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 مقدمه

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

حاصل  "های اشتغال و بیکاری خانوارآمارگیری از ویژگي" از طریق طرحاطالعات بازار كشور  1376ز سال اگیرد. مورد استفاده قرار مي
، مورد بازنگری قرار گرفت تا به 1المللي كارویژه سددازمان بینالمللي بهتر با مفاهیم بینشددک كه به منرور بودود كیفیت و اناداب بیشمي

آغاز شک   1384اولین بار در سال   "كاررح آمارگیری نیرویط" به اجرا در آیک. "كارگیری نیرویطرح آمار"صورت طرح فعلي و با عنوان  
 و از آن زمان تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شکه است.

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

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

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

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

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

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

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

 یواحکها . نمونه پایه،است یخانوار یهایریآمارگ هیپانمونه  چوارمین ،1397از فصل بوار سال  ،اول یمرحله یریگنمونه چارچوب
 یددر موار ایبزرگ  یبلوک/آباد كیاز  يبخش ،یبلوک/آباد كی. هر خوشه، شامل شوديها( را شامل ماول )خوشه یمرحله یریگنمونه

. ساخته شکه است 1395نفوس و مسکن سال  يعموم یكوچك است كه بر اساس اطالعات سرشمار یاز چنک بلوک/آباد یامجموعه
 يبخش ام،هنگ به و مناسب چارچوب یهیتو منرور بهشوری، در نقاط  يمسکون یو واحکها يتیو تحوالت جمع رییتغهمچنین با توجه به 

 يتیجمع محکود تحوالت و رییتغ به توجه باولي  .شکنک یبردارفورست 1400در زمستان  هیپا نمونه یهاخوشه یمحکوده در خانوارها از
 شک. نررصرف نقاط نیا در یبردارفورست انجام از یيروستا نقاط در يمسکون یواحکها و

برای شاخص نرخ بیکاری ارائه گردیکه است. از  %95 3در انتشار نتایج این آمارگیری، فاصله اطمینان 1397شایان ذكر است از بوار      
سان گیری یکنرر روش شناسي آماری، این فاصله اطمینان به این معناست كه اگر از جامعه آمارگیری چنکین نمونه با روش نمونه

صله اطمینان برای مقکار واقعي نرخ بیکاری جامعه محاسده شود، انترار داریم ها یك فااستخراج شود و بر اساس هركکام از این نمونه
 از این فواصل اطمینان ، مقکار واقعي نرخ بیکاری را شامل شود. 95%

                                                 
1 -International Labour Organization (ILO) 

-Master Sample 

- Confidence Interval  
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های به عمل آمکه، به دلیل تحوالت اجتماعي صددورت گرفته در زمینه سددن ورود به بازار كار در شددایان گفت اسددت بر اسدداس بررسددي
سن    های اخسال  شورهای مختلف حکاقل  شاخص    ،سال  15یر در ك سي  كه به دلیل  ،شکه گرفته های كلیکی بازار كار در نرربرای برر

تر محاسده و ارائه  ساله و بیش  15های عمکه بازار كار كشور براساس جمعیت   شاخص  1398از فصل بوار  تحوالت مشابه در كشورمان،   
 .شکه است

  هاافتهي

تابستان نسدت به  1401تابستان و تغییرات آن در كار بازارهای ترین شاخص، عمکه1401تابستان  در آمارگیریبراساس نتایج این     
  .به تفکیك استان ارائه شکه است كار بازاری های عمکهنیز شاخص 2در جکول  .ه شکه استئارا 1در جکول  1400

 .دهکنشان ميیك نگاه  را در 1401تابستان بازار كار در های عمکه شاخص 1نمودار 
 

)ارقام به هزارنفر( 1401تابستان هاي عمده بازار كار در شاخص -1نمودار 

 

ساله   15) در سن كار  درصک جمعیت  41.0 كه دهکتر نشان مي ساله و بیش  15نرخ فعالیت( جمعیت بررسي نرخ مشاركت اقتصادی )       
نرخ مشاركت   هك دهکنشان مي نتایج  چنین. همانکقرار گرفته شاغالن یا بیکاران  گروهیعني در  ؛انکبودهاز نرر اقتصادی فعال   تر(و بیش

صادی   سدت به مردان  در اقت سدت به    نقاطدر و بین زنان ن ستایي   نقاطشوری ن ست كمرو سي رونک تغییرات نرخ م تر بوده ا شاركت  . برر
داشته است.    كاهشدرصک   0.1(، 1400تابستان  نسدت به فصل مشابه در سال قدل )    دهک كه این شاخص،  اقتصادی كل كشور نشان مي   

شتغال جمعیت       سدت ا سي ن ست كه  و بیش ساله  15برر سن كار )    37.3تر بیانگر آن ا صک از جمعیت در  شاغل  و بیش ساله  15در تر( 
 نقاط شوری بوده است.تر از تر از زنان و در نقاط روستایي بیششاخص در بین مردان بیش انک. اینبوده

 

ساله و بیشتر15جمعیت 
63،702

غیر فعال

37،590(59.0)%

(نرخ مشارکت اقتصادی)فعال 

26،112(41.0)%

(نرخ بیکاری)بیکار 

2،333(8.9)%

(نرخ اشتغال)شاغل 

23،779(91.1)%

ساعت44کمتر از 

12،093

(50.9)%

ساعت و  44اشتغال با 
بیشتر در هفته مرجع

11،686 (49.1)%
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 نرخ، سهم و نسبت: درصد( -)تعداد نفر1400تابستان  به نسبت 1401تابستان  در روستايی و شهري نقاط جنس، تفكيکبه آن تغييرات و بازاركار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كارهاي نيرويشاخص

 زن مرد كل كشور

تابستان 

1401 

تابستان 

1400 
 تغييرات

تابستان 

1401 

تابستان 

1400 
 تغييرات

تابستان 

1401 

تابستان 

1400 
 تغييرات

 371103 31507664 31878767 354875 31468758 31823633 725978 62976422 63702400 تعداد 1ترساله و بيش 15جمعيت 

مشاركت اقتصادي جمعيت  

 ترساله و بيش 15

 0.2 13.5 13.7 0.4- 68.8 68.4 0.1- 41.1 41.0 نرخ

02611217 تعداد  25901066 421110  21757834 21657738 100096 4354337 4243328 111009 

ساله و  15جمعيت غيرفعال 

 بيشتر
 260094 27264336 27524430 254779 9811020 10065799 514874 37075355 37590229 تعداد

و  ساله 15اشتغال جمعيت 

 تربيش

 0.2 11.1 11.3 0.1 63.3 63.4 0.1 37.2 37.3 نسبت

 113912 3492089 3606001 259822 19912891 20172713 373734 23404980 23778714 تعداد

ساله و  15بيكاري جمعيت 

 تربيش

 0.5- 17.7 17.2 0.8- 8.1 7.3 0.7- 9.6 8.9 نرخ

 2903- 751239 748336 159726- 1744847 1585121 162629- 2496086 2333457 تعداد

 ساله  15-24بيكاري جوانان
 1.6 37.4 39.0 3.3- 23.2 19.9 2.7- 25.7 23.0 نرخ

 20 162790 162810 37152- 467793 430641 37130- 630582 593452 تعداد

 18-35گروه سنی بيكاري 

 ساله 

 1.7- 31.0 29.3 1.5- 14.6 13.1 1.4- 17.6 16.2 نرخ

 20418- 594535 574117 146222- 1215376 1069154 166640- 1809912 1643272 تعداد

ساله و  15بيكاري جمعيت 

التحصيل تر فارغبيش

 عالیآموزش 

 1.8- 25.0 23.2 0.9- 9.7 8.8 1.2- 14.4 13.2 نرخ

 24202- 538097 513895 32627- 474130 441503 56829- 1012227 955398 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 3.1- 19.1 16.0 1.3- 17.1 15.8 1.6- 17.4 15.8 سهم

 88779- 665660 576881 211738- 3398306 3186568 300517- 4063966 3763449 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 2.0 23.9 25.9 0.3- 35.5 35.2 0.0 33.8 33.8 سهم

 97072 835726 932798 24841 7071674 7096515 121913 7907400 8029313 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 1.1 56.9 58.0 1.6 47.4 49.0 1.6 48.8 50.4 سهم

 105740 1987517 2093257 440965 9441859 9882824 546705 11429376 11976081 تعداد

 اشتغال ناقص
 0.4 4.2 4.6 0.4- 10.4 10.0 0.3- 9.5 9.2 سهم

 18591 146205 164796 51050- 2069494 2018444 32460- 2215699 2183239 تعداد

ساله  15سهم جمعيت بيكار 

التحصيل تر فارغو بيش

 عالی از كل بيكارانآموزش 

 2.9- 71.6 68.7 0.7 27.2 27.9 0.3 40.6 40.9 سهم 

 15سهم جمعيت شاغل 

تر ساله و بيش

عالی  آموزش التحصيلفارغ

 از كل شاغالن

 1.0 46.1 47.1 0.7 22.1 22.8 0.9 25.6 26.5 سهم 

 فعالیت اقتصادی است. های عمکهبخش ناشي از وجود اظوار نشکه ه بخشاختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن س -

 علت اختالف در سر جمع، ناشی از گرد کردن ارقام است. -
 باشند.جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می 1
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  ادامه و نسبت: درصد(نرخ، سهم  -)تعداد نفر1400تابستان  به نسبت 1401تابستان  در روستايی و شهري نقاط جنس، تفكيکبه آن تغييرات و كاربازار  عمده هايشاخص -1 جدول

 كارهاي نيرويشاخص

 روستايی نقاط شهري نقاط

 1401تابستان 
تابستان 

1400 
 1401تابستان  تغييرات

تابستان 

1400 
 تغييرات

 71492- 14562864 14491372 797470 48413558 49211028 تعداد 1ترساله و بيش 15جمعيت 

 ترساله و بيش 15مشاركت اقتصادي جمعيت  
 0.4- 43.5 43.1 0.0 40.4 40.4 نرخ

 99712- 6339586 6239874 310817 19561480 19872297 تعداد

 28221 8223277 8251498 486653 28852078 29338731 تعداد ساله و بيشتر 15جمعيت غيرفعال 

 ترو بيش  ساله 15اشتغال جمعيت 
 0.6- 40.7 40.1 0.4 36.1 36.5 نسبت

 110516- 5927656 5817140 484250 17477324 17961574 تعداد

 ترساله و بيش 15بيكاري جمعيت 
 0.3 6.5 6.8 1.1- 10.7 9.6 نرخ

 10804 411930 422734 173433- 2084156 1910723 تعداد

 ساله  15-24بيكاري جوانان
 1.1 17.2 18.3 4.3- 29.2 24.9 نرخ

 9500 122715 132215 46630- 507867 461237 تعداد

 ساله  18- 35گروه سنی بيكاري 
 0.6 12.4 13.0 2.0- 19.2 17.2 نرخ

 3342 299670 303012 169983- 1510242 1340259 تعداد

التحصيل تر فارغساله و بيش 15بيكاري جمعيت 

 عالیآموزش 

 1.5 17.5 19.0 1.5- 14.1 12.6 نرخ

 8039 111902 119941 64868- 900325 835457 تعداد

 اشتغال در بخش كشاورزي
 2.8- 47.6 44.8 0.7- 7.1 6.4 سهم

 215606- 2821046 2605440 84911- 1242920 1158009 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 0.2 29.1 29.3 0.2- 35.4 35.2 سهم

 21624- 1727095 1705471 143539 6180304 6323843 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 2.6 23.3 25.9 0.8 57.5 58.3 سهم

 126714 1379515 1506229 419991 10049861 10469852 تعداد

 اشتغال ناقص
 0.7 12.1 12.8 0.6- 8.6 8.0 سهم

 30677 714569 745246 63136- 1501130 1437994 تعداد

التحصيل تر فارغساله و بيش 15سهم جمعيت بيكار 

 عالی از كل بيكارانآموزش 
 1.2 27.2 28.4 0.5 43.2 43.7 سهم 

تر ساله و بيش 15سهم جمعيت شاغل 

 عالی از كل شاغالن آموزش التحصيلفارغ
 0.1- 8.9 8.8 0.9 31.3 32.2 سهم 

فعالیت اقتصادی است. های عمکهبخش ناشي از وجود اظوار نشکه ه بخشاختالف در جمع كل شاغالن با جمع شاغالن س -

 گرد کردن ارقام است.علت اختالف در سر جمع، ناشی از  -
 باشند.جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می 1
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شتغال در بخش   سي ا شان مي  برر صادی ن صک بیش  50.4 دهک كه بخش خکمات باهای عمکه فعالیت اقت شتغال را به خود   در سوم ا ترین 
درصک قرار دارنک. سوم شاغالن بخش كشاورزی      15.8و كشاورزی با   33.8های صنعت با  اختصاص داده است. در مراتب بعکی، بخش  

ستان  در  سال قدل      1401تاب شابه  صل م سدت به ف صک  1.6 ن شاغالن    و كاهش در صک   1.6 خکماتبخش سوم  شته افزایش در ست.  دا  ا
 سوم شاغالن بخش صنعت نیز بکون تغییر باقي مانکه است.

همچنین بر اساس فاصله  انک.بودهبیکار  ،درصک از جمعیت فعال 8.9كه  دهکتر نشان ميساله و بیش 15سي نرخ بیکاری جمعیت برر 
آمکه است؛ بکین معني كه این فاصله درصک بکست  8.9درصک با نقاه مركزی  9.3درصک تا  8.5نرخ بیکاری كل كشور بین  %95اطمینان 

ردان نرخ بیکاری در بین زنان نسدت به ماساس این نتایج،  بر گیرد.درصک، مقکار واقعي نرخ بیکاری كل كشور را دربر مي 95با اطمینان 
ک كه این شاخص، دهميوده است. بررسي رونک تغییرات نرخ بیکاری كل كشور نشان تر بروستایي بیش نقاطشوری نسدت به  نقاطدر و 

 است. یافته كاهشدرصک  0.7(، 1400تابستان نسدت به فصل مشابه در سال قدل )

شاخص  این  انک.بودهبیکار درصک از جمعیت فعال این گروه سني    23.0حاكي از آن است كه   ساله  15-24بررسي نرخ بیکاری جوانان    
ن تر بوده است. بررسي رونک تغییددددرات نرخ بیکاری جوانا  در بین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي بیش    

 .یافته است كاهشدرصک  2.7دهک كه این شاخص نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله كل كشور نشان مي 24-15

شاخص  این  .انکبودهبیکار ساله   18-35 درصک از جمعیت فعال  16.2نیز حاكي از آن است كه   ساله  18 - 35 گروه سني نرخ بیکاری   
 گروه سنيبررسي رونک تغییدرات نرخ بیکاری   .تر بوده استدر بین زنان نسدت به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي بیش

 است. یافته كاهشدرصک  1.4دهک كه این شاخص نیز نسدت به فصل مشابه در سال گذشته ساله نشان مي 18 - 35
 

سي نرخ   صیل      15بیکاری جمعیت برر شتر فارغ التح شان مي آموزش ساله و بی صک   13.2دهک عالي، ن صیل  جمعیت فعاز در ال فارغ التح
سدت  در بین ز نرخاین انک. عالي بیکار بودهآموزش  شوری   نان ن سدت به نقاط  ستایي ن سي   .ست تر بوده ابیش به مردان و در نقاط رو برر

 .تاس نسدت به فصل مشابه سال قدل 1401تابستان در  درصکی 1.2حاكي از كاهش نرخ این رونک تغییدرات 

شان مي     شتغال ناقص ن صک جمعی  9.2كه  دهکسوم ا شتر    15 شاغل  تدر شتغال ناقص   ،ساله و بی شاخص در بین  این . انکبودهدارای ا
نسدت به فصل مشابه  1401تابستان سوم اشتغال ناقص در  تر از نقاط شوری بوده است.تر از زنان و در نقاط روستایي بیشمردان بیش

 پیکا كرده است. كاهشدرصک  0.3 سال قدل

 ،طور معمولبه ،درصک شاغلین   39.6دهک، تر نشان مي ساعت و بیش  49تر با ساعت كار معمول  ساله و بیش  15 بررسي سوم شاغلین     
شان مي      در هفته كار ميتر و بیشساعت   49 ست ن سته ا شای شاخص كه یکي از نماگرهای كار  سوم زیادی  كننک. این  شور  از  دهک در ك

 داشته است. درصک افزایش 0.1این شاخص نسدت به فصل مشابه سال قدل  كننک.ميتر از استانکارد كار شاغلین بیش

 
است. این سوم در بین زنان نسدت    درصک بوده   40.9عالي از كل بیکاران آموزش سوم جمعیت بیکار فارغ التحصیل    1401تابستان  در 

شان مي  به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات        ص  دهک این شاخص ن شابه  كه نسدت به ف ل م
 ست.ا داشته افزایشدرصک  0.3سال قدل 
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است. این سوم در بین زنان نسدت  بوده درصک 26.5عالي از كل شاغالن آموزش سوم جمعیت شاغل فارغ التحصیل   1401تابستان  در 
شان مي  این شاخص  به مردان و در نقاط شوری نسدت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات       ص  دهک ن شابه  كه نسدت به ف ل م

 درصک افزایش داشته است. 0.9سال قدل 
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 .دهکنشان مي 1400در مقایسه با تابستان  1401تر را به تفکیك استان در تابستان ساله و بیش 15های عمکه بازار كار برای جمعیت برخي از شاخص 2جکول 

1400تابستان در مقايسه با  1401تابستان  به تفكيک استان در ترساله و بيش 15جمعيت  هاي عمده بازار كارشاخص -2جدول   )درصد( 

 استان

 نرخ بيكاري نسبت اشتغال نرخ مشاركت اقتصادي

1401  تابستان 1400  تابستان  1401 تابستان  1400  تابستان   
تابستان  1401تابستان 

 % 95فاصله اطمينان ايبرآورد نقطه 1400

 9.6 (8.5-9.3) 8.9 37.2 37.3 41.1 41.0 كل كشور

(26.-19.) 7.7 39.3 37.5 42.7 40.6 آذربایجان شرقي  7.9 

46.0 46.3 42.8 41.9 7.0 (.48-.55)آذربایجان غربي  9.5 

47.5 45.8 42.0 42.9 11.7 (4.11-.39)اردبیل  6.4 

42.2 41.3 37.7 36.1 10.6 (2.41-.98)اصفوان  12.6 

(76.-39.) 8.0 36.0 36.4 39.7 39.5 الدرز  9.1 

(54.-78.) 6.6 32.1 30.3 34.6 32.5 ایالم  7.3 

(75.-0.01) 7.9 34.4 35.9 38.4 39.0 بوشور  10.5 

(06.-48.) 7.2 37.9 37.4 41.5 40.3 توران  8.9 

(56.-59.) 8.0 36.6 38.8 41.8 42.1 چوارمحال و بختیاری  12.4 

(26.-59.) 7.8 39.0 35.9 42.2 38.9 خراسان جنوبي  7.6 

(75.-68.) 7.2 37.3 39.3 40.3 42.4 خراسان رضوی  7.5 

(07.-1.51) 9.2 40.4 39.6 45.6 43.6 خراسان شمالي  11.4 

(3.71-7.51) 15.6 34.4 33.5 40.2 39.7 خوزستان  14.3 

(14.-07.) 5.5 43.7 46.6 46.7 49.4 زنجان  6.5 

(54.-18.) 6.3 34.4 35.9 36.8 38.4 سمنان  6.5 

(39.-3.51) 11.4 29.7 29.6 33.4 33.4 سیستان و بلوچستان  11.2 

(55.-98.) 7.2 34.3 33.4 36.7 36.0 فارس  6.4 

(06.-29.) 7.6 40.7 40.6 43.3 43.9 قزوین  6.2 

(96.-99.) 8.4 32.9 33.5 36.0 36.5 قم  8.5 

(48.-1.91) 10.2 38.6 38.6 42.6 43.0 كردستان  9.6 

(95.-0.41) 8.1 35.8 36.8 40.3 40.0 كرمان  11.1 

(0.21-7.01) 13.6 38.2 37.3 44.4 43.2 كرمانشاه  14.0 

(56.-0.81) 8.7 31.3 31.0 34.8 34.0 كوگیلویه و بویراحمک  10.2 

(95.-39.) 7.6 34.3 34.5 37.5 37.3 گلستان  8.5 

(36.-29.) 7.8 39.2 42.6 44.4 46.1 گیالن  11.6 

(0.01-3.31) 11.7 37.1 36.5 42.0 41.3 لرستان  11.8 

(6.3-9.1 7.7 40.2 41.2 42.9 44.7 مازنکران ) 6.3 

(05.-87.) 6.4 34.3 34.1 37.1 36.4 مركزی  7.7 

(8.81-6.52) 22.6 36.0 31.7 44.0 40.9 هرمزگان  18.2 

(47.-1.21) 9.3 39.5 41.5 42.3 45.7 همکان  6.5 

(16.-29.) 7.7 41.9 40.5 48.5 43.8 یزد  13.6 
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 تعاريف و مفاهيم

 

بر اساس  و بین المللي جکیکكه ممکن است از تعاریف و مفاهیم  مار ایران تا جایيآنیروی كار مركز آمارگیری گیری اشتغال و بیکاری در طرح انکازه
 .كنکتدعیت مي ،( 1983ICLS) برگزار گردیک 1983كه در سال  1دهمین كنفرانس بین المللي آمارشناسان كارسیز

 

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

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

ه ( ماه میاني هر فصل است كتقویمي )شنده تا جمعه وضع فعالیت، دومین و سومین هفتهزمان آماری برای تعیین  زمان آماري )هفته مرجع(:

 شود. مرجع نامیکه مي هفته

ان را طور موقت كارش مرجع، طدق تعریف كار، حکاقل یك ساعت كار كرده و یا بنا به دالیلي به  تر كه در طول هفتهساله و بیش  15د افرا شاغل: 

فامیلي  كننک )كاركنانترک كرده باشنک. افرادی كه بکون دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسدت خویشاونکی دارنک، كار مي    
ر تولیک د طور مسددتقیمبهدهنک، یعني محل كارآموزی انجام مي با فعالیت مؤسددسددهزی فعالیتي در ارتداط كارآمو ون مزد(؛ كارآموزاني كه در دورهبک

صالني كه در هفته    خکمات ارائه كاال یا  ستنک؛ مح سلح به مرجع ماابق تعریف، كار كرده سویم ه كادر  صورت انک و تمام افرادی كه در نیروهای م
افراد  هایازجمله گروه ،نیروهای نرامي و انترامي( داران و سربازان وظیفهی مسلح شامل پرسنل كادر، درجه   )نیروهاكننک دائم یا موقت خکمت مي

 شونک. شاغل محسوب مي

)دارای اشددتغال مزدبگیری یا مرجع فاقک كار باشددنک  در هفته -1دارا باشددنک   زمانهمكه سدده ضدداباه را به طور  تراله و بیشسدد 15اد افر بيكار:

منرور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا   )اقکامات مشخصي را به   هفته قدل از آن جویای كار باشنک   مرجع و سه  در هفته -2تغالي نداشنک(؛  خوداش 
كه  افرادی. برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي، آماده برای كار باشنک   بعک از آن  مرجع و یا هفته تهدر هف -3 عمل آورده باشنک( وداشتغالي به  خ
 شونک.سوب ميانک، نیز بیکار محدلیل آغاز به كار در آینکه و یا انترار بازگشت به شغل قدلي جویای كار ندوده، ولي فاقک كار و آماده برای كار بودهبه
 

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

شتغال ناقص  ش     :ا شامل تمام  شتغال ناقص  ست كه در هفته افراد دارای ا سركار یا غایب موقت از محل كار بوده و به     اغالني ا ضر در  مرجع، حا

، خواهان و ساعت كار كرده  44تر از تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كم  دالیل اقتصادی نریر ركود كاری، پیکا نکردن كار با ساعت كار بیش  
 انک.آماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده

 

 

 

 

 

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

 



  1401اتبستان كار چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

          كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي 

9 

 

 .100در ضرب در سن كار، )شاغل و بیکار( به جمعیت جمعیت فعالنسدت عدارت است از 

 

 

 .100در ضرب ،در سن كاربه كل جمعیت یا  جمعیت شاغلنسدت عدارت است از 

 

 =  نسبت اشتغال                                                                                   × 100                                                              

.100در ضرب ،)شاغل و بیکار( بیکار به جمعیت فعالجمعیت نسدت عدارت است از 
 

 . 100در ) شاغل و بیکار(، ضرب عدارت است از نسدت جمعیت شاغل به جمعیت فعال

 

.100در  ضرب ،ساله 15-24به جمعیت فعال  ساله 15-24 جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 
 

 

 

.100در  ضرب ، ساله 18-35به جمعیت فعال  ساله 18-35 جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 
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 .100در  ضربعالي،  آموزشفارغ التحصیل  به جمعیت فعال عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از  

 

 عالي آموزش النفارغ التحصی

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15بیکار جمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  جمعیت بیکارنسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15سوم جمعیت بیکار 

 

 .100در  ضربتر، ساله و بیش 15 شاغلجمعیت كل به  عالي آموزشفارغ التحصیل  شاغلجمعیت نسدت عدارت است از 

 

 عالي آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15 شاغلسوم جمعیت 

 
 

 .100در  ضرب ،ترساله و بیش 15 جمعیت شاغل به دارای اشتغال ناقصتر ساله و بیش 15جمعیت نسدت عدارت است از     
 

 

 

 

 
 

 

 عالي آموزش لفارغ التحصی
  

 عالي آموزش لفارغ التحصی
 

 

ترساله و بیش 15جمعیت بیکار    

 

 يعال آموزش فارغ التحصیل ترساله و بیش 15 

 

 

ترساله و بیش 15 شاغلجمعیت    

 

 يعال آموزش التحصیلتر فارغساله و بیش 15 

 

 


