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  مرکز آمار ایران پیشگفتار
هاي اجتماعی و اي را در تمامی عرصه، تحوالت گسترده(ICT)و ارتباطات  اطالعاتدر سالیان اخیر فناوري 

به سرعت در  امروز اي است که دنیايگونهبر جوامع بشري به اقتصادي بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن
ي اي که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفادهاست. جامعه ي اطالعاتیجامعهحال تبدیل شدن به یک 

در ابعاد مختلف  ICTکننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات مفید از دانش، داراي نقشی محوري و تعیین
امروزي و آینده جوامع بشري به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاري از زندگی 

ک دهکده یعنوان ین وضعیت موجب گردیده تا از جهان بها .را به خود معطوف کرده است کشورهاي جهان
بشر امروز مطرح گردد. با  يازهاین نیتراز مهم یکیعنوان ارتباطات بهاطالعات و شود و امکانات بخش اد ی

 یو زندگکاربرد همگانی عرصه و ارتباطات و ورود آن به  اطالعات هايت فناوريیدر نظر گرفتن اهم
از مسائل  یکیعنوان به هابه آن یو ارتباطات و دسترس اطالعات هاياز فناوري يرخوردارزان بی، میاجتماع

ر یشرفت سایپ يبرا يبستر ICT بخش مربوط به يهاتیرود. در واقع فعالیشمار مدر جامعه به پر اهمیت
  ها را به دنبال دارد. شرفت آن بخشیآن، رشد و پ یاست و گستردگ ياقتصاد يهابخش
 ير آن در توسعهیتأث یابیش و ارزین پایو همچن ICT يدر حوزه يگذاراستیو س يزیرمنظور برنامهبه

ار ینترنت، بسیو استفاده از ا یدسترس ينهیر در زمیپذسهی، وجود آمار و اطالعات مقايو اقتصاد یاجتماع
» رانیمرکز آمار ا«نه، ین زمیدر ا ين اطالعات و خأل آماریت ایر قابل انکار است. باتوجه به اهمیضروري و غ

نترنت یکننده از انترنت (تعداد افراد استفادهیب نفوذ ایضر يمنظور محاسبهف خود و بهیوظا يدر راستا
اقدام به  1389 و 1387 يها، درسالیالمللنیب يهاشاخص یت) در کشور و برخینفر جمع 100هر  يازابه
مرکز آمار «ي نامهپیرو تفاهم 1391. در سال کرد» نترنتیان ااز کاربر يریطرح آمارگ« يه و اجرایته
و متعاقب آن شرکت نمایندگان دو طرف و نیز کارشناسان » سازمان فناوري اطالعات ایران«و » رانیا

) در UNCTAD» (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل«) و ITU» (المللیي مخابرات بیناتحادیه«
المللی در ژنو سویس برگزار شده بود، بر انجام یک ي مخابرات بینرف اتحادیهاي که از طنشست سه روزه

در کشورهاي عضو تاکید شد. بر این اساس مرکز آمار ایران در  ICTي آمارگیري تخصصی در زمینه
ي افراد از فناوري اطالعات و استفادهو خانوارها  ورداريخبر طرح آمارگیري« 1392زمستان سال 

هاي به عنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخص» سازمان فناوري اطالعات ایران«ا به سفارش ر» ارتباطات
جدداً مذکور مطرح تهیه و اجرا کرد. » آمار يپژوهشکده« يفناوري اطالعات و ارتباطات کشور و با همکار

  اجرا گردید. 1394زمستان سال در 
ب نفوذ ی(از جمله شاخص ضرICT ي ینهشاخص خانواري در زم 18، آمارگیرين یبر اساس نتایج ا

تا بر اساس  شدنترنت در جهان موجب یاستفاده از ا ی. شایان ذکر است که گستردگشدنترنت) محاسبه یا
در  1392در سال  ITUکه از طرف  یمخابرات جهان يهاشاخص اولین نشست گروه کارشناسینتایج 

ماه گذشته  12، از اولیودن افراد بر خالف دو آمارگیري نترنت بیل برگزار شد، شرط کاربر ایبرز يسائوپائولو
اتالق  ینترنت به کسی، کاربر ا1394و  1392 هايدر آمارگیري سال یعنیابد، یماه گذشته کاهش  3به 

نترنت استفاده یبار از اکی، حداقل يریتا زمان آمارگ يریماه قبل از زمان آمارگ 3که در طول  است شده
  .باشدکرده 



  

 
 

خانوار نمونه در کشور، اطالعات مربوط به  24659با مراجعه به  يریاین طرح، مأموران آمارگ يرادر اج 
کردند. براي ثبت  آمارگیري ينامهها اخذ و در پرسشآن يبا اعضا يحضور يق مصاحبهیخانوارها را از طر
آما و ناظر اس مسئول، دادهن، کارشنیر، بازبینفر آمارگ 291، تعداد آمارگیرياین  نتایج اجرا و استخراج
  اند. مشارکت داشته

سازمان فناوري اطالعات «جهانگرد ریاست محترم مهندس هاي جناب آقاي دانم از حمایتدر پایان الزم می
صمیمانه تشـکر نمـایم. همچنـین الزم    » مرکز آمار ایران«و جناب آقاي دکتر عادل آذر ریاست سابق » ایران

مرکـز آمـار   «، »سـازمان فنـاوري اطالعـات ایـران    «مدیران و کارشناسان محترم  است از زحمات آن گروه از
کـه در  » کشور هايسازمان برنامه و بودجه استانآمار و اطالعات  معاونت«و نیز » ي آمارپژوهشکده«، »ایران

  ما را یاري دادند، تقدیر و تشکر نمایم. اجراي این طرح
 التوفیق ...من ا                                                                                            

 یدعلی پارساما                                                                                                 
  ایران آمار مرکز یسیر                                                                                                  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  سازمان فناوري اطالعات ایران پیشگفتار
در طی چند دهه گذشته، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملـی محورهـاي کلیـدي برنامـه توسـعه اغلـب کشـورها        

هـاي نـوین ماننـد فنـاوري نـانو،      يهـاي توسـعه خـود بـه فنـاور     اند. در سالیان اخیر، کشورها در برنامهبوده
زیست و سرمایه انسانی فناوري و فناوري اطالعات و ارتباطات، و موضوعاتی مانند توسعه پایدار، محیطزیست

اند. هم اکنون، نقش تحولی فناوري در اقتصاد جهان امـري پذیرفتـه شـده اسـت. در     اي داشتهنیز توجه ویژه
عنوان یک فناوري در اقتصاد جهان امري پذیرفتـه شـده اسـت. در    ات بهاین میان، فناوري اطالعات و ارتباط

عنوان یک فناوري کلیدي و توانمندسـاز در راسـتاي دسـتیابی بـه     این میان، فناوري اطالعات و ارتباطات به
المللی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار نقـش  اهداف کالن توسعه ملی و همچنین اهداف بین

هـاي ملـی، فنـاوري اطالعـات و     کند. بر همین اسـاس، در بسـیاري از راهبردهـا و سیاسـت    ري ایفا میمحو
هایی مانند اشتغال، آموزش، سالمت، حکمرانـی  عنوان عاملی توانمندساز در توسعه پایدار و حوزهارتباطات به

تغال و درآمـدهاي ملـی را   تـوان اشـ  شود. با اتکاء به فنـاوري و نـوآوري مـی   و کسب و کار در نظر گرفته می
افزایش داد. صنعت امروز کشور نیازمند فناوري، مهارت و کارآمدي براي همگام شدن با توسعه اسـت. در ده  
سال آینده نیازمند یک جهش بزرگ در توسعه کشور هستیم و در همین راسـتا، دولـت جمهـوري اسـالمی     

ی بـه وجـود آوردن ایـن جهـش بلنـد در توسـعه       اي زیرسـاخت فناوري اطالعـات و ارتباطـات را مؤلفـه   ایران،
رود که فناوري اطالعـات و ارتباطـات در نقـش    داند و این انتظار میاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور می

گیـر  یک توانمندساز و همچنین در نقش یک بخش اقتصادي کلیدي، به ارائه سریع، خدمات یا کیفیت، همه
نفعان جامعه اطالعاتی کمک نماید و سـهم خـود را در   یمکان به تمامی ذو مقرون به صرفه در هر زمان و هر 

  تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد. 
سنجش و پایش عملکرد جامعه اطالعاتی جمهـوري اسـالمی ایـران و بررسـی تـأثیرات فنـاوري اطالعـات و        

یان اخیـر مـورد توجـه    ارتباطات در دستیابی به اهداف توسعه ملی و بخشی موضوعی است که در طـی سـال  
ها و آمارهاي دقیـق و قابـل مقایسـه و    گذاران کشور بوده است و به منظور تولید دادهگذاران و قانونسیاست
 3ربط، بـر اسـاس تبصـره    هاي تحلیلی آن به مراجع ذيدهی و انجام مستمر این پایش و ارائه گزارشسامان
ی ایران، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مؤظـف شـده   قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالم 46ماده 

هـاي  لمللـی، نظـام پـایش شـاخص    ااي و بینها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقهاست که براي ارزیابی شاخص
فناوري اطالعات و ارتباطات را تدوین نماید. بر اساس این بند و با عنایت بـه مصـوبه هیئـت وزیـران، کلیـه      

خانـه  و مؤسسات غیردولتی به ارائه اطالعات و آمار مورد نیـاز و مـرتبط، بـه ایـن وزارت     هاي اجراییدستگاه
ریـزي و نظـارت راهبـردي فنـاوري     هستند. در این چارچوب سازمان فناوري اطالعـات ایـران (مرکـز برنامـه    

هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در کشـور و      عنـوان مجـري نظـام پـایش شـاخص     اطالعات کشـور) بـه  
هـاي اجرایـی ابـالغ نمـوده اسـت.      کننده ملی در این حوزه، نظام پایش را تدوین و به همه دستگاهاهنگهم

هـاي  اي از نشانگرها و آمارهـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در ایـن نظـام، از طریـق آمـارگیري        مجموعه
ا چگونگی و محل دسترسـی  هاي خانوار بینشی با ارزش در رابطه باید. آمارگیريدست میتخصصی خانوار به

به ارزیابی تـأثیرات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر       و به فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از آن ارائه
هـا منبـع بـا ارزشـی از آمارهـاي فنـاوري       کنند. به همین خاطر، این آمارگیريروري زندگی مردم کمک می

هـاي خـانوار بـراي نظـارت بـر اهـداف ملـی و        ر آمـارگیري هاي مبتنـی بـ  اطالعات و ارتباطات هستند. داده



  

 
 

 يو محاسـبه  WSIS ،Connect 2020 Agendaهزاره، اهـداف   يهالمللی توسعه مانند اهداف توسعبین
  ) مورد نیاز هستند. IDIفناوري اطالعات و ارتباطات ( يشاخص توسعه

طـرح  راهبردي خود با مرکز آمار ایران انجـام   ينامه، سازمان فناوري اطالعات ایران پیرو تفاهمبر این اساس
 1394 و 1392 هايدر سالي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات استفادهو خانوارها  ورداريخبر آمارگیري

را طی قراردادي به مرکز آمار ایران به عنوان نهاد تخصصی آمارهاي رسمی کشـور واگـذار نمـود. آمـارگیري     
بـه انجـام رسـید و     1394سـتان  مدر زطرح در کل کشور توسط مرکز آمار ایـران   اینرین اجراي خآمیدانی 

توسط مرکز آمار ایران نهایی گردیـد. ایـن نشـریه، گـزارش نهـایی ایـن طـرح         1395نتایج آن در مرداد ماه 
المللی مخابرات بـه انجـام رسـیده    نبی ياتحادیه يهاي ذکر شدهآمارگیري است که بر اساس آخرین توصیه

المللی مخابرات، این طرح اولین طرح آمارگیري در کشورهاي جهان بین ياتحادیهت. بر اساس اعالم نظر اس
 1392در سـال   ITU-WTIS ي مصوب در اجالسها و تغییرات در نشانگرهاآخرین توصیه مطابقاست که 

، مـورد اسـتفاده   مکزیک به انجام رسیده است. امیدوارم نتـایج بسـیار ارزشـمند حاصـل ایـن آمـارگیري      در 
هاي اقتصـادي مختلـف کشـور، حـوزه دانشـگاهی و      گران و فعاالن بخشریزان، تحلیلگذاران، برنامهسیاست

  پژوهشی کشور قرار گیرد. 
ها و رهنمودهاي ارزشمند مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، دانم تا از حمایتدر انتها الزم می

ریاست محترم مرکز آمار ایران تشکر صمیمانه بنمایم. همچنـین، از زحمـات و    پارساو همچنین جناب آقاي 
ي آمـار و همچنـین مجـري    هاي مجدانه مدیران و کارشناسان محترم مرکز آمار ایران و پژوهشـکده گیريپی

ریـزي و نظـارت راهبـردي    هاي فناوري اطالعات و ارتباطات کشور مستقر در مرکز برنامهنظام پایش شاخص
هـاي مـؤثر و   وري اطالعات سازمان فناوري اطالعات ایـران، کارشناسـان فعـال در ایـن مرکـز و همکـاري      فنا

مستمر مشاورین ارشد این مرکز در بخش خصوصی و دانشگاهی کشور در انجـام ایـن طـرح تقـدیر و تشـکر      
 کنم. می

  
  
  
  
  
  
  

 نصراله جهانگرد 
  معاون وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات،

  رییس سازمان فناوري اطالعات ایران  
 اطالعاتی ایران يجامعه يو رییس کمیته



 

  
 اندداشته این طرح يو اجرا نظارت یزي،ربرنامه ،گیريتصمیم بیشترین سهم را در که مدیران و کارشناسانی

 
 هاي آماري و آمارهاي ثبتی، مرکز آمار ایرانمعاون طرح، آقاي علیرضا زاهدیان  
 ي آماررییس پژوهشکده، خانم زهرا رضایی قهرودي 
 هاي فناوري مجري طرح نظام پایش شاخصریزي و نظارت راهبردي و همرکز برنارییس م زادگان،مداوود کری آقاي

  سازمان فناوري اطالعات ایران، طالعات و ارتباطات کشورا
 مدیرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی، مرکز آمار ایران، آقاي علیرضا رضایی  
 گیري، مرکز آمار ایرانهاي نمونهشناسی آمارگیري و طرحمدیرکل دفتر روش، خانم افسانه یزدانی  
 ي پژوهشکده پژوهشی سابق معاونو  مرکز آمار ایران لکردمیش عریزي و پاهمبرنامدیرکل دفتر ، آقاي کاوه کیانی

  آمار
 سازمان ، فناوري اطالعات و ارتباطاتریزي و نظارت راهبردي همرکز برنام معاون علی شکوهی بیدهندي، آقاي

  فناوري اطالعات ایران
 ایرانمشاور ارشد پروژه در سازمان فناوري اطالعات ، زاده شیرازيالهآقاي محمدرضا آیت  
 کارشناس مسئول پروژه در مرکز آمار ایران، فرآقاي حمیدرضا پویان  
  ي آمارپژوهشی، پژوهشکده تمعاونرزي، سرپرست مایوب فراآقاي  
 کارشناس مسئول پروژه در سازمان فناوري اطالعات ایران، خانم پریناز مالک تبریزي  
  ایران گیري، مرکز آمارکارشناس مسئول طرح نمونهی، مرحیعلی آقاي  
 کارشناس پروژه، سازمان فناوري اطالعات ایران، خانم فریبا حسنی  
 طرح موضوعی، مرکز آمار ایران يکارشناس تهیه، آقاي ناصر ملکی  
 طرح موضوعی، مرکز آمار ایران يکارشناس تهیه، آقاي مهدي مداح  
 طرح موضوعی، مرکز آمار ایران يتهیهکارشناس ، آقاي اکبر رزمیار  
 کارشناس پروژه، سازمان فناوري اطالعات ایران، لهجهخوش آقاي بهزاد  
 گیري، مرکز آمار ایرانکارشناس تهیه طرح نمونه، آقاي محمدرضا ریحانی  
  



 

  فهرست مندرجات
   

  صفحه                عنوان      
  1  ...................................................................................................................................................................  طرح یکل مشخصات

  6  .........................................................................................................................................................................میمفاه و فیتعار
  15  .........................................................................................................................................................  يآمار يهاافتهی يدهیگز

 15 ..............................................................................ویراد به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 

 16 .........................................................................ونیزیتلو به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 

 16 ............................................. ییچندمجرا یتلویزیون خدمات به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 
 18 .............................................................................. تلفن به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 

 19 ............................................................................. انهیرا به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 

 20 .......................................................................... نترنتیا به یدسترس تیوضع و کشور يخانوارها 
 21 ................................................................ پرسرعت اینترنت به کشور يخانوارها یدسترس تیوضع 

 21 ....................................... يریآمارگ يدوره سه طول در کشور يخانوارها در فاوا يهاشاخص يسهیمقا 

 22 ............................................................................................ همراه تلفن خط تیمالک و تیجمع 
 23 ........................................................................................................ همراه تلفن نفوذ بیضر 

 24 ................................................................................................................. انهیرا نفوذ بیضر 
 25.............................................................................................................. نترنتیا نفوذ بیضر 

 27 ............................................................................. اتارتباط و اطالعات يفناور کاربران تیجنس 

 28 ................................................................................... ارتباطات و اطالعات يفناور کاربران سن 
 30 ........................................................... ارتباطات و اطالعات يفناور کاربران یلیتحص مدرك و سواد 

 32 ........................................................................ ارتباطات و اطالعات يفناور کاربران تیفعال وضع 

 34 ..................................................................................... نترنتیا از کاربران ياستفاده يهامحل 
 35 ......................................................................................... نترنتیا از کاربران ياستفاده تناوب 

 و اطالعات يفناور به یدسترس و سال 15 ریز افراد نداشتن ای داشتن تیوضع برحسب کشور يخانوارها - 1
  39  ...................................................................................................................................  1394: سکونت محل در ارتباطات

 اطالعات يفناور به یدسترس و سال 15 ریز افراد نداشتن ای داشتن تیوضع برحسب کشور يشهر يخانوارها -2
  40  .................................................................................................................................  1394: سکونت محل در ارتباطات و

 يفناور به یدسترس و سال 15 ریز افراد نداشتن ای داشتن تیوضع برحسب کشور ییروستا يخانوارها - 3
  41  ..................................................................................................................  1394: سکونت محل در ارتباطات و اطالعات

  42  ......  1394: استان کیتفکبه سکونت محل در ارتباطات و اطالعات يفناور به یدسترس برحسب کشور يخانوارها -4
  43  ...............  1394: استان کیتفکبه ارتباطات و اطالعات يفناور از استفاده برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع - 5
  44  ........................  1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس کیتفکبه همراه لفنت خط تیمالک برحسب کشور تیجمع - 6
  44  .............  1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس کیتفکبه همراه تلفن از استفاده تیوضع برحسب کشور تیجمع -7
  45  .......................  1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس کیتفکبه انهیرا از استفاده تیوضع برحسب کشور تیجمع -8
  45  ...................  1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس کیتفکبه نترنتیا از استفاده تیوضع برحسب کشور تیجمع -9

  46  ..........  1394: یسن يهاگروه و جنس کیتفکبه انهیرا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع -10
: یسن يهاگروه و جنس کیتفکبه همراه تلفن از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع - 11

1394..................................................................................................................................................................................  47  
  47  .....  1394: یسن يهاگروه و جنس کیتفکبه نترنتیا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع -12



  

 
 

 مدرك و سواد و جنس کیتفکبه همراه تلفن از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع - 13
  48  .................................................................................................................................................................  1394: یلیتحص

: یلیتحص مدرك و سواد و جنس کیتفکبه انهیرا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع -14
1394..................................................................................................................................................................................  49  

 مدرك و سواد و جنس کیتفکبه نترنتیا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 6 تیجمع -15
  51  ..................................................................................................................................................................  1394: یلیتحص

  52  ................  1394: تیفعال وضع کیتفکبه همراه تلفن از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 10 تیجمع -16
  52  .........................  1394: تیفعال وضع کیتفکبه انهیرا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 10 تیجمع -17
  53  .....................  1394: تیفعال وضع کیتفکبه نترنتیا از استفاده تیوضع برحسب کشور شتریب و سال 10 تیجمع - 18
 و يشهر نقاط و جنس کیتفکبه نترنتیا به یدسترس محل برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران -19

  54  ................................................................................................................................................................  1394: ییروستا
 يهاهگرو و جنس کیتفکبه نترنتیا به یدسترس محل برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران - 20

  55  .......................................................................................................................................................................  1394: یسن
 مدرك و سواد و جنس کیتفکبه نترنتیا به یدسترس محل برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران -21

  56  .................................................................................................................................................................  1394: یلیتحص
  58  .......................1394: تیفعال وضع و نترنتیا به یدسترس محل برحسب کشور شتریب و سال 10 نترنتیا کاربران - 22
: یشغل وضع کیتفکبه نترنتیا به یدسترس محل برحسب کشور شتریب و سال 10 شاغل نترنتیا کاربران -23

1394..................................................................................................................................................................................  59  
  60  ...............................  1394: جنس کیتفکبه ینترنتیا تیفعال نوع برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران -24
 کیتفکبه گذشته ماه 3 در نترنتیا به یدسترس تناوب برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران -25

  62  ...........................................................................................................................1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس
 کیتفکبه گذشته ماه 3 در نترنتیا به یدسترس تناوب برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران - 26

  63  .........................................................................................................................................  1394: یسن يهاگروه و جنس
 کیتفکبه گذشته ماه 3 در نترنتیا به یدسترس تناوب برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران - 27

  64  ..........................................................................................................................  1394: یلیتحص مدرك و سواد و جنس
  66  ......  1394: تیفعال وضع کیتفکبه نترنتیا به یدسترس تناوب برحسب کشور شتریب و سال 10 نترنتیا کاربران -28
 به یدسترس يبرا حمل قابل يابزارها انواع از استفاده برحسب کشور شتریب و سال 6 نترنتیا کاربران - 29

  67  ...........................................................................................  1394: ییروستا و يشهر نقاط و سجن کیتفکبه اینترنت
 و جنس کیتفکبه ياانهیرا يهامهارت برحسب کشور يانهیرا از کننده استفاده شتریب و سال 6 تیجمع -30

  68  ........................................................................................................................................  1394: ییروستا و يشهر نقاط
 کیتفکبه همراه تلفن از استفاده عدم لیدال برحسب کشور همراه تلفن رکاربریغ شتریب و سال 6 تیجمع - 31

  69  ...........................................................................................................................1394: ییروستا و يشهر نقاط و جنس
 و جنس کیتفکبه نترنتیا از استفاده عدم لیدال برحسب کشور نترنتیا رکاربریغ شتریب و سال 6 تیجمع -32

  70  .........................................................................................................................................  1394: ییروستا و يشهر نقاط
 نقاط کیتفکبه نترنتیا به یدسترس عدم لیدال برحسب کشور نترنتیا به یدسترس فاقد يخانوارها - 33

  71  ..................................................................................................................................................  1394: ییروستا و يشهر
 1394 و 1392: ییروستا و يشهر نقاط کیتفکبه کشور يخانوارها ارتباطات و اطالعات يفناور يهانهیهز -34

  71  ....................................................................................................................................................................  )الیر اردیلیم(
 



  

  
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخگیري برطرح آمار

  

1 
 

  خصات کلی طرحشم

   سابقه
 هـاي درسـال  و سپس» طرح آمارگیري از کاربران اینترنت« منابا  1389 و 1387هاي ، درسالالًاین طرح قب

ي افـراد از فنـاوري اطالعـات و    اسـتفاده و خانوارهـا   ورداريخبر طرح آمارگیري« با عنوان  1394و   1392
  .اجرا گردید» ارتباطات

  ضرورت اجراي طرح 
اده از فناوري اطالعات و ارتباطات تا حـدي پررنـگ و برجسـته    در دنیاي امروز، حضور اینترنت و بحث استف

هـاي مهـم در میـزان    هاي مربوط به فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات از جملـه شـاخص     شده است که شاخص
مطلـوب   ریزيها، بیانگر بسترسازي، برنامهشوند. باالتر بودن این شاخصیافتگی هر کشور محسوب میتوسعه

هاي تکنولوژي و تحوالت گریزناپذیر آن در یک کشـور اسـت.   انطباق جامعه با پیشرفتو نیز میزان و سرعت 
دلیـل نبـود آمـار و اطالعـات دقیـق بـراي       هـا اسـت کـه بـه    ي این شاخص، از جمله»ضریب نفوذ اینترنت«

و خانوارهـا   ورداريخـ بر طـرح آمـارگیري  «هـا،  ي آن و نیز محاسبه و تعیین برخی دیگر از شـاخص محاسبه
بـه عنـوان   » سازمان فنـاوري اطالعـات ایـران   «، به سفارش »ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتفادهاست

هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بـراي ظرفیـت سـازي در خصـوص         مسئول تدوین نظام پایش شاخص
  اجرا گذاشته شد.المللی، تهیه و بههاي بینراهکارهاي ارتقاي جایگاه کشور در ارزیابی

  هدف کلی طرح
  است. 1394هدف کلی از اجراي این طرح، براورد ضریب نفوذ اینترنت کشور در سال 

  اهداف تفصیلی طرح
کشـور از  ي افـراد  اسـتفاده و خانوارها  ورداريخبري آمار و اطالعات مربوط به اهداف تفصیلی این طرح، تهیه

ي مخـابرات  اتحادیـه «ي مورد نظر گانه19هاي مطابق با شاخص 1394فناوري اطالعات و ارتباطات در سال 
  المللی است.براي دستیابی به مقایسات بین (ITU)» المللیبین

  ي هدفجامعه
اي در مناطق افراد عضو خانوارهاي معمولی ساکن، گروهی و مؤسسه یمامتي آمارگیري، شامل جامعه

  است. 1394شهري و روستایی کشور در سال 

  ي آمارگیريجامعه
 طبق سرشماري که ايمؤسسه خانوارهاي از بخشی گذاشتن کنار با هدف يجامعه از آمارگیري يجامعه

 ايمالحظه اریبی قابل هاآن گذاشتن کنار و بوده کمی اعضاي تعداد داراي 1390 مسکن و نفوس عمومی
 حاصل کند،نمی استان ایجاد هر شهري و روستایی مناطق سطح در اینترنت نفوذ ضریب پارامتر براورد در
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 ايمؤسسه خانوارهاي گذاشتن کنار با ، 1390 نمسک نفوس عمومی سرشماري نتایج اساس شود. برمی
 خانوارهاي براي اینترنت نفوذ ضریب پارامتر براورد در اریبی حاصل يبیشینه کمتر، و عضو نفر 6 داراي

  است. 01/0 از کمتر استان هر شهري و روستایی مناطق سطح در ايمؤسسه

  واحد آماري
اي در مناطق شهري و ، هر فرد عضو خانوارهاي معمولی ساکن، گروهی یا مؤسسهطرح واحد آماري

  است. 1394روستایی کشور در سال 

  زمان آماري
(زمـان آمـارگیري)    1394مـاه  ن مـ بهماه منتهـی بـه    3زمان آماري طرح برحسب مورد، زمان آمارگیري یا 

  است.

  زمان آمارگیري
  بوده است. 1394ماه ن مبهري این طرح زمان آمارگی

 براورد يارائه سطح
  .شودمی ارائه کشور، کل روستایی شهري و  مناطق و استان کل سطح در طرح این براوردهاي

  روش آمارگیري
  گیري است.روش آمارگیري در این طرح به صورت نمونه

  آوري اطالعاتروش جمع
مارگیري به خانوارهاي نمونه مراجعه کرده و اطالعات مربوط به در این طرح، مأموران آمارگیري در زمان آ

کردند. در ضمن ي مربوط ثبت نامهي حضوري با اعضاي خانوار اخذ و در پرسشخانوار را از طریق مصاحبه
ماه قبل از زمان  3ي زمانی سه ماهه، از ي خانوارهایی که حداقل یکی از اعضاي آن در دورهپرسشنامه

کردند را به خانوار تحویل داده تا )، از اینترنت استفاده می1394ماه ن مبها زمان آمارگیري (آمارگیري ت
کاربر یا کاربران اینترنت، اطالعات دقیق را شخصاً وارد پرسشنامه نموده و سپس مأموران آمارگیري در 

 تمامی نمونه، اي سسهمؤ خانوارهاي در است ذکر شایانکردند. آوري ي مجدد، پرسشنامه را جمعمراجعه
  د.شومی تکمیل آمارگیر مأمور توسط پرسشنامه هايبخش

  پارامترهاي مورد نظر
 .کشور است بیشتر و ساله 6 افراد بیناینترنت در  ضریب نفوذمورد نظر در این طرح  اصلی پارامتر
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  گیريچارچوب نمونه
  خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی - الف

در  1390هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال ي اول، فهرست حوزههگیري مرحلچارچوب نمونه
  کشور است. این فهرست عالوه بر اطالعات جغرافیایی شامل اطالعات کمکی زیر است:

 گروهی و ساکنتعداد خانوارهاي معمولی  -
استفاده  ها)ي اول (حوزهگیري مرحلههاي نمونهبندي واحدضریب نفوذ اینترنت (که از آن براي طبقه -

  شود.)می
 براي ذیل موارد .هاي نمونه استها در هر یک از حوزهي دوم، فهرست قطعهگیري مرحلهچارچوب نمونه

 :است شده گرفته قرار نظر در شهري هايحوزه بنديقطعه
 قطعه هر در گروهی و ساکن معمولی خانوار 40 حداقل گرفتن نظر در -
 امکان حد تا حوزه یک يهاقطعه روهیگ و ساکن معمولی خانوار تعداد برابري -

 شدند ادغام یکدیگر با نحوي به هاآبادي ابتدا اجرا، سهولت و پیمایش کاهش براي روستایی هايحوزه در
 مشابه( بنديقطعه سپس .باشند گروهی و ساکن معمولی خانوار 40 داراي حداقل ،حاصل هايگروه که

   .است شده مانجا هاگروه این داخل در )شهري هايحوزه
ی خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی در واحدهاي مامتي سوم، فهرست گیري مرحلهچارچوب نمونه

  است. شده  حاصل آمارگیري آغاز در برداري فهرست عملیات انجام با کهي دوم است که گیري مرحلهنمونه

  ايخانوارهاي مؤسسه -ب
اي است که از فایل نتایج سرشماري خانوارهاي مؤسسه میامتي اول، فهرست گیري مرحلهچارچوب نمونه

در کشور به دست آمده است. این فهرست شامل اطالعات جغرافیایی و  1390عمومی نفوس و مسکن سال 
 داشتن به و تمایل )اجرایی (کاهش پیمایش مسائل به توجه با البته اي است.تعداد افراد هر خانوار مؤسسه

 در که طور همان نمونه،اي مؤسسهخانوار  هر در )نمونه فرد 10 نمونه، (حدود ادافر برابر تقریباً تعداد
 اطالعات طبق و هستند کمی تعداد اعضاي داراي که خانوارهایی شد بیان آمارگیري يجامعه قسمت

 هر شهري و روستایی مناطق سطح در براوردهاي ايمالحظه قابل یبی ار هاآن حذف با سرشماري چارچوب
  .شدند گذاشته کنار ايمؤسسه خانوارهاي چارچوب از شود،نمی ایجاد استان

 هنگام که اي نمونه استي اعضاي خانوارهاي مؤسسهي دوم، فهرست همهگیري مرحلهچارچوب نمونه
  شود.می اخذ مؤسسه مدیر از آمارگیري

  گیرينمونهواحد 
ي سرشماري بر اساس نتایج ي اول حوزهحلهگیري در مرواحد نمونه، خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی در

ي سوم ي نمونه و در مرحلهقطعه در حوزه یک ي دوم، در مرحله1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
ي اول، گیري در مرحلهاي، واحد نمونهخانوار معمولی ساکن یا گروهی است. براي خانوارهاي مؤسسهیک 
 یکي دوم، و در مرحله 1390شماري عمومی نفوس و مسکن اي بر اساس نتایج سرخانوار مؤسسهیک 

  اي نمونه است.عضو خانوار مؤسسه
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  گیرينمونه روش
  خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی - الف
 سه احتمالی گیرينمونه روش از نمونه گروهی و ساکن معمولی خانوارهاي انتخاب براي طرح این در

 :است شده ادهاستف به شرح زیر بنديطبقه با ايمرحله
، »استان«شامل متغیرهاي جغرافیایی  ازها)، ي اول (حوزهمرحلهگیري نمونه واحدهاي بنديطبقهبراي 

ضریب نفوذ «و همچنین متغیر  »هاي استانشهرستان مرکز استان/ سایر شهرستان«و  »روستایی شهري/«
اساس  ربهر استان  اول يمرحله گیري هنمون واحدهاي ابتدا که ترتیب این به .است شده استفاده، »اینترنت

شهري هر استان بر اساس متغیر اي هحوزه سپس شدند. بنديطبقه روستایی  /شهري جغرافیایی متغیر
این هاي هر یک از و در نهایت، حوزه گرفتند قرار طبقه دو درهاي استان شهر مرکز استان/ سایر شهر

 PAMي افراز فوذ اینترنت و با استفاده از شیوهبر اساس متغیر ضریب ن جغرافیاییهاي طبقه
)Partitioning Around Medoids( ، .6هاي هر استان، به حوزه ترتیب این بهدر دو طبقه قرار گرفتند 

  تقسیم شدند. روستایی) ي طبقه 2و شهري  يطبقه 4(طبقه 
 يطبقـه  4 در اینترنـت  نفـوذ  ضـریب  متغیـر  اسـاس  بـر  هاحوزه تهران، شهر گستردگی به توجه با استثنائاً

 شامل طبقه دو( بودند کمتر یا حوزه 50 داراي که جغرافیایی هايطبقه در همچنین .گرفتند قرار موضوعی
  .است نشده انجام موضوعی بندي طبقه ،)قم استان در مرکز غیر شهري مناطق و روستایی مناطق

هـر طبقـه بـه روش سیسـتماتیک و بـا احتمـال        یافته بهي تخصیصي اول، تعداد واحدهاي نمونهدر مرحله
  انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی هر حوزه، انتخاب شدند. 

ي اول، با احتمال انتخاب متناسب بـا  ي دوم، قطعات نمونه به تعداد تکرار انتخاب واحدهاي مرحلهدر مرحله
  ب شدند. تعداد خانوار معمولی ساکن و گروهی هر قطعه، انتخا

ي انتخابی به روش تصادفی ي سوم، انتخاب خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی نمونه در قطعهدر مرحله
 انتخاب ساده تصادفی روش به 40 تا 1 اعداد بین از شماره 10ساده صورت گرفت. به این ترتیب که ابتدا 

 و اصلی يهنمون خانوارهاي ردیف هشمار تعیین براي تصادفی به صورت شماره 5 هاآن بین از سپس و شدند
 مفاد به توجه با تا شدند گرفته نظر در جایگزین يهنمون خانوارهاي شماره ردیف تعیین براي شماره  5

ي اصلی، در صورت نیاز از خانوارهاي جایگزین به جاي خانوارهاي نمونه آمارگیري، مأمور راهنماي
  آمارگیري شود.

  ايخانوارهاي مؤسسه -ب
 شده استفاده بنديطبقه با ايمرحله دو احتمالی گیرينمونه روش از ايمؤسسه خانوارهاي انتخاب براي
 .است
 اساس بر استان هر در )ايمؤسسه خانوارهاي( اول يمرحله گیرينمونه واحدهاي ابتدا منظور، این براي

 روش به نمونهاي مؤسسه خانوارهاي سپس .شدند بنديطبقه روستایی /شهري جغرافیایی متغیرهاي
 يمرحله در .شدند انتخاباي مؤسسه خانوارهاي افراد تعداد با متناسب انتخاب احتمال با و سیستماتیک

 روش با نمونه افراد به مربوط هايردیف شماره نمونه،اي مؤسسه خانوارهاي این از یک هر براي دوم
   .شدند مشخص سیستماتیک
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  گیري قابل پذیرشخطاي نمونه
در منـاطق   "ضـریب نفـوذ اینترنـت   "ر خطاي نسبی پذیرفته شده در این طرح بـراي بـراورد پـارامتر    حداکث

  درصد است. 15ها برابر درصد و در سطح استان 5شهري و روستایی کل کشور برابر 

  حجم نمونه 
ار خـانو  294خانوار معمـولی سـاکن و گروهـی و     24365خانوار نمونه، شامل  24659براي این طرح، تعداد 

خـانوار) و   1990ترین تعـداد خـانوار نمونـه، مربـوط بـه اسـتان تهـران (       اي انتخاب شده است. بیشمؤسسه
  خانوار) بوده است.381( ایالمکمترین تعداد خانوار نمونه، مربوط به استان 

  نیروي انسانی  
هر اسـتان) حضـور    نفر براينفر کارشناس مسئول (یک 31بازبین و  47آمارگیر،  139در اجراي طرح، تعداد 

آمـایی مشـارکت   نفـر بـراي داده   43نفر بـراي نظـارت بـر اجـراي طـرح و       31بر این، تعداد  اند. عالوهداشته
  اند.داشته

  سطح انتشار نتایج 
  د.شوکشور منتشر میکل مناطق شهري و روستایی  و نیز تفکیک استانبراوردهاي این طرح به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



      
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخطرح آمارگیري بر

  
 

6 
 

  میف و مفاهیتعار
  

ن پرسشـنامه  یـ ل پرسشنامه از خانوار صورت گرفته است. در ایق تکمیاطالعات از طر يگردآور ،ن طرحیدر ا
  ف شود. ین اصطالحات تعریک از ایکار رفته است که الزم است هر به یاصطالحات گوناگون

  انواع خانوار -1
سـاکن،   یه نـوع معمـول  ، خانوارهـا بـه سـ   1390نفـوس و مسـکن    یعموم يدر این طرح، براساس سرشمار

  اند.تفکیک شده ياو مؤسسه یگروه

   یخانوار معمول
خـرج  گر هـم یکـد یکنند، بـا  یم یک اقامتگاه زندگیشود که با هم در یل میاز چند نفر تشک یخانوار معمول

  ک نفره باشد. یتواند ی، میخانوار معمول يخورند. در مواردیهستند و معموالً با هم غذا م
اگر  یز هستند حتیخرج نکه اقامتگاه مشترك دارند و عالوه بر آن هم يافراد یف خانوار، تمامیطبق تعر    

گـر، تمـام   یند. به عبـارت د یآیحساب مبه یک خانوار معمولی يب باشند، اعضایموقتاً غا يریدر زمان آمارگ
  روند. یمار مبه ش یک خانوار معمولی يکه دو شرط مزبور را توأماً داشته باشند، اعضا يافراد

  یخانوار گروه
 یژگـ یطـور عمـده داشـتن و   ط خـاص (بـه  یل دارا بودن شـرا یا اغلب آنان به دلیکه تمام  يافراد يمجموعه

در آن  یطـور مشـترك، امـور زنـدگ    انـد و بـه  سکونت خود انتخاب کرده يرا برا یمشترك) اقامتگاه مشترک
، ییدانشـجو  يهـا ذکر است که اکثر خوابگاه انیشاشوند. یده مینام یکنند، خانوار گروهیاقامتگاه را اداره م

محسـوب   ياهـم وجـود دارنـد کـه خـانوار مؤسسـه       ییهـا خوابگاه یشوند، ولیمحسوب م ياخانوار مؤسسه
از  یکـ یهـا هـر چنـد بـا نـام      ن خوابگـاه یـ هسـتند. ا  یا چند خانوار گروهیک یشوند، بلکه محل اقامت ینم

طـور مشـترك،   ان بهیخوابگاه ندارد و دانشجو يدر اداره یآن دانشگاه نقش یول شوند،یها شناخته مدانشگاه
  ک نفره باشد. یتواند ینم یف فوق، خانوار گروهیکنند. بر اساس تعریدر آن اقامتگاه را اداره م یامور زندگ

  ياخانوار مؤسسه
کننـد و آن  یمـ  یؤسسه زندگک میمشترك با هم در  یژگیا ویل داشتن هدف یکه به دل يافراد يمجموعه

محل سکونت همراه با  يت منزل دادن (ارائهیمسئولن، یا بر اساس مقررات و ضوابط معیمؤسسه بنابر مجوز 
 ییدانشجو يهاشود. مانند خوابگاهیده مینام ياالت) به آنان را بر عهده دارد، خانوار مؤسسهیخدمات و تسه

  .يآموزدانش يهاها و خوابگاهونین)، پانسیمتأهل يها(بجز خوابگاهشوند یت خوابگاه اداره میریکه تحت مد
  
  



  

  
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخگیري برطرح آمار

  

7 
 

  یی/ روستايشهرنقاط  -2
ف نقـاط  یـ ن بـه تعر یشـود، بنـابرا  مراجعـه مـی   ییو روستا يساکن در نقاط شهر يدر این طرح، به خانوارها

  شود.  یپرداخته م ییو روستا يشهر

  ينقاط شهر
  اند.بوده يشهردار ي، دارايریآمارگ يکه در زمان اجرا است ینقاط ی، تماميمنظور از نقاط شهر

  یینقاط روستا
هـم  بـه  یا چند مکـان و اراضـ  یک ی يبه مجموعه يباشد. آبادیکشور م يهاي، آبادییمنظور از نقاط روستا

 يشـهرها واقـع شـده و دارا    يشود که خارج از محدودهی) گفته مير کشاورزیو غ يوسته (اعم از کشاورزیپ
  مستقل باشد. یا عرفی یثبت يدهمحدو

محسـوب   يز آبـاد یـ ن …آهـن و راه يهاستگاهیها، معادن، اخانهب نه تنها دهات، بلکه مزارع، قهوهین ترتیبه ا
 يا حـداقل در محـدوده  یـ داشـته باشـند    یمسـتقل  یا عرفـ یـ  یثبتـ  يشوند، مشروط بر آن که محدودهیم

  رفته باشند.ک از شهرها قرار نگیچیا هیگر ید يهايآباد

  فناوري اطالعات و ارتباطاتاصطالحات مربوط به  -3
  فاوا

شـود و  تشـکیل مـی  » فناوري اطالعات و ارتباطات«ي ي تشکیل دهندهاز قرار گرفتن حرف اول چهار کلمه
 . باشدمی ICTمعناي فارسی 

  اینترنت
باشـد،  اطالعات متنـوع مـی   هاي ارتباطی کامپیوتري کوچک و بزرگ که حاويشماري شبکهپیوند تعداد بی

باشـد  گر و مرورگـر اینترنـت نمـی   ي اینترنت تنها مشاهدهشود. یک فرد متصل به شبکهاینترنت تشکیل می
 تواند با آن تبادل اطالعات نماید. ی از این شبکه بوده و مییبلکه جز

  هاي قابل حمل براي استفاده از اینترنتابزار
هـاي  تاپ، تبلت و سایر دسـتگاه هایی مانند تلفن همراه، لپه از اینترنت ابزارهاي قابل حمل براي استفادابزار

فـاي و غیـره بـه اینترنـت     سـیم، واي هاي بـی هاي تلفن همراه، شبکهباشند که از طریق شبکهقابل حمل می
  شوند.وصل می

  ي معمولیرایانه
ي شخصی و خـانگی  شود که براي استفادهگفته می هارایانهي معمولی یا رایانه شخصی به آن دسته از رایانه

، مـادربرد ، هـا حافظـه ، واحـد پردازشـگر مرکـزي   رود. رایانه شخصی اجزاي اصلی مختلفی از قبیـل  کار میبه
کنیـد، از زمـان   نمـایش و ... را داراسـت. وقتـی رایانـه را روشـن مـی       صـفحه ، عامـل تم سیس، سختدیسک
، تسـت  سیستم ورودي/ خروجی بیسـیک شود. یعنی کردن تا زمان خاموش کردن آن مراحلی طی میروشن
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طـور کلـی بـه    کند یا خیر، که بـه دهد تا ببیند تمام اجزاي رایانه درست کار میخودکار خودش را انجام می
  هستند. رومیزيهاي هاي شخصی، رایانهگویند. یکی از انواع رایانه کردنبوتاین عمل 

  تاپلپ
انـدازه و مـواد   کیلو است که به 7تا  1بین  شود. وزن آن معموالًهاي کوچک و نسبتاً سبک گفته میبه رایانه

توانـد بـا یـک    مـی  اسـت و  هاي رومیزيرایانهتر از مصرف شده در ساخت آن بستگی دارد. این رایانه کوچک
  کار کند و یا از یک آداپتور خارجی تغذیه شود. باتري

  ي لوحی تبلت یا رایانه
اسـت.   ي لمسـی صـفحه بزرگتـر اسـت و داراي یـک     تلفن همراهباشد که از یک ي قابل حمل مییک رایانه

 کلیـد صـفحه بلت انجام امور با استفاده از تماس صفحه نمایش به جـاي اسـتفاده از   هدف اصلی استفاده از ت
 فیزیکی است.

  )USBدانگل (مودم همراه 
 USB شـود، یـک دسـتگاه   که اینترنت دانگل نامیـده مـی   )Mobile Broadband Dongle( مودم وایرلس

را ایجـاد   4G و 3G ارهـاي مخـابراتی سـی   کوچک است که امکان دسترسی به اینترنت از طریـق تکنولـوژي  
  . کنند و به شارژ کردن نیاز ندارندها از باطري کامپیوتر تغذیه میکنند. دانگلمی

  سیم کارت دیتا
باشـد، کـه قابلیـت ارسـال و     ي دسترسی به اینترنت و انتقال دیتـا (اطالعـات) مـی   این نوع سیم کارت ویژه

توان براي مکالمه اسـتفاده نمـود و ویژگـی آن سـرعت     دریافت پیام کوتاه را نیز دارد. از این سیم کارت نمی
  باالي دسترسی به اینترنت است. 

  مودم 
است که براي اتصال دو رایانه به یکدیگر از راه خطوط گوناگون مخـابراتی اسـتفاده    ايرایانه ابزارهايیکی از 

  اي دیگر داشته باشند. توانند راهی به یک شبکه رایانهدو کامپیوتر می شود. البته هریک از اینمی

  اي مستقیم به خانهخدمات ماهواره
باشد که بـا اتصـال آن بـه تلویزیـون خـانگی،      اي مستقیم به خانه، آنتن ماهواره میمنظور از خدمات ماهواره

  شود.اي قابل دسترسی براي اعضاي خانوار میهاي ماهوارهکانال

  (IPTV) تلویزیون اینترنت پروتکل
هـاي تلویزیـونی   منظور تلویزیونی است که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد و تماشاگر قادر به تماشاي شبکه

  باشد.از طریق اینترنت می
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  تلویزیون دیجیتال زمینی
بهتـر، از طریـق    هاي صفر و یـک و بـا کیفیـت   ، تصاویر تلویزیونی به شکل بیتدر تلویزیون دیجیتال زمینی

در این روش پخش نسبت به پخش  ارسال می گردد. ،تجهیزات دیجیتالی در باند فرکانسی تلویزیون آنالوگ
ي قابـل تـوجهی   آیـد و کیفیـت تصـویر بـه انـدازه     آنالوگ برنامه ها، میزان طیف الکترومغناطیسی پایین می

  نسبت به آنالوگ باال می رود.

  ي تلفن همراه  شبکه
 ایـن  .گذاشـت با یـک رایانـه بـه اشـتراك      USBتلفن همراه را با استفاده از یک کابل  يتصال دادهتوان امی

رایانـه صـورت    USB از درگـاه  بـا اسـتفاده   و یا اینترنت رایانه از طریق اینترنت تلفن همراه تواند میاتصال 
هـا  به آن USB flash driveباشد که ها میهاي رایانههمان ورودي USBپذیرد.الزم به ذکر است که درگاه 

  گردد.متصل می

  سیم هاي بیشبکه
رود کـه در آن اتصـاالت بـدون اسـتفاده از     بکار مـی  »هاي ارتباطیشبکه«این اصطالح بیشتر براي اشاره به 

هاي ارتباطی اسـت را  که نوعی از شبکه »ايي رایانهشبکه« شوند، براي نمونه یکسیم به یکدیگر متصل می
هـاي انتقـال اطالعـات بـه     یکـی از انـواع سیسـتم    وسـیله سیم عموماً بـه هاي ارتباطی بیباید نام برد. شبکه

امـواج  «کننـد، ماننـد اسـتفاده از    استفاده می »مواج الکترومغناطیسا«شوند، که از سازي میدوردست پیاده
  .  »حامل«به عنوان  »ايرادیویی و امواج ماهواره

Wi-Fi 
ین امـر باعـث   کنـد و همـ  سـیم تاکیـد مـی   به صورت بی اینترنتبیشتر بر پایه ارتباط شبکه  Wi-Fiارتباط 

است. با استفاده از این تکنولوژي به راحتـی در مسـافرت، هواپیمـا و یـا هتـل      محبوبیت بسیار زیاد آن شده 
  تاپ، تبلت و ... به اینترنت متصل شد.توان از طریق لپمی

  نترنتیکاربر ا
مـاه  ن مـ به( يریرگتا زمـان آمـا   يریماه قبل از زمان آمارگ سهاست که از  ینترنت کسین طرح، کاربر ایدر ا

 ینترنتـ یاز خـدمات ا  یکـ ینترنـت بـه هـر مـدت، حـداقل از      یا ي) در داخل کشور، با اتصال به شبکه1394
  زمانی و مکانی زیر باشد: یژگیاستفاده کرده باشد. یعنی کاربر اینترنت باید داراي هر دو و

 حداقل یک بار از اینترنـت ) 1394ماه ن مبهتا  1394ماه آبان ماه (از  سه: در طول زمانی یژگیو 
 استفاده کرده باشد.

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

  نترنتیکاربر معمول ا
نترنت به هـر  یا يبار در ماه، با اتصال به شبکهکیاست که حداقل  ینترنت کسین طرح، کاربر معمول ایدر ا

 اده کرده باشد. استف ینترنتیاز خدمات ا یکیمدت، حداقل از 
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  نترنت یخدمات ا
کنـد. ایـن خـدمات    ها دسترسـی پیـدا مـی   نترنت، خدماتی است که کاربر از طریق اینترنت به آنیخدمات ا

هـا، تعامـل بـا    تیسـا ارتبـاط بـا وب   يافت اطالعات در ارتباط با موضـوعات مختلـف، برقـرار   یدرعبارتند از: 
 يهـا تیت در سـا ینترنـت، عضـو  یق ایـ ، تلفـن زدن از طر  Emailافـت  ی، فرسـتادن و در یدولت يهاسازمان
   شود:یداده م یحاتیک توضیر درخصوص هریکه در زو ... یاجتماع
 ا خدمات یکاال  يافت اطالعات دربارهیشامل در افت اطالعات در ارتباط با کاال و خدمات:یدر

  شود. یم
 افت اطالعات در یدر شاملوجوي اطالعات در ارتباط با موضوعات سالمت و بهداشت: جست

 یمانند مشاوره با پزشکان، مطرح کردن سؤاالت پزشک یافت خدمات پزشکی، دریارتباط با سالمت
 شود. یم Emailق یا از طری Onlineصورت افت پاسخ بهیو در

 مانند مشاوره و  یافت خدماتیشامل دردهنده خدمات: ارائه يهاتیساارتباط با وب يبرقرار
، یتیو ترب یعنوان مثال: روانشناسمختلف به يهانهیافت پاسخ در زمیت و درمطرح کردن سؤاال

  شود.  یو ... م يدارو خانه ي، آشپزیپژوهش یعلم
 يهاافت اطالعات و خدمات از سازمانیشامل در :یدولت يهاافت اطالعات از سازمانیدر 

از فرد یافت اطالعات مورد نیاخبار و در يها و مطالعهت آن سازمانیق ورود به سایازطر یدولت
 باشد.یم

 مثال  يباشد. برایم یدولت يهاشامل ارتباط دو طرفه با سازمان: یدولت يهاتعامل با سازمان
ها ل و فرستادن آنینام کنکور سراسري، کارت سوخت و ... و تکمثبت يهاتوان به دانلود فرمیم

  اشاره کرد.
 افت یفرستادن و درEmail: یکیاز پست الکترون شامل استفاده )E-mail( يا ارائهیافت یو در 

 ق آن است.یاطالعات از طر
 برگرفته از  نترنت:یق ایتلفن زدن از طر"Voice over internet protocol"  منظور است که

شود و امکان استفاده از اینترنت به تلفنی نیز از آن یاد می IPبا نام  وباشد می VOIPهمان 
 انسان صداي VOIPنماید. در واقع، با استفاده از فن آوري فنی را فراهم میمنظور مکالمات تل

تواند به منظور می VOIP گردد.نترنت ارسال مییق ایو از طر IP اطالعاتی هايبسته توسط
ط یک محیا از آن در ید و یدهنده استفاده نمافوق از سخت افزارهاي شتاب ين خواستهیتأم

 خصی استفاده گردد.وترهاي شیمبتنی بر کامپ
 ا ارتباط با افراد از یام یجاد وبالگ، ارسال و دریافت پی( ایاجتماع يهاتیشرکت در سا

نستگرام یتر، ایبوك، توسیمانند ف ییهاتیت در سایشامل عضو تر و ...):یس بوك، تویق فیطر
ارتباط با افراد  يمنظور برقرارمحسوب شده و به یاجتماع ییهاتیل که ساین قبیاز ا ییهاتیو سا

 رند.یگیمختلف مورد استفاده قرار م
 يبحث و گفتگو يهاا شبکهی يخبر يهاها، گروههاي چت، وبالگتیدسترسی به سا 

 يهاا شبکهی يخبر يهاها و گروهها و دسترسی به وبالگتیشامل چت کردن در سا ن:یآنال
ت شده و یوارد سا يشناسه و رمز کاربرشود که کاربران با وارد کردن ین میآنال يبحث  و گفتگو
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هاي آنالین در وشنودپردازند. گفتین به بحث و گفتگو در مورد موضوعات مختلف میبا افراد آنال
 گویند.کردن میصورت صوتی و یا تایپی را چتفضاي اینترنت به

  ياهتید کاال و خدمات از سایشامل سفارش و خردن کاال و خدمات: یا خریسفارش دادن 
 شود.یمختلف م

  :شود.یشامل عرضه و فروش کاال و خدمات مفروختن کاال و خدمات 
 شامل کسب اطالعات  مسافرت: يا رزرو جا و مکان برای یاستفاده از خدمات مسافرت

جا و  ینترنتیا رزرو ایها مختلف نه سفر به مکانیمانند مدت زمان و هز يو گردشگر یستیتور
 ود.شیمکان قبل از مسافرت م

 شود.یم …و  یبانک يهاشامل پرداخت قبوض، اقساط وام: ینترنتیا يبانکدار 
 يهاکالس يشامل برگزار :يانهین در هر زمیصورت آنالمجاز به یکالس آموزش يبرگزار 

 شود.یمختلف م يهانهیانتقال اطالعات از راه دور در زم يبرا ير حضوریغ یآموزش
 گر یا  و دیکلوپدیا و انسایپدیکیمانند و ییهاتیوجو و کسب اطالعات از ساجست

آموزش که مفیدترین فعالیت در اینترنت است از طرق  رسمی: یتها با اهداف آموزشیساوب
نترنت و جستجو و کسب اطالعات از یاز ا يهاي مختلف امکان پذیر است استفادهسایت

رسمی از این نوع  یا با اهداف آموزشتهیساگر وبیا  و دیکلوپدیا و انسایپد یکیمانند و ییهاتیسا
 باشد.یم

 ق ین از طریصورت آنالو بهیشامل گوش دادن به راد و از طریق اینترنت:یگوش دادن به راد
 شود.ینترنت میا
 نترنت یاز ا یونیزیتلو يهاشبکه يبرنامه يشامل تماشا ون از طریق اینترنت:یزیتلو يتماشا

 شود.یم
 افزار ا دانلود نرمین یآنال يهايشامل باز :یقیا موسیلم ی، ف، عکسيا دانلود بازی يباز

 شود.یم یقیا موسیلم و یف، دانلود عکس، ياانهیرا يهايباز
 یمختلف علم يهاافزارها و برنامهشامل دانلود نرم :يکاربرد يهاافزار و برنامهدانلود نرم ،

 شود.یو ... م ی، آموزشيهنر
 ا دانلود روزنامه، یشامل خواندن  :یکیوزنامه، مجله و کتاب الکترونن ریخواندن و دانلود آنال

  شود.یم onlineبه صورت  يمختلف خبر يهاتیاز سا یکیا کتاب الکترونیمجله 
 بازار کار و  يهاتیشامل جستجو در سا استخدام: يا فرستادن رزومه برایکار  يجستجو

 شود.یاستخدام م يکار برا يرویازمند نین يهاتیارسال رزومه به سا
 ت در یام، عضویل، ارسال و دریافت پیجاد پروفای( ا یتخصص يهاشرکت در شبکه

Linkedin :(... مانند  یتخصص يهاتینام و شرکت در ساام، ثبتیشامل ارسال پ وLinkedin  و
انند توی، سوابق کار و تخصص خود میلیي تحصل و ثبت رشتهیجاد پروفایباشد که افراد با ای... م

کنند در ارتباط یت میا فعالیها در سراسر دنکه در ارتباط با تخصص آن یها و مؤسساتبا شرکت
 کار مطلع شوند. يرویها به ناز آنیها و نتین سایبوده و از اطالعات ا



      
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخطرح آمارگیري بر

  
 

12 
 

 صورت ي کار بهو گزارش و ارائه يرحضوریغ يجلسات کار يشامل برگزار ن:یآنال يدورکار
ا چند یان دو یطور همزمان مبه يریو تصو یا صوتی یصورت صوتتواند بهیمباشد که ین میآنال

 نفر برگزار گردد.
 نترنت ی: شامل کنترل و حذف و اضافه اطالعات در  صفحه اینترنت شخصیت صفحه ایریمد

 باشد.یکننده صفحه مجادیتوسط فرد ا یشخص
 افزار و ... به ، نرمیقیموسلم، یارسال محتواي ایجادشده توسط کاربر مانند متن، عکس، ف

ا به اشتراك گذاشتن اطالعات یشامل ارسال   گران:ید یدسترس يها براتیسار وبیسا
ل، یکوفایمانند پ ییهاتیسادلخواه و ... با حجم دلخواه در وب یقیلم، موسیمانند عکس، ف یشخص
 باشد. یر افراد میسا یدسترس يرد، آپارات و ... برایفورش

  دارندگان  یر و کنترل اطالعات شخصییشامل تغ ضافه کردن محتوا به وبالگ:ا ایحفظ و
 شود.یم یوبالگ شخص

 ها (مانند تیساق وبیاز طر یاسیاظهارنظر در رابطه با موضوعات شهروندي یا س
که  يافراد ي(برایو دولت یاسیس يهاتیشامل ورود به سا هاي اجتماعی و ...):ها، شبکهبالگ

ها تیساق وبیاز طر یاسیو س يام در مورد مسائل کشوریرند) و ارسال نظرات و پاجازه ورود دا
 باشد.یهاي اجتماعی و ...) مها، شبکه(مانند بالگ

 یاسیتعریف مسائل شهري یا س يهاي آنالین یا رأي گیري برامشارکت در مشاوره 
و  يریگياشامل شرکت در ر ها و ... ):ریزي شهري، امضاي عریضه(مانند برنامه

 ياندازراه ینظرات مردم يآورجمع يبرا یاسیمختلف س يهاتیاست که در سا ییهاینظرسنج
 شده است. 

 مستندات،  يرهیو ذخ ينگهدار ينترنت برایبر روي ا يسازرهیذخ ياستفاده از فضا
منظور ها بر روي هر سایت وب بهلیگر فایافزار و دلم، نرمی، فیقیتصاویر، موس

 یاطالعات شخص يگذارل به اشتراكیره و در صورت تمایشامل ذخ گذاري با دیگران:اشتراك
 )Google Drive ،Dropbox ،Windows Skydrive، iCloud(مانند  ینترنتیا يدر فضاها

 ره نمود.یاز اطالعات را ذخ یتوان حجم قابل توجهیباشد که میم
 هاي گسترده یا مستندات صفحهش یرایو ينترنت برایروي ا يافزارهااستفاده از نرم

 )Google Docs، Office 365(مانند نترنت یروي ا يافزارهاشامل استفاده از نرم ها:ارائه
استفاده  ینترنتیا يي خود در فضاشده يهالیر فاییا تغیش و یراید، ویتول يکه افراد براباشد می

 . کنندیم

  هاي دسترسی به اینترنت در محل سکونتروش
به اینترنت در محل سکونت عمدتاً به چهار طریـق (اینترنـت پرسـرعت ثابـت، اینترنـت پرسـرعت        دسترسی

گیرد. منظور از نـوع اینترنـت (ثابـت یـا     سرعت سیار) صورت میسرعت ثابت و اینترنت کمسیار، اینترنت کم
سیم و سیار یـا بـا   صورت بیتواند بهتاپ که میسیار)، نوع ورودي اینترنت بوده و ارتباط مودم با رایانه یا لپ

  صورت ثابت باشد مد نظر نیست. کابل و به
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  اینترنت پرسرعت
زیـاد   پهنـاي بانـد  به سیگنال مخابراتی یا وسایلی بـا   )Broadband(اصطالح اینترنت پرسرعت یا باند پهن 

کیلوبیت در هـر ثانیـه دارد و    256شود. اینترنت پرسرعت اشاره به یک ارتباط با پهناي باند حداقل گفته می
  شود.به دو صورت ثابت و سیار تعریف می

 اینترنت پرسرعت ثابت
ي خـدمات  کل زیـر ارائـه  شـ  3هاي مخـابراتی)، عمـدتاً بـه    شامل خطوطی است که توسط کابل (اغلب کابل

  کند:می
1. ADSL: خط جدید و بـا اسـتفاده از    ي اینترنت پرسرعت، بدون ایجاددر این روش اتصال به شبکه

شـود و  شـود ولـی خـط تلفـن کـاربر، اشـغال نمـی       ي خط تلفن انجام مینشدهپهناي باند استفاده 
ب تجهیزاتـی در مرکـز تلفـن    همراه ندارد. این خطـوط پرسـرعت بـا نصـ    هاي تلفن را نیز به هزینه

گیـرد. در ایـن   خاص در محل استقرار کاربر، مورد استفاده قـرار مـی   کاربران و از سویی نصب مودم
ممکن را ارائـه دهنـد.    کنند تا باالترین سرعتتمامی پهناي موجود در خطوط استفاده می روش از

 رسد.هم می Dialupبا برابر سرعت ارتباط  40در نتیجه، ارتباط پرسرعت با اینترنت تا 
2. WiMAX:  ــارت ــف عب  Worldwide Interroperability for Microware Access مخف

سـیم  ي اینترنـت پرسـرعت از یـک سیسـتم ارتبـاطی بـی      باشد. در این روش اتصال بـه شـبکه  می
ي اینترنت پرسـرعت، نیـازي بـه خـط تلفـن      منظور اتصال به شبکهشود و بهدیجیتالی استفاده می

 نیست.
مافوق سریع  یک دسترسی که ماهوارهآنتن دسترسی به اینترنت از طریق  اي:باند ماهوارهپهن .3

در کیلوبیت  400تواند سرعت نقل و انتقاالت شما را به با استفاده از یک آنتن بشقابی می و بوده
 ثانیه برساند.

 اینترنت پرسرعت سیار
سیم و عمـدتاً  اي و یا مخابراتی بیامواج رادیویی، ماهوارهآن دسته از ارتباطات اینترنتی هستند که از طریق 

 نمایند:ي سرویس میشکل زیر ارائه 2به 
با استفاده از گوشی تلفن همراه:  (4G)یا نسل چهارم  (3G)شبکه تلفن همراه نسل سوم  .1

م ) یا نسل چهار3Gهاي تلفن همراه نسل سوم (منظور، اتصال به اینترنت پرسرعت از طریق شبکه
)4Gباشد.ي گوشی تلفن همراه میوسیله) به  

با استفاده از دانگل (مودم همراه  (4G)یا نسل چهارم  (3G)شبکه تلفن همراه نسل سوم  .2
USB:( منظور، اتصال به اینترنت پرسرعت از طریق شبکه) 3هاي تلفن همراه نسل سومG یا (

  باشد.) میUSBي دانگل  (مودم همراه وسیله) به4Gنسل چهارم (
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 سرعتاینترنت کم
شود. باند باریـک  یکم گفته م پهناي باندبا  یباند باریک به سیگنال مخابراتی یا وسایلسرعت یا کماصطالح 

ثابـت و  سـرعت  کـم کیلوبیت در هر ثانیه دارد و به دو صورت  256اط با پهناي باند کمتراز اشاره به یک ارتب
  شود.یف میار تعریسسرعت کم

 باشد.یم Dial-up نترنت مانندیبه ا یاز دسترس ییهاشامل روش ثابت:سرعت اینترنت کم .1
 باشد. یم GPRSنترنت مانند یبه ا یاز دسترس ییهاشامل روش ار:یسسرعت اینترنت کم .2

  نترنت یب نفوذ ایضر
 Internetآن  یسـ یباشـد و معـادل انگل  ینترنت در هر جامعه مـ یبه ا یدسترس يکنندهنییک شاخص تعی

users per 100 population باشـد  یمـ  "نفـر  100هر  ينترنت به ازایتعداد کاربران ا" ياست که به معنا
) و یالمللـ نیمخـابرات بـ   يهیـ (اتحاد ITUلـل)،  (بخش آمار سـازمان م  UNSDمانند  یجهان يهاوسازمان

UNCTAD ن یـ ا يف اتفاق نظر دارنـد. انـدازه  ین تعریسازمان ملل) در مورد ا ي(کنفرانس تجارت و توسعه
ت همان واحـد آمـاري   یدر هر واحد آماري به کل جمع نترنتیافراد استفاده کننده از اشاخص، نسبت تعداد 

بر ایـن بـراي    بنا   شود، سال شروع می 6که سن سواد در کشور ما از این با توجه بهاست.  100ضربدر است 
ن اسـاس در  یگیرد. بر اشتر کشور مورد بررسی قرار مییساله و ب 6نترنت، جمعیت یب نفوذ ایي ضرمحاسبه
 د:یآیدست مر بهینترنت از فرمول زیب نفوذ ایضر کشور ما

 

  شتریساله و ب 6نترنت یتعداد کاربران ا
  ساله و بیشتر 6کل جمعیت 

 X  100 ضریب نفوذ اینترنت =
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  يآمار يهاافتهی يدهیگز
  

  
 - ي افـراد از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    اسـتفاده و خانوارها  ورداريخبر"يریطرح آمارگج ین نتایترمهم

مـاه   بهمـن ماه قبل از زمان آمارگیري تا زمان آمـارگیري (  3از  ماهه سهزمانی  يکه مربوط به دوره "1394
  باشد.یارائه م قابل ریشرح زه) است، ب1394

 ویبه راد یدسترس تیکشور و وضع يخانوارها 

درصـد) در محـل سـکونت بـه      2/88میلیون خـانوار (  4/21میلیون خانوار کشور، در حدود  3/24از مجموع 
درصـد و بـراي خانوارهـاي     7/88هـا  بـراي خانوارهـاي شـهري     ي این سهماند. اندازهرادیو دسترسی داشته

  درصد بوده است. 9/86ی روستای
و  ينقاط شهر کیتفکدر محل سکونت به ویبه راد یدسترس تیوضعکشور برحسب  يخانوارها -1

  1394:  ییروستا

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 86/9 5482884 88/7 15961139 88/2  21444022  ویدبه را یدسترس با خانوارهاي
 13/1 827547 11/1 1997092 11/6 2824638 ویبه راد یدسترس بدون خانوارهاي
  0/0* 984 0/2 30113 0/1 31097 اظهارنشده

  درصد 0/1تر از مک  *

 

  1394خانوارهاي کشور برحسب وضعیت دسترسی به رادیو: توزیع  -1نمودار 

دسترسی به رادیو
 88/2 %

عدم دسترسی 
% 11/6به رادیو  اظهارنشده

 0/1 %
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 ونیزیبه تلو یدسترس تیور و وضعکش يخانوارها 

درصـد) در محـل سـکونت بـه تلویزیـون دسترسـی        3/99میلیـون خـانوار (   1/24کشـور،   هايخانوار کلاز 
 6/98درصـد و بـراي خانوارهـاي روسـتایی و      6/99ها براي خانوارهـاي شـهري   ي این سهماند. اندازهداشته

  درصد بوده است.
و  ينقاط شهر کیتفکدر محل سکونت به ونیزیبه تلو یرسدست تیوضعکشور برحسب  يخانوارها -2

  1394:  ییروستا

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 98/6 6220131 99/6 17916614 99/3 24136745  به تلویزیون یدسترس با خانوارهاي

 1/4 88409 0/3 45939 0/6 134348 به تلویزیون یدسترس بدون وارهايخان
 0/0* 2874 0/1 25791 0/1 28665 اظهارنشده

  درصد 0/1تر از مک  *
  

  
  1394خانوارهاي کشور برحسب وضعیت دسترسی به تلویزیون: توزیع  -2نمودار 

 ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یدسترس تیکشور و وضع يخانوارها  

بـه   در محـل سـکونت  ، درصـد)  7/80خـانوار (  ونیلیم 6/19خانوار کشور، در حدود  ونیلیم 3/24از مجموع 
 یخـدمات تلویزیـون  هـا بـه انـواع    خانواردسترسـی   ماند. سهداشته  یدسترس ییچندمجرا یخدمات تلویزیون

درصـد)   5/23انوار (خـ  ونیـ لیم 7/5 ،کشور هايخانواراز کل  کهطوريبه هاي زیادي داردیی تفاوتچندمجرا

وندسترسی به تلویزی
 99/3 %

عدم دسترسی
و اظهارنشده 

0/7%
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خـانوار   ونیـ لیم 3/16و  IPTVدرصـد) بـه    7/5خانوار ( ونیلیم 4/1 ،اي مستقیم به خانهبه خدمات ماهواره
  دسترسی دارند. درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی0/67(

در محل سکونت  ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یدسترس تیوضعکشور برحسب  يخانوارها -3
  1394:  ییو روستا يشهرنقاط  کیتفکبه

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 69/1 4363311 84/8 15254255 80/7 19617566  ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یدسترس
 18/6 1170936 25/2 4529944 23/5 5700880  اي مستقیم به خانهخدمات ماهواره 
 اینترنت پروتکل ( تلویزیون IPTV(  1373242 5/7 1353324 7/5 19918 0/3 
 56/6 3573649 70/6 12702987 67/0 16276636  تلویزیون دیجیتال زمینی 

 29/9 1888797 14/4 2582343 18/4 4471140 ییچندمجرا یبه خدمات تلویزیون یم دسترسعد
 0/9 59306 0/8 151746 0/9 211052 اظهارنشده

 

  
  به خانوارهاي کشور برحسب وضعیت دسترسی توزیع  -3نمودار 

 1394: ییچندمجرا یخدمات تلویزیون

دسترسی به خدمات 
ی تلویزیونی چندمجرای

80/7 %

عدم دسترسی به 
خدمات تلویزیونی 

% 18/4چندمجرایی 
اظهارنشده

 0/9 %
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 به تلفن یدسترس تیکشور و وضع يخانوارها 

درصد) در محل سکونت بـه تلفـن (ثابـت     7/98ون خانوار (یلیم 0/24کشور، در حدود  ياز مجموع خانوارها
 3/99ترتیـب  به ییو روستا يشهر يخانوارها ين سهم برایا ياند. اندازهداشته یا هر دو) دسترسیا همراه ی

 7/6تلفـن ثابـت،    بهدرصد فقط  8/3، تلفن به دسترسیبا  يدرصد بوده است. از کل خانوارها 0/97درصد و 
  . انددسترسی داشتههر دو تلفن ثابت و همراه  بهدرصد  2/88تلفن همراه و  بهدرصد فقط 

و  ينقاط شهر کیتفکبه تلفن در محل سکونت به یدسترس تیوضعکشور برحسب  يخانوارها -4
  1394:  ییروستا

  شرح
  ییروستا  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 97/0 6122228 99/3 17854880 98/7 23977109  تلفنبه  با دسترسیخانوارهاي 

 76/3 4816370 97/5 17535816 92/0 22352187  حداقل با دسترسی به تلفن ثابت 
 92/7 5853381 95/6 17204559 94/9 23057939 حداقل با دسترسی به تلفن همراه 
  4/3 268848 3/6 650322 3/8 919169  با دسترسی به تلفن ثابتفقط 
  20/7 1305858 1/8 319064 6/7 1624922 مراهبا دسترسی به تلفن هفقط 
 72/1 4547523 93/9 16885494 88/2 21433017 با دسترسی به هردو تلفن 

 0/3 189186 7/0 118674 3/1 307859  تلفنبدون دسترسی به خانوارهاي 
 0/0 0 1/0 14790 1/0 14790 اظهارنشده

  
  1394تلفن: رسی به وضعیت دستخانوارهاي کشور برحسب توزیع  -4نمودار 

فقط دسترسی 
% 3/8به تلفن ثابت  فقط دسترسی

% 6/7به تلفن همراه  

دسترسی به هر دو 
تلفن ثابت و همراه 

88/2 %

عدم دسترسی و 
اظهارنشده

  1/3 %
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 انهیبه را یدسترس تیکشور و وضع يخانوارها 

به رایانه در محل سکونت  )درصد 57/(4میلیون خانوار  9/13کشور، در حدود  ياز مجموع خانوارها
ي رایانه حداقل به )کشور يخانوارها درصد 0/36( میلیون خانوار 7/8 از این تعداد،. انددسترسی داشته

 1/21( میلیون خانوار 1/5 وتاپ لپ حداقل به) کشور يخانوارها درصد 9/16( ون خانوارمیلی 1/4ی، معمول
درصد خانوارهاي شهري و  8/64همچنین اند. دسترسی داشتهتبلت  حداقل به) کشور يخانوارها درصد

  .انددرصد خانوارهاي روستایی کشور در محل سکونت به رایانه دسترسی داشته1/36
و  ينقاط شهر کیتفکدر محل سکونت به انهیبه را یدسترس تیوضعبرحسب  کشور يخانوارها -5

  1394:  ییروستا

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100/0 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 36/1 2280394 64/8 11658548 57/4 13938943  رایانهبا دسترسی به خانوارهاي 

 22/7 1429807 40/6 7309910 36/0 8739717  یي معمولحداقل رایانه 

 10/7 672716 19/1 3439272 16/9 4111988  تاپحداقل لپ 
 13/3 836905 23/8 4278687 21/1 5115592  حداقل تبلت 

 63/9 4031020 35/1 6315006 42/6 10346026  رایانهبدون دسترسی به خانوارهاي 
 0/0 0 0/1 14790 0/1 14790 اظهارنشده

 
 

 
 1394رایانه: به خانوارهاي کشور برحسب وضعیت دسترسی توزیع  - 5نمودار 

دسترسی 
به رایانه

 57/4 %

عدم دسترسی 
% 42/6به رایانه 

اظهارنشده
 0/1 %
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 نترنتیبه ا یدسترس تیکشور و وضع يخانوارها 

درصـد) در محـل سـکونت بـه اینترنـت       5/55میلیون خـانوار (  5/13 کشور، در حدود هاياز مجموع خانوار
 8/2 و  داشـته ندرصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی  0/33انوار (میلیون خ 0/8اند، دسترسی داشته
 هـاي خانوار کـل از  .انـد هنکـرد  اظهـار را درصد) دسترسی به اینترنت در محـل سـکونت    6/11میلیون خانوار (

درصـد) در نقـاط شـهري و     8/82میلیون خانوار ( 2/11تعداد  ،دسترسی به اینترنت در محل سکونت داراي
 يي سـهم خانوارهـا  اند. همچنین اندازهکردهدرصد) در نقاط روستایی زندگی می 2/17خانوار ( میلیون 3/2

درصـد و بـراي خانوارهـاي     1/62در محـل سـکونت بـراي خانوارهـاي شـهري       نترنـت یبه ا یدسترس داراي
  درصد است. 7/36روستایی 

میلیـون خـانوار    0/7ل سـکونت،  در محـ  نترنـت یبه ا یدسترس داراياز کل خانوارهاي  بر اساس نتایج طرح،
بـه اینترنـت   حـداقل  درصـد)   0/79میلیون خانوار ( 7/10 و به اینترنت پرسرعت ثابتحداقل درصد)  9/51(

 اند.دسترسی داشته پرسرعت سیار
و  ينقاط شهر کیتفکبه در محل سکونت نترنتیبه ا یدسترسوضعیت کشور برحسب  يخانوارها - 6

  1394:  ییروستا

  شرح
  روستایی  يشهر  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/100 6311414 100/0 17988344 100/0 24299758 کل خانوارها
 36/7 2317398 62/1 11162417 55/5 13479815 به اینترنت یدسترسبا  هايخانوار
 51/5 3249280 26/5 4759207 33/0 8008488 به اینترنت یدسترسبدون  هايخانوار

 11/8 744736 11/5 2066720 11/6 2811456 دهاظهارنش

  1394اینترنت در محل سکونت:  به  خانوارهاي کشور برحسب وضعیت دسترسیتوزیع  - 6نمودار 

دسترسی 
عدم دسترسی % 55/5به اینترنت  

% 33/0به اینترنت 

اظهارنشده
 11/6 %
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 کشور به اینترنت پرسرعت يخانوارها یدسترس تیوضع 

 8/95میلیـون خـانوار (   9/12 در محـل سـکونت،   نترنتیبه ا یدسترس دارايمیلیون خانوار  4/13 وعمجماز 
 و به اینترنت پرسـرعت ثابـت  حداقل درصد)  9/51میلیون خانوار ( 0/7 ،به اینترنت پرسرعتحداقل درصد) 

سـهم  این ي اند. اندازهدسترسی داشته به اینترنت پرسرعت سیارحداقل درصد)  0/79میلیون خانوار ( 7/10
خانوارهـاي  و بـراي   صـد در 4/80و  درصـد  4/57، درصـد  5/98بـه ترتیـب    کشـور  شـهري خانوارهاي براي 

  باشد.یم درصد 72/6و  درصد 25/3 ،درصد 8/82 به ترتیبروستایی 
 کیتفکبهپرسرعت  نترنتیاانواع به  یدسترس تیوضعبرحسب به اینترنت  یخانوارهاي با دسترس - 7

  1394:  ییو روستا ينقاط شهر

  شرح
  روستایی  شهري  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/100 2317398 0/100 11162417 0/100 13479815 به اینترنت یاي با دسترسخانواره
 82/8 1917916 98/5 10997693 95/8 12915609  به اینترنت پرسرعت یدسترس

 25/3 585840 57/4 6408885 9/51 6994725 به اینترنت پرسرعت ثابت یدسترس 

 72/6 1682203 80/4 8969346 0/79 10651549  به اینترنت پرسرعت سیار یدسترس 

 يریآمارگ يکشور در طول سه دوره يفاوا در خانوارها يهاشاخص يسهیمقا 

هاي فناوري اطالعات و ارتباطـات،  آمارگیري از شاخصآخر ي دوره سهي خانوارهاي کشور در طول مقایسه
رنـت در محـل   اینتو  رایانـه ، تلفـن بـه   یدسترسـ  يسـهم خانوارهـاي دارا   1394دهد که در سال نشان می
بـه   1392نسبت به سـال   و درصد 1/34درصد و  2/22درصد،  6/2به ترتیب ، 1389نسبت به سال سکونت 
  .تر شده استبیشدرصد،  7/17درصد و  5/11درصد،  1/1ترتیب 

  1394تا  1389در محل سکونت:  فاوابه  یخانوارهاي کشور برحسب دسترس -8

  شرح
1389  1392  1394  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/100 24299758 100/0 22821770 100/0 20286247 کل خانوارها

 98/7 23977109 97/6 22262811 96/1 19502822 تلفن  با دسترسی بهخانوارهاي 

 57/4 13938943 45/9 10468407 35/2 7146171 رایانه با دسترسی بهخانوارهاي 

 55/5 13479815 37/8 8625067 21/4 4336567 به اینترنت یخانوارهاي با دسترس
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  1394 تا 1389: فاوابه  یدسترسي خانوارهاي کشور برحسب مقایسه -7نمودار 

 خط تلفن همراه تیو مالک تیجمع  
، تعـداد  هسـتند شـتر  یساله و ب 6، افراد آن ون نفریلیم 4/72میلیون نفر جمعیت کشور که  0/79از مجموع 

 9/11و  يون نفـر در نقـاط شـهر   یلیم 5/38 ها،بین آنبوده که از  ن همراهمالک خط تلف ،ون نفریلیم 4/50
در کشـور و در   نسبت مالکان خـط تلفـن همـراه   ن اساس یاند. بر اساکن بوده ییون نفر در نقاط روستایلیم
درصـد   0/62درصد و  5/72 به ترتیب روستایی و ينقاط شهر يبرا و درصد 7/69شتر یساله و ب 6ن افراد یب

  .اشدبمی
  1394: ییو روستا ينقاط شهر کیتفکخط تلفن همراه به تیکشور برحسب مالک تیجمع -9

  کشور شتریساله و ب 6 تیجمع  تیکل جمع  شرح
 روستایی شهري جمع

 19236955 53138255 72375210 78955812 کل خانوارها
 11932808 38514569 50447377 50454534 مالک خط تلفن همراه تیجمع
 7278756 14589662 21868419 28,430,256  مالک خط تلفن همراهغیر تیجمع

 25390 34024 59414 71,022 اظهارنشده
 62/0 72/5 69/7 63/9 مالک تیدرصد جمع

نفر  7157سن اظهار  م، به دلیل عدمالک خط تلفن همراه شتریساله و ب 6 تیجمعبا   مالک خط تلفن همراه تیجمعتفاوت تعداد کل  *
  است. نان بودهآ از
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 نفوذ تلفن همراه بیضر  
، افـراد  از آنـان نفر  ونیلیم 4/56 کهتلفن همراه بوده  کاربرنفر  ونیلیم 6/56تعداد کشور  تیاز مجموع جمع

 طنفـر در نقـا   ونیـ لیم 6/13و  ينفـر در نقـاط شـهر    ونیلیم 8/42تعداد،  نیاز ا .باشندیم شتریساله و ب 6
 شـتر یسـاله و ب  6افـراد   نینفوذ تلفن همـراه در کشـور و در بـ    بیاساس ضر نیاند. بر اساکن بوده ییروستا

  است.بوده درصد  8/70درصد و  5/80یی به ترتیب روستاو  ينقاط شهر يبرا و درصد 9/77
 ضـریب نفـوذ تلفـن همـراه     1394در سـال   دهد کهیمارگیري نشان میر آخي ااطالعات سه دوره يمقایسه

درصـد   7/10درصـد و   0/24بـه ترتیـب    شـتر یسـاله و ب  6افـراد   نیدر ب 1392و  1389هاي نسبت به سال
  .تر شده استبیش

  1394تا  1389: ییو روستا ينقاط شهر کیتفککشور برحسب استفاده از تلفن همراه به تیجمع -10

  کل جمعیت  شرح
  شتر کشوریساله و ب 6ت یجمع

 ییروستا شهري  جمع

1389 
 19040618 50096296 69136914 74837792 کل جمعیت

 7065674 30223926 37289600 37289600 تلفن همراه کاربرجمعیت 
 1/37 3/60 9/53  49/8  ضریب نفوذ تلفن همراه (درصد)

1392 
 19244923 51317490 70562413  77122228 کل جمعیت

 10431104 36999545 47430649 47430649 تلفن همراه کاربرجمعیت 
 54/2 72/1 67/2 61/5  ن همراه (درصد)ضریب نفوذ تلف

1394 

 19236955 53138255 72375210 78955812  تیکل جمع
 13610725 42765209 56375934 56614980 تلفن همراه کاربرجمعیت 
 5569016 10231310 15800326 21873518  تلفن همراه کاربرغیرجمعیت 

 57214 141735 198950 467315  اظهارنشده
 70/8 80/5 77/9 71/7  نفوذ تلفن همراه (درصد)ضریب 

  

  

 1394ساله و بیشتر کشور  برحسب وضعیت استفاده از تلفن همراه:  6جمعیت ي مقایسه -8نمودار 

استفاده از 
تلفن همراه

 77/9 %

عدم استفاده از 
تلفن همراه

 21/8  %

اظهارنشده
 0/3 %
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 انهیب نفوذ رایضر  
 6، افـراد  از آنـان نفـر   ونیـ لیم 8/29 کـه رایانه بوده  کاربرنفر  ونیلیم 3/30کشور تعداد  تیاز مجموع جمع

 ییروسـتا  طنفر در نقا ونیلیم 1/4و  ينفر در نقاط شهر ونیلیم 7/25تعداد،  نیاز ا .باشندیم شتریساله و ب
 يبـرا  و درصد 2/41 شتریساله و ب 6افراد  نینفوذ رایانه در کشور و در ب بیاساس ضر نیاند. بر اساکن بوده
  است.بوده درصد  4/21درصد و  3/48ترتیب بهیی روستاي و نقاط شهر

نسبت بـه  رایانه ضریب نفوذ  1394دهد که در سال یمارگیري نشان میر آخي ااطالعات سه دوره يمقایسه
تـر شـده   بـیش درصد  7/10درصد و  0/24به ترتیب  شتریساله و ب 6افراد  نیدر ب 1392و  1389هاي سال
  .است

  1394 تا 1389: ییروستاو  ينقاط شهر کیتفکبه انهیکشور برحسب استفاده از را تیجمع -11

  ساله و بیشتر کشور 6جمعیت   کل جمعیت  شرح
 روستایی شهري  جمع

1389 
 19040618 50096296 69136914 74837792 کل جمعیت

 1885997 16411960 18297957 18441195 رایانه کاربرجمعیت 
 9/9 8/32 5/26 24/6 ضریب نفوذ رایانه (درصد)

1392 
 19244923 51317490 70562413  77122228 کل جمعیت

 2985856 21235321 24221177 24418556 رایانه کاربرجمعیت 
  15/5 41/4 34/3 31/7 ضریب نفوذ رایانه (درصد)

1394 

 19236955 53138255 72375210 78955812 کل جمعیت
 4108959 25673669 29782628 30306538 رایانه کاربرجمعیت 
 15022472 27323724 42346196 48343754  رایانه کاربرغیرجمعیت 

 105523 140862 246385 305519  اظهارنشده
 21/4 48/3 41/2 38/4 ضریب نفوذ رایانه (درصد)

  
 1394ساله و بیشتر کشور  برحسب وضعیت استفاده از رایانه:  6ي جمعیت مقایسه -9نمودار 

استفاده از رایانه 
 41/2 %

عدم استفاده 
از  رایانه

 58/5 %

اظهارنشده
 0/3 %
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 نترنتیب نفوذ ایضر  
اند کـه  میلیون نفر کاربر اینترنت بوده 8/32کشور، تعداد  ، از مجموع جمعیت1394براساس آمارگیري سال 

سـاله و   6جمعیـت   بـراي  مي این سهاندازهاند. درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده 6/41دهد نشان می
ب یـ ترتکشـور بـه   ییو روسـتا  يشهر نقاط و براي )کشور نترنتیب نفوذ ایضر( درصد 3/45 ،کشورشتر یب

  صد بوده است. در 6/26درصد و  1/52
اینترنـت  ضـریب نفـوذ    1394دهـد کـه در سـال    یمارگیري نشان میر آخي ادوره چهاراطالعات  يمقایسه

 4/29، درصـد  3/33بـه ترتیـب    شـتر یسـاله و ب  6افـراد   نیدر ب 1392و  1389  ،1387 هاينسبت به سال
در  1394سـال   يدرصـد  3/45ضـریب نفـوذ اینترنـت     چنـین مه تر شـده اسـت  بیشدرصد  3/15و  درصد

ي قبـل  نسـبت بـه دوره   يدرصـد  51رشد بیانگر  1392سال  يدرصد 0/30ضریب نفوذ اینترنت  با مقایسه
  .دباشمی
  1394تا  1387: ییو روستا ينقاط شهر کیتفکبه نترنتیکشور برحسب استفاده از ا تیجمع -12

  کل جمعیت  شرح
  شتر کشوریساله و ب 6ت یجمع

 روستایی شهري  جمع

1387 

 21546043 44513052 66059095 71838203 کل جمعیت
 706395 7234395 7940790 7955928 جمعیت کاربر اینترنت

 3/3 16/3 12/0 11/1 ضریب نفوذ اینترنت (درصد)

1389 

 19040618 50096296 69136914 74837792 کل جمعیت
 841439 10150658 10992097 11002248  جمعیت کاربر اینترنت

 4/4 20/3 15/9 14/7 ریب نفوذ اینترنت (درصد)ض

1392 

 19244923 51317490 70562413 77122228 کل جمعیت
 2372995 18761404 21134399 21165306  جمعیت کاربر اینترنت

 12/3 36/6 30/0 27/4 ضریب نفوذ اینترنت (درصد)

1394 

 19236955 53138255 72375210 78955812 کل جمعیت
 5112085 27699198 32811284 32821444  کاربر اینترنت جمعیت
 14077638 25383288 39460926 45756659  اینترنت کاربرغیرجمعیت 

 47231 55769 103000 377709  اظهارنشده
 26/6 52/1 45/3 41/6 ضریب نفوذ اینترنت (درصد)

3/1 1/4  *خطاي استاندارد نسبی (درصد)   4/1  3/3  

  يرابطهاز  %95) با اطمینان xضریب نفوذ موردنظر ()، حدود باال و پایین براوردگر نسبی RSEمقدار خطاي استاندارد نسبی (براساس  *
(x-1.96* RSE*x /100    ,    x+1.96* RSE*x /100     آیددست میبه.  
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  1394 ساله و بیشتر کشور برحسب وضعیت استفاده از اینترنت: 6جمعیت توزیع  -10نمودار 

  
  ساله و بیشتر کشور  6ي جمعیت کاربر اینترنت مقایسه -11نمودار 

 1394 تا  1387تفکیک نقاط شهري و روستایی: به

استفاده از اینترنت
 45/3 %
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 54/5 %

اظهارنشده
 0/1 %

روستایی

شهري

کل

0

5

10

15

20

25

30

35

1387
1389

1392
1394

میلیون نفر



  

  
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخگیري برطرح آمار

  

27 
 

 اطالعات و ارتباطات يفناورکاربران  تیجنس   
درصـد) مـرد و    0/51میلیـون نفـر (   9/36شـتر کشـور، تعـداد    یسـاله و ب  6 تیـ جمع کلاز  1394در سال 

 اینترنـت و  انـه یرا ،تلفن همراهمرد  انکاربرمورد نظر،  ي. در دورهانددرصد) زن بوده 0/49میلیون نفر (5/35
 اینترنـت و  انهیرا زن تلفن همراه، انکاربرو میلیون نفر  1/17و  میلیون نفر 5/15، میلیون نفر 8/30ترتیب به
نفـوذ تلفـن    بیضـر دهـد،  یمن بوده و نشا میلیون نفر 7/15و  میلیون نفر 3/14، میلیون نفر 6/25ترتیب به

و در  درصـد  1/42 ان مـرد در  انـه ینفـوذ را  بیضر ،درصد 0/72درصد و براي زنان  5/83 انمرد براي همراه
 دهبـو  درصـد  4/44و  درصـد  3/46 ترتیـب ان و زنان بهمرد اینترنتنفوذ  بیضرره خباالو درصد  2/40زنان 

درصـد زن   0/48رد و مـ  درصـد  0/52 تر کشـور، یشـ بو  هسـال  6از مجموع کاربران اینترنت چنین مه. ستا
  اند.بوده

  1394جنس:  کیبه تفکفاوا کشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریو ب هسال 6 تیجمع -13
 زن مرد جمع  شرح

 35479477 36895732 72375210 کل جمعیت

 25556846 30819087 56375934 تعداد کاربر تلفن همراه تیجمع
 72/0 83/5 77/9  ضریب نفوذ 

 14264282 15518346 29782628 تعداد انهیکاربر را تیجمع
 40/2 42/1 41/2  ضریب نفوذ 

 15742553 17068730 32811284 تعداد کاربر اینترنت تیجمع
 44/4 46/3 45/3  ضریب نفوذ 

 




  1394ساله و بیشترکشور برحسب جنس:  6کاربران اینترنت توزیع  -12نمودار 

کاربر اینترنت
% 52/0مرد   

کاربر اینترنت
% 48/0زن   
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  1394: فاواجنس و استفاده از برحسب کشور  یشترساله و ب 6 تیجمعتوزیع  -13نمودار

  اطالعات و ارتباطات يکاربران فناورسن  
در گروه سـنی کمتـر از    تلفن همراهضریب نفوذ ، ساله و بیشتر کشور 6 تیجمع کلاز ي مورد نظر، در دوره

، درصـد  0/91سـال   49تـا   25 یگـروه سـن   ،درصـد  1/88سال  24تا  15گروه سنی  ،درصد 1/34سال  15
نشـانگر آن   و سـت ا درصد بـوده  6/37سال و بیشتر  75 گروه سنی ودرصد 2/77سال  74تا  50 گروه سنی

ضـریب نفـوذ   بیشـترین  ) ي شاغالن در آن قـرار دارنـد  دهمگروهی که ع( سال 49تا  25گروه سنی که است 
  را داشته است. تلفن همراه 

 0/63سـال   24تـا   15گروه سـنی   ،درصد 5/39سال  15گروه سنی کمتر از  در انهیراضریب نفوذ همچنین 
سـال   75 گروه سنی ودرصد 8/19سال  74تا  50 گروه سنی ،درصد 1/44سال  49تا  25 گروه سنی ،درصد

گـروه   ،درصـد  5/19سـال   15در گروه سنی کمتر از نیز اینترنت ضریب نفوذ است.  درصد بوده 4/3و بیشتر 
 8/21سـال   74تا  50 گروه سنی ،درصد 4/55سال  49تا  25 گروه سنی ،درصد 4/72سال  24تا  15سنی 

 24تـا   15گـروه سـنی   کـه  انگر آن اسـت  اسـت و بیـ   درصد بوده 7/3سال و بیشتر  75گروه سنی و درصد 
 کشـور را  اینترنـت و  انـه یرابیشـترین ضـریب نفـوذ    ) در آن قرار دارنداکثر دانشجویان گروهی که جوانان و (

  داشته است.
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  1394: یسن يهاهگرو کیبه تفک فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 6 تیجمع -14
 سال 24تا  15 سال 15کمتر از  جمع  شرح

 13413103 10878990 72375210 کل جمعیت

 11812451 3708796 56375934 تعداد کاربر تلفن همراه تیجمع
 88/1 34/1 77/9  ضریب نفوذ 

 8447354 4301183 29782628 تعداد انهیکاربر را تیجمع
 63/0 39/5 41/2  ضریب نفوذ 

 9715364 2122672 32811284 تعداد کاربر اینترنت تیجمع
 72/4 19/5 45/3  ضریب نفوذ 



 شتریسال و ب 75 سال 74تا  50 سال 49تا  25  شرح

 1775843 14161637 32145637 کل جمعیت

 668394 10933620 29252673 تعداد لفن همراهکاربر ت تیجمع
 37/6 77/2 91/0  ضریب نفوذ 

 60545 2797070 14176476 تعداد انهیکاربر را تیجمع
 3/4 19/8 44/1  ضریب نفوذ 

 65801 3093968 17813479 تعداد کاربر اینترنت تیجمع
 3/7 21/8 55/4  ضریب نفوذ 

 
  1394: هاي سنیگروهبرحسب کشور  یشترو بساله  6 توزیع کاربران -14نمودار

سال 15کمتر از 
6/5 %

سال 24تا  15
29/6 %

سال 49تا  25
 54/3 %

سال 74تا  50
 9/4 %

سال و بیشتر 75
 0/2 %
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 1394هاي سنی: برحسب گروه فاوا یشترساله و ب 6کاربران توزیع  -15نمودار

  اطالعات و ارتباطات يکاربران فناور یلیمدرك تحصسواد و  
افـراد داراي  درصـد   4/82، ییابتدا التیتحصافراد داراي درصد  6/60، ساله و بیشتر کشور 6 تیجمع کلاز 

دوم متوسـطه و   يدوره التیتحصـ  افـراد داراي  درصـد  9/91، اول متوسـطه  يدوره و ییراهنمـا  التیتحص
 التیتحصــافــراد داراي درصــد  2/71، یدانشــگاه التیتحصــافــراد داراي درصــد  9/95، یدانشــگاهشیپــ
ا بـراي ضـریب   هـ ماین سه ظرانتمي . اندازهاندبوده کاربر تلفن همراه سوادیب افراد درصد 4/50 و یررسمیغ

و بـراي  درصـد   9/2 و درصد 8/5درصد،  8/89درصد،  8/53درصد،  5/28درصد،  4/19 ترتیببه انهیرا نفوذ
 6/0 و درصـد  0/5، درصـد  9/99درصـد،   9/71درصـد،   7/28درصـد،   5/10 ترتیـب بهاینترنت  ضریب نفوذ

   .ستا بودهدرصد 
ص دارد. خهـر سـه شـا    بـاال بـودن ضـریب نفـوذ     نقـش اساسـی در   التیتحصکه انگر آن است این نتایج بی

، درصد) 8/89( انهیرا، درصد) 9/95( تلفن همراه ی داراي ضریب نفوذدانشگاه التیتحصکه افراد با طوريبه
  باالتري نسبت به سایر اقشار هستند.  درصد) 9/99(اینترنت و 

ا مبسیار پایین است، ا درصد) 9/2( انهیرا، و درصد) 6/0(اینترنت سواد، هرچند ضریب نفوذ ورد افراد بیمدر 
  .اندکاربر تلفن همراه بوده سوادی از افراد بیمدر عوض بیش از نی

درصـد ابتـدایی،    9/5تر کشور، دوره یا مـدرك تحصـیلی   یشو ب هسال 6از مجموع کاربران اینترنت چنین مه
 8/41، یدانشـگاه شیه و پـ دوم متوسـط  يدرصـد دوره  1/42 ،اول متوسطه يدوره ای ییدرصد راهنما 7/9

 بوده است.  سایر یا اظهارنشده درصد  4/0درصد دانشگاهی و 

کاربر اینترنت
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درك موضع سواد و  کیبه تفک فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 6 تیجمع -15
  1394: تحصیلی

 جمع  شرح

  سوادبا

  ییابتدا
 و ییراهنما

اول  يدوره
  متوسطه

دوم  يدوره
متوسطه و 

  یگاهدانششیپ
 19242349 11108311 18561459 72375210 کل جمعیت

 کاربر تلفن همراه تیجمع
 17690938 9148773 11246950 56375934 تعداد

 91/9 82/4 60/6 77/9  ضریب نفوذ 

 انهیکاربر را تیجمع
 10345517 3166200 3600534 29782628  تعداد

 53/8 28/5 19/4 41/2  ضریب نفوذ

 13826011 3184487 1952178 32811284  تعداد نترنتکاربر ای تیجمع
 71/9 28/7 10/5 45/3  ضریب نفوذ

  

  شرح
 سوادبا

  یرسم ریغ  یدانشگاه  اظهارنشده سوادیب

 144862 8307883 1278468 13731878 کل جمعیت

 25590 4186795 909779 13167108 تعداد کاربر تلفن همراه تیجمع
 17/7 50/4 71/2 95/9  ضریب نفوذ 

 انهیکاربر را تیجمع
 30737 241043 73521 12325077  تعداد

 21/2 2/9 5/8 89/8  ضریب نفوذ

 9430 51871 63435 13723872  تعداد کاربر اینترنت تیجمع
 6/5 0/6 5/0 99/9  ضریب نفوذ

  

  
  1394: درك تحصیلیبرحسب مکشور  یشترساله و ب 6 توزیع کاربران -16نمودار

تحصیالت ابتدایی
5/9 % راهنمایی و

دوره ي اول متوسطه
9/7 %

دوره ي دوم متوسطه و  
% 42/1پیش دانشگاهی 

تحصیالت دانشگاهی
 41/8 %

% 0/4سایر 
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  1394وضعیت سواد و مدرك تحصیلی: برحسب  فاوا یشترساله و ب 6کاربران توزیع  - 17نمودار

  اطالعات و ارتباطات يکاربران فناور تیوضع فعال  
 7/94 نشـاغال  براينفوذ تلفن همراه  بیکشور، ضر شتریساله و ب 6 تیجمعاز مجموع مورد نظر،  يدر دوره
افـراد    و درصـد  5/78درامـد بـدون کـار     يداراافراد  درصد، 3/71 ندرصد، محصال 0/87 کاریب افراد درصد،

درصـد،   6/41 ترتیـب بـه  انهیرا ها براي ضریب نفوذماین سه ظرانتمي اندازه ست.ا بوده درصد 6/77دار خانه
درصـد،   9/49 ترتیـب بـه اینترنـت   و براي ضریب نفوذدرصد  0/30 و درصد 6/22درصد،  8/67درصد،  4/44
    ست.ا درصد بوده 6/39 و درصد 3/28درصد،  5/60درصد،  0/66

  :انگر آن است کهبی ص برحسب وضع فعالیتخي ضریب نفوذ این سه شامقایسه
 و ایـن گـروه بیشـترین تعـداد      بوده درصد) 7/94ن (شاغالتلفن همراه مربوط به  بیشترین ضریب نفوذ

 هستند. شاغلن تلفن همراه، کاربرا درصد 9/36اند. تصاص دادهخود اخکاربران تلفن همراه را به 
  و این گروه بیشترین تعداد کـاربران   بوده درصد) 8/67ن (محصالمربوط به  انهیرابیشترین ضریب نفوذ

 هستند. محصل، انهیراکاربران  درصد 2/34اند. تصاص دادهخود اخرا به  انهیرا
  بیشـترین  ن شـاغال گـروه   لـی و بوده درصد) 0/66( کاریبمربوط به افراد اینترنت بیشترین ضریب نفوذ

 هستند. شاغل، اینترنتکاربران  درصد 2/33اند. تصاص دادهخود اخرا به اینترنت تعداد کاربران 
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 7/26 ،درصـد شـاغل   2/33 تر کشـور، یشو ب هسال 10میلیون نفر کاربران اینترنت  4/32از مجموع چنین مه
ضـمن   انـد. بـوده  درآمد بدون کـار  يرصد داراد 9/4درصد بیکار،  6/9دار، درصد خانه 7/24،  درصد محصل،

 درصد اظهار نشده است.  3/0 و سایر مواردکاربران اینترنت درصد  5/0 که وضع فعالیت آن
  1394: تیوضع فعال کیبه تفک فاواکشور برحسب وضعیت استفاده از  شتریسال و ب 10 تیجمع -16

  محصل  کاریب  شاغل تیکل جمع  شرح

 14,312,761 4,696,577 21,610,387 67,695,849 کل جمعیت

 کاربر تلفن همراه تیجمع
 10,205,379 4,086,799 20,459,947 55,476,689 تعداد

 71.3 87.0 94.7 81.9  ضریب نفوذ 

 9,705,712 2,085,517 8,989,513 28,377,629  تعداد انهیکاربر را تیجمع
 67.8 44.4 41.6 41.9  ضریب نفوذ

 کاربر اینترنت تیجمع
 8,664,044 3,097,870 10,773,131 32,408,689  تعداد

 60.5 66.0 49.9 47.9  ضریب نفوذ
 

درامد  يدارا  شرح
  اظهارنشده  ریسا  دارخانه بدون کار

 259,994 978,901 20,253,401 5,583,828 کل جمعیت

 149,195 475,761 15,716,368 4,383,240 تعداد کاربر تلفن همراه تیجمع
 57.4 48.6 77.6 78.5  ذ ضریب نفو

 انهیکاربر را تیجمع
 91,103 160,408 6,081,737 1,263,640  تعداد

 35.0 16.4 30.0 22.6  ضریب نفوذ

 کاربر اینترنت تیجمع
 100,113 174,051 8,020,460 1,579,020  تعداد

 38.5 17.8 39.6 28.3  ضریب نفوذ

  
  1394تر کشور برحسب وضع فعالیت: یشبساله و  10کاربران اینترنت توزیع  - 18نمودار

% 33/2شاغل 

% 9/6بیکار 
% 26/7محصل  

داراي درامد بدون کار
 4/9 %

سایر و اظهارنشده
%  24/7خانه دار % 0/8
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 نترنتیا ازکاربران  ياستفاده يهامحل   
درصـد حـداقل    4/11درصد حداقل در محل سـکونت،   7/47شتر کشور، یساله و ب 6از کل کاربران اینترنت 

درصـد   6/0،  در منـزل افـراد دیگـر   درصد حـداقل   6/6، محل تحصیل درصد حداقل در  2/5، محل کار  در
و  ياقتصـاد  يهامحل رینت و ساکافیدرصد حداقل در  5/5 ،یاعماجت يهامحل ریکتابخانه و سال در حداق

درصـد   3/18کـه  انـد. ضـمن آن  از اینترنت استفاده کردهدر هر جا هاي سیار درصد حداقل با دستگاه 6/60
  اند.کردهن اظهاررا استفاده از اینترنت  محلکاربران اینترنت کشور، 

  1394تا  1389اینترنت:  ازاستفاده  يهاکشور برحسب محل شتریسال و ب 6 نترنتیران اکارب - 17

  شرح
1389  1392  1394  

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 100/0 32811284 100/0 21134399 100/0 10992097 * کل کاربران

 47/7 15637632 80/3 16966642 75/2 8265994 محل سکونت
 11/4 3734131 15/7 3315370 14/4 1581774 محل کار

 5/2 1700378 9/8 2071934 13/4 1469359 محل تحصیل
 6/6 2174251 6/4 1355195 3/9 427441 منزل افراد دیگر

 0/6 194833 1/3 267717 1/4 155798 یاعماجتهاي کتابخانه و سایر محل
 5/5 1817124 16/7 3527216 22/5 2468994 هاي اقتصادينت و سایر محلکافی

 60/6 19889882 13/7 2905637 4/9 534028 در هرجا هاي سیاربا دستگاه
 18/3 6008619 0/0 0 0/4 42503 اظهار نشده

  است. کردهاستفاده نترنت یا ازا چند محل یک یهر کاربر برحسب مورد، در  *

  1394اینترنت: از ه استفادساله و باالتر کشور برحسب محل  6کاربران اینترنت  - 19نمودار
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    نترنتیا ازکاربران  ياستفادهتناوب   
میلیـون نفـر    0/21شـتر کشـور، حـدود    یساله و ب 6از کل کاربران اینترنت ، 1394بر اساس آمارگیري سال 

نـه هـر    یبـار در هفتـه ولـ   ک یدرصد) حداقل  5/13میلیون نفر ( 4/4بار در روز، ک یدرصد) حداقل  1/64(
درصـد) کمتـر    8/0نفر ( هزار 251نه هر هفته و  یبار در ماه ولک یدرصد) حداقل  8/2فر (ن هزار 908روز، 

ون نفـر  یـ لیم 2/6نترنت براي یا ازاستفاده اند. ضمن آن که تناوب ک بار در ماه از اینترنت استفاده کردهیاز 
 .درصد) از کاربران اینترنت کشور اظهار نشده است 8/18(

  1394تا  1389: اینترنت ازاستفاده کشور برحسب تناوب  شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا - 18

  شرح
1389  1392  1394  

  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
 100/0 32811284 100/0 21134399 100/0 10992097 کاربرانجمع 

 64/1 21029852 34/8 7361192 26/1 2868507 بار در روزحداقل یک 
 13/5 4437002 24/2 5115841 33/2 3644725 ته ولی نه هر روزبار در هفحداقل یک 
 2/8 908281 10/7 2267446 26/6 2926129 بار در ماه ولی نه هر هفتهحداقل یک 

 0/8 251673 16/0 3381429 14/1 1545437 کمتر از یک بار در ماه
 18/8 6184476 14/2 3008491 0/1 7299 اظهار نشده

  
  

 
  1394اینترنت:  ازاستفاده ساله و باالتر کشور برحسب تناوب  6بران اینترنت کار -20 نمودار

  
  
  

حداقل یک  بار
% 64/1در روز  

حداقل یک بار
در هفته ولی نه  

% 13/5هر روز  

حداقل یک  بار 
در ماه ولی نه 
% 2/8هر هفته   

کمتر از یک بار
% 0/8در ماه   

اظهارنشده
18/8 %



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي آماريجدول
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اطالعات و  يفناور دسترسی بهسال و  15 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع يخانوارها -1
  1394: در محل سکونت ارتباطات

  داراي عضو  جمع شرح
 سال 15زیر 

  د عضو فاق
  اظهارنشده سال 15زیر 

  40713  12551755  11707290  24299758    ..............................  ي کشورکل خانوارها
  36981  11046513  10360529  21444022    ...........................................  رادیو  با دسترسی بهخانوارهاي 
  39621  12436966  11660159  24136745    ...................................    ونیزیتلو با دسترسی بهخانوارهاي 
  32107  9865142  9720317  19617566    .......................یخدمات تلویزیون با دسترسی بهخانوارهاي 
 16960  2869334  2814586  5700880    ..................  اي مستقیم به خانهماهواره خدمات  
 پروتکل اینترنت تلویزیون )IPTV(  ..................   1373242  588705  775504  9034  
 23502  8265694  7987440  16276636    ...................................  دیجیتال زمینی تلویزیون  

  37375  11639255  10675556  22352187    ....................................تلفن ثابت با دسترسی بهخانوارهاي 
  37185  11422467  11598287  23057939    ..................................  تلفن همراه با دسترسی بهخانوارهاي 
  39621  12266261  11671227  23977109    ...........................................  تلفن  با دسترسی بهخانوارهاي 
 2436  843794  72940  919169    ....................................................تلفن ثابت فقط  
 2245  627006  995671  1624922    ..................................................  تلفن همراه فقط  
 34940  10795461  10602617  21433017    .........................ت و همراه با همدو تلفن ثاب هر  

  22901  6629612  7286429  13938943    ............................................  رایانه با دسترسی بهخانوارهاي 
 14359  4156767  4568591  8739717    ......................................  ي معمولیرایانه حداقل  
 6756  1955736  2149497  4111988    .....................................................  تاپلپ حداقل  
 8405  2433068  2674119  5115592    ........................................................  تبلت حداقل  

  24556  6760398  6694860  13479815    ........................................  اینترنت با دسترسی بهنوارهاي خا
 14988  3780671  3199067  6994725    ......................................................ثابت پرسرعت  

ADSL  ..............................................................   6755717  3098092  3642637  14988  
WiMAX  ...........................................................    272547  113379  159168  0  

 20373  5241041  5390135  10651549    ......................................................سیار پرسرعت  
  20373  5241041  5390135  10651549    .......................  تلفن همراه یبا استفاده از گوش

  USB (  .......    91078  39345  51733  0با استفاده از دانگل (مودم همراه 
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 يفناور دسترسی بهسال و  15 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع يشهر يخانوارها -2
  1394: در محل سکونت ارتباطاتاطالعات و 

  داراي عضو  جمع شرح
 سال 15زیر 

  فاقد عضو 
  اظهارنشده سال 15 زیر

 30529 9642291 8315524 17988344  ............................يشهر يکل خانوارها
 28483 8561560 7371095 15961139    ..........................................  رادیو  با دسترسی بهخانوارهاي 
 30280 9588419 8297915 17916614    ...................................  ونیزیتلو با دسترسی بهخانوارهاي 
 25505 8036468 7192282 15254255    ......................  یخدمات تلویزیون با دسترسی بهخانوارهاي 
 14305 2391949 2123690 4529944    ..................  اي مستقیم به خانهماهواره خدمات 
 پروتکل اینترنت تلویزیون )IPTV(  ..................   1353324 577618 766672 9034 
 17482 6736240 5949265 12702987    ...................................  دیجیتال زمینی تلویزیون 

 30280 9393832 8111704 17535816    ...................................  تلفن ثابت با دسترسی بهخانوارهاي 
 29552 8904995 8270012 17204559    .................................  تلفن همراه با دسترسی بهخانوارهاي 
 30280 9514629 8309972 17854880    ...........................................تلفن  با دسترسی بهخانوارهاي 
 728 609634 39960 650322    ...................................................  تلفن ثابت فقط 

 0 120797 198267 319064    .................................................  تلفن همراه فقط 
 29552 8784198 8071745 16885494    ........................  دو تلفن ثابت و همراه با هم هر 

 20210 5713808 5924531 11658548    ...........................................  رایانه با دسترسی بهخانوارهاي 
 12672 3582557 3714681 7309910    .....................................  ي معمولیرایانه حداقل 

 5962 1685573 1747737 3439272    ....................................................  تاپلپ حداقل 

 7417 2096967 2174303 4278687    .......................................................  تبلت حداقل 
 22282 5713751 5426384 11162417    .......................................  اینترنت با دسترسی بهخانوارهاي 

 13557 3503444 2891885 6408885    .....................................................  ثابت پرسرعت 
ADSL  ..............................................................   6176515 2796002 3366956 13557 

WiMAX  ..........................................................    264349 108287 156062 0 
 18942 4505249 4445155 8969346    .....................................................  سیار پرسرعت 

 18942 4505249 4445155 8969346      ......................  تلفن همراه یبا استفاده از گوش
 USB (  ......    82217 35034 47182 0استفاده از دانگل (مودم همراه با 
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 يفناور دسترسی بهسال و  15 رینداشتن افراد ز ایداشتن  تیکشور برحسب وضع ییروستا يخانوارها -3
  1394: در محل سکونت ارتباطاتاطالعات و 

  داراي عضو  جمع  شرح
 سال 15زیر 

  فاقد عضو 
  اظهارنشده سال 15زیر 

 10184 2909463 3391766 6311414    .......................ییروستا يهاخانوارکل 
 8497 2484953 2989434 5482884    ..........................................رادیو  با دسترسی بهخانوارهاي 
 9341 2848546 3362244 6220131    ..................................    ونیزیتلو با دسترسی بهخانوارهاي 
 6602 1828674 2528035 4363311    .....................  یخدمات تلویزیون با دسترسی بهخانوارهاي 
 2655 477385 690896 1170936    ...................  مستقیم به خانه ايماهواره خدمات 
 پروتکل اینترنت تلویزیون )IPTV(  ..................   19918 11087 8832 0 
 6021 1529454 2038174 3573649    ...................................  دیجیتال زمینی تلویزیون 

 7096 2245423 2563852 4816370    ..................................  تلفن ثابت با دسترسی بهخانوارهاي 
 7633 2517472 3328275 5853381    ................................  تلفن همراه با دسترسی بهخانوارهاي 
 9341 2751632 3361255 6122228    ..........................................  تلفن  با دسترسی بهخانوارهاي 
 1707 234160 32980 268848    ..................................................  تلفن ثابت فقط 
 2245 506209 797403 1305858    ................................................  تلفن همراه فقط 
 5388 2011263 2530872 4547523    .......................  دو تلفن ثابت و همراه با هم هر 

 2691 915805 1361898 2280394    ...........................................  انهرای با دسترسی بهخانوارهاي 
 1687 574210 853910 1429807    ....................................  ي معمولیرایانه حداقل 
 794 270162 401760 672716    ....................................................تاپلپ حداقل 
 988 336100 499817 836905    .......................................................  تبلت حداقل 

 2274 1046647 1268476 2317398    ......................................  اینترنت با دسترسی بهخانوارهاي 
 1431 277227 307182 585840    ....................................................  ثابت پرسرعت 

ADSL  .............................................................   579202 302090 275682 1431 
WiMAX  .........................................................    8198 5092 3106 0 

 1431 735791 944980 1682203    ....................................................  سیار پرسرعت 
 1431 735791 944980 1682203      .....................  تلفن همراه یبا استفاده از گوش

 USB (  .....    8861 4310 4550 0با استفاده از دانگل (مودم همراه 
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استان:  کیتفکبهدر محل سکونت  ارتباطاتاطالعات و  يفناور به دسترسیکشور برحسب  يخانوارها -4
1394  

 کل خانوارها  استان
با  يخانوارها

 دسترسی به
 رادیو

با  يخانوارها
 دسترسی به
 تلویزیون

با  يخانوارها
 دسترسی به

 تلفن

با  يخانوارها
 دسترسی به

 انهیرا

با  يخانوارها
 دسترسی به

 نترنتیا

 13479815 13938943 23977109 24136745 21444022 24299758 .....   کل کشور            
 529897 598689 1222825 1224812 1010664 1233537   ..........  آذربایجان شرقی 
 413310 476708 955840 962008 883354 964010   ............  آذربایجان غربی 

 215569 234845 385977 385977 350624 385977   ...........................  اردبیل 
 912632 1041245 1643075 1646494 1294396 1650013   ..........................اصفهان 

 590507 618475 850558 850870 727708 853015   ...............................  البرز 
 84609 92792 146065 153240 139182 156179   ...............................ایالم 

 186690 186804 293133 288999 269633 294871   ............................  بوشهر 
 2683972 2738765 4175236 4188628 4030586 4211229   .............................  تهران 

 110264 131193 264353 266392 244566 268041   .  ي بختیار چهارمحال و
 69527 77038 195130 198704 171764 203374   ............  خراسان جنوبی 
 923751 951105 1901556 1950061 1629901 1962533   .............  خراسان رضوي 
 97319 113594 265498 274270 243152 276069   ............  خراسان شمالی 

 933998 788109 1299470 1320597 1226907 1320597   ......................  خوزستان 
 148599 178338 328267 330186 304445 330186   ............................  زنجان 
 124038 124504 207300 208489 203196 208489   ...........................سمنان 

 264684 240010 652793 650391 525583 688602   ..  بلوچستان  سیستان و
 931938 950207 1434700 1433168 1309242 1443905   .............................  فارس 
 206455 224292 399171 399712 363179 401551   ............................  قزوین 

 276063 286545 370482 369025 368870 370836   ..................................  قم 
 222770 248633 454678 454732 347407 456811   ........................  کردستان

 466670 466660 922058 927964 848847 929200   ............................  کرمان 
 272419 281417 589269 600373 460548 603074   .......................  کرمانشاه 

 113090 106585 179088 177995 178059 181346   ..  احمد بویر کهگیلویه و
 328999 356373 564597 567908 518947 570446   .........................  گلستان 
 441766 448819 864835 857286 691597 869191   ............................  گیالن 

 322758 301698 524267 525174 448726 529429   ..........................  لرستان 
 634567 652350 1052402 1054121 920282 1056660   ........................  مازندران 
 233328 234615 459553 479702 409413 479702    ..........................  مرکزي 

 270210 269214 463054 467229 433559 475201   .......................  هرمزگان 
 281822 295377 564542 570139 560953 572543   ...........................  همدان 

 187593 223946 347339 352099 328732 353143   .................................  یزد 
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  1394استان:  کیتفکاطالعات و ارتباطات به يناورکشور برحسب استفاده از ف شتریسال و ب 6 تیجمع -5

کاربران تلفن   کل جمعیت  استان
 انهیکاربران را همراه

  اینترنت

 کاربران 
 نترنتیا

ضریب 
نفوذ 

 اینترنت

خطاي 
استاندارد نسبی 

 *(درصد) 
 3/1 45/3 32811284 29782628 56375934 72375210   ..........  کل کشور             

 6/7 38/9 1384636 1300715 2757404 3563312   ................  آذربایجان شرقی 
 9/7 33/9 1003436 945744 2221354 2956254   ..................  آذربایجان غربی 

 7/9 42/5 506592 497738 962061 1191628   .................................  اردبیل 
 1/5 49/3 2310437 2302442 3818371 4686180   ................................اصفهان 

 7/5 55/8 1345008 1348457 1962811 2409006   .....................................  البرز 
 9/7 39/5 211258 186361 361267 534832   ..................................... ایالم

 4/6 52/9 525803 469759 819150 993096   ..................................  بوشهر 
 3/3 56/0 6654897 6158621 9502048 11884924   ...................................  تهران 

 2/8 36/1 303359 273772 709340 839880   .......  بختیاري  چهارمحال و
 2/10 34/0 239822 229310 457335 704528   ..................  خراسان جنوبی 

 9/6 39/2 2264293 2051771 4100594 5771484   ...................  ن رضوي خراسا
 8/10 31/1 255626 235705 551141 822974   ..................  خراسان شمالی 

 2/5 49/5 2120675 1598299 3364171 4287720   ............................  خوزستان 
 1/9 39/0 382628 365742 885021 980408   ..................................  زنجان 
 7/9 46/5 293291 275741 492680 631094   .................................سمنان 
 8/8 27/8 659430 480192 1371802 2368029   ........  بلوچستان  و سیستان

 8/4 50/7 2214198 1936852 3546413 4368357   ...................................  فارس 
 9/7 37/8 440649 429097 857800 1164361   ..................................  قزوین 

 4/6 55/8 622638 613598 870498 1115830   ........................................  قم 
 4/8 35/2 494303 505863 974609 1406105   ..............................  کردستان

 9/5 44/0 1243739 1048786 2527577 2823475   ..................................  کرمان 
 9/6 38/1 703383 558953 1349941 1844106   .............................  کرمانشاه 

 2/7 47/5 309221 260636 488328 651198   ........  بویراحمد  کهگیلویه و
 1/7 42/3 738442 738012 1396334 1744487   ...............................  گلستان 
 2/6 42/7 1032938 890541 1990520 2421828   ..................................  گیالن 

 7/5 43/4 724132 569431 1315788 1667626   ................................  لرستان 
 4/5 48/8 1445539 1354168 2464422 2959532   ..............................  مازندران 
 6/7 40/4 558634 469744 986672 1383634    ................................  مرکزي 

 3/8 46/2 710724 593157 1205437 1539257   .............................  هرمزگان 
 0/7 38/3 640371 590931 1285458 1669831   .................................  همدان 

 0/8 47/6 471182 502490 779588 990233   .......................................  یزد 
   يرابطهاز  %95) با اطمینان xضریب نفوذ موردنظر (، حدود باال و پایین براوردگر نسبی )RSEبراساس مقدار خطاي استاندارد نسبی ( *

(x-1.96* RSE*x /100    ,    x+1.96* RSE*x /100) آیددست میبه.  
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  1394: ییو روستا يجنس و نقاط شهر کیتفکخط تلفن همراه به تیکشور برحسب مالک تیجمع - 6

  کل جمعیت  شرح
  ساله و بیشتر   6جمعیت 

  زن مرد جمع

 35479477 36895732 72375210 78955812    ....................................  کل کشور
 22412899 28034478 50447377 50454534    ................................................  مالک خط تلفن همراه

 13037916 8830502 21868419 28430256    ....................................  خط تلفن همراه تیعدم مالک
 28662 30752 59414 71022    ...................................................................  نشده اظهار

 26162486 26975769 53138255 57624809  ..........................................  يشهر
 17593358 20921211 38514569 38520453    ................................................  مالک خط تلفن همراه

 8551730 6037932 14589662 19062360    ....................................  خط تلفن همراه تیعدم مالک
 17398 16626 34024 41996    ...................................................................  نشده اظهار

 9316991 9919963 19236955 21331003  ......................................  ییروستا
 4819541 7113267 11932808 11934081    ................................................  مالک خط تلفن همراه

 4486186 2792570 7278756 9367896    ....................................  خط تلفن همراه تیعدم مالک
 11264 14126 25390 29025    ...................................................................  نشده اظهار

 

  

: ییو روستا يجنس و نقاط شهر کیتفکاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع تیجمع - 7
1394  

  کل جمعیت  شرح
  ساله و بیشتر  6جمعیت 

  زن مرد جمع

 35479477 36895732 72375210 78955812    ..........................................  کل کشور
 25556846 30819087 56375934 56614980    ......................................................  تلفن همراه استفاده از

 9822817 5977509 15800326 21873518    .............................................  تلفن همراه استفاده ازعدم 
 99813 99136 198949 467315    ........................................................................  نشده اظهار

 26162486 26975769 53138255 57624809    ...............................................  يشهر
 19840555 22924655 42765209 42937493    ......................................................  تلفن همراه استفاده از

 6249278 3982032 10231310 14359696    .............................................  تلفن همراه عدم استفاده از
 72653 69083 141735 327620    ........................................................................  نشده اظهار

 9316991 9919963 19236955 21331003    ...........................................  ییروستا
 5716292 7894433 13610725 13677487    ......................................................  تلفن همراه فاده ازاست

 3573539 1995477 5569016 7513821    .............................................  تلفن همراه عدم استفاده از
 27161 30054 57214 139695    ........................................................................  نشده اظهار
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  1394: ییو روستا يجنس و نقاط شهر کیتفکبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع تیجمع -8

  شتریسال و ب 6 تیجمع کل جمعیت شرح
 زن مرد جمع

  35479477  36895732  72375210  78955812   .............................................  کل کشور          
  14264282  15518346  29782628  30306538   ...............................................................  استفاده از رایانه 

  8500413  10321213  18821626  19001631   ...........................................  ي معمولی رایانه اب -
  4314836  4535419  8850255  8949376   ..........................................................  تاپ لپ اب -
  5495193  5308133  10803326  11111097   .............................................................  تبلت  اب -

  21098877  21247319  42346196  48343754   .......................................................  عدم استفاده از رایانه 
  116318  130068  246385  305519    ..........................................................................اظهارنشده

  26162486  26975769  53138255  57624809   ..................................................  يشهر          
  12518143  13155526  25673669  26092099   ...............................................................  استفاده از رایانه 

  7470344  8769607  16239951  16388637   ...........................................  ي معمولی هرایان اب -
  3956863  4050385  8007248  8085493   ..........................................................  تاپ لپ اب -
  4858887  4597695  9456581  9701583   .............................................................  تبلت  اب -

  13579708  13744016  27323724  31351272   .......................................................  عدم استفاده از رایانه 
  64635  76228  140862  181438    ..........................................................................اظهارنشده

  9316991  9919963  19236955  21331003   ..............................................  ییروستا          
  1746140  2362820  4108959  4214439   ...............................................................  استفاده از رایانه 

  1030069  1551606  2581675  2612994   ...........................................  ي معمولی رایانه اب -
  357973  485034  843007  863883   ..........................................................  تاپ لپ اب -
  636306  710438  1346744  1409514   .............................................................  تبلت  اب -

  7519169  7503303  15022472  16992482   .......................................................  عدم استفاده از رایانه 
 51683  53840  105523  124081    ..........................................................................اظهارنشده

  
  1394: ییو روستا يجنس و نقاط شهر کیتفکبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع تیجمع -9

  ساله و بیشتر  6جمعیت   کل جمعیت  شرح
  زن مرد جمع

 35479477 36895732 72375210 78955812    ..............................................  کل کشور
 15742553 17068730 32811284 32821444    .............................................................  نترنتیا استفاده از

 19687234 19773693 39460926 45756659    ....................................................  نترنتیعدم استفاده از ا
 49690 53310 103000 377709    ..........................................................................  نشدهاظهار

 26162486 26975769 53138255 57624809    ...................................................  يشهر
 13623580 14075619 27699198 27706918    .............................................................  نترنتیاستفاده از ا
 12513069 12870219 25383288 29672452    ....................................................  نترنتیه از اعدم استفاد

 25837 29931 55769 245439    ..........................................................................  نشدهاظهار
 9316991 9919963 19236955 21331003    ...............................................  ییروستا

 2118974 2993112 5112085 5114526    .............................................................  نترنتیاستفاده از ا
 7174165 6903473 14077638 16084207    ....................................................  نترنتیعدم استفاده از ا

 23853 23378 47231 132270    ..........................................................................  نشدهاظهار
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: یسن يهاجنس و گروه کیتفکبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -10
1394  

 15کمتر از  جمع شرح
 سال

 24تا  15
 سال

 49تا  25
 سال

 74تا  50
 سال

سال و  75
 شتریب

  1775843  14161637  32145637  13413103  10878990  72375210   ......................    کل          

  60545  2797070  14176476  8447354  4301183  29782628   ......................  استفاده از رایانه 

  34689  1914390  9012672  5304652  2555222  18821626   ........  ي معمولی رایانه اب -

  16140  1004298  4437836  2463510  928471  8850255   .......................  تاپ لپ اب -

  18097  762318  4887231  3118959  2016721  10803326   ..........................  تبلت  اب -

  1711168  11320551  17877399  4931114  6505963  42346196   ..............  عدم استفاده از رایانه 

  4130  44015  91762  34634  71843  246385    .................................اظهارنشده

  1016173  7334242  15952861  6978357  5614100  36895732   .....................    مرد          

  33291  1473224  7177966  4498926  2334939  15518346   ......................  استفاده از رایانه 

  19826  1023431  4790091  3038733  1449132  10321213   ........  ي معمولی رایانه اب -

  7707  479855  2296290  1263689  487878  4535419   .......................  تاپ لپ اب -

  12774  440832  2259681  1523471  1071375  5308133   ..........................  تبلت  اب -

  981486  5841247  8725231  2458842  3240513  21247319   ..............  عدم استفاده از رایانه 

  1396  19771  49663  20589  38648  130068    .................................اظهارنشده

  759670  6827395  16192776  6434746  5264890  35479477   .........................  زن          

  27255  1323846  6998509  3948428  1966244  14264282   ......................  استفاده از رایانه 

  14863  890959  4222582  2265919  1106090  8500413   ........  ي معمولی رایانه اب -

  8433  524444  2141546  1199821  440592  4314836   .......................  تاپ لپ اب -

  5322  321486  2627551  1595488  945346  5495193   ..........................  تبلت  اب -

  729682  5479304  9152168  2472273  3265450  21098877   ..............  عدم استفاده از رایانه 

 2734  24244  42099  14045  33196  116318    .................................اظهارنشده

  
  
  



  

  
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو  خانوارها ورداريخطرح آمارگیري بر

    

47 
 

 يهاجنس و گروه کیتفکاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع رشتیسال و ب 6 تیجمع -11
  1394: یسن

 15کمتر از  جمع  شرح
 سال

 24تا  15
 سال

 49تا  25
 سال

 74تا  50
 سال

سال و  75
 شتریب

 1775843 14161637 32145637 13413103 10878990 72375210    ............................  کل           
 668394 10933620 29252673 11812451 3708796 56375934    ...............استفاده از تلفن همراه

 1102541 3188492 2811650 1573697 7123946 15800326    .....  عدم استفاده از تلفن همراه
 4907 39525 81314 26955 46248 198949   ...................................  اظهارنشده 

3689573   .........................    مرد          
2 

5614100 6978357 15952861 7334242 1016173 
 451954 6460187 15340628 6452464 2113854 30819087    ...............هاستفاده از تلفن همرا

 562696 856998 572321 508028 3477467 5977509    .....  عدم استفاده از تلفن همراه
 1523 17057 39912 17866 22778 99136   ...................................  اظهارنشده 

3547947    ............................   زن          
7 

5264890 6434746 16192776 682739
5 

759670 
 216440 4473432 13912045 5359987 1594942 25556846    ...............راهاستفاده از تلفن هم

 539846 2331494 2239330 1065669 3646478 9822817    .....  عدم استفاده از تلفن همراه
 3384 22468 41402 9090 23470 99813   ...................................  اظهارنشده 

  
: یسن يهاهجنس و گرو کیتفکبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -12

1394  

 15کمتر از  جمع  شرح
 سال

 24تا  15
 سال

 49تا  25
 سال

 74تا  50
 سال

سال و  75
 شتریب

 1775843 14161637 32145637 13413103 10878990 72375210   .......................کل            
 65801 3093968 17813479 9715364 2122672 32811284 .....................   استفاده از اینترنت

 1706729 11045297 14304146 3683432 8721323 39460926 ..............  عدم استفاده از اینترت

 3313 22372 28012 14308 34995 103000    ................................  اظهارنشده

 1016173 7334242 15952861 6978357 5614100 36895732   ...........................  مرد           
 46408 1757598 8874246 5169911 1220568 17068730   .................  استفاده از اینترنت 

 968789 5565394 7063994 1798196 4377320 19773693   ............  رتعدم استفاده از اینت

 976 11251 14620 10250 16212 53310    ................................  اظهارنشده

 759670 6827395 16192776 6434746 5264890 35479477    .............................  زن          
 19393 1336370 8939233 4545453 902104 15742553   .................  استفاده از اینترنت 

 737940 5479903 7240152 1885235 4344003 19687234   ............  عدم استفاده از اینترت

 2337 11121 13392 4058 18783 49690    ................................  اظهارنشده
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جنس و سواد و  کیتفکاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -13
  1394: یلیمدرك تحص

 جمع شرح

 باسواد

 التیتحص
 ییابتدا

 التیتحص
 يدوره و ییراهنما

 اول متوسطه

 يدوره التیتحص
دوم متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

 19242349 11108311 18561459 72375210    .........................................  کل           
 17690938 9148773 11246950 56375934    ..........................................  استفاده از تلفن همراه

 1511509 1937714 7248800 15800326    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 39902 21824 65710 198949   ...............................................................اظهارنشده 

 10332636 6170196 9287651 36895732   ......................................    مرد          
 9784239 5460571 6086057 30819087    ..........................................  استفاده از تلفن همراه

 524378 698688 3169005 5977509    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 24019 10937 32589 99136   ...............................................................اظهارنشده 

 8909714 4938115 9273809 35479477    ......................................... زن          
 7906700 3688202 5160893 25556846    ..........................................  استفاده از تلفن همراه

 987131 1239027 4079795 9822817    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 15883 10886 33121 99813   ...............................................................اظهارنشده 

 
  

جنس و سواد و مدرك  کیتفکاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -13
  (ادامه) 1394: یلیتحص

 شرح

 باسواد
سوادبی  التیتحص اظهار نشده 

 یدانشگاه
 التیتحص

 یررسمیغ

 144862 8307883 1278468 13731878  ..........................................  کل           
 25590 4186795 909779 13167108    ..........................................  استفاده از تلفن همراه

 112052 4098791 366377 525083    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 7219 22297 2311 39687   ..............................................................  اظهارنشده 

 77706 3072231 451046 7504266 .......................................    مرد          
 14880 1875061 363651 7234629    ..........................................  استفاده از تلفن همراه

 58176 1190886 87395 248981    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 4650 6285 0 20656   ..............................................................  اظهارنشده 

 67155 5235652 827421 6227612  .........................................   زن          
 10710 2311734 546128 5932479    ..........................................  ستفاده از تلفن همراها

 53876 2907905 278982 276102    ................................  عدم استفاده از تلفن همراه
 2569 16012 2311 19031   ..............................................................  اظهارنشده 



  

  
  1394 -  ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو  خانوارها ورداريخطرح آمارگیري بر

    

49 
 

جنس و سواد و مدرك  کیتفکبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -14
 1394: یلیتحص

 جمع شرح

 باسواد

 ییابتدا التیتحص

 التیتحص
 و ییراهنما

اول  يدوره
 متوسطه

 يدوره التیتحص
دوم متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

  19242349  11108311  18561459  72375210   ............................................    کل          
  10345517  3166200  3600534  29782628   .............................................  استفاده از رایانه 

  7031278  2222818  2150433  18821626   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  2495819  646074  776574  8850255   ..............................................  تاپ لپ اب -

  3198530  950943  1554391  10803326   .................................................  تبلت  اب -

  8833751  7890321  14864200  42346196   .....................................عدم استفاده از رایانه 

  63081  51790  96725  246385    .......................................................  اظهارنشده

  10332636  6170196  9287651  36895732   ...........................................    مرد          
  5105577  1766953  1814145  15518346   .............................................  ه استفاده از رایان

  3729223  1260133  1125008  10321213   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  1238957  335475  362610  4535419   ..............................................  تاپ لپ اب -

  1356397  515866  787494  5308133   .................................................  تبلت  اب -

  5181900  4378849  7423275  21247319   .....................................عدم استفاده از رایانه 

  45158  24394  50230  130068    .......................................................  اظهارنشده

  8909714  4938115  9273809  35479477   ..............................................  زن          
  5239940  1399246  1786389  14264282   .............................................  استفاده از رایانه 

  3302055  962685  1025425  8500413   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  1256862  310598  413964  4314836   ..............................................  تاپ لپ اب -

  1842133  435078  766897  5495193   .................................................  تبلت  اب -

  3651851  3511472  7440925  21098877   .....................................دم استفاده از رایانه ع

 17923  27396  46495  116318    .......................................................  اظهارنشده
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جنس و سواد و مدرك  کیتفکبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -14
 (ادامه) 1394: یلیتحص

  
 شرح

 باسواد

 التیتحص اظهار نشده سوادیب
 یدانشگاه

 التیحصت
 یررسمیغ

  144862  8307883  1278468  13731878   ............................................    کل          
  30737  241043  73521  12325077   .............................................  استفاده از رایانه 

  14554  117274  47939  7237330   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  7016  85300  37196  4802276   ..............................................  تاپ لپ اب -

  17425  73522  7232  5001282   .................................................  تبلت  اب -

  105347  8042067  1203709  1406801   .....................................یانه عدم استفاده از را

  8778  24774  1238  0    .......................................................  اظهارنشده

  77706  3072231  451046  7504266   ...........................................    مرد          
  20951  65620  15841  6729257   .............................................  استفاده از رایانه 

  9033  22433  10926  4164455   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  4658  11378  10316  2572025   ..............................................  تاپ لپ اب -

  12825  39493  1143  2594915   .................................................  تبلت  اب -

  51341  3001739  435205  775009   .....................................عدم استفاده از رایانه 

  5414  4872  0  0    .......................................................  اظهارنشده

  67155  5235652  827421  6227612   ...............................................زن          
  9786  175422  57680  5595820   .............................................  استفاده از رایانه 

  5521  94840  37012  3072875   ...............................  ي معمولی رایانه اب -

  2359  73922  26880  2230251   ..............................................  تاپ لپ اب -

  4600  34029  6090  2406367   .................................................  تبلت  اب -

  54006  5040328  768504  631792   .....................................عدم استفاده از رایانه 

 3364  19902  1238  0    .......................................................  اظهارنشده
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جنس و سواد و مدرك  کیتفکبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -15
  1394: یلیتحص

 جمع شرح

 باسواد

 ییابتدا التیتحص
 التیتحص

 يدوره و ییراهنما
 اول متوسطه

 يدوره التیتحص
دوم متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

 19242349 11108311 18561459 72375210   .......................................کل            
 13826011 3184487 1952178 32811284   ...............................................   استفاده از اینترنت

 5392045 7911520 16564922 39460926   ........................................  عدم استفاده از اینترت
 24293 12304 44359 103000  ........................................................  اظهارنشده

 10332636 6170196 9287651 36895732   ...............................................  مرد           
 6388882 1972018 1138901 17068730 .........................................  استفاده از اینترنت 

 3926465 4192588 8126530 19773693 ....................................  عدم استفاده از اینترت
 17289 5590 22220 53310  ........................................................  اظهارنشده

 8909714 4938115 9273809 35479477    .................................................  زن          
 7437129 1212469 813277 15742553 .........................................  استفاده از اینترنت 

 1465580 3718932 8438391 19687234 ....................................  عدم استفاده از اینترت
 7004 6714 22140 49690  ........................................................  اظهارنشده

  
  

جنس و سواد و مدرك  کیکتفبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 6 تیجمع -15
  (ادامه) 1394: یلیتحص

 شرح

 باسواد
سوادبی  التیتحص اظهار نشده 

 یدانشگاه
 التیتحص

 یررسمیغ

 144862 8307883 1278468 13731878   .......................................کل            
 9430 51871 63435 13723872   ...............................................   استفاده از اینترنت

 128213 8241641 1214580 8006   ........................................  عدم استفاده از اینترت
 7219 14371 453 0  ........................................................  اظهارنشده

 77706 3072231 451046 7504266   ...............................................  مرد           
 8599 32017 32053 7496260 .........................................  استفاده از اینترنت 

 64457 3036653 418993 8006 ....................................  عدم استفاده از اینترت
 4650 3561 0 0  ........................................................  اظهارنشده

 67155 5235652 827421 6227612    .................................................  زن          
 831 19854 31382 6227612 .........................................  اینترنت  استفاده از

 63756 5204988 795587 0 ....................................  عدم استفاده از اینترت
 2569 10810 453 0  ........................................................  اظهارنشده
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  1394: تیوضع فعال کیتفکاستفاده از تلفن همراه به تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 10 تیجمع -16

 جمع شرح
ن استفاده از تلف

 همراه
عدم استفاده از 

اهتلفن همر  
 اظهار نشده

 169462 12049698 55476689 67695849  .............................  کل            
 48553 1101887 20459947 21610387   ...................................................................  شاغل
 0 33198 793625 826823   ....................................................کارفرما -
 17969 475926 8037795 8531690   .......................................  کارکن مستقل -
 11956 156667 3775223 3943845   ..............  یبخش عموم ریبگمزدوحقوق -
 13902 258683 7212391 7484976   ...........  یوصبخش خص ریبگمزدوحقوق -
 1295 160931 479496 641722   ..........  بدون مزدوحقوق یلیفام کارکن -
 3431 16482 161418 181330   ..............................................  اظهارنشده -

 12511 597266 4086799 4696577   ....................................................................  کاریب
 30861 4076522 10205379 14312761   .................................................................  محصل

 23018 1177570 4383240 5583828   ........................................  درامد بدون کار يدارا
 46489 4490545 15716368 20253401   ................................................................  دارخانه

 2196 500944 475761 978901   .....................................................................  ریسا
 5835 104964 149195 259994   ...........................................................  اظهارنشده

  
  1394: تیوضع فعال کیتفکبه انهیاستفاده از را تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 10 تیجمع - 17

 جمع شرح
عدم استفاده از 

انهیرا  
عدم استفاده از 

انهیرا  
ار نشدهاظه  

 208976 39109244 28377629 67695849  .............................  کل            
 60874 12560000 8989513 21610387 ...................................................................  شاغل
 2124 426525 398174 826823 ....................................................  کارفرما -
 33444 6211039 2287206 8531690 ........................................کارکن مستقل -
 4172 861008 3078665 3943845 ..............  یبخش عموم ریبگمزدوحقوق -
 17923 4434572 3032481 7484976 ...........  یبخش خصوص ریبگمزدوحقوق -
 1295 529835 110593 641722 ...........  بدون مزدوحقوق یلیفام کارکن -
 1915 97022 82393 181330 ..............................................  اظهارنشده -

 19889 2591170 2085517 4696577 .....................................................................  کاریب
 42538 4564512 9705712 14312761 .................................................................  محصل

 24173 4296014 1263640 5583828 ........................................  درامد بدون کار يدارا
 51152 14120513 6081737 20253401 .................................................................  دارنهخا
 3337 815156 160408 978901 .....................................................................  ریسا

 7013 161879 91103 259994 ...........................................................  اظهارنشده
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  1394: تیوضع فعال کیتفکبه نترنتیاستفاده از ا تیکشور برحسب وضع شتریسال و ب 10 تیجمع - 18

 جمع شرح
استفاده از 

 نترنتیا
عدم استفاده از 

 نترنتیا
شدهاظهار ن  

 81841 35205319 32408689 67695849  ...........................  کل            

 18492 10818764 10773131 21610387   ...............................................................  شاغل

 0 397871 428952 826823   ................................................  کارفرما -

 10954 5648681 2872055 8531690   ...................................  کارکن مستقل -

 1294 386908 3555643 3943845   ..........  یبخش عموم ریبگمزدوحقوق -

 4950 3794171 3685856 7484976   .......  یبخش خصوص ریبگمزدوحقوق -

 1295 506670 133758 641722   .......  بدون مزدوحقوق یلیفام کارکن -

 0 84463 96867 181330   ..........................................  اظهارنشده -

 7586 1591120 3097870 4696577   .................................................................  کاریب

 18096 5630621 8664044 14312761   .............................................................  محصل

 14814 3989994 1579020 5583828   ....................................  درامد بدون کار يدارا

 16428 12216514 8020460 20253401   .............................................................دارخانه

 590 804260 174051 978901   .................................................................  ریسا

 5835 154046 100113 259994   .......................................................  اظهارنشده



    
  1394 - ي افراد از فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفادهو خانوارها  ورداريخطرح آمارگیري بر       
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جنس و نقاط  کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -19
  1394: ییو روستا يشهر

 زن مرد جمع شرح

 15742553 17068730 32811284  .................................................. کاربران کل 
 7178025 8459607 15637632 ...........................................................................  محل سکونت

 862729 2871402 3734131 ...................................................................................  محل کار
 740864 959514 1700378 ...........................................................................  محل تحصیل

 1010810 1163442 2174251 .......................................................................  منزل افراد دیگر
 86904 107929 194833 ......................................  اعیمجتا يهامکانو سایر  کتابخانه

 754960 1062164 1817124 ...................  ياقتصاد يهامکانو سایر ICT دفتر ،نتکافی
 8558757 11331124 19889882 ..................................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 3988629 2019991 6008619 ................................................................................  اظهارنشده
 13623580 14075619 27699198  ............................................  يشهر کاربران

 6723353 7670756 14394110 ...........................................................................  محل سکونت
 814722 2605948 3420670 ...................................................................................  محل کار

 653984 807762 1461745 ...........................................................................  محل تحصیل
 923445 1020828 1944273 .......................................................................  منزل افراد دیگر

 80621 101865 182486 ......................................  اعیمجتا يهامکانو سایر  کتابخانه
 678432 886965 1565397 ...................  ياقتصاد يهامکانو سایر ICT دفتر ،نتکافی

 7420252 9195949 16616201 ..................................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 3234033 1555056 4789089 ................................................................................  اظهارنشده

 2118974 2993112 5112085   ........................................  ییران روستاکارب
 454672 788851 1243522 ...........................................................................  محل سکونت

 48007 265454 313461 ...................................................................................  محل کار
 86880 151753 238633 ...........................................................................  محل تحصیل

 87365 142613 229979 .......................................................................  منزل افراد دیگر
 6283 6064 12347 ......................................  اعیمجتا يهامکانو سایر  کتابخانه

 76528 175199 251727 ...................  ياقتصاد يهامکانو سایر ICT دفتر ،نتکافی
 1138505 2135176 3273681 ..................................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 754596 464935 1219531 ................................................................................  اظهارنشده
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 يهاهجنس و گرو کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -20
  1394: یسن

 15کمتر از  جمع شرح
 سال

 24تا  15
 سال

 49تا  25
 سال

 74تا  50
 سال

سال و  75
 شتریب

 65801 3093968 17813479 9715364 2122672 32811284  ........................کاربران کل
 27159 1632652 8199049 4426598 1352175 15637632   .....................................  محل سکونت

 5285 326026 3144424 256556 1840 3734131   ............................................  محل کار
 0 2938 384966 1247297 65178 1700378   .....................................محل تحصیل

 2938 111121 1113893 765896 180403 2174251   ................................  منزل افراد دیگر
 0 1556 63215 119789 10273 194833   ...........................  اعیمجتا يهامکان
 0 59756 731405 888585 137378 1817124   ...........................  ياقتصاد يهامکان

 14702 1371483 11038931 6294083 1170681 19889882   ...........  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 31656 1042628 3551413 1348978 33944 6008619   ..........................................شدهاظهارن

 46408 1757598 8874246 5169911 1220568 17068730  .....................  ردم کاربران
 21713 996430 4287494 2399225 754745 8459607   .....................................  محل سکونت

 5285 291418 2386018 186841 1840 2871402   ............................................  محل کار
 0 2938 220066 698795 37716 959514   .....................................محل تحصیل

 2938 69921 582596 392081 115906 1163442   ................................  منزل افراد دیگر
 0 778 33811 68153 5188 107929   ...........................  اعیمجتا يهامکان
 0 42375 440254 503655 75880 1062164   ...........................  ياقتصاد يهامکان

 7563 837900 6245795 3543097 696769 11331124   ...........  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 19402 493857 986989 502823 16919 2019991   ..........................................اظهارنشده

 19393 1336370 8939233 4545453 902104 15742553   .......................  زنکاربران 
 5446 636222 3911554 2027373 597431 7178025   .....................................  محل سکونت

 0 34608 758406 69715 0 862729   ............................................  محل کار
 0 0 164900 548502 27462 740864   .....................................محل تحصیل

 0 41200 531297 373815 64498 1010810   ................................  منزل افراد دیگر
 0 778 29405 51637 5085 86904   ...........................  اعیمجتا يهامکان
 0 17381 291152 384931 61498 754960   ...........................  ياقتصاد يهامکان

 7139 533583 4793137 2750987 473912 8558757   ...........  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 12254 548771 2564424 846155 17025 3988629   ..........................................اظهارنشده
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جنس و سواد و مدرك  کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -21
 1394: یلیتحص

 جمع شرح

 باسواد

 ییابتدا التیتحص
 ییراهنما التیتحص
اول  يدوره و

 متوسطه

 يدوره التیتحص
دوم متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

 13826011 3184487 1952178 32811284  ......................... کاربران کل 
 5297109 1374450 1076441 15637632   ................................................محل سکونت

 743266 114598 30469 3734131   .......................................................  محل کار
 220002 50045 21329 1700378   ...............................................  محل تحصیل

 754974 187702 113127 2174251   ...........................................  منزل افراد دیگر
 17990 10627 1954 194833   ......................................اعیمجتا يهامکان
 533092 125960 56787 1817124   ......................................  ياقتصاد يهامکان

 7624696 2510277 1293497 19889882   ......................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 3988124 63710 31260 6008619   ....................................................  اظهارنشده

 6388882 1972018 1138901 17068730  ........................  ردم کاربران
 2810201 783745 583903 8459607   ................................................محل سکونت

 664740 106992 29269 2871402   .......................................................  محل کار
 139530 28901 11798 959514   ...............................................  حل تحصیلم

 407518 114099 70427 1163442   ...........................................  منزل افراد دیگر
 8788 4723 1248 107929   ......................................اعیمجتا يهامکان
 320157 76012 32675 1062164   ......................................  ياقتصاد يهامکان

 4283549 1577830 784042 11331124   ......................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 932787 40220 16503 2019991   ....................................................  اظهارنشده

 7437129 1212469 813277 15742553   .......................... زنکاربران 
 2486908 590705 492538 7178025   ................................................محل سکونت

 78527 7606 1200 862729   .......................................................  محل کار
 80472 21145 9532 740864   ...............................................  محل تحصیل

 347456 73603 42700 1010810   ...........................................  منزل افراد دیگر
 9202 5904 706 86904   ......................................اعیمجتا يهامکان
 212936 49948 24112 754960   ......................................  ياقتصاد يهامکان

 3341147 932447 509455 8558757   ......................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 3055337 23490 14756 3988629   ....................................................  اظهارنشده
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جنس و سواد و  کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -21
  امه )(اد 1394: یلیمدرك تحص

 شرح

 باسواد

سوادبی  التیتحص اظهار نشده 
 یدانشگاه

 التیتحص
 یررسمیغ

 9430 51871 63435 13723872  ................................... کاربران کل 
 3454 15551 15866 7854761   ..........................................................  محل سکونت

 0 547 0 2845251   .................................................................  محل کار
 0 0 1556 1407446   ..........................................................محل تحصیل

 0 0 3500 1114949   .....................................................  منزل افراد دیگر
 0 0 778 163484   ................................................  یاعمجتا يهامکان
 2572 722 2333 1095657   ................................................  ياقتصاد يهامکان

 5206 47003 37528 8371674   ................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 0 3399 22303 1899824   ...............................................................اظهارنشده

 8599 32017 32053 7496260  .................................. ردم کاربران
 3454 7327 5423 4265554   ..........................................................  محل سکونت

 0 547 0 2069855   .................................................................  محل کار
 0 0 1556 777730   ..........................................................لمحل تحصی

 0 0 778 570620   .....................................................  منزل افراد دیگر
 0 0 778 92392   ................................................  اعیمجتا يهامکان
 2572 722 2333 627692   ................................................  ياقتصاد يهامکان

 4375 28285 20838 4632205   ................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 0 2264 8517 1019699   ...............................................................اظهارنشده

 831 19854 31382 6227612   ...................................  زنکاربران 
 0 8224 10443 3589207   ..........................................................  کونتمحل س

 0 0 0 775396   .................................................................  محل کار
 0 0 0 629715   ..........................................................محل تحصیل

 0 0 2722 544328   .....................................................  منزل افراد دیگر
 0 0 0 71093   ................................................  اعیمجتا يهامکان
 0 0 0 467965   ................................................  ياقتصاد يهامکان

 831 18718 16690 3739469   ................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 
 0 1135 13786 880125   ...............................................................اظهارنشده
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  1394 :تیوضع فعال و نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 10 نترنتیکاربران ا - 22

 محصل بیکار شاغل جمع شرح

 8664044 3097870 10773131 32408689  .............................. کاربران کل 
 4937925 1114346 5468269 15336416   .....................................................  محل سکونت

 0 0 3733459 3733459   ............................................................  محل کار

 1668176 0 30787 1698963   .....................................................محل تحصیل

 767916 175620 770787 2150236   ................................................  منزل افراد دیگر

 153804 4935 29774 194381   ...........................................  اعیمجتا يهامکان

 963198 165443 487002 1807831   ...........................................  ياقتصاد يهامکان

 5527693 1801518 7619455 19690965   ...........................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 494546 885403 987062 5999877   ..........................................................اظهارنشده

 
  

  (ادامه) 1394: تیوضع فعال و نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 10 نترنتیکاربران ا - 22

 شرح
درامد  يدارا

دارخانه بدون کار ریسا   اظهارنشده 

 100113 174051 8020460 1579020  .............................. کاربران کل 
 43481 84012 2837577 850804   .....................................................  محل سکونت

 0 0 0 0   ............................................................  محل کار

 0 0 0 0   .....................................................تحصیل محل

 14204 6478 360893 54337   ................................................  منزل افراد دیگر

 0 0 5867 0   ...........................................  اعیمجتا يهامکان

 9034 13882 132279 36992   ...........................................  ياقتصاد يهامکان

 55678 111878 3850458 724284   ...........................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 28383 22011 3068856 513616   ..........................................................اظهارنشده
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وضع  کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 10شاغل  نترنتیکاربران ا -23
  1394: یشغل

 کارکن مستقل کارفرما جمع شرح

 2872055 428952 10773131  ............................................ کاربران کل 
 1329657 279799 5468269   .....................................................................  محل سکونت

 540457 157719 3733459   ............................................................................  محل کار

 3291 0 30787   .....................................................................محل تحصیل

 188471 38302 770787   ................................................................  منزل افراد دیگر

 8885 1301 29774   ...........................................................  اعیمجتا يهامکان

 124244 29848 487002   ...........................................................  ياقتصاد يهامکان

 2240114 316446 7619455   ...........................................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 188305 13771 987062   ..........................................................................اظهارنشده

 
  

وضع  کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب محل دسترس شتریسال و ب 10شاغل  نترنتیکاربران ا -23
  (ادامه) 1394: یشغل

 شرح
 ریبگمزدوحقوق

یبخش عموم  
 ریبگمزدوحقوق

یبخش خصوص  
 یلیکارکن فام

 اظهارنشده بدون مزدوحقوق

 96867 133758 3685856 3555643  .............................. کاربران کل 
 60534 52930 1893249 1852100   .....................................................  محل سکونت

 19860 11718 1013938 1989768   ............................................................  محل کار

 0 664 10325 16508   .....................................................محل تحصیل

 4294 8399 269912 261410   ................................................  منزل افراد دیگر

 0 483 4058 15046   ...........................................  اعیمجتا يهامکان

 5133 6086 147290 174401   ...........................................  ياقتصاد يهامکان

 55748 91871 2801185 2114090   ...........................  در هرجا اریس يهادستگاهبا 

 9291 15953 219863 539879   ..........................................................اظهارنشده
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  1394جنس:  کیتفکبه ینترنتیا تیکشور برحسب نوع فعال رشتیسال و ب 6 نترنتیکاربران ا - 24

 زن مرد جمع استان

 15742553 17068730 32811284 ..........................................................  کاربران کل

 4958809 6686190 11645000    .................................    اطالعات در ارتباط با کاال و خدمات افتیدر .1

 4429988 4195515 8625503   ...    اطالعات در ارتباط با موضوعات سالمت و بهداشت يجستجو .2

   .......................  دهنده خدماتارائه يهاتیساارتباط با وب يبرقرار .3
  4630688 2738749 1891939 

 1917646 3619948 5537593    ...........................................   یدولت يهااطالعات از سازمان افتیدر .4

 4061680 5521590 9583270    ...............................................................  یدولت يهابا سازمان تعامل .5

 7142317 8425326 15567643    ..................................................................  لیمیا افتیو در فرستادن .6

   ...............................................................  نترنتیا قیاز طرزدن  تلفن .7
  3714732 2072374 1642359 

 افتیوبالگ، ارسال و در جادی(ا یاجتماع يهاتیدر سا شرکت .8
 9393033 11879739 21272772   ......................   و ...) تریبوك، تو سیف قیطرارتباط با افراد  ای امیپ

 ای يخبر يهاها، گروهچت، وبالگ يهاتیبه سا یدسترس .9
 2717173 3338588 6055762   ..........................................................................   ... بحث و يهاشبکه

 1671932 2652104 4324036   ............................................  کاال و خدمات دنیخر ایدادن  سفارش .10

 166561 499354 665915    ..........................................................................  کاال و خدمات شفرو .11

 567430 980759 1548190   .....   مسافرت يرزرو جا و مکان برا ای یاز خدمات مسافرت استفاده .12

 2727713 6868098 9595811    ...............................................................................  ینترنتیا يبانکدار .13

 291903 357093 648997    .....  يانهیدر هر زم نیصورت آنالمجاز به یآموزش کالس يبرگزار .14

و  ایپدیکیمانند و ییهاتیو کسب اطالعات از سا وجوجست .15
 1639166 1956786 3595952    ..........   یرسم یبا اهداف آموزش هاتیساوب گریو د  ایکلوپدیانسا

 369874 707300 1077175   .............................................   نترنتیا قیاز طر ویدادن به راد گوش .16
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 862227 1595316 2457543   .................................................   نترنتیا قیاز طر ونیزیتلو يتماشا .17

 8297701 10934883 19232584   .................................    یقیموس ای لمیعکس، ف ،يدانلود باز ای يباز .18

 4203539 5848449 10051988   ...............................................   يکاربرد يهاافزار و برنامهنرم دانلود .19

 2987486 4124685 7112171   ...........   یکیروزنامه، مجله و کتاب الکترون نیو دانلود آنال خواندن .20

 647726 871760 1519486   ............................   استخدام يفرستادن رزومه برا ایکار  يجستجو .21

 افتیارسال و در ل،یپروفا جادی( ا یتخصص يهادر شبکه شرکت .22
 396439 584984 981422   ....................................................   )...و Linkedin در تیعضو ام،یپ

 39774 137273 177047   .................................................................................   نیآنال يدورکار .23

 338508 646172 984680   ......................................................   یشخص تنترنیصفحه ا تیریمد .24

 لم،یتوسط کاربر مانند متن، عکس، ف جادشدهیا يمحتوا ارسال .25
 گرانید یدسترس يبرا هاتیساوب ریبه سا ...افزار و نرم ،یقیموس

    ...........................................................................................................   
2086893 1224812 862082 

 164392 316775 481167   .........................................    اضافه کردن محتوا به وبالگ ایو  حفظ .26

 قیاز طر یاسیس ای يموضوعات شهروند در رابطه با اظهارنظر .27
 249142 484011 733154   ....................   )...و یاجتماع يهاها، شبکه(مانند بالگ هاتیساوب

مسائل  فیتعر يبرا يریگ يرأ ای نیآنال يهادر مشاوره مشارکت .28
 هاضهیعر يامضا ،يشهر يزیر(مانند برنامه یاسیس ای يشهر

   ......................................................................................................   )...و
324668 227597 97071 

و  ينگهدار يبرا نترنتیا يبر رو يسازرهیذخ ياز فضا استفاده .29
 گریافزار و دنرم لم،یف ،یقیموس ر،یمستندات، تصاو يرهیذخ
 گرانیبا د يگذارمنظور اشتراكوب به تیهر سا يبر رو هالیفا

  ، Google Drive ،Windows Skydrive، iCloud (مانند
Dropbox  و ...(   ..............................................................................   

1310469 807669 502800 

مستندات  شیرایو يبرا نترنتیا يرو يافزارهااز نرم فادهاست .30
  ،Google Docs از قبیلها (ارائه ایگسترده  يهاصفحه

Office 365(  ....................................................................................   
552894 336223 216671 

 3845531 1326802 5172333   ............................................................................................  اظهارنشده .31
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ته ماه گذش 3در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -25
  1394: ییو روستا يجنس و نقاط شهر کیتفکبه

 زن مرد جمع شرح

 15742553 17068730 32811284   ........................................................  کل کاربران

 9219779 11810073 21029852   ...................................................................   در روز بارکیحداقل 

 1952039 2484963 4437002   .......................................   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 413757 494524 908281   .......................................   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 111371 140302 251673   ..................................................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 4045608 2138868 6184476   ...................................................................................    اظهارنشده

 13623580 14075619 27699198    ..................................................  يشهر کاربران

 8240453 9970313 18210766   ...................................................................   در روز بارکیحداقل 

 1675330 1938295 3613626   .......................................   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 325676 384663 710339   .......................................   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 99831 114744 214575   ..................................................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 3282289 1667603 4949893   ...................................................................................    اظهارنشده

 2118974 2993112 5112085    ..............................................  ییروستا کاربران

 979326 1839760 2819086   ...................................................................   در روز بارکیحداقل 

 276709 546667 823376   .......................................   ر روزنه ه یدر هفته ول بارکی حداقل

 88081 109861 197942   .......................................   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 11540 25558 37098   ..................................................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 763319 471265 1234584   ...................................................................................    اظهارنشده
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 کیفکتماه گذشته به 3در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -26
  1394: یسن يهاجنس و گروه

کمتر از  جمع شرح
 سال 15

 24تا  15
 سال

 49تا  25
 سال

 74تا  50
 سال

سال  75
 شتریو ب

 65801 3093968 17813479 9715364 2122672 32811284   .....................  کل کاربران

 24832 1582551 11499012 6587209 1336248 21029852   ...........................   در روز بارکیحداقل 

 5050 370112 2145298 1377671 538872 4437002  نه هر روز یهفته ولدر  بارکی حداقل

 2807 58674 383920 299955 162924 908281 نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 0 12410 101422 86234 51607 251673   ........................... در ماه بارکیاز  کمتر

 33112 1070222 3683827 1364295 33021 6184476   ............................................  اظهارنشده

 46408 1757598 8874246 5169911 1220568 17068730    ....................  ردم کاربران

 21309 970237 6357363 3683425 777739 11810073   ...........................   در روز بارکیحداقل 

 2837 226501 1175051 767662 312911 2484963  نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 1404 37857 213179 160440 81643 494524 نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 0 7284 50230 50767 32021 140302   ........................... در ماه بارکیاز  کمتر

 20858 515718 1078423 507617 16253 2138868   ............................................  اظهارنشده

 19393 1336370 8939233 4545453 902104 15742553    .....................  زن کاربران

 3523 612314 5141649 2903784 558509 9219779   ...........................   در روز بارکیحداقل 

 2212 143610 970247 610009 225960 1952039  نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 1404 20816 170741 139515 81281 413757 نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 0 5126 51192 35467 19586 111371   ........................... در ماه بارکیاز  کمتر

 12254 554504 2605403 856678 16768 4045608   ............................................  اظهارنشده
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 کیتفکماه گذشته به 3در  نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -27
  1394: یلیجنس و سواد و مدرك تحص

 جمع شرح

سوادبا  

 ییابتدا التیتحص
 ییراهنما التیتحص
اول  يدوره و

 متوسطه

 يدوره التیتحص
دوم متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

 13826011 3184487 1952178 32811284   ..........................  کل کاربران

 7529815 2180658 1283093 21029852   .................................   در روز بارکیحداقل 

 1825980 705603 464013 4437002   .....   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 368384 181514 132575 908281   .....   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 90485 46613 41866 251673   ................................   ماه در بارکیاز  کمتر

 4011347 70098 30632 6184476   .................................................    اظهارنشده

 6388882 1972018 1138901 17068730    .........................  ردم کاربران

 4195120 1379057 747372 11810073   .................................   در روز بارکیحداقل 

 1007368 421499 272600 2484963   .....   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 198058 95957 76286 494524   .....   نه هر هفته یدر ماه ول اربکی حداقل

 49013 29834 26777 140302   ................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 939322 45672 15866 2138868   .................................................    اظهارنشده

 7437129 1212469 813277 15742553    ..........................  زن کاربران

 3334695 801602 535722 9219779   .................................   در روز بارکیحداقل 

 818612 284105 191413 1952039   .....   نه هر روز یدر هفته ول رباکی حداقل

 170326 85557 56289 413757   .....   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 41472 16779 15089 111371   ................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 3072025 24426 14765 4045608   .................................................    اظهارنشده
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 کیتفکماه گذشته به 3در  نترنتیبه ا یحسب تناوب دسترسکشور بر شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا -27
  ( ادامه )1394: یلیجنس و سواد و مدرك تحص

 شرح

 باسواد
سوادبی  اظهار نشده 

 یررسمیغ التیتحص یدانشگاه التیتحص

 9430 51871 63435 13723872   ..........................  کل کاربران

 4412 31148 25207 9975518   ................................   در روز بارکیحداقل 

 1286 11846 14369 1413905   ....   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 1160 2889 1556 220204   .....   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 2572 1881 0 68257   ................................ در ماه بارکیاز  کمتر

 0 4107 22303 2045989   .................................................  اظهارنشده

 8599 32017 32053 7496260    .........................  ردم کاربران

 3581 18112 11607 5455225   ................................   در روز بارکیحداقل 

 1286 8233 10373 763604   ....   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 1160 1979 1556 119529   .....   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 2572 722 0 31384   ................................ در ماه بارکیاز  کمتر

 0 2972 8517 1126519   .................................................  اظهارنشده

 831 19854 31382 6227612    ..........................  زن کاربران

 831 13037 13600 4520293   ................................   در روز بارکیحداقل 

 0 3613 3996 650301   ....   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 0 910 0 100675   .....   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 0 1158 0 36873   ................................ در ماه بارکیاز  کمتر

 0 1135 13786 919470   .................................................  اظهارنشده
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  1394: تیوضع فعال کیتفکبه نترنتیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 10 نترنتیکاربران ا - 28

 محصل بیکار شاغل جمع شرح

 8664044 3097870 10773131 32408689   ..........................................  کل کاربران

 6383062 1767512 7850592 20788267   ....................................................   در روز بارکیحداقل 

 1343098 352596 1463510 4329044   ........................   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 329531 75431 251312 874202   .........................   نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 108406 13472 73297 241505   ...................................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 499947 888859 1134419 6175673   ....................................................................    اظهارنشده

        
  
  

: تیوضع فعال کیتفکبه تنترنیبه ا یکشور برحسب تناوب دسترس شتریسال و ب 10 نترنتیکاربران ا - 28
  (ادامه) 1394

 شرح
درامد  يدارا

 بدون کار
 اظهارنشده ریسا دارخانه

 100113 174051 8020460 1579020   ...........................................  کل کاربران

 48538 107703 3825219 805641   ....................................................   در روز بارکیحداقل 

 19830 31761 904064 214184   ........................   نه هر روز یدر هفته ول بارکی حداقل

 2907 10163 168643 36213   ......................... نه هر هفته یدر ماه ول بارکی حداقل

 1512 2326 36491 6001   ...................................................   در ماه بارکیاز  کمتر

 27325 22098 3086042 516982   ....................................................................    اظهارنشده
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به  یدسترس يقابل حمل برا يکشور برحسب استفاده از انواع ابزارها شتریسال و ب 6 نترنتیکاربران ا - 29
  1394: ییو روستا ينقاط شهرجنس و  کیتفکاینترنت به

 زن مرد جمع شرح

 15742553 17068730 32811284    ................................................  کل کاربران
 11486089 14603723 26089812   .....................................................................  قابل حمل يابزارها يدارا

 10245997 13341109 23587105   ............................................................................  تلفن همراه با 
 8145452 10880084 19025535    .................   ي تلفن همراهتلفن همراه از طریق شبکه با
 6209821 7508082 13717903   .............  سیمیب يهاتلفن همراه از طریق سایر شبکه با

 4354059 4474398 8828457   ......................................................................................  تبلت با 
 3249100 3387002 6636102            .............................  ي تلفن همراهتبلت از طریق شبکه با
 2746662 2900568 5647230   ........................سیمیب يهاتبلت از طریق سایر شبکه با

 2761228 3233393 5994621   ...................................................................................  تاپلپ با 
 1153239 1480338 2633577   .........................   ي تلفن همراهتاپ از طریق شبکهلپ با
 2442240 2765161 5207400   ....................  سیمیب يهاتاپ از طریق سایر شبکهلپ با

 235594 348040 583634   .......................................................................  قابل حمل يابزارها فاقد
 4020870 2116968 6137838   ...............................................................................................اظهارنشده

 13623580 14075619 27699198    ..........................................  يشهر کاربران
 10173596 12159949 22333546   .....................................................................  قابل حمل يابزارها يدارا

 9060041 11075641 20135682   ............................................................................  تلفن همراه با 
 7069300 8840808 15910109    .................   ي تلفن همراهتلفن همراه از طریق شبکه با
 5822165 6801861 12624026   .............  سیمیب يهاتلفن همراه از طریق سایر شبکه با

 3951604 3915355 7866959   ......................................................................................  تبلت با 
 2905708 2899375 5805083            .............................  ي تلفن همراهتبلت از طریق شبکه با
 2599498 2720123 5319620   ........................سیمیب يهاتبلت از طریق سایر شبکه با

 2595690 2949335 5545025   ...................................................................................  تاپلپ با 
 1060554 1298336 2358889   .........................   ي تلفن همراهتاپ از طریق شبکهلپ با
 2322357 2566250 4888607   ....................  سیمیب يهاتاپ از طریق سایر شبکهلپ با

 192836 277664 470499   .......................................................................  قابل حمل يابزارها فاقد
 3257148 1638006 4895153   ...............................................................................................اظهارنشده

 2118974 2993112 5112085    ......................................  ییروستا کاربران
 1312493 2443773 3756266   .....................................................................  قابل حمل يابزارها يدارا

 1185956 2265467 3451423   ............................................................................  تلفن همراه با 
 1076151 2039275 3115427    .................   ي تلفن همراهتلفن همراه از طریق شبکه با
 387656 706221 1093877   .............  سیمیب يهاتلفن همراه از طریق سایر شبکه با

 402455 559043 961498   ......................................................................................  تبلت با 
 343392 487627 831019            .............................  ي تلفن همراهتبلت از طریق شبکه با
 147164 180445 327609   ........................سیمیب يهاتبلت از طریق سایر شبکه با

 165538 284058 449595   ...................................................................................  تاپلپ با 
 92685 182003 274688   .........................   ي تلفن همراهتاپ از طریق شبکهلپ با
 119882 198911 318793   ....................  سیمیب يهاتاپ از طریق سایر شبکهلپ با

 42759 70376 113134   .......................................................................  قابل حمل يابزارها فاقد
 763722 478962 1242684   ...............................................................................................اظهارنشده
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جنس و  کیتفکبه ياانهیرا يهاکشور برحسب مهارت يانهیاستفاده کننده از را شتریسال و ب 6 تیجمع -30
  1394: ییو روستا ينقاط شهر

 زن مرد جمع شرح

 14264282 15518346 29782628   .........................................................  انهیکل کاربران را
 9862109 11007490 20869599   .................................................................  هاو یا پوشهها کردن یا انتقال فایل کپی 
 6267967 6498881 12766848 از ابزارهاي کپی و چسباندن براي تکثیر یا انتقال اطالعات در یک سند استفاده 
 6446860 7507656 13954516   .................................  (سند، عکس، ویدیو)هاي پیوست شده ایمیل با فایل ارسال 
 536429 1022530 1558959   .............  ي گستردهر قالب یک صفحههاي محاسباتی اساسی داز فرمول استفاده 
 1494725 2409223 3903948   ................   )هاي جدید (مانند یک مودم، دوربین یا چاپگرو نصب دستگاه اتصال 
 3334774 4874020 8208795   ..........................................................  افزاراندازي نرمکردن، دانلود، نصب و راه پیدا 
) نتی(مانند پاورپو ارائه جادیا يافزارهاالکترونیکی با استفاده از نرم يهاارائه 

 2072130 2726985 4799115   .............................................................................  شامل عکس، صدا، فیلم یا نمودار

 4687414 4816666 9504080   ...........................................................  هاي دیگرو دستگاه انهیها بین رافایل انتقال 
 312885 519053 831938   .........  نویسی تخصصیبا استفاده از یک زبان برنامه ياانهیي رایک برنامه نوشتن 
 6458305 6376662 12834967   ..............................................................................................................................  ریسا 
 1294087 1128785 2422872   ....................................................................................................................  اظهارنشده 

 12518143 13155526 25673669   ............................................................   يشهر کاربران
 8716004 9391583 18107588   .................................................................  هاها و یا پوشهکردن یا انتقال فایل کپی

 5579164 5595093 11174257 از ابزارهاي کپی و چسباندن براي تکثیر یا انتقال اطالعات در یک سند استفاده
 5939863 6631125 12570988   .................................  هاي پیوست شده (سند، عکس، ویدیو)ایمیل با فایل ارسال

 480136 891580 1371716   .............  ي گستردههاي محاسباتی اساسی در قالب یک صفحهاز فرمول استفاده
 1391737 2155979 3547716   ................   هاي جدید (مانند یک مودم، دوربین یا چاپگر)و نصب دستگاه اتصال

 3075898 4280487 7356385   ..........................................................  افزاراندازي نرمکردن، دانلود، نصب و راه پیدا
) نتی(مانند پاورپو ارائه جادیا يافزارهاالکترونیکی با استفاده از نرم يهاارائه

 1911924 2410420 4322344   .............................................................................  شامل عکس، صدا، فیلم یا نمودار

 4216541 4207803 8424344   ...........................................................  دیگر هايو دستگاه انهیها بین رافایل انتقال
 294626 467061 761687   .........  نویسی تخصصیبا استفاده از یک زبان برنامه ياانهیي رایک برنامه نوشتن

 5600378 5362821 10963199   ..............................................................................................................................  ریسا
 1098113 893563 1991676   ....................................................................................................................  اظهارنشده

 1746140 2362820 4108959   .......................................................    ییروستا کاربران
 1146104 1615907 2762011   .................................................................  هاها و یا پوشهیلکردن یا انتقال فا کپی

 688803 903788 1592591 از ابزارهاي کپی و چسباندن براي تکثیر یا انتقال اطالعات در یک سند استفاده
 506997 876531 1383529   .................................  هاي پیوست شده (سند، عکس، ویدیو)ایمیل با فایل ارسال

 56294 130950 187243   .............  ي گستردهقالب یک صفحههاي محاسباتی اساسی در از فرمول استفاده
 102988 253244 356232   ................   هاي جدید (مانند یک مودم، دوربین یا چاپگر)و نصب دستگاه اتصال

 258876 593533 852410   ..........................................................  افزاراندازي نرمکردن، دانلود، نصب و راه پیدا
) نتی(مانند پاورپو هارائ جادیا يافزارهاالکترونیکی با استفاده از نرم يهاارائه

 160206 316564 476771   .............................................................................  شامل عکس، صدا، فیلم یا نمودار

 470873 608863 1079736   ...........................................................  هاي دیگرو دستگاه انهیها بین رافایل انتقال
 18259 51992 70251   .........  نویسی تخصصیبا استفاده از یک زبان برنامه ياانهیي رایک برنامه نوشتن

 857928 1013840 1871768   ..............................................................................................................................  ریسا
 195973 235222 431196   ....................................................................................................................  اظهارنشده
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جنس و  کیتفکعدم استفاده از تلفن همراه به لیتلفن همراه کشور برحسب دال رکاربریغ شتریسال و ب 6 تیجمع -31
  1394: ییو روستا ينقاط شهر

 زن مرد جمع شرح

 9822817 5977509 15800326   .............................................................   کل
 3693774 3464235 7158009   ...........................  همراه بودن تلفن دارا ينرسیدن به سن مناسب برا 
 4311424 3824244 8135669   ........................................................................................  والدین ممانعت 
 3432525 1487574 4920098   .........................................................................................  یفرهنگ دالیل 
 6533931 4193509 10727440   ..........................................................................  نیاز به تلفن همراه عدم 
 757501 382775 1140276   ..................................................  خرید تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 438511 211497 650008   ...............................................  خدمات تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 7352683 4623024 11975707   ..................................و مهارت پایین در استفاده از تلفن همراه دانش 
 69550 42380 111930   ...........................................................  پوشش شبکه تلفن همراه نبودن 
 34250 6716 40967   ................................................................................................اظهارنشده 

 6249278 3982032 10231310   .......................................................   يشهر
 2509155 2359184 4868338   ...........................  بودن تلفن همراه دارا ينرسیدن به سن مناسب برا 
 2858524 2567043 5425567   ........................................................................................  والدین ممانعت 
 1977788 893900 2871688   .........................................................................................  یفرهنگ دالیل 
 4265895 2872644 7138539   ..........................................................................  نیاز به تلفن همراه عدم 
 438648 221133 659780   ..................................................  خرید تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 265645 126741 392385   ...............................................  خدمات تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 4522512 3011671 7534183   ..................................و مهارت پایین در استفاده از تلفن همراه دانش 
 3795 9427 13222   ...........................................................  پوشش شبکه تلفن همراه نبودن 
 24327 3890 28216   ................................................................................................اظهارنشده 

 3573539 1995477 5569016    .................................................... ییروستا
 1184619 1105052 2289671   ...........................  بودن تلفن همراه دارا ينرسیدن به سن مناسب برا 
 1452900 1257201 2710101   ........................................................................................  والدین ممانعت 
 1454737 593674 2048410   .........................................................................................  یفرهنگ دالیل 
 2268036 1320865 3588901   ..........................................................................  نیاز به تلفن همراه عدم 
 318853 161642 480495   ..................................................  خرید تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 172866 84756 257622   ...............................................  خدمات تلفن همراه هايهزینه باالبودن 
 2830171 1611353 4441524   ..................................رت پایین در استفاده از تلفن همراهو مها دانش 
 65756 32953 98708   ...........................................................  پوشش شبکه تلفن همراه نبودن 
 9924 2826 12750   ................................................................................................اظهارنشده 
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جنس  کیتفکبه نترنتیعدم استفاده از ا لیکشور برحسب دال نترنتیا رکاربریغ شتریسال و ب 6 تیجمع -32
  1394: ییو روستا يو نقاط شهر

 زن مرد جمع شرح

 19687234 19773693 39460926    .............................................................  کل
 15697560 16265502 31963062   .........................................................................  نیاز نداشتن به اینترنت

 5981190 5649017 11630207   ........   هاي استفاده از اینترنتنفس، دانش و مهارتفقدان اعتماد به
 2421916 2927783 5349698   ..................................................  نترنتیاستفاده از ا ينهیباال بودن هز

 841660 732613 1574273   ............................................و حریم خصوصی تیاز نبودن امن ینگران
 987384 1079469 2066853   ...........  محل زندگی يدسترسی به خدمات اینترنت در منطقه عدم

 5116333 4894880 10011213   ......   فرهنگی (قرار گرفتن در معرض محتواي اینترنتی مضر) دالیل
 7557316 6969077 14526393   ............................................................................  نترنتیشناخت ا عدم

 2004399 1725987 3730386   ................................................  نترنتیاستفاده از ا ينداشتن برا اجازه
 519614 548241 1067855   ........................  محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده نبود
 4381698 2831972 7213671   .........................................................  در خواندن و نوشتن ییتوانا عدم

 139881 202733 342614   ....................................................  یحرکت -یجسم ییا ناتوان معلولیت
 1215999 1567842 2783840   ..............................................................................................  واردم ریسا

 83386 70802 154188   ...............................................................................................اظهارنشده
 12513069 12870219 25383288    ........................................................يشهر

 10342756 10929953 21272708   .........................................................................  نیاز نداشتن به اینترنت
 3739705 3513359 7253064   ........   هاي استفاده از اینترنتنفس، دانش و مهارتفقدان اعتماد به

 1454237 1768179 3222415   ..................................................  نترنتیده از ااستفا ينهیباال بودن هز
 591933 516758 1108691   ............................................و حریم خصوصی تیاز نبودن امن ینگران
 149255 196791 346046   ...........  محل زندگی يدسترسی به خدمات اینترنت در منطقه عدم

 3279933 3126908 6406841   ......   فرهنگی (قرار گرفتن در معرض محتواي اینترنتی مضر) دالیل
 4850540 4448908 9299448   ............................................................................  نترنتیشناخت ا عدم

 1425129 1255185 2680314   ................................................  نترنتیاستفاده از ا ينداشتن برا اجازه
 323366 333445 656811   ........................  محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده نبود
 2549400 1612223 4161623   .........................................................  در خواندن و نوشتن ییتوانا عدم

 94895 135435 230330   ....................................................  یرکتح -یجسم ییا ناتوان معلولیت
 761083 1047820 1808903   ..............................................................................................  موارد ریسا

 54198 50934 105132   ...............................................................................................اظهارنشده
 7174165 6903473 14077638    ....................................................  ییروستا

 5354805 5335549 10690354   .........................................................................  نیاز نداشتن به اینترنت
 2241485 2135658 4377143   ........   هاي استفاده از اینترنتنفس، دانش و مهارتفقدان اعتماد به

 967679 1159604 2127283   ..................................................  نترنتیاستفاده از ا ينهیباال بودن هز
 249727 215855 465582   ............................................و حریم خصوصی تیاز نبودن امن ینگران
 838130 882678 1720807   ...........  محل زندگی يدسترسی به خدمات اینترنت در منطقه عدم

 1836400 1767971 3604372   ......   فرهنگی (قرار گرفتن در معرض محتواي اینترنتی مضر) دالیل
 2706776 2520169 5226945   ............................................................................  نترنتیشناخت ا عدم

 579270 470802 1050072   ................................................  نترنتیاستفاده از ا ينداشتن برا اجازه
 196248 214796 411044   ........................  محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده نبود
 1832299 1219750 3052048   .........................................................  در خواندن و نوشتن ییتوانا عدم

 44986 67298 112285   ....................................................  یحرکت -یجسم ییا ناتوان معلولیت
 454915 520022 974937   ..............................................................................................  موارد ریسا

 29187 19868 49056   ...............................................................................................اظهارنشده
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نقاط  کیتفکبه نترنتیبه ا یعدم دسترس لیکشور برحسب دال نترنتیبه ا یفاقد دسترس يخانوارها -33
  1394: ییو روستا يشهر

 ییروستا يشهر جمع شرح

 3249280 4759207 8008488    .............................................................  کل
 2565010 4174442 6739452   ..................................................................  خانوار به اینترنت نیاز ندارد

 141324 378217 519541   .............................................  دیگر يهادسترسی به اینترنت در مکان
 630915 796674 1427589   ..............................................  تجهیزات بیش از حد باال است يهزینه
 589760 674774 1264534   ................................................  خدمات بیش از حد باال است يهزینه
 166552 274827 441379   ............................................و حریم خصوصی تیاز نبودن امن ینگران
 549155 79622 628777   ...........  محل زندگی يدسترسی به خدمات اینترنت در منطقه عدم

 87503 43513 131016   .....   خانوار اینترنت در دسترس بوده، ولی غیرمرتبط با نیاز خدمات
 141443 265103 406546   ......   )ترنتی مضرفرهنگی (قرار گرفتن در معرض محتواي این دالیل
 122838 157910 280748   ........................  محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده نبود

 0 0 0   .......................................................  خانوار یبرق در محل زندگ نبودن
 351441 565952 917393   ..............................................................................................  موارد ریسا

 32944 49952 82897   ...............................................................................................اظهارنشده
  

 1394و  1392: ییو روستا ينقاط شهر کیتفککشور به ياطالعات و ارتباطات خانوارها يفناور يهانهیهز -34
  )الیر اردیلی(م

 شرح
1392 1394 

 ییروستا يشهر جمع ییروستا يشهر جمع

 34938 169216 204154 24865 123762 148627   .........................  فاوا يهانهیکل  هز  

 25476 111561 137037 19851 86079 105930   ..........................................   )1( فاواخدمات  يهانهیهز

 9462 57655 67118 5014 37683 42697   ........................................   )2( فاوا زاتیتجه يهانهیهز

  هانتیشامل کاف نترنتیازجمله تلفن ثابت و همراه، ا فاوادر ارتباط با خدمات  یمصرف يهانهیهز يمقدار ساالنه) 1(
\MP3تلفن همراه، یلت، گوشتب لپ تاپ، ،يزیروم يانهیازجمله را فاوا زاتیدر ارتباط با تجه یمصرف يهانهیهز يمقدار ساالنه) 2(



  

  


