٦٩٣  ........ 1399تابستان

 ٧٨٢٧ آذربایجان  ٧٩٩٦ روسیه  ١١٩٥٧ عراق ٢٦٧٧٠ ترکیه ١٠٩٠٢٦ افغانستان  ١٧٤٨٩٩  ............. 1399پاییز

 ٧٧٩٤ آذربایجان  ١٠٧٤١ روسیه  ١٣٥٤٥ عراق ٢٦٧٩٧ ترکیه ٨٥٧٢٣ افغانستان  ١٥٧٥٢٣  ........1399زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............. 1400بهار 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........ 1400بستانتا

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............ 1400پاییز 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........1400زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ............ 1401بهار 

 

 سال / فصل
 تعداد گردشگران ورودي 

 دهمکشور   نهم کشور   هشتمکشور   هفتمکشور   ششم کشور  

 ٢٢٠٩ لبنان  ٣٠١٥ امارات متحده عربی  ٣٩٢٥ پاکستان  ٩٢٦٥ عمان  ٢٠٨٩٤ ارمنستان   .................... 1399

1400 ....................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٥٤ سوئد  ٦٧ آلمان  ١٠٦ اوکراین  ١١٨ بالروس  ٩٧٥ عراق  ............ 1399بهار 

 ٤٧٥ چین ٧٧٣ امارات متحده عربی  ٨٠٢ پاکستان  ١٥٩٤ عمان  ٣٨٣٣ روسیه   ...... 1399تابستان

 ٧١٨ سوریه  ٩٥٥ چین ١٢٩٨ پاکستان  ٣٨٧٠ عمان  ٤٤٨٢ ارمنستان   .......... 1399پاییز 

 ١١٠٥ لبنان  ١٥٣٦ امارات متحده عربی  ١٧٨٥ پاکستان  ٣٧٩٣ عمان  ٤٧٠٤ ارمنستان  ...... .1399ستان زم

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .............. 1400بهار 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ..... 1400تابستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ........ 1400پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ..... 1400زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ..........1401بهار 

 شود.آمار گردشگران و مسافران ورودي به تفکیک ارایه می  1399از سال  )1
 . وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی - ماخذ
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                                                                        آموزش صنایع دستی و هنرهاي سنتی  هايفعالیتتعداد  - 19-7

 سال 
 هاي آموزش تخصصیدیدگان دوره  آموزش 

 دستی)  (ویژه شاغالن صنایع
 هاي آموزش عمومی دیدگان در دوره  آموزش 

 دستی)سازي و ترویج صنایع  (بارویکرد فرهنگ 

1396 ....................... ٢٠٠١١ ٥٨٥٧ 

1397 .....................  ١٩٢٣٠ ٨٨٩٦ 

1398 .....................  ٤٥٩٥٨ ٩٢٥٥ 

1399 .....................  ١٥٨٠٠ ٨٨٤٦ 

1400................... ٠٠٠ ٠٠٠ 

 
 

 سال 
برگزاري جشنواره فجر صنایع دستی و  

 هنرهاي سنتی  
 )  2(المللیحضور در برنامه مهر اصالت بین   ) 1(برگزاري برنامه داوري مهر اصالت ملی

 - نشان ملی  ٣٤٦ ١ ...................... 1396

 مهر اصالت   ٤٦ - ١ ...................... 1397

 - نشان ملی  ٤٨٥ ١ ...................... 1398

1399 ...................... ٣(- - ١ ( 

1400................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 
 
 

 ثبت نشان فاخر  سال 
ثبت شهرها و روستاهاي  

 ملی صنایع دستی
ثبت شهرها و روستاهاي  

 جهانی صنایع دستی
هاي صنایع  سازي رشته  زنده  احیاء و باز

 رفته یا در حال فراموشی   دستی از یاد

1396 ........................ - ٧(- ٣ ٤ ( 

1397 ........................ - ٤٥ ٣ ٨ 

1398 ........................ - ٥٥ ٤ ١١ 

1399 ......................  ١٦ ) ٥(- ٢٩ ٥٥ 

1400...................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 شود.این برنامه به صورت یک سال در میان برگزار می )1
 گردد. آن از جانب شوراي جهانی صنایع دستی تعیین می شود و سهمیه صورت یک سال در میان برگزار میاین برنامه به  )2
 برگزار نشد.    یدست عیصنا   یجهان   يکرونا از جانب شورا يماریب  وع یبه علت ش  )3 
 آغاز نشده بود. )4
 صنایع دستی به ایران محقق نشد. المللی شوراي جهانی  به علت شیوع بیماري کرونا سفر ارزیابان بین )5
 . آغاز نشده بود )7و  6

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی.  - ماخذ
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 صنایع دستی  وضعیت   - 20-7

 .نشده است جادی و بازارچه ا و بازارچه برگزار نشده شگاهیکرونا نما  روسی و يریهمه گ لیبدل )1
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی.  - ماخذ

 
 

 سنتی و تجارت چمدانی)   (بدون احتساب زیورآالت  ارزش صادرات صنایع دستی  -4-7
 
 

 
 

 20-7مبنا: جدول 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

 / فصل  سال

ارزش کل صادرات صنایع  
دستی (بدون احتساب  

 زیورآالت سنتی)
 (میلیون دالر)

برگزاري نمایشگاه  
المللی و سراسري  بین

 در داخل کشور 
 (تعداد) 

موقت    هايبازارچه  يبرگزار 
 یدست  عیعرضه و فروش صنا
 (تعداد) 

  دائمیهاي  بازارچه  ایجاد
 صنایع دستی

 (تعداد) 

1396........................................  ١١ ٩٨١ ١٩ ٢٨١ 

1397 .......................................  ٨ ١١٥١ ٢٠ ٢٨٩ 

1398 .......................................  ٧ ١٢٢٧ ١٨ ٢٥٥ 

1399 .......................................  ١١ ٠ ٣ ٣٢٢ 

1400 ....................................... ٥ ٢٦٨ ٣ ٣٠٢ 

 ٠ ١٩٤ ٠ ٠/٤٧  ............................... 1400بهار  

 ٠ ٧٤ ٠ ٨/٦٠ ......................)1(1400تابستان  

 ٠ ٠ ٠ ٢/٧١  ..............................1400پاییز  

 ٣ ٠ ١ ١٢٣٫٠  ......................... 1400زمستان

 ٠ ٧٢٤ ٨ ٥٧٫٠ ..........................1401بهار 

 میلیون دالر 



 

 
 

 

  



 

 
 

 
۸  
  رسا� و �ضای �جازی 

 
 مفاهیم تعاریف و  

های مختلف و در قالب قرارداد کاربران از روش  که   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. کیلوبایت بر ثانیه و بیش  ٢٥٦رعت دسترسی به اینترنت با س اینترنت باند پهن:

ا نامشخص ی ك هزار مخاطب مشخص  یش از  یا بیتال در معرض دسترس عموم  یجید  یکه امکان قرار دادن محتوا  یتالیجیرسانه د  رسانه برخط:

تلفن ثابت و همراه را فراهم    یهابلوتوث، شبکه  یبر فناور  ی مبتن  یها، شبکهی محل  یها، شبکهیر شبکه گسترده جهان یق 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  که به  یا هرسان  رسانه الکترونیک برخط:

پا ی خبرگزارد. مانند  ی نمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو ای که تول  ینترنتیا  یخبر  یهاگاهیها و  انتشار محتوا در    ها بهگونه رسانهن ید و 

 و بدون توقف است. یاهلحظ  صورت

ن، به صورت یمع  ی ترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان  یدارا  یکه 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  ١٤٠٠مشترک در سال    ١٤٠٠٥٨٨٧٩به    ١٣٩٦مشترک در سال    ٨٨٣٤١٧٢٣از    تلفن همراه  نیتعداد مشترک

  از   برخیشایان گفت است    است.  دهیمشترک رس  ١٤١٤٤٤٩٨٨تلفن همراه به    نی، تعداد مشترک١٤٠١  بهاراست. در  

 بوده است.  ١٦٧٫٠ضریب نفوذ تلفن همراه در این فصل همچنین،  افراد دارای بیش از یک خط تلفن همراه هستند.

 ٩٥٨٦٩٢٥٢مشترک به    ٥٣٢٤٤٤٥٤از تعداد    اریپهن باند س  نترنتیا  نیتعداد مشترک  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  ی هاسال   یط

در    ١١٤٫١به    ١٣٩٦در سال    ٦٢/٦٦از    اریپهن باند س  نترنتینفوذ ا  بیدوره ضر  ن یا  یط   نیاست. همچن  دهیمشترک رس

مشترک و ضریب نفوذ    ٩٧٨٣٩٨٣١، تعداد مشترکین اینترنت پهن باند سیار به  ١٤٠١ بهار در    .است  ده یرس  ١٤٠٠سال  

   رسیده است. ١١٥٫٥آن به 

مشترک    ١١٠٥٠٠٢٩مشترک به    ٩٧٨٥٥٤١از تعداد    ثابت پهن باند    نترنتیا  نیتعداد مشترک  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦طی دوره  

در سال    ١٣٫٢به    ١٣٩٦در سال    ٢٤/١٢از    ثابتپهن باند    نترنتینفوذ ا  بیدوره ضر  ن یا  یط  نیاست. همچن  دهیرس

نفوذ آن   بیمشترک و ضر  ١١٠٣٥١٤٦به    ثابتپهن باند    نترنتیا  نی، تعداد مشترک١٤٠١  بهاردر    است.  دهیرس  ١٤٠٠

 است.  دهیرس ١٣٫٠به 

ساعت،   ٦٦٨و بالنده  ایجوان پو تیرشد جمع یها استیپخش شده در مورد س  یونیزیتلو ی هابرنامه، ١٤٠١ بهاردر 

و    ٥٢،  ٧٠٣،  ٢٥٤  بیمفاسد به ترتمشروبات و  شامل طالق، مواد مخدر،    یاجتماع   یهابیساعت، آس  ٧٠٦ازدواج  

فرهنگ و  و در مورد شده استو پخش  دیساعت برنامه خانواده و زنان تول ١٠٤٩١ نیساعت بوده است. همچن ٣٤٠

 . گردیده استنتولید و پخش   ایبرنامه  یرانیا یتمدن اسالم

 ٢٤٣٠٢  از  سرگرمی   و   تفریحی  رویکرد   با   رادیویی  و   تلویزیونی   های برنامه  تولید  میزان  ١٣٩٩  تا   ١٣٩٦  هایسال  طی   در

 ٤٧٠٨٨  از  تربیتی  و   ارشادی  رویکرد  با  و   ساعت  ١٥١٢٤٨  به  ٥٢٩٣٣  از  آموزشی  اطالعاتی  رویکرد   ،ساعت  ٧٨٥٢٧  به

 . است رسیده ساعت ١١٢٢٦٨ به
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 (درصد)                                                                        )1(وضعیت خانوارها براساس دسترسی به رایانه در محل سکونت  -8-1

 .اجرا نشده است 1398و در سال  شودها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات بصورت یک سال در میان انجام میطرح آمارگیري برخورداري خانوار )1
 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. -ماخذ 

 
 
 
 

 (درصد)                                                                            )1(وضعیت خانوارها براساس دسترسی به اینترنت در محل سکونت  - 8-2

 کل شهري  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 

٧/٢٦ ٣/٩ ٧/٣٦ ٩/٤٩ ٦/٣٥ ١/٦٢ ٨/٤٣ ٨/٢٨ ٥/٥٥ 1394 ................  
٨/٥٤ ٦/٤٠ ٠/٥٧ ٢/٧٣ ٦/٥٩ ٩/٧٧ ٧/٦٨ ٩/٥٤ ٨/٧٢ 1396 ................  

٦٦٫٣ ٩٫٨ ٦٩٫٢ ٧٧٫٣ ٢٦٫٦ ٨٢٫٥ ٧٤٫٨ ٢٢٫٧ ٧٩٫٥ 1400 ..............  
 . اجرا نشده است 1398و در سال  شودصورت یک سال در میان انجام می ه ها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات ب طرح آمارگیري برخورداري خانوار )1

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. - ماخذ
 
 
 
 

   (درصد)                                  )1(تفکیک مناطق جغرافیاییمشترکین و خانوارهاي با دسترسی به اینترنت پهن باند سیار به   - 8-3
 هاي با دسترسی به اینترنت پهن باند سیار خانوار 

 سال  مشترکین 
 کل شهري  روستایی 

٥٣٢٤٤٤٥٤ ١٦٩٥٠٠٩٣ ١٣١٦٨٦٣٠ ٣٣٣١٤٦٤ 1396 ................  
٦٤١٣٧١١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1397 ................  
٦٨٩٩٢١١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 ................  
٨٤١٩٦٨٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 ................  

٩٥٨٦٩٢٥٢ ١٩٩٥٨٥٤١ ١٥٨٩٣١٤٢ ٤٠٦٥٣٩٩ 1400............... 
  انجام میان    یک سال در   صورت ها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات بدست آمده که ب اساس طرح آمارگیري برخورداري خانوارها بر اطالعات دسترسی خانوار  )1

 اجرا نشده است.  1398سال   شود و درمی
 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. - ماخذ

 
 

 کل شهري  روستایی 
 سال 

 تاپ لپ تبلت
رایانه  
 رومیزي 

 تاپ لپ تبلت جمع  
رایانه  
 رومیزي 

 تاپ لپ تبلت جمع  
رایانه  
 رومیزي 

 جمع  

٣/١٣ ٧/١٠ ٧/٢٢ ١/٣٦ ٨/٢٣ ١/١٩ ٦/٤٠ ٨/٦٤ ١/٢١ ٩/١٦ ٠/٣٦ ٤/٥٧ 1394 ................  
٤/٣١ ٢/٢٩ ٥/١٥ ٤/٤٤ ٢/٣٥ ٩/٤٣ ٧/٣٣ ٠/٧٨ ٢/٣٤ ٣/٤٠ ٢/٢٩ ٧/٦٩ 1396 ................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 ............  
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 تعداد مشترکین و ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه و پهن باند   -4-8

 / فصل  سال
 تلفن همراه مشترکین   تلفن ثابتمشترکین  

 رایتل ایرانسل  همراه اول  کل ضریب نفوذ  خطوط دایري 
منطقه  

 آزاد کیش 
 ضریب نفوذ 

1396 ................................  ٥٣/١١٠ ٩٣٠٧ ٢٥٦١٥٩٠ ٣٣١٥٥٩٥٨ ٥٢٦١٤٨٦٨ ٨٨٣٤١٧٢٣ ٧٢/٣٨ ٣٠٩٤٤١٦٩ 

1397 ................................  ٣٤/١١٣ ١٥٧٠٠ ٣٩٤٧٩٣١ ٣٣٩١٠١٨٤ ٥٥١٦٢٧٦٩ ٩٣٠٣٦٥٨٤ ٩٧/٣٥ ٢٩٥٢١٦٧٩ 

1398 ................................  ٠٧/١٤٢ ١٤٩٠٠ ٤٠٠٢٧٦٠ ٥١٢٨٤٥١٥ ٦٢٧٢٣٢٧٧ ١١٨٠٢٥٤٥٢ ٨٩/٣٤ ٢٨٩٨٠٩٣٧ 

1399 ................................  ٩٩/١٥٥ ٠ ٤٥٠٤٠١٤ ٥٦٢٢٧٤٤٠ ٧٠٣٢٣٢٨٦ ١٣١٠٥٤٧٤٠ ٦٨/٣٤ ٢٩١٣٩٢٧٨ 

1400 ............................... ١٦٦٫٦٠ ٠ ٥١٦٢٦٧٠ ٦٠٣٧٠٦٠٠ ٧٤٥٢٥٦٠٩ ١٤٠٠٥٨٨٧٩ ٣٤٫٦٩ ٢٩٣٨٣٣٤٨ 

 ١٤/١٤٤ ٠ ٤٣١٧٠٢٩ ٥١٧٢٧٣٦٠ ٦٥٠٤٧٨٤٣ ١٢١٠٩٢٢٣٢ ٦٠/٣٤ ٢٩٠٦٦٢٠٠  ........................ 1399بهار  

 ٠٩/١٤٩ ٠ ٤١٦٥٠١٤ ٥٣٥٧٦٢٤٢ ٦٧٥١٧١٣٥ ١٢٥٢٥٨٣٩١ ٦٣/٣٤ ٢٩٠٩٦٣٤٩  .................. 1399تابستان

 ٠٦/٢٣٣ ٠ ٤١٥١٦٧٧ ٥٥٢٩٧٦١٨ ١٣٦٣٥١٣١٢ ١٩٥٨٠٠٦٠٧ ٦٣/٣٤ ٢٩٠٩٣٥٨٧  ...................... 1399پاییز  

 ٩٩/١٥٥ ٠ ٤٥٠٤٠١٤ ٥٦٢٢٧٤٤٠ ٧٠٣٢٣٢٨٦ ١٣١٠٥٤٧٤٠ ٦٨/٣٤ ٢٩١٣٩٢٧٨  ................. 1399زمستان  

 ١٤/١٥٥ ٠ ٤٩٠٣١٥٣ ٥٦٧٠٨٥٢٨ ٧٠٢١١٦٦٥ ١٣١٨٢٣٣٤٦ ٤٢/٣٤ ٢٩٢٤٥٧٦٣  ......................... 1400بهار

 ٦٤/١٥٦ ٠ ٥١٤٩١٤٥ ٥٦٦٨٨٥١٦ ٧١٢٦٠٥٠٧ ١٣٣٠٩٨١٦٨ ٤٢/٣٤ ٢٩٢٥٠١٨١  ................. 1400تابستان  

 ٦٧/١٦١ ٠ ٥٠٦٩٣٠٥ ٥٨٠٢٥٣٠٣ ٧٢٧٩٤٨١٦ ١٣٥٨٨٩٤٢٤ ٨٧/٣٤ ٢٩٣٠٦٧٨٢  ...................... 1400پاییز  

 ١٦٦٫٦٣ ٠ ٥١٦٢٦٧٠ ٦٠٣٧٠٦٠٠ ٧٤٥٢٥٦٠٩ ١٤٠٠٥٨٨٧٩ ٣٤٫٩٦ ٢٩٣٨٣٣٤٨  .................. 1400زمستان

 ١٦٧٫٠٠ ٠ ٥٢٨١٨٣٣ ٦٠٧٢٥٤٨٩ ٧٥٤٣٧٦٦٦ ١٤١٤٤٤٩٨٨ ٣٤٫٦٤ ٢٩٣٤٣٧١١ ....................1401بهار 

 

 / فصل  سال

 اینترنت 
 ضریب نفوذ  تعداد مشترکین 

 سیار پهن باند   پهن باند ثابت  کل پهن باند سیار  پهن باند ثابت  کل

1396 .................................................  ٦٢/٦٦ ٢٤/١٢ ٨٦/٧٨ ٥٣٢٤٤٤٥٤ ٩٧٨٥٥٤١ ٦٣٠٢٩٩٩٥ 

1397 .................................................  ١٤/٧٨ ٦٥/١٢ ٧٨/٩٠ ٦٤١٣٧١١٢ ١٠٣٨١٤٨٣ ٧٤٥١٨٥٩٥ 

1398 .................................................  ٠٥/٨٣ ٩٥/١٠ ٠٠/٩٤ ٦٨٩٩٢١١٥ ٩٠٩٤٥٤٨ ٧٨٠٨٦٦٦٣ 

1399 .................................................  ٢٢/١٠٠ ٦٢/١٢ ٨٤/١١٢ ٨٤١٩٦٨٢٨ ١٠٦٠٠٠٥٠ ٩٤٧٩٦٨٧٨ 

1400 ............................................ ١١٤٫١٠ ١٣٫٢٠ ١٢٧٫٢٠ ٩٥٨٦٩٢٥٢ ١١٠٥٠٠٢٩ ١٠٦٩١٩٢٨١ 

 ٢٨/٨٧ ٠٥/١١ ٣٣/٩٨ ٧٣٣٢٦٩٦٣ ٩٢٨١١٩٧ ٨٢٦٠٨١٦٠  ......................................... 1399بهار  

 ٠٩/٩١ ٢٨/١١ ٣٧/١٠٢ ٧٦٥٣١١٧٩ ٩٤٧٩٣٣٧ ٨٦٠١٠٥١٦  ................................... 1399تابستان

 ٤٩/٩٢ ٥٧/١١ ٠٦/١٠٤ ٧٧٧٠٦٨٨٥ ٩٧١٨٤٣٩ ٨٧٤٢٥٣٢٤  ....................................... 1399پاییز  

 ٢٢/١٠٠ ٦٢/١٢ ٨٤/١١٢ ٨٤١٩٦٨٢٨ ١٠٦٠٠٠٥٠ ٩٤٧٩٦٨٧٨  ...................... ............ 1399زمستان  

 ٩٠/٩٦ ٢٤/١٢ ١٤/١٠٩ ٨٢٣٣٩٦٣٥ ١٠٣٩٧٩٣٧ ٩٢٧٣٧٥٧٢  .......................................... 1400بهار

 ٣٤/١٠٦ ٥٥/١٢ ٨٩/١١٨ ٩٠٣٥٤٠٠٤ ١٠٦٦٠٧١٥ ١٠١٠١٤٧١٩  ................................... 1400تابستان

 ٢٧/١٠٩ ٩٦/١٢ ٢٣/١٢٢ ٩١٨٤٤٢٨١ ١٠٨٩٥٧٤٣ ١٠٢٧٤٠٠٢٤  ....................................... 1400پاییز  

 ١١٤٫٠٦ ١٣٫١٥ ١٢٧٫٢٠ ٩٥٨٦٩٢٥٢ ١١٠٥٠٠٢٤ ١٠٦٩١٩٢٧٦  ................................... 1400زمستان

 ١١٥٫٥٠ ١٣٫٠٠ ١٢٨٫٥ ٩٧٨٣٩٨٣١ ١١٠٣٥١٤٦ ١٠٨٨٧٤٩٧٧ .............................1401بهار 

 . سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  -ماخذ  
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 مشترکین پهن باند سیار  -1-8
 

 
 4-8جدول مبنا: 

  
 
 
 
 
 
 

 نه انتشار یک زم یر برخط به تفک ی و غ  ي ک خبرگزاریک برخط به تفکیالکترون  هايرسانهن  یتعداد عناو  - 5-8

    نیز به جمع اضافه شده است. ) 4234(  پایگاه خبري )1
 . یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - ماخذ

 

 

 

 

 























 سال 
 الکترونیک غیربرخط   هايرسانه  الکترونیک برخط   هايرسانه 

 عمومی  تخصصی اختصاصی جمع   غیردولتی دولتی جمع  
1396...........................  ٨٨ ١٩٧ ٩٨ ٣٨٣ ٣٤ ٨ ٤٢ 

1397 ..........................  ١٢٠ ٢٧١ ١٣٧ ٥٢٨ ٣٤ ٨ ٤٢ 

1398 ..........................  ١٤٤ ٣٦٧ ١٧٣ ٦٨٤ ٣٤ ٨ ٤٢ 

1399 ..........................  ٢٧٦ ٨٤٩ ٢٦٥ ١٣٩٠ ٢٦ ٨ ) ١(٤٢٦٨ 

1400....................... ٣٦٥ ١٢٢٦ ٣٣٣ ١٩٢٤ ٢٣ ٧ ) ١( ٤٨٦٩ 
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 (ساعت)                                                                                  تلویزیونی به تفکیک محورهاي اصلی  هايبرنامهمیزان پخش   - 6-8

 ایران.سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی - ماخذ

 

 1401 بهارتلویزیونی و رادیویی به تفکیک موضوع    هاي برنامهمیزان تولید    - 2-8
 

 
 6-8مبنا: جدول 

سیاست  هاي رشد جمعیت جوان پویا و بالنده
5/1%

ازدواج
5/3%

طالق
1/9%

مواد مخدر
5/3%

مشروبات
0/4%

مفاسد
2/6%

خانواده و زنان
79/4%

یفرهنگ و تمدن اسالمی ایران
0/0%

 سال / فصل
هاي رشد  سیاست

جمعیت جوان پویا  
 و بالنده 

خانواده و   هاي اجتماعی آسیب 
 زنان 

فرهنگ و تمدن  
 ایرانی   اسالمی

 مفاسد  مشروبات  مواد مخدر  طالق  ازدواج 
1396 ........................  ٣٣٤٩ ٨١١٩ ١٧٨١ ١٢٢ ١١٥١ ١٠٠٢ ١٤٣٥ ٥٩٩ 

1397 ........................  ٤٩٦١ ١٣٨١٢ ١٢٨٥ ٣٣٨ ٧٠٢ ٦٢٥ ١١٨٧ ١٠٨٥ 

1398   ......................  ٢٧٨٤ ٦٤٦٩ ١٥٣٢ ١٥٣ ٢٣٦٣ ٦٥٥ ٢٢٢٩ ١١٤ 

1399 ........................  ١٣٤٣ ٣٠٦٩٣ ٤٣٠٨ ٤٣١ ٢٣٨٦ ١٧٥٨ ٢٤٢٩ ١١٧٥ 

1400 ........................ ٨٧٥ ٥٠٧٧٢ ١٣٦٥ ٦٨ ٢٧٠٧ ١٣٨٧ ٤٠٠٦ ٣٣٨٧ 

 ٣١٦ ٠ ٢٥٠ ٣٠ ٢٢٠ ١٢١ ١٨٩ ٧٢  ............... 1399بهار  

 ٣١١ ٦٣٦٨ ١٢٣١ ١٠٤ ٦٩٧ ٤٤٣ ٧٩١ ٤٤٠  ........ 1399تابستان  

 ٣١٦ ٧٩٠٠ ١٤٠٥ ١٤٢ ٧٥٨ ٦٠٠ ٨٠١ ٤٥٤  .............. 1399پاییز  

 ٤٠٠ ١٦٤٢٥ ١٤٢٢ ١٥٥ ٧١١ ٥٩٤ ٦٤٨ ٢٠٩  ........ 1399زمستان  

 ٤٩٨ ١١٨٣٩ ٣٥١ ٤ ٢٧١ ٢٧٥ ٦٥٢ ١٣٢٠  ................. 1400بهار

 ٠ ١٣٣٢٦ ٢٨٨ ٠ ١٤٥٥ ٤٣٣ ٩١٣ ١٠٣٢  ........ 1400تابستان  

 ٠ ١٢٩٤٩ ٣٨٧ ٥ ٣٠٨ ٣٧١ ٦٣٠ ٥٩٨  .............. 1400پاییز  

 875 12658 339 59 673 308 1811 437  .......... 1400زمستان
 ٠ ١٠٤٩١ ٣٤٠ ٥٢ ٧٠٣ ٢٥٤ ٧٠٦ ٦٦٨ ..............1401بهار 



 رسانه و فضاي مجازي                                                                                     1401بهار   گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

109 

 (ساعت)                                                  تلویزیونی و رادیویی به تفکیک رویکرد، موضوع و مخاطب هايبرنامهمیزان تولید   - 7-8
 رویکرد   موضوع  

 سال 
معارف   ی اجتماع

 ی اسالم
 علم و فن ي اقتصاد یفرهنگ ی اسیس

و    يارشاد 
 یتیترب

  یاطالعات
 ی آموزش

و   یحیتفر
 یسرگرم

٢٤٣٠٢ ٥٢٩٣٣ ٤٧٠٨٨ ٣١٩٤٨ ٦٢١٥٩ ٧٨٧٠١ ٢٢٩٣١ ٨٩٧٢٦ ٨١٢١٨ 1396)1(......................... 
٥١٠٧٢ ١٠٩٣٦٤ ٨٨٢٠٠ ٣١٩٨٢ ٢٠١٦٨ ٨٦٦٨٣ ٢٩٣٨٠ ٧٧١١٢ ٨٩٥٣٥ 1397 ............................. 
٧٥٦٢٨ ١٣٢٣٠١ ١١٥٣٦٢ ٢٧٣٥٤ ٢٠٨٩٩ ٨٥٥٧٥ ٢٦٢١٩ ٦٦١٣٢ ٩٩٤٥٩ 1398 .............................. 

١٣٩٩ ٧٨٥٢٧ ١٥١٢٤٨ ١١٢٢٦٨ ١٥٢٧٠ ٣٠١٩٤ ٧١٥٢٣ ٢٠٢٤٨ ٥٧٤٨٢ ١٠٧٤٧٣ ............................ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400........................ 
 
 

 مخاطب  
 سال 

 عام  سال بزرگ جوان  نوجوان  کودك   خردسال 
١٣٧٠٦٩ ٤٢١٣٨ ٠٠٠ ٤٥٣٧ ٤٦٤٦ ١٤٨٩ 1396)3( ........................  
٦٨٣٩٠ ١١٦٣١ ٧٣٨٤ ٢٨٦٨ ٣٧٩٩ ٩٨١ 1397)4( ........................  

٢٣٩٦٨٧ ٣٧٤٣٧ ٢٩٤٠٩ ٨٢٥١ ٦٠٤٦ ٢٤٦٠ 1398 ............................  
١٤١٠١٦ ٤٢٩٥٢ ٢٣٥٥١ ١٢٩٥٧ ٦٠٣٧ ٣١١٧ 1399 ............................  
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400......................... 

 است.و معاونت برون مرزي   ها مختص معاونت صدا اطالعات مربوط به رویکرد تن )1
 ها است. ها مختص معاونت صدا و معاونت سیماي استانی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی )2
 ها است.اطالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب استان )3
 به سیما است. ها مربوط ی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی )4

 ایران. سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی - ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

          1399ساله و بیشتر در خانوارها: سال    15فرهنگ رفتاري افراد   - 8-8

 شود.شامل مطالعه قرآن و کتب ادعیه نیز می )1
 .  1399سال   رفتاري خانواراز فرهنگ   يریطرح آمارگ ران، ی مرکز آمار ا - ماخذ

 

 

گوش کردن به  
 موسیقی  
 (در هفته)

انجام  
 ورزش  

 روز) (در

شبکه هاي  
 روز) اجتماعی (در

 ماه) مطالعه (در
مطالعه   شرح 

 نشریه
 مطالعه روزنامه 

مطالعه کتاب  
 )1(غیردرسی

 جمع 

  ٢٩ساعت و    ٣

 دقیقه 
 دقیقه   ١٣

  ٣٢ساعت و    ١

 دقیقه 
 دقیقه   ٢٣

  ٢٣ساعت و    ١

 دقیقه 

  ٣٢ساعت و    ٦

 دقیقه 

  ١٨ساعت و    ٨

 دقیقه 
  ...................... سرانه 
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فعالیت      هاي گروهتر به تفکیک  ساله و بیش  15متوسط زمان سپري شده در یک شبانه روز در فضاي مجازي توسط جمعیت    - 9-8
 1399پاییز گذران وقت و فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت گذران وقت در مناطق شهري کشور:  

 .  وقت گذران آمارگیري طرح ایران،  مرکز آمار  - ماخذ
  

 فعالیت گذران وقت     هايگروه 
متوسط زمان هر فعالیت در فضاي  

 مجازي (دقیقه/ ساعت) 
فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در  
 هر گروه فعالیت گذران وقت (درصد) 

 - ٠:٢١  .................................................................................................................. مرد و زن 
 ١٫٣ ٠:١  .............................................................. مرتبط براي مزد  هايفعالیت اشتغال و  

 ٠٫٠ ٠:٠    .................................................................... هایی خود استفاده نتولید کاال براي  
 ٠٫٥ ٠:٠    ............................... خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 ٠٫٣ ٠:٠    ............................ خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  
 ٠٫٠ ٠:٠    .................... هاي بدون مزد داوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کار   کار

 ٠٫٧ ٠:١  .................................................................................................................. یادگیري  
 ٥٫٥ ٠:٣  ......................... معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی  

 ٢٢٫٣ ٠:١٦    ................................. هاي ورزشی گروهی، تمرین  هايرسانهفرهنگ، فراغت،  

 ٠٫٠ ٠:٠  ..................................................................................... رسیدگی و خود مراقبتی  



 

 

۹  
 ی ن ا��ما� � ر�ه و �� 

 تعاریف و مفاهیم 
بدهد. این ناتوانی ممکن است دار، تمام یا بخشی از توانایی کار کردن خود را از دست  فرد شاغلی که به تشخیص مراجع صالحیت   ازکارافتاده:

   ناشی از کار (حین انجام وظیفه) یا غیر ناشی از کار باشد.

 شود. مند میفردی است که با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره بازنشسته:

   و با صالحیت محروم شده است.کودکی است که به تشخیص مراجع قضایی بنا به دالیلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی موثر بدسرپرست:

ی مددجویان مورد حمایت واجد شرایط گر معتبر به منظور تأمین آتیههای بیمه : قراردادی که بین امداد امام (ره) و سازمانهای اجتماعیبیمه 

های  روستایی و شهری و مشموالن طرح گردد و شامل زنان سرپرست خانوار  ی مشخص منعقد میدر قبال پرداخت مبلغی معین در طی یک دوره

 .باشداشتغال می

های تامین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی براساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به یکی از حمایت  بیمه بیکاری:

اند، مقرری  هشده و از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد  ٢که طبق این قانون فاقد شغل  ١کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری

   . بیمه بیکاری پرداخت نماید

 .شودگر میاست که راسًا مشمول مقررات مندرج در قانون سازمان بیمه ایشدهبیمه  بیمه شده اصلی:

 .گر استفاده کنندد از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمه تواننشخص یا اشخاصی هستند که 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 کار افتادگی،    تامین اجتماعی:

 شود. های پزشکی است که به صورت بیمه به افراد داده مینیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت

 گیرد. ی نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار میفردی است که مشمول بیمه اجبار بیمه شده خاص:

آید و مبین آن است که به  به دست می  ٣بگیرانمستمری این 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 که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق وجوه و ارزش ریالی کاال  خانوار:  درامد

 گیرد. های انتقالی و نظایر آن) به مجموع اعضای خانوار تعلق میها، دریافتیحاصل از دارایی درامد بازنشستگی، 

 
کارگران مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد شغل شده و آماده به کار هستند، قانون بیمه بیکاري: قانونی است که به منظور حمایت از    )1

 توسط مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسیده است. 1369تدوین شده و در سال 
 فاقد شغل: فرد، داراي اشتغال مزد و حقوق بگیري یا خوداشتغالی نباشد.  )2
 گردد.براساس پرونده محاسبه می بگیران مستمريتعداد  )3
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  یمسـاو گـروه  ده  را به  جامعه  و سپس  مرتب  یمصـرفـ  ها و خـدمـاتنه کـاالیهز  زان یم  اساسرا بر  کننده  مصرف  جامعه  نهیهـز  :ای دهـك هزینه 

 نامند. یم  دهك كیرا   کند که هر قسمتیمـ ـمیتقس

 باشد.  تربیشسالمند فردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا  سالمند:

از سازمان بهزیستی کشور    کلینیک مددکاری اجتماعی: با اخذ مجوز  شده و تحت   تاسیسمرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی 

 . نمایدمیای) را به متقاضیان ارائه اری اجتماعی (فردی، گروهی، جامعهنظارت آن، خدمات مددک

 . کندای مربوط، مستمری دریافت میهشرایط) که طبق مقررات صندوق بیم  افتاده یا بازمانده (ورثه واجد کار فرد بازنشسته، از :بگیر مستمری 

کاالخانوار:    هزینه  ریالی  خانوار ارزش  خود،  برای  خانوار  توسط  که  است  خدماتی  یا  و  سازمانها  دیگر،  غیردوهای  و  دولتی  صرف  های   لتی 

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

 : گزیده اطالعات  

 

 
 

 

 
 

 

 

هزار    ١١٢٤٢١٧به    الیهزار ر  ٣٦٦٨٤٨از    یخانوار شهر  کیساالنه    درامد، متوسط  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  یهاسال  یدر ط

  الیهزار ر  ٩٢٥٠١٧به    ال یهزار ر  ٣٢٩٥٢٥مدت از    نیهم  ی کل خالص در ط  نهیکه هز  یاست در حال  دهیرس  الیر

  نه یو هز  الیهزار ر  ٦٣٧١٣٢به    الیهزار ر  ٢٠١٨٤٢در دوره مذکور از    درامدمتوسط    ییاست. در خانوار روستا  دهیرس

 است.   دهیرس الیهزار ر ٥١٩١١٩ به ١٧٨٦٧٠کل خالص از 

  ٧٦٧٥٠از    ی و دخان  یخوراک  یهانهیهز  ،یخانوار شهر  کیساالنه    ی هانهیهز  بیدر ترک  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  یهاسال  ی ط  در

است.    دهیرس  الی هزار ر  ٦٧٨٤٨٠به    الیهزار ر  ٢٥٢٧٧٥از    یرخوراکیغ   یهانهیو هز  الیهزار ر  ٢٤٦٥٣٧به    الیهزار ر

از   یرخوراکیغ   یها نهیو هز  الیهزار ر  ٢٠٧٠٣٤به    الیهزار ر  ٦٦٥٠٤از    یو دخان  یخوراک  یهانه یهز  ییدر خانوار روستا

 است.    دهیرس الیهزار ر ٣١٢٠٨٥به  الیهزار ر ١١٢١٦٦

روندی کاهشی داشته   ١٤٠٠تا    ١٣٩٦نسبت پشتیبانی(پوشش حمایتی) بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی  

نسبت   ١٤٠١  بهاردر  رسیده است.    ١٤٠٠در سال    ٤٫٢به    ١٣٩٦در سال    ٥٫٥است به طوری که این نسبت از  

واحد    ٠٫٢  مشابه سال قبلفصل    بوده است که نسبت به  ٤٫١برابر    ی اجتماع   نیامت   مهی) بیت ی(پوشش حما  یبانیپشت

 کاهش داشته است.

  ١٣٩٨٢٩٥٤از  به ترتیب    ی اجتماع   نیسازمان تأم  ی و تبع  یشدگان اصل  مهیتعداد ب  ١٤٠٠تا    ١٣٩٦  یهاسال  ی ط  در

و    ی شدگان اصل  مهیتعداد ب  ١٤٠١  بهار است. در    ده یرس  نفر  ٢٢٧٣٢٨١٩به    ٢٢٣١٩٣٢١نفر و از    ١٥١٣٠٠١٥به  

نفر   ١١٩٦٧٨٣٦تعداد    یشدگان اصل  مهینفر بوده است که از مجموع ب  ٢٢٥٦٦٧٩١و    ١٥٠٣٨٤٥٧  بیبه ترت  یتبع

 بوده است.  زن نفر ٣٠٧٠٩٢١ تعداد ومرد 
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و    ینفر اصل  ١٦٨٠٠٠برابر    یاجتماع   نیسازمان تام  یکاریب  مهیب  یو تبع  یشدگان اصل  مهیتعداد ب  ١٤٠١  بهاردر  

مشابه  و نسبت به فصل  کاهش  نفر    ١١١١٤و    ٥٤٠٠قبل به ترتیب    بوده است که نسبت به فصل  ینفر تبع  ٢٣٥٤١٨

 نفر کاهش داشته است. ٥٨٩٥١و   ٣٢٨٩٩ بیبه ترتنیز سال قبل 

شده   مهینفر و ب  ٤٣٢٣٨٣٩  یشده اصل  مهیب  کی به تفک  یاجتماع   نیشدگان خاص تام  مهیتعداد کل ب  ١٤٠١  بهاردر  

داشته است.    کاهشنفر    ٩٩٩٦٤و    ٣١٧٥٤  بینفر بوده است که نسبت به فصل قبل به ترت  ٧١١٩٩٧٦برابر    یتبع

در حرف و    یو تبع  یشده اصل  مهیبنفر    ٦١٥٦١٨و    ١٥٢٨٩٠١  ،یاجتماع   نیشدگان خاص تام  مهیاز تعداد کل ب

 مه ینفر ب  ٢٢٥٨٣٠٥و    ٨٥٣٩٧٣  نفر بیمه شده اصلی و تبعی در بیمه بافندگان،   ٢٤١١٥٣و    ٢٤٠٤٣٦  مشاغل آزاد،

اصل تبع   ی شده  ب  یو  ب  ١٦٥٠٠٩١و    ٧٠٨٩١٨رانندگان،    مهیدر  اصل  مهینفر  تبع  یشده  ب  ی و   ،یار یاخت  مهی در 

  ٩٣٧٤٨و    ٣٩٥٨٠شده،  یسینام نو  ی کارگران ساختمان  مهیدر ب  ی و تبع  ی شده اصل  مهینفر ب  ١٨٨١٨٦٩و    ٧٤٧١٣٢

ب اصل  مهینفر  تبع   یشده  ب   یو  ب  ٦٥٨٥٢و    ٢٦١٢٨باربران،    مهیدر  اصل  مهینفر  تبع  یشده  ب  ی و   ن یخادم  مهی در 

 مهینفر ب ٣٠٦٢١٧و  ١٧٥٨٧١ ادان،یزنبورداران و ص مهیدر ب ی و تبع ی شده اصل  مهینفر ب ٧١٢٣و  ٢٩٠٠مساجد، 

 بوده است.   یصنف یکارفرما مهیدر ب ی و تبع  یشده اصل

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

تعداد    نیاند که از انفر بوده  ٧٤٠٠٥٤٥برابر    ١٤٠١  بهاردر    یاجتماع   نیسازمان تأم  یو تبع   یاصل  رانیبگیمستمرتعداد  

  ب یبه ترت  فصل قبل ارقام نسبت به    ن یاست. ا  بوده  یو تبع   یاصل  ریبگینفر مستمر  ٣٢٣٢٢٩٥و    ٤١٦٨٢٥٠  ب،یبه ترت

  بیارقام نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ترت  نی ا  نیداشته است. همچن  شینفر افزا  ١٠٨٥٤٦و    ٩١٥٥٠،  ٢٠٠٠٩٦

 . دهد یرا نشان م افزایشنفر  ٢٣٩٨٩٣و نفر کاهش  ١٤٤٨٩٢، افزایش ٩٥٠٠١

نفر بوده است که    ٢٣٩١٥٢١برابر    ١٤٠١  بهاردر    ریو عشا   ان یکشاورزان، روستائ  ی اجتماع   مهیصندوق ب  یاعضا  تعداد

شده و    مهینفر ب  ٢٢٣٢٠٤١تعداد    ن ی، از ا١٤٠١  بهارداشته است. در    ش ینفر افزا  ٥٠٤٧٦تعداد    فصل قبل نسبت به  

 داشته است.   شینفر افزا ٦٣٢٢و  ٤٤١٥٤ فصل قبل به ترتیباند که نسبت به  بوده ریبگی نفر مستمر ١٥٩٤٨٠

مستمر   ١٤٠١  بهار  در کل  بازنشستگ  رانیبگیتعداد  ا  ١٥٨٣٢٧٥  یکشور   یصندوق  از  که  است  بوده  تعداد     نینفر 

مرد،    ١٠٥٦٢٨٣ است.   ٥٢٦٩٩٢نفر  بوده  زن  بهار    نفر  بازنشستگ  ١٤٠١در  صندوق  بازنشستگان   ی کشور  یتعداد 

  ٩٢نفر بازنشسته و    ٣٢٠٢تعداد  قبل  فصل    بهنفر بوده است که نسبت    ١٣٢٦٧نفر و تعداد از کار افتادگان    ١٢٨٢٠٠٥

 داشته است.    کاهشنفر از کارافتاده  

  مه ی، بنفر  ٦١٩٥٢  ینفر، بازنشسته متوف  ٢٢٦٠٥١برابر    یشاغالن متوف  کی به تفک  رانیبگ  یتعداد مستمر  ١٤٠١  بهار  در

نفر    ٢٧٦و    نفر کاهش   ٢٣٧  ،نفر افزایش  ٧٠٤  بیبه ترت   قبلنفر بوده است که نسبت به فصل    ٩٢٨٦٩٥  یشده اصل

 داشته است.  افزایش



 اجتماعی   تامین و  رفاه                                                                                     1401بهار   گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

114 

  بهزیستی  سازمان  مستمر از  هزینه  کمك  کننده   دریافت   مددجوی  های ، تعداد خانوار ١٤٠٠تا    ١٣٩٦های  در طی سال

مورد افزایش یافته است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی    ١٢٣٧٩٦١مورد به    ٥٠٥٩٢٨کشور از  

 نفر افزایش داشته است.  ٨٢١٨٣٥نفر به  ٦١٧٧٢٩از 

 ١٤٠٠نفر در سال    ٢٥٨٩١به    ١٣٩٦نفر در سال    ٢٦٢٨٥کشور از    بهزیستی  سازمان  مراقبت  تعداد فرزندان تحت

در  تحت مراقبت  نفر   ١٥٨٢١های بهزیستی و  در خانهتحت مراقبت  نفر    ١٠٤٦٤تعداد   ١٣٩٦رسیده است. در سال  

 اند.  نفر بوده ١٧٤٣٣نفر و  ٨٤٥٨این افراد به ترتیب برابر  ١٤٠٠اند که در سال خانواده بوده
 

  ٤٦٨٩٢٤٤نفر به    ٢٤٩٤٤١٣حمایت کمیته امداد از    مورد  بگیرمعیشت  ، مددجویان١٤٠٠تا    ١٣٩٦های  در طی سال

  ١٢٨٨٦٩٧نفر به    ١٠٤٢٩٨٩نفر رسیده است. در همین دوره تعداد مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد از  

مورد رسیده   ٤١٨٦٨مورد به    ٣١٧٤٩نفر رسیده است. همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد از  

 است.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

به   ٧٤٣٢٤١سرپرست مورد حمایت کمیته امداد به علت فوت سرپرست از بی خانوار، ١٤٠٠تا  ١٣٩٦های سالطی در 

نفر،    ١٠٠٨٤٥به    ٧١٧١٦نفر، بیماری سرپرست از    ٥٣٩٨٠٨به    ٤٨٤٩٤٠کارافتادگی سرپرست از    نفر، از  ٧٧٨٢٤٨

به    یسرپرستینفر، ب  ٣٩٦٧به    ٤٤٦٦سرپرست از    ت یمعلول،  نفر  ٢٥٦٧٤١به    ١٣٨٥٥٠سرپرستی به علت طالق از  بی

  ٦٨٥٠٧سایر علل از  و    نفر  ١٠٣٠٥به    ١٩٦٣از    ینفر، بدسرپرست  ١٤٥٢٨به    ٤٥٢١سرپرست از    یمفقود  ا ی علت متارکه  

  نفر رسیده است. ٥٢٥٦٢١به 

نفر   ٦٩١٢٥٣نفر به    ٣١١٤٤٣محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی از    ، ١٤٠٠تا    ١٣٩٦های  طی سالدر  

نفر رسیده    ٤٩٥٨٧  به  نفر  ٥٧١٢٦خمینی از    امام  امداد   کمیته  حمایت  مورد  رسیده است. همچنین تعداد دانشجویان

 است. 

نفر بوده    ١٠٠٠٠٠مینی  سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خ  ٦تعداد کودکان زیر    ١٣٩٦در سال  

سال مشمول برنامه امنیت و   ٦از کل کودکان زیر    ١٣٩٦نفر رسیده است. در سال    ٥٧٥١٦به    ١٤٠٠است که در سال  

اند. این شاخص در سال نفر را پسران تشکیل داده   ٤٦٦٣٩نفر را دختران و    ٥٣٣٦١تغذیه کمیته امداد امام خمینی  

 نفر بوده است. ٢٧٦١١نفر و برای پسران  ٢٩٩٠٥برای دختران  ١٤٠٠
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 (هزار ریال)                                                               ساالنه خانوار به تفکیک مناطق جغرافیایی   درامدمتوسط هزینه و   - 1-9

 سال 
 روستایی  شهري 

 درامد  هزینه کل خالص درامد  هزینه کل خالص

1396 .................................  ٢٠١٨٤٢ ١٧٨٦٧٠ ٣٦٦٨٤٨ ٣٢٩٥٢٥ 

1397 .................................  ٢٣٣١١٤ ٢١٤٤٧٢ ٤٣٤٩٠٥ ٣٩٣٢٢٧ 

1398 .................................  ٢٩٧٠٢٢ ٢٦١٠٠٦ ٥٤١٠٠٧ ٤٧٤٣٧٩ 

1399 .................................  621392 746764 340679 420470 

1400............................. ٦٣٧١٣٢ ٥١٩١١٩ ١١٢٤٢١٧ ٩٢٥٠١٧ 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ
 

 

 

 (هزار ریال)                                                          هاي ساالنه یک خانوار به تفکیک مناطق جغرافیاییترکیب هزینه  - 2-9

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ

 

 هاي شهري و روستایی هاي خانوارترکیب هزینه - 1-9

 
 2-9مبنا: جدول 

 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

هزینه کل خالص خوراکی و دخانی غیرخوراکی هزینه کل خالص خوراکی و دخانی غیرخوراکی

شهري روستایی

1396 1397 1398 1399 1400

 روستایی  شهري  سال 

 غیرخوراکی  خوراکی و دخانی  هزینه کل خالص غیرخوراکی  خوراکی و دخانی  هزینه کل خالص

1396....................  ١١٢١٦٦ ٦٦٥٠٤ ١٧٨٦٧٠ ٢٥٢٧٧٥ ٧٦٧٥٠ ٣٢٩٥٢٥ 

1397 ...................  ١٣٤٢٢٦ ٨٠٢٤٦ ٢١٤٤٧٢ ٢٩٨٧٢٢ ٩٤٥٠٥ ٣٩٣٢٢٧ 

1398 ...................  ١٥٨٣٤٢ ١٠٢٦٦٤ ٢٦١٠٠٦ ٣٥٦٨٥٠ ١١٧٥٢٩ ٤٧٤٣٧٩ 

1399 ...................  621392 161094 460298 340679 136442 204237 

1400................ ٣١٢٠٨٥ ٢٠٧٠٣٤ ٥١٩١١٩ ٦٧٨٤٨٠ ٢٤٦٥٣٧ ٩٢٥٠١٧ 
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 در کشور  درامدهاي توزیع  شاخص  - 3-9

 سال 
ضریب  
 جینی

  ترینپرهزینهدرصد    10  نسبت هزینه
 ترین کم هزینهدرصد    10به  

ترین  پرهزینهدرصد    20  نسبت هزینه
 ترین کم هزینهدرصد    20به  

به    ترینپرهزینهدرصد    40  نسبت هزینه
 ترینکم هزینه درصد    40

1396 ..................  ٢٦/٤ ٠٠/٨ ٦٥/١٣ ٣٩٨١/٠ 

1397 ..................  ٤١/٤ ٣٦/٨ ٤٥/١٤ ٤٠٩٣/٠ 

1398 ..................  ٢٥/٤ ٩٧/٧ ٦٩/١٣ ٣٩٩٢/٠ 

1399 ..................  4006/0 96/13 13/8 32/4 

1400................ ٤٫٢٤ ٧٫٩٤ ١٣٫٤٦ ٠/ ٣٩٣٨ 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.  - ماخذ

 

 

 

 

 هاي شیوع و پوشش بیمه تامین اجتماعی نماگر - 4-9

 نسبت پشتیبانی (پوشش حمایتی) ضرب شیوع بیمه بیکاری  سال / فصل

1396 ...................................................................   ٥٫٥ ١٫٥ 

1397 ...................................................................   ٤٫٨ ١٫٨ 

1398   ..................................................................   ٤٫٦ ١٫٦ 

1399 ...................................................................   ٤/٤ ١٫٥ 

1400 ...................................................................  ٤٫٢ ١٫١ 

 ٤٫٤ ١٫٣   ...........................................................   1399بهار

 ٤٫٥ ١٫٣   .................................................... 1399تابستان  

 ٤٫٥ ١٫٤   ........................................................ 1399پاییز   

 ٤/٤ ١٫٥   ..................................................   1399زمستان  

 ٣/٤ ١٫٤   ............................................................ 1400بهار
 ٣/٤ ١٫٣   ..................................................... 1400تابستان

 ٥/٣ ١٫٢   ......................................................... 1400پاییز  

 ٤٫١ ١٫١  ....................................................   1400زمستان

 ٤٫١ ١٫١  ............................................... 1401بهار 

 وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی. - ماخذ
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                                               تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفکیک نوع  - 5-9

  سال / فصل

 اجباري  جمع  

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 ........................... ١٤٣٦٩٦٨٤ ١٨٦٨٤٣٠ ٧٧٣٩٥٩٠ ٩٦٠٨٠٢٠ ٢٢٣١٩٣٢١ ٢٦٧٩٩٣٠ ١١٣٠٣٠٢٤ ١٣٩٨٢٩٥٤ 

1397 ........................... ١٤٥٥٦٢٣٣ ١٨٩٦٢٨٠ ٧٧٠٨٩٠٨ ٩٦٠٥١٨٨ ٢٢٤١٥٧٨٥ ٢٧٦٠٧٤١ ١١٢٦٨٤٥٢ ١٤٠٢٩١٩٣ 

1398 ........................... ١٤٩٨٠٧٣١ ١٩٨٠١٦٢ ٧٩٤٦١٠٥ ٩٩٢٦٢٦٧ ٢٢٩٤٠٥١٣ ٢٨٥٣٤٣٠ ١١٥١٩٨٣٠ ١٤٣٧٣٢٦٠ 

1399 ........................... ١٤٨٣٨٧٢٧ ٢٠٠٩٦٣٩ ٨٠٦٨٤٣٤ ١٠٠٧٨٠٧٣ ٢٢٧٤٨٤٤١ ٢٨٨٦٥٦٩ ١١٦٩٨٢٣٢ ١٤٥٨٤٨٠١ 

1400 .......................... ١٤٩٤٨١٦٠ ٢١٩٥٨٧٥ ٨٢٥٠٨٨٤ ١٠٤٤٦٧٥٩ ٢٢٧٣٢٨١٩ ٣١٢٤٢٩٠ ١٢٠٠٥٧٢٥ ١٥١٣٠٠١٥ 

 ١٤٦٩٢١٧٩ ١٨٩١٨٠٣ ٧٨٦١٢٠٢ ٩٧٥٣٠٠٥ ٢٢٤٦٦٩٢٥ ٢٧٤٢٩٢٤ ١١٣٦٧٥٦٧ ١٤١١٠٤٩١ ................... 1399بهار  

 ١٤٧٦٢٤٩٠ ١٨٩٣١٥٠ ٧٩٥٧١٧٣ ٩٨٥٠٣٢٣ ٢٢٥٧٨٣٧١ ٢٧٦٢٦٨٧ ١١٥١٠٧٠٧ ١٤٢٧٣٣٩٤ ........... 1399تابستان  

 ١٤٩٠٧٦٦١ ١٩٩٢١٧٥ ٨٠٨٩٥٥٠ ١٠٠٨١٧٢٥ ٢٢٧٤٨٦٢٨ ٢٨٨٠٥٣٦ ١١٧٠٢٩٦٠ ١٤٥٨٣٤٩٦ ................. 1399پاییز  

 ١٤٨٣٨٧٢٧ ٢٠٠٩٦٣٩ ٨٠٦٨٤٣٤ ١٠٠٧٨٠٧٣ ٢٢٧٤٨٤٤١ ٢٨٨٦٥٦٩ ١١٦٩٨٢٣٢ ١٤٥٨٤٨٠١ ........... 1399زمستان  

 ١٤٨٠٢٣٣٥ ١٩٩٣٦٢٩ ٨١٤٠٢١٧ ١٠١٣٣٨٤٦ ٢٢٦٧١٤٩٨ ٢٨٢٨٦٥٩ ١١٧١٩٤١٥ ١٤٥٤٨٠٧٤ .................... 1400بهار

 ١٤٨١٩٠٢٦ ٢٠٠٩٣٥٥ ٨١٦٦٥١٤ ١٠١٧٥٨٦٩ ٢٢٦٧٥٩٣٦ ٢٩٢٦٦٣٠ ١١٨٢٤٨٧٨ ١٤٧٥١٥٠٨ ........... 1400تابستان  

 ١٠٤٣٩٣٠٨ ٢١٥٩٦٧٥ ٨٢٧٩٦٣٣ ١٠٤٣٩٣٠٨ ١٨١٨٥١٣٢ ٣٠٧٧٨٣٤ ١١٩٧٣٦٨٩ ١٥٠٥١٥٢٣ ................. 1400پاییز  

 ١٤٩٤٨١٦٠ ٢١٩٥٨٧٥ ٨٢٥٠٨٨٤ ١٠٤٤٦٧٥٩ ٢٢٧٣٢٨١٩ ٣١٢٤٢٩٠ ١٢٠٠٥٧٢٥ ١٥١٣٠٠١٥ ............. 1400زمستان

 ١٤٨٩٣١٠٠ ٢١٥١٠٧٠ ٨٢٤٢٦٧٨ ١٠٣٩٣٧٤٨ ٢٢٥٦٦٧٩١ ٣٠٧٠٦٢١ ١١٩٦٧٨٣٦ ١٥٠٣٨٤٥٧ ................1401بهار 

 
                     

 سال / فصل
 بیمه بیکاري  (*) خاص

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ........................ ٣٥٢٦٥٠ ٥٤٥٦٥ ١٥٨٤٦٧ ٢١٣٠٣٢ ٧٢٩٥٧٩٦ ٧٤٦٦٩٠ ٣٢٧٣٧٦٠ ٤٠٢٠٤٥٠ 

1397 ........................ ٣٠٩٦١٤ ٦٤١٦٥ ١٨٢٧٠٠ ٢٤٦٨٦٥ ٧٢٣٤٨٩٣ ٧٨٨٦٢٧ ٣٢٤٢٥٣٩ ٤٠٣١١٦٦ 

1398 ........................ ٧٩٢٧٥٥ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢٤٣٤٨٧٨ ٦٣٥٥٠ ١٦٢٣٩٢ ٢٢٥٩٤٢ ٧٢٠٤٩٣٨ 

1399 ....................... ٧٨٢٤١٧ ٣٣٥١٣٣٦ ٤١٣٣٧٥٣٣١٣٠٩٧ ٦٩٥٦٨ ١٤٤٤١٤ ٢١٣٩٨٢ ٧٢٧٨٧٣١ 

1400 ....................... ٣٤٦٥٣٢ ٥٧٦٢٤ ١١٥٧٧٦ ١٧٣٤٠٠ ٧٢١٩٩٤٠ ٨٥٠٤٢٥ ٣٥٠٥١٦٨ ٤٣٥٥٥٩٣ 

 7834757083864 188425 137570 50855 375647 3237411 4020886 ... ............1399بهار  

 ٣٥٠٨٩٤ ٥٣٩٢٢ ١٣٤٠٧٦ ١٨٧٩٩٨ ٧١٥٤٧٣٦ ٨٠٧٩٨٧ ٣٢٩٣٥٤٨ ٤١٠١٥٣٥ ....... ١٣٩٩تابستان  
 ٣١٧٣٩٢ ٦٢٢٦٠ ١٤٠٢٥٤ ٢٠٢٥١٤ ٧١٩٣٩١٨ ٨٠١٢٨٩ ٣٣٣٣٥٩٠ ٤١٣٤٨٧٩ . ............1399پاییز  

 ٣١٣٠٩٧ ٦٩٥٦٨ ١٤٤٤١٤ ٢١٣٩٨٢ ٧٢٧٨٧٣١ ٧٨٢٤١٧ ٣٣٥١٣٣٦ ٤١٣٣٧٥٣ ....... 1399زمستان  

 ٢٩٤٣٦٩ ٦٤٧٨٧ ١٣٦١١٢ ٢٠٠٨٩٩ ٧٢٥٧٣٦١ ٧٤٥٨٧٣ ٣٣٠٩٤٨٠ ٤٠٥٥٣٥٣ ... ............1400بهار

 ٢٨٣٨٧٥ ٦٦١٨٠ ١٣٢٢٣٧ ١٩٨٤١٧ ٧٢٥٨٠٧٩ ٨٣١٤١٤ ٣٣٩٣٣٣٩ ٤٢٢٤٧٥٣ ......... 1400تابستان

 ٢٥٩٠٢٥ ٦٠٢٠٨ ١٢١٨٩٠ ١٨٢٠٩٨ ٧١٦٩٥٤٣ ٨٣٦٣٢٠ ٣٤٣٨٠٧٠ ٤٢٧٤٣٩٠ . ............1400پاییز  

 ٢٤٦٥٣٢ ٥٧٦٢٤ ١١٥٧٧٦ ١٧٣٤٠٠ ٧٢١٩٩٤٠ ٨٥٠٤٢٥ ٣٥٠٥١٦٨ ٤٣٥٥٥٩٣ ......... 1400زمستان

 ٢٣٥٤١٨ ٥٦١٠٣ ١١١٨٩٧ ١٦٨٠٠٠ ٧١١٩٩٧٦ ٨٤٣٣٦٧ ٣٤٨٠٤٧٢ ٤٣٢٣٨٣٩ .............1401بهار 
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 )دنبالهاجتماعی برحسب جنس و به تفکیک نوع ( تامینشدگان اصلی و تبعی سازمان  تعداد بیمه  -5-9

شدگان اختیاري، حرف و مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی، باربران انفرادي و گروهی، خادمین مساجد، صیادان و   اي خاص شامل: بیمهه هاي بیمطرح *)  
 باشد.می   درامد زنبورداران و کارفرماي صنفی کم  

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  - ماخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال / فصل

 توافقی

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع 
1396 ........................  ٣٠١١٩١ ١٠٢٤٥ ١٣١٢٠٧ ١٤١٤٥٢ 

1397 ........................  ٣١٥٠٤٥ ١١٦٦٧ ١٣٤٣٠٧ ١٤٥٩٧٤ 

1398   ......................  ٣١٩٩٦٦ ١٦٩٦٣ ١٣٣٦٣٦ ١٥٠٥٩٩ 

1399 ........................  ٣١٧٨٨٦ ٢٤٩٤٥ ١٣٤٠٤٨ ١٥٨٩٩٣ 

1400 ........................ ٣١٨١٨٧ ٢٠٣٦٦ ١٣٣٨٩٧ ١٥٤٢٦٣ 

 ٣١٥٢٣٥ ١٦٧٩١ ١٣١٣٨٤ 148175  ................1399بهار  

 ٣١٠٢٥١ ٧٦٢٨ ١٢٥٩١٠ ١٣٣٥٣٨  .......... 1399تابستان

 ٣٢٩٦٥٧ ٢٤٨١٢ ١٣٩٥٦٦ ١٦٤٣٧٨  .............. 1399پاییز  

 ٣١٧٨٨٦ ٢٤٩٤٥ ١٥٨٩٩٣١٣٤٠٤٨  ........ 1399زمستان  

 ٣١٧٤٣٣ ٢٤٣٧٠ ١٣٣٦٠٦ ١٥٧٩٧٦  ................. 1400بهار

 ٣١٤٩٥٦ ١٩٦٨١ ١٣٢٧٨٨ ١٥٢٤٦٩  .......... 1400تابستان

 ٣١٧٢٥٦ ٢١٦٣١ ١٣٤٠٩٦ ١٥٥٧٢٧  .............. 1400پاییز  

 ٣١٨١٨٧ ٢٠٣٦٦ ١٣٣٨٩٧ ١٥٤٢٦٣  .......... 1400زمستان

 ٣١٨٢٩٧ ٢٠٠٨١ ١٣٢٧٨٩ ١٥٢٨٧٠ .............1401بهار 
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 اجتماعی برحسب جنس و به تفکیک نوع   تامین تعداد بیمه شدگان خاص سازمان    - 6-9

 سال / فصل
 حرف و مشاغل آزاد  جمع  

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ............................  ٣١٠٥٥٤ ٤٢٧٣٨٣ ٤٤٩١٨٤ ٨٧٦٥٦٧ ٧٢٩٥٧٩٦ ٧٤٦٦٩٠ ٣٢٧٣٧٦٠ ٤٠٢٠٤٥٠ 

1397 ............................  ٣٠٤٠١٣ ٤٧٨٩١١ ٤٨٣٠٨٠ ٩٦١٩٩١ ٧٢٣٤٨٩٣ ٧٨٨٦٢٧ ٣٢٤٢٥٣٩ ٤٠٣١١٦٦ 

1398 ............................  ٣٥١٣٥٣ ٥٠٩٤٨٤ ٥٧١٩٤٠ ١٠٨١٤٢٤ ٧٢٠٤٩٣٨ ٧٩٢٧٥٥ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢ 

1399 ............................  ٤٧٢٣٨١ ٥٢١٤٢٣ ٦٦٥٢٣٨ ١١٨٦٦٦١ ٧٢٧٨٧٣١ ٧٨٢٤١٧ ٣٣٥١٣٣٦ ٤١٣٣٧٥٣ 

1400 ............................ ٥٧٧٩٦٧ ٦٠٧٧٨٠ ٨٨٨٢٩٨ ١٤٩٦٠٧٨ ٧٢١٩٩٤٠ ٨٥٠٤٢٥ ٣٥٠٥١٦٨ ٤٣٥٥٥٩٣ 

 ٣٤٧٤٨٩ ٥٠٨٢١٩ ٥٧٧٩٩٦ ١٠٨٦٢١٥ ٧٠٨٣٨٦٤ ٧٨٣٤٧٥ ٣٢٣٧٤١١ ٤٠٢٠٨٨٦  ................... 1399بهار  

 ٣٨٣٨٠٥ ٥٣٦١٠٦ ٦١٨١٥٧ ١١٥٤٢٦٣ ٧١٥٤٧٣٦ ٨٠٧٩٨٧ ٣٢٩٣٥٤٨ ٤١٠١٥٣٥  ............ 1399تابستان  

 ٤٠٦٧٥٢ ٥٣٤١٩٥ ٦٤٨٥٧٩ ١١٨٢٧٧٤ ٧١٩٣٩١٨ ٨٠١٢٨٩ ٣٣٣٣٥٩٠ ٤١٣٤٨٧٩  .................. 1399پاییز  

 ٤٧٢٣٨١ ٥٢١٤٢٣ ٦٦٥٢٣٨ ١١٨٦٦٦١ ٧٢٧٨٧٣١ ٧٨٢٤١٧ ٤١٣٣٧٥٣٣٣٥١٣٣٦  ............ 1399زمستان  

 ٥٥١١٥٧ ٤٩١٧٦٠ ٦٦٥٤٣٩ ١١٥٧١٩٩ ٧٢٥٧٣٦١ ٧٤٥٨٧٣ ٣٣٠٩٤٨٠ ٤٠٥٥٣٥٣  ..................... 1400بهار

 ٦١٩٠٣٠ ٥٧٩٢٦٧ ٧٧١٠١٣ ١٣٥٠٢٨٠ ٧٢٥٨٠٧٩ ٨٣١٤١٤ ٣٣٩٣٣٣٩ ٤٢٢٤٧٥٣  .............. 1400تابستان

٥٣٤٨٦٢ ٥٨٨٩٤٧ ٨١٩٣٢٣ ١٤٠٨٢٧٠ ٧١٦٩٥٤٣ ٨٣٦٣٢٠ ٣٤٣٨٠٧٠ ٤٢٧٤٣٩٠  .................. 1400پاییز  
 ٥٧٧٩٦٧ ٦٠٧٧٨٠ ٨٨٨٢٩٨ ١٤٩٦٠٧٨ ٧٢١٩٩٤٠ ٨٥٠٤٢٥ ٣٥٠٥١٦٨ ٤٣٥٥٥٩٣  ..............1400زمستان

 ٦١٥٦١٨ ٦٠٧٢٧٢ ٩٢١٦٢٩ ١٥٢٨٩٠١ ٧١١٩٩٧٦ ٨٤٣٣٦٧ ٣٤٨٠٤٧٢ ٤٣٢٣٨٣٩ .................1401بهار 

 
 

 
 

 سال / فصل
 رانندگان  بافندگان 

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 .....................  

1397 .....................  

1398   ....................  ٢٩٥٥٦٧٠٠٠٠٠٠٢٨٣٤٩٨  

1399 .....................  ٢٧٢٦٣٣٥٦٢٤٢٢١٦٣٩١٨٩٠٤١٧ ٨٩٣٢٥٩ ٢٦٤٦٧٧٢٨٤٢٢٣٦٨٧٧٦
1400................. .. .. ٢٤٧٦٠٥١٩٤٢٣٢ ٥٣٣٧٣٢٤٦٥٢٠٨٦٣٤٦٣٨٦٠٧٧١٢٦٩٢٢٢٨٢٠٦٢

٩٠٢٨٥٠٢٩٠٥٢٤٠٧١٠٢ ٩٠٥٧٥٥ ٢٧٧٢٧٢ ٢٣٠٨١٨ ٢٨٩١٠٧٥٨٢٨٩  ............. 1399بهار  
 ٢٣٩٤١٦٠ ٢٨٩٣ ٨٩٨٢٧٥ ٩٠١١٦٨ ٢٧٤١١٠ ٢٢٧١٤٠ ٢٨٤٨٤٦٥٧٧٠٦  ....... 1399تابستان

 ٢٣٨٢١٣٢ ٢٨٥٦ ٨٩٤٤٤٩ ٨٩٧٣٠٥ ٢٦٩٤٢٧ ٢٢٢٤٣٠ ٥٧٠٢٩ ٢٧٩٤٥٩  ........... 1399پاییز  

 ٢٣٦٨٧٧٦ ٢٨٤٢ ٨٩٠٤١٧ ٨٩٣٢٥٩ ٢٦٤٦٧٧ ٢١٦٣٩١ ٢٧٢٦٣٣٥٦٢٤٢  ......1399زمستان  

 ٢٣٢٧٨٣٧ ٢٧٥٨ ٨٧٦٩٥٨ ٨٧٩٧١٦ ٢٥٩٢٠٦ ٢١٠٨٩٠ ٥٥٣٣٦ ٢٦٦٢٢٦  .............. 1400بهار

 ٢٣٠٦٧٢٣ ٢٧٤٣ ٨٦٩٤٩٢ ٨٧٢٢٣٥ ٢٥٣٩٩٣ ٢٠٥٥٨٩ ٥٤٤٠٢ ٢٥٩٩٩١  ....... 1400تابستان

 ٢٢٩٣٩٦٤ ٢٧٢٣ ٨٦٥٠٢٣ ٨٦٧٧٤٦ ٢٥٠١٥١ ١٩٩٧٣٧ ٥٤٠٢٥ ٢٥٣٧٦٢  ........... 1400پاییز  

 ٢٢٨٢٠٦٢ ٢٦٩٢ ٨٦٠٧٧١ ٨٦٣٤٦٣ ٢٤٦٥٢٠ ١٩٤٢٣٢ ٥٣٣٧٣ ٢٤٧٦٠٥ ..... 1400زمستان  

 ٢٢٥٨٣٠٥ ٢٦٤٩ ٨٥١٣٢٤ ٨٥٣٩٧٣ ٢٤١١٥٣ ١٨٨٢٠٨ ٥٢٢٢٨ ٢٤٠٤٣٦ ...........1401بهار 
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 اجتماعی برحسب جنس و نوع بیمه (دنباله)  تامین شدگان خاص سازمان  تعداد بیمه    - 6-9

 

 
 
 
 

 سال / فصل
 کارگران ساختمانی نام نویسی شده  اختیاري 

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 .........................  ٢٢٤٤٤٩ ٣٤ ٩٧٠٤٩٥ ٩٧٠٥٢٩ ١٦١٧٧٨٣ ٣٩٥٧٥ ٧١٣١٧٣ ٧٥٢٧٤٨ 

1397 ........................  ١٩٦٤٠٣٤ ٤ ٨٠٩٧٤٩ ٨٠٩٧٥٣ ١٧٤٨٥٤٣ ٣٨٣٤٥ ٧٦٨١٠٠ ٨٠٦٤٤٥ 

1398   .......................  ٢٠٥٢٢٧٩ ١ ٨٣١٤٠٥ ٨٣١٤٠٦ ١٦٦٩٥٥٢ ٣١١٨٢ ٧١٩٢٥٧ ٧٥٠٤٣٩ 

1399 ........................  ٢٠٧١٥٥٥ ٣ ٨٣٥٧٧٦ ٨٣٥٧٧٩ ١٦٥٧٨٧٧ ٢٦٤٥٣ ٧٠٢٠٢٧ ٧٢٨٤٨٠ 

1400 ........................ ١٩٢٩٨١٠ ٠ ٧٦٨٧٤٦ ٧٦٨٧٤٦ ١٧١٨٥٩٦ ٢٦٧٣٢ ٧١٤٥١١ ٧٤١٢٤٣ 

 ٢٠٥٣٧٠٢ ٠ ٨٣٢٧٨٤ ٨٣٢٧٨٤ ١٥٦٨٥٣٠ ٢٨١٨١ ٦٧٥١٨٥ ٧٠٣٣٦٦  ................ 1399بهار  

 ٢٠٧٤٥٤٣ ٢ ٨٤٠٤٣٥ ٨٤٠٤٣٧ ١٥٩٣٥٥٠ ٢٧٩٢١ ٦٨٤٨٥٨ ٧١٢٧٧٩  ........... 1399تابستان

 ٢٠٨٩٨١٦ ٢ ٨٤٥٠٧٨ ٨٤٥٠٨٠ ١٦٠٦٣٧٢ ٢٧٢٣٨ ٦٩٠٤٠٧ ٧١٧٦٤٥  ............... 1399پاییز  

 ٢٠٧١٥٥٥ ٣ ٨٣٥٧٧٦ ٨٣٥٧٧٩ ١٦٥٧٨٧٧ ٢٦٤٥٣ ٧٠٢٠٢٧ ٧٢٨٤٨٠  ......... 1399زمستان  

 ٢٠٣٧٩١٩ ٢ ٨٢٧١٦ ٨٢١٧١٨ ١٦٣٣٠٧٨ ٢٤٣٠٢ ٦٨٣٤٤٣ ٧٠٧٧٤٥  .................. 1400بهار

 ١٩٨٥٧٠٣ ٢ ٧٩٧٨٥٥ ٧٩٧٨٥٧ ١٦٤٠٩٧٨ ٢٦٧٩٢ ٦٩٠٣٧١ ٧١٧١٦٣  ........... 1400تابستان

 ١٩٥٣٢٩٣ ٠ ٧٨١٤٥٨ ٧٨١٤٥٨ ١٦٧٧٧٩٩ ٢٦٧٢٨ ٧٠٢٣٣٩ ٧٢٩٠٦٧  ............... 1400پاییز  

 ١٩٢٩٨١٠ ٠ ٧٦٨٧٤٦ ٧٦٨٧٤٦ ١٧١٨٥٩٦ ٢٦٧٣٢ ٧١٤٥١١ ٧٤١٢٤٣  .......... 1400زمستان

 ١٨٨١٨٦٩ ٠ ٧٤٧١٣٢ ٧٤٧١٣٢ ١٦٥٠٠٩١ ٢٥٣٦١ ٦٨٣٥٥٧ ٧٠٨٩١٨ ..............1401بهار 

 سال / فصل
 خادمین مساجد  ) *(باربران 

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ...................  ٨٢٥٥٧ ٢٧٥٤ ٣٠٣٧٤ ٣٣١٢٨ ١١٧١٥٤ ١ ٤٧٣٢٥ ٤٧٣٢٦ 
1397 ...................  ٨٤٨٩٣ ٢٨٠٤ ٣١٢٣٠ ٣٤٠٣٤ ١١٢١٥٨ ١ ٤٦٠٣٠ ٤٦٠٣١ 
1398   .................  ٧٨٦٠٢ ٢٥٠٨ ٢٨٧٢٦ ٣١٢٣٤ ١٠٧١٦٣ ١ ٤٤٤٨٥ ٤٤٤٨٦ 
1399 ...................  ٧٢٢٣٥ ٢٢٦٥ ٢٦٣٤٥ ٢٨٦١٠ ١٠١٧٢٧ ١ ٤٢٥٦٤ ٤٢٥٦٥ 

1400 ................... ٦٦٨٥٥ ٢٠٩٥ ٢٤٤٥٥ ٢٦٥٥٠ ٩٥٦٩٨ ١ ٤٠٣٤٣ ٤٠٣٤٤ 

 ٧٥٩١٤ ٢٤١٠ ٢٧٨٩٦ ٣٠٣٠٦ ١٠٥٦٩٣ ١ ٤٣٩٢٤ ٤٣٩٢٥  ........... 1399بهار  
 ٧٤٨٦٣ ٢٣٧٣ ٢٧٣٣٨ ٢٩٧١١ ١٠٤٤٣٠ ١ ٤٣٥٠٨ ٤٣٥٠٩  ..... 1399تابستان

 ٧٣٢٣٤ ٢٣٠٤ ٢٦٧٠٦ ٢٩٠١٠ ١٠٣٤١٤ ١ ٤٣١٣٨ ٤٣١٣٩  ......... 1399پاییز  

 ٧٢٢٣٥ ٢٢٦٥ ٢٦٣٤٥ ٢٨٦١٠ ١٠١٧٢٧ ١ ٤٢٥٦٤ ٤٢٥٦٥  ... 1399زمستان  

 ٧٠٨٤٧ ٢٢١٧ ٢٥٩٤٠ ٢٨١٥٧ ١٠٠٤٥٩ ١ ٤٢١٤٤ ٤٢١٤٥  ............ 1400بهار

 ٦٩٣٣٥ ٢١٧٥ ٢٥٣٦٩ ٢٧٥٤٤ ٩٨٧٩٥ ١ ٤١٥٢٠ ٤١٥٢١  ..... 1400تابستان

 ٦٨١٥١ ٢١٤١ ٢٥٠٢١ ٢٧١٦٢ ٩٧١٨٣ ١ ٤٠٩٥٤ ٤٠٩٥٥  ......... 1400پاییز  

 ٦٦٨٥٥ ٢٠٩٥ ٢٤٤٥٥ ٢٦٥٥٠ ٩٥٦٩٨ ١ ٤٠٣٤٣ ٤٠٣٤٤  ..... 1400زمستان

 ٦٥٨٥٢ ٢٠٥٣ ٢٤٠٧٥ ٢٦١٢٨ ٩٣٧٤٨ ١ ٣٩٥٧٩ ٣٩٥٨٠ ..........1401بهار 



 1401بهار  انگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایر                                                                                       اجتماعی  تامین و رفاه

121 

 )دنبالهاجتماعی برحسب جنس و نوع بیمه (  تامین شدگان خاص سازمان  تعداد بیمه    - 6-9

 سال / فصل
 کارفرماي صنفی زنبورداران و صیادان 

 اصلی
 تبعی 

 اصلی
 تبعی 

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 
1396 ...................  ٩٦٦٢٤ ٢٨٥١ ٤١٨٠٣ ٤٤٦٥٤ ٧٦٥٩ ٨٢ ٣٢٣١ ٣٣١٣ 

1397 ...................  ٢١٤٠٥١ ٨٤٢٣ ٩٨٩٠٨ ١٠٧٣٣١ ٧٦٧٩ ٧٩ ٣١٣٧ ٣٢١٦ 

1398   ..................  ٢٣٥٢٥٠ ١٠٣٥٢ ١١١٥٠٢ ١٢١٨٥٤ ٧٥٠٩ ٧٣ ٣٠١٨ ٣٠٩١ 

1399 ...................  ٢٦٢١٣٧ ١٢٩٦٦ ١٢٩٧٩٢ ١٤٢٧٥٨ ٧٣٦٦ ٧٣ ٢٩٣٥ ٣٠٠٨ 

1400 ................... ٢٩٥٢٦٨ ١٦٨٢٦ ١٥١٨١٥ ١٦٨٦٤١ ٧١٦٤ ٦٧ ٢٨٥٦ ٢٩٢٣ 

 ٢٤٠٦٩٤ ١٠٨٦٨ ١١٥٤٩١ ١٢٦٣٥٩ ٧٤٦٨ ٧٣ ٢٩٩٦ ٣٠٦٩  ........... 1399بهار  
 ٢٤٧٨٣٧ ١١٤٧٨ ١٢٠٢٩٨ ١٣١٧٧٦ ٧٤٣٨ ٧٣ ٢٩٧٣ ٣٠٤٦  ..... 1399تابستان

 ٢٥٥٣٦٢ ١٢١٩٠ ١٢٥٢٤٥ ١٣٧٤٣٥ ٧٤٠٩ ٧٣ ٢٩٥٩ ٣٠٣٢  ......... 1399پاییز  

 ٢٦٢١٣٧ ١٢٩٦٦ ١٢٩٧٩٢ ١٤٢٧٥٨ ٧٣٦٦ ٧٣ ٢٩٣٥ ٣٠٠٨ .. ..1399زمستان  

 ٢٦٩٥٣٦ ١٣٨٧١ ١٣٥٥٨٧ ١٤٩٤٥٨ ٧٣٢٢ ٧٢ ٢٩١٧ ٢٩٨٩  ............ 1400بهار

 ٢٧٦٢٨٣ ١٤٧٧٥ ١٤٠٤٣١ ١٥٥٢٠٦ ٧٢٣٩ ٧٠ ٢٨٨٦ ٢٩٥٦  ..... 1400تابستان

 ٢٨٦٩٣٤ ١٥٩٧٤ ١٤٧٠٥٣ ١٦٣٠٢٧ ٧٢٠٦ ٦٩ ٢٨٧٤ ٢٩٤٣  ......... 1400پاییز  

 ٢٩٥٢٦٨ ١٦٨٢٦ ١٥١٨١٥ ١٦٨٦٤١ ٧١٦٤ ٦٧ ٢٨٥٦ ٢٩٢٣  ..... 1400زمستان

 ٣٠٦٢١٧ ١٧٧٥٦ ١٥٨١١٥ ١٧٥٨٧١ ٧١٢٣ ٦٧ ٢٨٣٣ ٢٩٠٠  .......... 1401بهار 

 گردد.می   شمارش  خاص   شیت در   و   جدا  توافقی  و خادمین مساجد از  گروهی   و   انفرادي  باربران *)
 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  - ماخذ

 

 اجتماعی برحسب نوع  تامیناصلی و تبعی سازمان   بگیرانمستمريتعداد    - 7-9

 جمع   سال / فصل
 اصلی

 تبعی 
 بازمانده  از کار افتاده  بازنشسته  جمع  

1396 .................................  ٢٦٠٥٠٢٢ ١٥٦٧٢٨٤ ١٣٧٨٦٦ ١٧٦٧١٨٢ ٣٤٧٢٣٣٢ ٦٠٧٧٣٥٤ 

1397 .................................  ٢٧٨٦٦٩٨ ١٦٦٠٨٠٨ ١٤١٨٣٠ ١٩٢٦٤٦٣ ٣٧٢٩١٠١ ٦٥١٥٧٩٩ 

1398   ...............................  ٢٩٣٨١٣٥ ١٧٤٢٣٣٤ ١٤٤٢٠٢ ٢٠٦٧٨٦٩ ٣٩٥٤٤٠٥ ٦٨٩٢٥٤٠ 

1399 .................................  ٢٩٨٠٦٤٣ ١٨٧٩٠٣٩ ١٤١٥٥٨ ٢٢٠٨٣٠٢ ٤٢٢٨٨٩٩ ٧٢٠٩٥٤٢ 

1400 ................................. ٣١٢٣٧٤٩ ١٥٣٦٣٩٧ ١٤٢٢٢٨ ٢٣٩٨٠٧٥ ٤٠٧٦٧٠٠ ٧٢٠٠٤٤٩ 

 ٣٠٠٠٤٢٤ ١٧٨٢٩٥٣ ١٤٣٠٤٦ ٢١٢٥٥٤٣ ٤٠٥١٥٤٢ ٧٠٥١٩٦٦  ......................... 1399بهار  

 ٢٩٦٠٤٧٩ ١٨٠٨٠٧٥ ١٤١٤٠٨ ٢١٢٧٨٨١ ٧٠٣٧٨٤٣٤٠٧٧٣٦٤  ................. 1399تابستان  

 ٣٠٠٢٠١٣ ١٨٣٨٠٤٤ ١٤١٢٥٥ ٢١٥٨٦٢٤ ٤١٣٧٩٢٣ ٧١٣٩٩٣٦  ....................... 1399پاییز  

 ٢٩٨٠٦٤٣ ١٨٧٩٠٣٩ ١٤١٥٥٨ ٢٢٠٨٣٠٢ ٧٢٠٩٥٤٢٤٢٢٨٨٩٩  ................   1399زمستان  

 ٢٩٩٢٤٠٢ ١٩٠٩٦٥٧ ١٤١٢٥٣ ٢٢٦٢٢٣٢ ٤٣١٣١٤٢ ٧٣٠٥٥٤٤  .......................... 1400بهار

 ٣٠٣٤٨٢٧ ١٩٢٩٥٩٦ ١٤١٠٢٦ ٢٢٨٥٣٠٩ ٤٣٥٥٩٣١ ٧٣٩٠٧٥٨  ................... 1400تابستان

 ٣٠٠٩٥٣٦ ١٥٠٨٥٦٧ ١٤١٤٢٢ ٢٣٣٨٩٤٢ ٣٩٨٨٩٣١ ٦٩٩٨٤٦٧  ....................... 1400پاییز  

 ٣١٢٣٧٤٩ ١٥٣٦٣٩٧ ١٤٢٢٢٨ ٢٣٩٨٠٧٥ ٤٠٧٦٧٠٠ ٧٢٠٠٤٤٩  ................... 1400زمستان

 ٣٢٣٢٢٩٥ ١٥٥٥٦٥٣ ١٤٢٧٧٧ ٢٤٦٩٨٢٠ ٤١٦٨٢٥٠ ٧٤٠٠٥٤٥ .....................1401بهار 

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  - ماخذ
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 اجتماعی تامینشدگان اصلی و تبعی سازمان    تعداد بیمه  - 2-9
 

 
   7-9مبنا: جدول 

 
 
 

 تعداد اعضاي صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفکیک وضعیت بیمه   - 8-9

 سال / فصل
 بگیرمستمري  شده   بیمه کل

 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396 .......................... ١٢٩٧ ٥٨٢٩٨ ٥٩٥٩٥ ٢٥٦٧٥٩ ١٢٥٩٦٩١ ١٥١٦٤٥٠ ٢٥٨٠٥٦ ١٣١٧٩٨٩ ١٥٧٦٠٤٥ 
1397 .......................... ٢٧٠٠ ٩٣٦٤٧ ٩٦٣٤٧ ٢٩٥٠٩٥ ١٣٣٨٤٧٤ ١٦٣٣٥٦٩ ٢٩٧٧٩٥ ١٤٣٢١٢١ ١٧٢٩٩١٦ 
1398   ........................ ٣٤٤١ ١٠٧٤٨٦ ١١٠٩٢٧ ٣٣٧٠١٦ ١٤٣٩٠٠١ ١٧٧٦٠١٧ ٣٤٠٤٥٧ ١٥٤٦٤٨٧ ١٨٨٦٩٤٤ 
1399 .......................... ٤٤٢٨ ١٢٥٤٣٦ ١٢٩٨٦٤ ٤٠٩٥٢٢ ١٥٧٤٤١١ ١٩٨٣٩٣٣ ٤١٣٩٥٠ ١٦٩٩٨٤٧ ٢١١٣٧٩٧ 

1400 ......................... ٥٦٢٩ ١٤٧٥٢٩ ١٥٣١٥٨ ٥٠٥٣١٠ ١٦٨٢٥٧٧ ٢١٨٧٨٨٧ ٥١٠٩٣٩ ١٨٣٠١٠٦ ٢٣٤١٠٤٥ 

 3707 112077 115784 345581 1457907 1803488 349288 1569984 1919272  ............... 1399بهار 
 3928 116300 120228 358721 1484528 1843249 362649 1600828 1963477 .......... 1399تابستان  

 4120 12047 124167 375268 1517316 1892584 379388 1529363 2016751 ................ 1399پاییز  
 4428 125436 129864 409522 1574411 1983933 413950 1699847 2113797 .......... 1399زمستان  

 ٤٧١٠ ١٣٠٤٦٢ ١٣٥١٧٦ ٤٢٧٣٥٧ ١٥٩٨٠٩٩ ٢٠٢٥٤٥٦ ٤٣٢٠٦٧ ١٧٢٨٥٦١ ٢١٦٠٦٣٢ ................... 1400بهار
 ٥٠٠٠ ١٣٥٣٨٧ ١٤٠٣٨٧ ٤٥٠١٥٧ ١٦٢١٣٩٥ ٢٠٧١٥٥٢ ٤٥٥١٥٧ ١٧٥٦٧٨٢ ٢٢١١٩٣٩ ............ 1400تابستان

 ٥٢٩٩ ١٣٩٧٢٠ ١٤٥٠١٩ ٤٧٢٠٤٤ ١٦٤٩٨٥٩ ٢١٢١٩٠٣ ٤٧٧٣٤٣ ١٧٨٩٥٧٩ ٢٢٦٦٩٢٢ ................ 1400پاییز  

 ٥٦٢٩ ١٤٧٥٢٩ ١٥٣١٥٨ ٥٠٥٣١٠ ١٦٨٢٥٧٧ ٢١٨٧٨٨٧ ٥١٠٩٣٩ ١٨٣٠١٠٦ ٢٣٤١٠٤٥ ............ 1400زمستان

 ٥٨٨٩ ١٥٣٥٩١ ١٥٩٤٨٠ ٥٢٤٥٢٠ ١٧٠٧٥٢١ ٢٢٣٢٠٤١ ٥٣٠٤٠٩ ١٨٦١١١٢ ٢٣٩١٥٢١ ...............1401بهار 

 اجتماعی  تامینوزارت کار، رفاه و  - ماخذ
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 صندوق بازنشستگی کشوري برحسب جنس و نوع بیمه   )1(بگیرانمستمري  - 9-9

 سال / فصل
 (حقوق بگیران)   بگیران مستمري 

 از کار افتاده  بازنشسته   کل
 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396   ................  ٥٦١٥ ٧١٣٤ ١٢٧٤٩ ٤٠٦٦٦٤ ٧٠٧٨٩٤ ١١١٤٥٥٨ ٤٢٨٧١٢ ٩٤٣٤٣٤ ١٣٧٢١٤٦ 

1397   ................  ٥٩٣٤ ٧٢٣٠ ١٣١٦٤ ٤٢٩٦٠٠ ٧٣٣٥٨٦ ١١٦٣١٨٦ ٤٥٢٩٩٤ ٩٧٦٨٦٧ ١٤٢٩٨٦١ 

1398   ..............  ٦٢٦٢ ٧٢٢٥ ١٣٤٨٧ ٤٥٠٧٦٤ ٧٥٣٠٢١ ١٢٠٣٧٨٥ ٤٧٤٧٠٨ ١٠٠٢٧٨٣ ١٤٧٧٤٩١ 

1399 .................  ٦٣٩٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٧٨ ٤٦٤٩٨٧ ٧٥٩٠٣٨ ١٢٢٤٠٢٥ ٤٩٠٣٧١ ١٠٢٠٥٦٨ ١٥١٠٩٣٩ 

1400 .................. ٦٤٨٤ ٦٨٧٥ ١٣٣٥٩ ٥٠٠٦٧٢ ٧٨٤٥٣٥ ١٢٨٥٢٠٧ ٥٢٧٦٠٠ ١٠٥٨٥٠٢ ١٥٨٦١٠٢ 

 ٦٢٣٢ ٧١٧٩ ١٣٤١١ ٤٤٩٨٨٠ ٧٤٩٦٠٤ ١١٩٩٤٨٤ ٤٧٣٧٠٩ ٩٩٩٣٣٦ ١٤٧٣٠٤٥  ........   1399بهار  

 ٦٣٢١ ٧١٤٧ ١٣٤٦٨ ٤٥٠٠٧٩ ٧٤٧٩٦٥ ١١٩٨٠٤٤ ٤٧٤٣٣٢ ١٠٠٠٥٩٩ ١٤٧٤٩٣١    1399تابستان  

 ٦٣٢٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٠٨ ٤٦١٢٧٨ ٧٥٥٧٢٥ ١٢١٧٠٠٣ ٤٨٥٥٠٦ ١٠١٠٥٤١ ١٤٩٦٣٤٧  ........1399پاییز  

 ٦٣٩٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٧٨ ٤٦٤٩٨٧ ٧٥٩٠٣٨ ١٢٢٤٠٢٥ ٤٩٠٣٧١ ١٠٢٠٥٦٨ ١٥١٠٩٣٩  .. 1399زمستان  

 ٦٣٨٤ ٧٠٣٦ ١٣٤٢٠ ٤٦٤١١٦ ٧٥٥٠٠٤ ١٢١٩١٢٠ ٤٨٩٥١٩ ١٠١٧٣٣١ ١٥٠٦٨٥٠  ........... 1400بهار

 ٦٣٨٥ ٦٩٤٥ ١٣٣٣٠ ٤٦٤٢٧٥ ٧٥٢١٧٢ ١٢١٦٤٤٧ ٤٨٩٩٤٤ ١٠١٧٤٨٦ ١٥٠٧٤٣٠  ... 1400تابستان

 ٦٣٨٨ ٦٨٨٥ ١٣٢٧٣ ٤٩٥٧٤٣ ٧٨٠١٢٢ ١٢٧٥٨٦٥ ٥٢١٩٠١ ١٠٤٩٦٠٢ ١٥٧١٥٠٣  ........1400پاییز  

 ٦٤٨٤ ٦٨٧٥ ١٣٣٥٩ ٥٠٠٦٧٢ ٧٨٤٥٣٥ ١٢٨٥٢٠٧ ٥٢٧٦٠٠ ١٠٥٨٥٠٢ ١٥٨٦١٠٢  ... 1400زمستان

 ٦٤٤١ ٦٨٢٦ ١٣٢٦٧ ٥٠٠١٣٤ ٧٨١٨٧١ ١٢٨٢٠٠٥ ٥٢٦٩٩٢ ١٠٥٦٢٨٣ ١٥٨٣٢٧٥ .........1401بهار 

 

 سال / فصل
 (حقوق بگیران)   بگیران مستمري 

 ) کسورپرداز  شاغل(  اصلی  شدهبیمه شاغل متوفی بازنشسته متوفی 
 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1396   .................  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٥٧٥٢٢ ٦٠٦٥ ٥٤٩٦٠ ٦١٠٢٥ ١٠٣٦٨ ١٧٣٤٤٦ ١٨٣٨١٤ 

1397   .................  ٥٠٩٨٨٠ ٥٢١٨٧٥ ١٠٣١٧٥٥ ٦١٨٦ ٥٥١٦٨ ٦١٣٥٤ ١١٢٧٤ ١٨٠٨٨٣ ١٩٢١٥٧ 

1398   ...............  ٥٠٠٥٨٦ ٥٠٨٠٨٢ ١٠٠٨٦٦٨ ٦١٧٧ ٥٥٢٠٥ ٦١٣٨٢ ١١٥٠٥ ١٨٧٣٣٢ ١٩٨٨٣٧ 

1399 ..................  ٤٨٩٠٧٠ ٤٩٣١٩٩ ٩٨٢٢٦٩ ٦٢٨٠ ٥٥٤٩٥ ٦١٧٧٥ ١٢٧١٤ ١٩٨٩٤٧ ٢١١٦٦١ 

1400 .................. ٤٦٣٠٨٨ ٤٦٥٣٣١ ٩٢٨٤١٩ ١٤٠٢٠ ٢١١٣٢٧ ٢٢٥٣٤٧ ٦٤٢٤ ٥٥٧٦٥ ٦٢١٨٩ 

 ٥٣٦٤٤٩ ٥٣٧٣٣٣ ١٠٧٣٧٨٢ ٦٠٩٦ ٥٥٠١٨ ٦١١١٤ ١١٥٠١ ١٨٧٥٣٥ ١٩٩٠٣٦  ........   1399بهار  

 ٤٦٩٧٥٥ ٤٥٧٢٦٧ ٩٢٧٠٢٢ ٦١١٠ ٥٥٠٧٥ ٦١١٨٥ ١١٨٢٢ ١٩٠٤١٢ ٢٠٢٢٣٤  .   1399تابستان  

 ٤٨٥٥٥١ ٤٨٩٠٠٩ ٩٧٤٥٦٠ ٦١٥١ ٥٥٠١٠ ٦١١٦١ ١٢٠٥٧ ١٩٢٧١٨ ٢٠٤٧٧٥  ........ 1399پاییز  

 ٤٨٩٠٧٠ ٤٩٣١٩٩ ٩٨٢٢٦٩ ٦٢٨٠ ٥٥٤٩٥ ٦١٧٧٥ ١٢٧١٤ ١٩٨٩٤٧ ٢١١٦٦١  ... 1399زمستان  

 ٤٨٨٤٤٤ ٤٩١٩٨٦ ٩٨٠٤٣٠ ٦٢٢٠ ٥٥٢٨٩ ٦١٥٠٩ ١٢٧٩٩ ٢٠٠٠٠٢ ٢١٢٨٠١  ........... 1400بهار

 ٤٨٩٠٩٢ ٤٩٢١٠٩ ٩٨١٢٠١ ٦٢١٠ ٥٥٢٨٨ ٦١٤٩٨ ١٣٠٧٤ ٢٠٣٠٨١ ٢١٦١٥٥  .... 1400تابستان

 ٤٥٦٨٢٦ ٤٦١٠٠٨ ٩١٧٨٣٤ ٦٢٨٩ ٥٥٥٠٠ ٦١٧٨٩ ١٣٤٨١ ٢٠٧٠٩٥ ٢٢٠٥٧٦  ........ 1400پاییز  

 ٤٦٣٠٨٨ ٤٦٥٣٣١ ٩٢٨٤١٩ ١٤٠٢٠ ٢١١٣٢٧ ٢٢٥٣٤٧ ٦٤٢٤ ٥٥٧٦٥ ٦٢١٨٩  .... 1400زمستان

 ٤٦٣١٨١ ٤٦٥٥١٤ ٩٢٨٦٩٥ ١٤٠٥٨ ٢١١٩٩٣ ٢٢٦٠٥١ ٦٣٥٩ ٥٥٥٩٣ ٦١٩٥٢ .........1401بهار 

 بگیر معادل حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوري است. مستمري )1
 شود. یها برقرار موراث آن يشان در صورت داشتن وارث، برا شدگان است که مستمري، پرونده فوتیو بازنشسته متوف یمنظور از تعداد شاغل متوف )2
 ست. بیمه شده اصلی معادل شاغل کسورپرداز در صندوق بازنشستگی کشوري ا )3

 .اجتماعی تامینوزارت کار، رفاه و  - ماخذ
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 هاي پوشش و پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشور نماگر  - 10-9

 ضریب پوشش  نسبت پشتیبانی (پوشش حمایتی) سال / فصل

1396   .................................................................................................................... ٣/٤ ٩/٠ 
1397   .................................................................................................................... ٠/٤ ٧/٠ 
1398   .................................................................................................................. ٠/٤ ٧/٠ 
1399 ..................................................................................................................... ٢/٤ ٧/٠ 
1400 ..................................................................................................................... ٤٫٠ ٠٫٧ 

 ٠/٤ ٧/٠ ...........................................................................................................   1399بهار  
 ٠/٤ ٧/٠ ....................................................................................................   1399تابستان  

 ٠/٤ ٧/٠ ...........................................................................................................   1399پاییز
  ٢/٤ ٧/٠ ....................................................................................................   1399زمستان  

 ٠/٤ ٧/٠ .............................................................................................................. 1400بهار
 ٠/٤ ٧/٠ ....................................................................................................... 1400تابستان

 ٠/٤ ٦/٠ ........................................................................................................... 1400پاییز  
 ٤٫٠ ٠٫٦ ....................................................................................................... 1400زمستان

 ٤٫٠ ٠٫٦ ..........................................................................................1401بهار 

 اجتماعی. تامینوزارت کار، رفاه و  -ماخذ 
 

 کشور  ی ستینه مستمر از سازمان بهزیافت کننده کمک هزیدرهاي مددجوي  خانوار  -11-9

 سازمان بهزیستی کشور.    -ماخذ  

 کننده کمک هزینه مستمر سازمان بهزیستی کشورهاي مددجوي دریافتخانوار  - 3-9

 
 11-9مبنا: جدول 
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1000000
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1396 1397 1398 1399 1400

اجتماعی توانبخشی حق پرستاري افراد ضایعه نخاعی کمک هزینه امداد کودکان

کمک هزینه امداد  
 کودکان 

پرستاري افراد  حق  
 سال  جمع   اجتماعی  توانبخشی  ضایعه نخاعی

٥٠٥٩٢٨ ١٨٠٠١٢ ٣٢٥١٧٠ ١٦٨٧٨ ٨٢٢٩ 1396 ............................  
١٠٧٧٧٩٠ ٢٥١١٩٩ ٧٨٦٠٥٧ ٢٤٣٨٩ ١٦١٤٥ 1397 ............................  
١٣٠٥٥٦٨ ٢٥٥٦٩٢ ١٠٠٦٦٧٩ ٢٦١٤٣ ١٧٠٥٤ 1398   ...........................  
١٣٩٩ ١١١٧١٨٩ ٢٥٢٦٨٨ ٨٢١٢١٥ ٢٦٦٢٧ ١٦٦٥٩ ............................  

١٢٣٧٩٦١ ٢٥٩٠١٧ ٩٣٣٨٦٩ ٢٧٦٤٢ ١٧٤٣٣ 1400......................... 
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 حسب جنسکشور بر  یستی سالمندان تحت پوشش سازمان بهز  - 12-9

 سازمان بهزیستی کشور. - ماخذ

 کشور  یستیتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهز  -13-9
 ی اجتماع  يخدمات مشاوره و مددکار  توانی پیشگیري از کمخدمات  

 سال 
 چشم   یتنبل  يگاه غربالگر یپا ک یمشاوره ژنت

مشاور    يصدا 
 (مشاوره تلفنی)

 ي مشاوره حضور 
هاي مددکاري  کلینیک

 اجتماعی 
 ٢٥١٨٢ ٤٨٣ ٢٣١٠ ٧٤ 1396 ......................... 
 ٢٥١٨٢ ٥٧٠ ٢٨١٩ ٧٤ 1397 ......................... 
 ٢٥١٨٢ ٥٧١ ٣٠٦٢ ٧٢ 1398 ......................... 
٢٧٢ ٥٤٩ ٣٢٠٤ ٥٨ ١١١٣٤ 1399 ......................... 

٤٤١ ٣٢٥٥ ٥٢ ١١١٣٤ ٢٥٣ 1400...................... 
 

 ی توانپزشک  يهاواحد 
 سال 

 جمع  ی وتراپیزیف کاردرمانی  ی گفتاردرمان بینایی سنجی  یسنجیی شنوا یفن  يارتوپد

٤١٥ ١٣٠ ٨٢ ٧٢ ٤٧ ٦٦ ١٨ 1396 ......................... 
٤٠٨ ١٢٥ ٩٥ ٨٣ ٣٦ ٦٠ ٩ 1397 ......................... 
١٩٨ ٦٨ ٣٧ ٣٧ ٢٠ ٣٦ ٠ 1398 ......................... 

١٠ ٧١ ٤٣ ٩٢ ٨٩ ١١٨ ٤٢٣ 1399 ......................... 

٣٩٤ ١١٧ ٨٠ ٧٩ ٤٢ ٦٩ ٧ 1400...................... 
 سازمان بهزیستی کشور.   - ماخذ

 

    57                                                                                                     فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی کشور   -14-9
 جمع  در خانه مراقبت   در خانواده مراقبت  

 سال 
 جمع  پسر  دختر  جمع  پسر  دختر  جمع  پسر  دختر 

٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٨٢١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٤٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٢٨٥ 1396 ........................  
٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦١٨٢ 1397 ........................  

٨٢٦٤ ٨٨٠٧ ١٧٠٧١ ٣٩٢٩ ٤٥٣٨ ٨٤٦٧ ١٢١٩٣ ١٣٣٤٥ ٢٥٥٣٨ 1398 ....................... 
٨٠٩١ ٨٥٦٨ ١٦٦٥٩ ٣٩٤١ ٤٤٤٤ ٨٣٨٥ ٢٥٠٤٤ ١٣٠١٢ ١٢٠٣٢ ١٣٩٩ ....................... 

٢٥٨٩١ ١٣٥٤٢ ١٢٣٤٩ ٨٤٥٨ ٤٥٨٧ ٣٨٧١ ١٧٤٣٣ ٨٩٥٥ ٨٤٧٨ 1400.................... 
 سازمان بهزیستی کشور. - ماخذ

57  

 سال  جمع   مرد  زن

٦١٧٧٢٩ ٣٠١٠٩٧ ٣١٦٦٣٢ 1396 ...............................................  
٧١٢٥٦٨ ٣٤٤٨١٧ ٣٦٧٧٥١ 1397 ...............................................  
٧٨٨٨٨٧ ٣٨٠٧٦٦ ٤٠٨١٢١ 1398   ..............................................  
١٣٩٩ ٨٥٣٤٣٨ ٤١٢٩١٤ ٤٤٠٥٢٤ ...............................................  

٨٢١٨٣٥ ٣٨٨٤٤٩ ٤٣٣٣٨٦ 1400....................................... 
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                                       جنسی   هايگروهبگیر مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب جنس و به تفکیک  مددجویان معیشت - 15-9

 سال 
 ساله   ٢٠-٢٩  سنی  گروه ساله   ١٥-١٩  سنی  گروه ساله   ٥-١٤گروه سنی   ساله   ٠-٤گروه سنی  

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

1396 ............ ٢١٤٣٨ ١٧٩٣٥٤ ٢٠٠٧٩٢ ٧٧٣١٥ ٨١٨٢٦ ١٥٩١٤١ ١٢١٤٨٢ ١١٤٥٧٨ ٢٣٦٠٦٠ ١٦٣٩٧ ١٣٦٨٩ ٣٠٠٨٦ 

1397 ............ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398 ............ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٤٤٣٥١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٥٤٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٩٥٧٦ 

1399 ............ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩٤٦٨١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٨٣٧٥١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١١٩٨٩٠ 

1400........... ٣٥٨٨٥ ٢٥١٠٧٣ ٢٨٦٩٥٨ ١٧٨٦٧٧ ١٨٢٩٩٨ ٣٦١٦٧٥ ٣٢٣٢٩٩ ٣١٨٥٨٠ ٦٤١٨٧٩ ٤٧٩٢١ ٤٥٩٧٣ ٩٣٨٩٤ 
 

 سال 
 تر بیش ساله و    ٦٠  سنی  گروه ساله    ٥٠-٥٩  سنی  گروه ساله   ٤٠-٤٩گروه سنی   ساله   ٣٠-٣٩گروه سنی  

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

1396 ..........  ٤٧٣٦٦٠ ٨٥٨١٠٥ ١٣٣١٧٦٥ ٥٦٢٤٦ ٢٧٧٦٤٩ ٣٣٨٩٥ ٢٧٨٥٩ ٢٣٠٤٣٦ ٢٥٨٢٩٥ ١٢٥٠٥ ٢٣١٨٧٤ ٢٤٤٣٧٩ 

1397 ..........  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398   .........  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٣٩٠٩١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٢٨٧٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1399 ..........  ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٨٦٥٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥١١٧٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1400.......... ٥٩٢٠١٩ ١٠١٣٢٤٤ ١٦٠٥٢٦٣ ١٨٤١٤٥ ٤٢٠١٣٥ ٦٠٤٢٨٠ ١٥٨٣٤٧ ٤٦١١٠٥ ٦١٩٤٥٢ ٨٣٧١٥ ٣٩٢١٢٨ ٤٧٥٨٤٣ 

 کمیته امداد امام خمینی (ره).  - ماخذ
 
 

 مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی   -16-9

 گیرد.میعشایر را نیز در بر )1
 (ره). کمیته امداد امام خمینی  - ماخذ

 
 خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی  -17-9

 گیرد.میدر برعشایر را نیز  )1 
 کمیته امداد امام خمینی (ره)  -ماخذ 

 جمع  شهری  ) ١(روستایی 
 سال 

 خانوار  نفر  خانوار  نفر  خانوار  نفر 

١٠٤٢٩٨٩ ١٧٤٩٨٩٦ ٤٢٦١٩٠ ٧٣٢٨٥٤ ٦١٦٧٩٩ ١٠١٧٠٤٢ 1396 ....................  
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1397 ....................  

١٢٨٤٣٩٩ ١٦٣٩٠٩١ ٥٣٩٣٣٣ ٦٦٧٨٥٣ ٧٤٥٠٦٦ ٩٧١٢٣٨ 1398   ...................  
١٢٢٨٥٤٩ ١٥٨٦٥٣٦ ٥١٣٤٧٤ ٦٦٧٩٦٥ ٧١٥٠٧٥ ٩١٨٥٧١ 1399 ....................  
١٢٨٨٦٩٧ ١٦٤٣٥٨٢ ٥٤١٢٥٣ ٦٦٩١٩٠ ٧٤٧٤٤٤ ٩٧٤٣٩٢ 1400.................... 

 سال  جمع  شهری  ) ١(روستایی 

٣١٧٤٩ ٢٢٣٦٥ ٩٣٨٤ 1396 ..................................................................... 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1397 ..................................................................... 

٣٢٩٣٤ ٢٣٣٥٤ ٩٥٨٠ 1398   .................................................................... 
٣٤٦٥٦ ٢٤٤٧٣ ١٠١٨٣ 1399 ..................................................................... 
٤١٨٦٨ ٢٩٧٢٦ ١٢١٤٢ 1400 ..................................................................... 
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 تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب علت  - 18-9

 کمیته امداد امام خمینی (ره).  - ماخذ
 

 محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی   - 19-9

 (ره). ینیته امداد امام خمیکم - ماخذ
 

57  
 دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب جنس  - 20-9

 (ره). ینیته امداد امام خمیکم - ماخذ
 سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی (ره)   6کودکان زیر  - 21-9

 جمع   سال 
 بر حسب حمایت  حسب جنس بر   بر حسب اقامت 

مورد حمایت کمیته امداد   پسر  دختر  روستایی  شهري 
 امام خمینی (ره) 

غیر مورد حمایت کمیته  
 امداد امام خمینی (ره) 

1396 .............................  ٨٠٤٥١ ١٩٥٤٩ ٤٦٦٣٩ ٥٣٣٦١ ٦١٣٥٣ ٣٨٦٤٧ ١٠٠٠٠٠ 
1397 .............................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398 .............................  ١٢٣٦٧٨ ١٣٢٨٢ ٦٢١٩٥ ٧٤٧٦٥ ٧٦٨٦٦ ٦٠٠٩٤ ١٣٦٩٦٠ 

1399 .............................  ٣٣٢٢٤ ٥٤٠٨ ١٧٧٧١ ٢٠٨٦١ ٢١٦٣٤ ١٦٩٩٨ ٣٨٦٣٢ 

1400........................ ٤٧٨٥٥ ٩٦٦١ ٢٧٦١١ ٢٩٩٠٥ ٢٢٣٧٠ ٣٥١٤٦ ٥٧٥١٦ 

 . کمیته امداد امام خمینی (ره) - ماخذ

 جمع  سال 
بی سرپرستی  
به علت فوت  

 سرپرست 

ازکارافتادگی  
 سرپرست 

بیماري  
 سرپرست 

بی سرپرستی  
 به علت طالق 

معلولیت  
 سرپرست 

بی سرپرستی  
متارکه  به علت  

یا مفقودي  
 سرپرست 

 سایر   بدسرپرستی 

1396.................  ٦٨٥٠٧ ١٩٦٣ ٤٥٢١ ٤٤٦٦ ١٣٨٥٥٠ ٧١٧١٦ ٤٨٤٩٤٠ ٧٤٣٢٤١ ١٥١٧٩٠٤ 

1397 ................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٤٢٥٠٦ 

1398   ...............  ١٠٩٧٤٩ ٥٦٥٩ ٩٤٨٩ ٧٣٨٦ ٢٨١٢١١ ٢٤٣١٩٩ ٥٢٤٢١٧ ١٠٩٥١٠٥ ٢٢٧٦٠١٥ 
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