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1              
     کلیات                 

  مقدمه

 یآمار یهاازیمنظور رفع ن كشور است كه به اجتماعی و فرهنگین اطالعات یاز آخر یهامجموع یران حاویا وضعیت اجتماعی و فرهنگیگزارش 

از  یهادیه حاضر شامل گزیآغاز شده است. نشر 1399سال بهار ه و انتشار آن از یان، تهیر متقاضیپژوهشگران و سازان، یرگیران، برنامهتصمیم

در بخش كلیات، بخش تنظیم شده است.  8های اجرایی است كه در ران و دستگاهیمنتشر شده توسط مركز آمار او فرهنگی  اجتماعیاطالعات 

های نیز اطالعات هر بخش با جزئیات و تفکیک 9تا  2های ی كشور مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش تصویری از وضعیت اجتماعی و فرهنگ

های های ثبتی دستگاههای اجرا شده توسط مركز آمار ایران و آمارهای نمونمرتبط ارائه شده است. منابع آماری این نشریه شامل نتایج آمارگیری

كار و گذران اوقات یری مورد استفاده در این گزارش شامل طرح هزینه و درآمد خانوار، طرح آمارگیری از نیرویهای آمارگاجرایی است. طرح

بینی اطالعات جمعیتی استفاده شده است. در بخش آموزش های سرشماری نفوس و مسکن و پیشفراغت است. در بخش جمعیت نیز از داده

های تحصیلی آورده شده است. این موضوع در برخی اطالعات و به صورت فصلی بلکه بر مبنای سال ها نهبنابر ماهیت اطالعات جداول؛ داده

 جداول بخش سالمت نیز صادق است.

هادات صاحبنظران، رود با نظرات، انتقادات و پیشنبی تردید تهیه نسخه اولیه این گزارش خالی از اشکال و نواقص نخواهد بود، انتظار می

 ابران، محتوای نشریه بهبود یابد.پژوهشگران و ك
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 گزیده اطالعات

های جمعیتی متکی بر آن، جمعیت كشور و پیش بینی 1395بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

 افزایش یافته است.  1398هزار نفر در سال  83075به  1395هزار نفر در سال  78940از 

ته تغییر یاف 1398در سال  106.4به  1395در سال  106.0بررسی نسبت جنسی از  های مورددر طی دوره

واحد  0.6، 1399بوده است كه نسبت به فصل بهار  107.2رقم  1399است. نسبت جنسی در تابستان 

  افزایش داشته است.

 

 رسیده است كه نشان 1398نفر در سال  1196132به  1395 النفر در س 1528053های ثبت شده از تعداد والدت

باشد. الگوی كاهشی فرزنداوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است. در فصل دهنده روندی نزولی می

نفر  19495تعداد  1399رسیده است كه در مقایسه با فصل بهار  300059های ثبت شده به تعداد والدت 1399تابستان 

 افزایش یافته است.

رسیده است. در طی  1399در تابستان  66.3به  1395سال در سال  63.3سنی فوت شدگان از میانگین 

تر بوده است. میانگین سن های مورد بررسی میانگین سن زنان همواره از میانگین سنی مردان بیشسال 

در  68.3و  64.7بوده است كه این اعداد به ترتیب به  65.2و زنان  61.9، 1395مردان فوت شده در سال 

 رسیده است. 1399تابستان 

 395231به  1395نفر در سال  369751های ثبت احوال كشور از های ثبت شده بر اساس دادهتعداد فوت

نفر و  223976نفر به  207884افزایش یافته است. در دوره مذكور این رقم در مردان از  1398نفر در سال 

تعداد فوت شدگان ثبت شده برابر  1399سیده است. در تابستان نفر ر 171255نفر به  161774در زنان از 

دهند. نفر را زنان تشکیل می 56909ها را مردان و نفر آن 73970نفر بوده است كه از این تعداد  130879

درصدی بوده كه این رقم در مقایسه با رشد  38دارای رشد  1398نسبت به بهار  1399ارقام فصل تابستان 

درصد بوده است، رقم قابل توجهی  3كه در حدود  1397نسبت به تابستان  1398دگان تابستان شتعداد فوت

 توان شیوع بیماری كرونا دانست.شود. یکی از علل آن را میمحسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد بوده است كه نسبت به فصل 48122و  161556به ترتیب برابر  1399تعداد رویداد ازدواج و طالق از در تابستان 

 درصد افزایش یافته است.  7و  6مشابه در سال قبل به ترتیب 

دركل  1399بطور كلی، میانگین سن ازدواج در مناطق شهری همواره باالتر از مناطق روستایی بوده است. در تابستان 

 سال بوده است.  23.4سال و در زنان  27.7كشور میانگین سن ازدواج در مردان 

سال ثبت  14تا  10مورد ازدواج دختر  9058سال و  15مورد پسر زیر  3به ترتیب ازدواج تعداد   1399در تابستان 

بوده است در حالی كه این رقم  مورد  45856سال و برابر  30-39شده است. بیشترین ازدواج در مردان در بازه سنی 

 مور بوده است . 70743سال  و برابر  20-29در بین زنان در بازه سنی 
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مورد و در  21128ابر ساله و بر 30- 39بیشترین رویداد طالق در مردان در بازه سنی   1399در تابستان 

ساله  15-19ده است. در بازه سنی مورد بو 18020زنان نیز بیشترین رویداد طالق در همین بازه سنی و برابر 

-14مورد طالق دختران در بازه سنی  188اد سال و تعد 15-19مورد طالق مردان در بازه سنی  165تعداد 

 سال ثبت شده است.  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ باسوادی هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی دارای روند افزایشی بوده است  1398تا  1395های سال طی

 افزایش پیدا كرده است. 1398درصد در سال  89.2به  1395درصد در سال  87.5این نرخ از  كهطوریبه

های موجود، روندی افزایشی داشته و های مستحکم به كل كالسنسبت كالس 1398تا  1394های طی سال همچنین

های دارای سامانه گرمایش و سرمایش استاندارد به درصدی را تجربه كرده است. در همین دوره، نسبت كالس 4رشد 

درصد در  60به  1394درصد در سال  35از  كهطوریبههای موجود نیز روندی رو به رشد را داشته است كل كالس

 كرده است.  افزایش پیدا 1398سال 

 متر مربع رسیده است. 5.21متر مربع به  4.95از  1398تا  1394های آموزشی كشور در طی دوره زمانی سرانه فضا

 اند. ین سهم در بین مقاطع تحصیلی داشتهتربیشدارای  1398تا  1394های آموزان مقطع ابتدایی در طی سالدانش

آموزان در همه مقاطع دارای روندی دولتی به كل دانشآموزان مدارس غیرنسبت دانش 1398تا  1394های طی سال

زایش اف 1398درصد در پایان سال  12.9به  1394درصد در سال  10.7این نسبت از  كهطوریبهافزایشی بوده است 

درصد در  14.8به  1394درصد در سال  11.1ه از رقم در مقطع ابتدایی بوده است ك تربیشیافته است. این افزایش 

درصد  10.5درصد و در مقطع متوسطه دوم از  9.8درصد به  7.9رسیده است. در مقطع متوسطه اول از  1398سال 

 درصد در دوره مذكور رسیده است.  10.7به 

ایی، متوسطه اول تحصیلی ابتدآموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع نسبت دانش 1397-98درسال تحصیلی 

 مقطع متوسطه ،درصد 26.5درصد به  22.9و متوسطه دوم دارای روند افزایشی بوده است. این رقم در مقطع ابتدایی از 

 درصد تغییر یافته است.  16.6درصد به  15.0درصد و مقطع متوسطه دوم از  21.0درصد به  14.7اول از 

 7.6درصد، گروه هنر  26.6درصد، گروه فنی و مهندسی  48.6ی لوم انسان، گروه ع1397-1398در سال تحصیلی 

درصد از  3.8درصد و گروه كشاورزی و دامپزشکی  6.2درصد، گروه علوم پایه  7.3درصد، گروه علوم پزشکی 

  اند. دانشجویان را تشکیل داده

 

. است بوده 99.6 برابر 1397 سال پایان در كنندمی استفاده شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب كه جمعیتی نسبت

 .است 50.8 برابر كنند می استفاده ایمن شده مدیریت فاضالب دفع سیستم خدمات از كه جمعیتی نسبت همچنین

 دهبو افزایشی روندی دارای 1398 تا 1394 هایسال طی در پزشکی، علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان تعداد

 پزشک نفر، 15800 به 15340 از عمومی پزشکان نفر، 48646 به 42393 از كل پزشکان تعداد كهطوریبه است

 3700 از داندانپزشکان نفر، 2702 به نفر 2159 از تخصص فوق پزشک نفر، 16460 به نفر 15679 از متخصص

 .است پیدا كرده افزایش نفر 2350 به نفر 1896 از و داروسازان نفر، 5093 به نفر

 

 



 کلیات                                                                                                    1399تابستان  نگی ایرانگزارش وضعیت اجتماعی و فره

16 

. است داشته افزایشواحد  0.1، 1397 سال تا 1394 سال از جمعیت  نفر هزار صد هر به هابیمارستان تعداد نسبت

 داروخانه تعداد نسبت وواحد  15.4 جمعیت نفر هزار ده هر به بیمارستانی فعال تخت تعداد نسبت دوره همین در

 .ستا داشته كاهشواحد  0.6نفر هزار صد هر به هاآزمایشگاه تعداد افزایش و نسبت 1.1 جمعیت نفر هزار ده هر به

 

 

 
 

 

هزار  25723كه از طوریدارای روندی صعودی بوده است به 1398تا 1395های تر در سالساله و بیش 15جمعیت فعال 

جمعیت فعال كشور برابر  1399درصد افزایش(. در فصل تابستان  5.6هزار نفر رسیده است )معادل  27167نفر به 

هزار نفر  1626، 1398و نسبت به تابستان  افزایش هزار نفر 551، 1399هزار نفر بوده است كه نسبت به بهار  26019

 كاهش داشته است. 

هزار نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار  6573هزار نفر در مناطق شهری و  19446، 1399در تابستان 

 اند.هزار نفر در مناطق روستایی شاغل بوده 6160نفر در مناطق شهری و هزار  17381داشته اند كه از این تعداد 

هزار نفر بوده است. تعداد  24274برابر  1398هزار نفر و در سال  22525برابر  1395جمعیت شاغل كشور در سال 

هزار نفر  579تعداد  1399 بهارهزار نفر بوده است كه نسبت به  23542برابر  1399 تابستانشاغالن كشور در 

درصد( كاهش داشته است. در  5.1هزار نفر)معادل  1209تعداد  1398افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال 

فر بوده است هزار ن 3670هزار نفر و  19872تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر  1399فصل تابستان 

 است.داشته هزار نفر نسبت كاهش  120هزار نفر افزایش و  699به ترتیب تعداد 1399كه نسبت به فصل بهار 

درصد رسیده  39.4درصد به  37.8كه از طوریروندی صعودی داشته است به 1398تا  1395نسبت اشتغال از سال 

افزایش  واحد 0.9مقدار  1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  37.8برابر  1399است. این رقم در تابستان 

در  1399در تابستان  شاخصكاهش داشته است. همچنین این  واحد 2.4مقدار  1398نسبت به فصل تابستان و 

به ترتیب مقدار  1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  11.8و  63.8بخش مردان و زنان به ترتیب برابر 

خص در نقاط شهری و روستایی به این شا 1399كاهش داشته است. در فصل تابستان  واحد 0.4افزایش و  واحد 2

درصد كاهش و در  1.6در بخش شهری  1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  42.1و  36.5ترتیب برابر 

 درصد افزایش داشته است. 1.3بخش روستایی 

 
 

 
 

 

 

 

 

درصد و بخش خدمات  33.4درصد، بخش صنعت  18.5سهم بخش كشاورزی ازكل شاغالن  1399در فصل تابستان 

 درصد بوده است.  48.1

  بوده است. 14.9، 1399نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیالت عالی در تابستان 

است كه نسبت به فصل بهار درصد بوده  9.5برابر  1399تر در تابستان ساله و بیش 15نرخ بیکاری برای جمعیت 

درصد كاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان  1، 1398درصد كاهش و نسبت به فصل تابستان  0.3مقدار  1399

و  0.5، 1398درصد بوده است كه نسبت به فصل مشابه در سال  16.5درصد و  8.1برابر 1399و زنان در تابستان 

 6.3درصد و  10.6برابر،  1399اط شهری و روستایی در تابستان درصد كاهش داشته است. نرخ بیکاری در نق 1.7

 درصد كاهش داشته است.0.6درصد و  1.2مقدار  1398ابستان درصد بوده است كه نسبت به فصل ت
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درصد  0.2، 1399درصد بوده كه نسبت به فصل بهار  16.9، 1399ابستان ساله در ت 18-35نرخ بیکاری جمعیت 

درصد كاهش داشته است. این نرخ برای مردان و زنان در تابستان  1، 1398تابستان  افزایش  و نسبت به فصل

 درصد بوده است.  11.5و  18.6درصد و در نقاط شهری و روستایی برابر  29.4و  14.0برابر  1399

 

 

 
 

 
 

 

درصد و برای  69.5مردان درصد بوده است. این شاخص برای  41.8برابر  1399نرخ مشاركت اقتصادی در تابستان 

 درصد بوده است. 14.1زنان 

درصد  44.9درصد و  40.8نرخ مشاركت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  1399در فصل تابستان 

افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری برای  واحد 0.9و  واحد 0.8، 1399بوده است كه نسبت به فصل بهار 

 درصد بوده است. 13.6درصد و برای زنان  67.9مردان 

 63.8درصد بوده است. این شاخص برای مردان و زنان به ترتیب برابر  37.8برابر  1399نسبت اشتغال در تابستان 

 درصد بوده است.  11.8درصد و 

 10.1درصد بوده است. این شاخص برای مردان و زنان به ترتیب برابر  9.3رابر ب 1399سهم اشتغال ناقص در تابستان 

 درصد بوده است.  4.8درصد و 

افزایش یافته است. خدمت  1398مركز در سال  2415به  1395مركز در سال  2308اعتیاد از  درمانتعداد مراكز 

 رسیده است. 663354نفر به  417155گیرندگان این مراكز نیز از 

 87412برابر  1398اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال  عداد خدمت گیرندگان مراكز كاهش آسیبت

 مركز بوده است. 

نفر كاهش  225869نفر به  250092از  دستگیر شده مخدركننده موادچیان و عوامل توزیعهمچنین تعداد قاچاق

 نفر رسیده است. 191585نفر به  109003از  دستگیر شده كننده موادمخدریافته است و معتاد و مصرف

در طی دوره زمانی  مخدر و روانگرداناعتیاد به مواد سیبشده در مراكز مجاز درمان و كاهش آتعداد افراد پذیرش

 1230331نفر به  717410نفر و در بخش غیر دولتی از  123169نفر به  78228در بخش دولتی از  1398تا  1394

 رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد این افراد در مراكز تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینفر 

نفر و تحت  497946نفر به  354329نفر، تحت نظارت سازمان بهزیستی كشور از  795434نفر به  417641از 

 نفر رسیده است.  60120ر به نف 23668 ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور ازنظارت سازمان زندان 

به  1398نفر بوده است كه در سال  359095برابر  1395تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر در سال 

 نفر افزایش یافته است.  417454

روندی افزایشی داشته است  1398تا  1395تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال 

 نفر رسیده است.  2632964نفر به  2204392ز ا كهطوریبه

 

 

 

 

 

 

 

 

روند افزایشی  1398تا سال  1395ال ساز  های اجتماعی از سازمان بهزیستی كشورتعداد خدمات گیرندگان مراكز آسیب

نفر رسیده است. در این دوره زمانی خدمات سیار اورژانس اجتماعی  945394نفر به  521251كه از داشته است به طوری

 رسیده است.  1398مورد در سال  253120به  1395مورد در سال  90985از 
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نفر بوده است كه به  495160برابر  1395زیستی كشور در سال تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان به

 افزایش یافته است. 1398نفر در سال  634130

نفر  1710475به  1395نفر در سال  1319430توان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از تعداد مددجویان كم

 رسیده است.  1398در سال 

به 1395مراجعه در سال  926134تعداد مراجعان به مراكز مشاوره و مراكز صدای مشاور سازمان بهزیستی كشور از 

 رسیده است.  1398مراجعه در سال  1279798
 

 

 

 

مورد ناشی از  4409مورد بوده است كه از این تعداد  10896های غیرطبیعی تعداد مرگ و میر 1399در تابستان 

مورد ناشی از سوختگی،  429مورد ناشی از غرق شدگی،  546مورد ناشی از سالح سرد،  242رانندگی ترافیکی، حوادث 

مورد  301مورد ناشی از فوت ریلی و قطار،  23مورد ناشی از سقوط از بلندی،  580مورد ناشی از برق گرفتگی،  266

 255مورد ناشی از مسمومیت با منوكسید كربن،  72مورد ناشی از مسمومیت دارویی،  184ناشی از مسمومیت با سم، 

مورد ناشی  327مورد ناشی از داروی مخدر،  546مورد ناشی از مواد محرک،  64مورد ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، 

 مورد ناشی از سایر موارد بوده است. 2652از مصرف چندگانه و 

 1399مورد بوده است كه نسبت به فصل بهار  531، 1399های ناشی از حوادث كار در تابستان تعداد مرگ و میر

 1398مورد افزایش یافته است. در پایان سال  59،  1398مورد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال  135تعداد 

  وده است.مورد ب 1753های ناشی از حوادث كار برابر تعداد كل مرگ و میر

مورد بده است كه از این  4469كار برابر  قانون مشمول های كارگاه در شغلی دیدگان آسیب تعداد 1399د رتابستان 

 مورد منجر به غیر فوت بوده است. 4096مورد منجر به فوت  و  373تعداد 

مورد بوده است كه نسبت به  337مورد و نزاع روانی  184057، معاینات بالینی بعلت نزاع جسمانی 1399در تابستان 

 مورد افزایش داشته است.  122مورد و  3151به ترتیب  1398فصل مشابه سال 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 به 1394 سال در خانوارهزار 23594 از کهطوریبه است داشته صعودی روندی 1398 تا 1394 سال از هاخانوار تعداد

 و خانوار هزار 19561 به 17633 از 1394 سال در شهری خانوار تعداد. است رسیده 1398در سال  هزارخانوار 25667

 .است هزار خانوار رسیده 6106 به 5961 از روستایی نقاط در

 178403 از به ترتیب( ره) خمینی امام امداد کشور و کمیته بهزیستی سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان تعداد

 . است رسیده 1398 سال نفر در 1201751و  255692 به 1395 سال در نفر 1147025و 

 روندی دارای زنده لدتو 100000 در زایمان هنگامبه مادران میر و مرگ نرخ زنان، باروری به مربوط هایشاخص در

 سال در 17.7 به 1394 سال در نفر 20.0 از رقم این. است داشته 1398 تا 1394 هایسال زمانی دوره در کاهشی

 .است رسیده 1397

كه دارای روندی افزایشی بوده است بطوری 1398تا  1395خانواده از سال  و ازدواج مشاروه تخصصی مشاوره مراكز تعداد

 مركز در این دوره رسیده است. 122مركز به  60از 



 1399تابستان  و فرهنگی ایرانگزارش وضعیت اجتماعی                                                                                                       کلیات

19 

 128943 از های سینماسالن ظرفیت سالن، 635 سالن به 415 سینما از سالن تعداد ،1398 تا 1395 زمانی دوره در

 هایفیلم تعداد. است رسیده نفر هزار 26311 به نفر هزار 25443 از تماشاگران تعداد نفر صندلی و 161636 صندلی به

 تعداد مذكور زمانی دوره در. است رسیده 1398 سال در مورد 88 به 1395 در سال مورد 81از شده تولید سینمایی

 . است رسیده1398فیلم درسال  74 به 1395سال عدد در  64 از شده اكران سینمایی هایفیلم

 

 كاهشی روندی دارای اجرا دفعات تعداد و شده اجرا و تولید هاینمایش تعداد ،1398 تا 1395 سال زمانی دردوره

 102525 از ااجر دفعات تعداد و مورد 6415 به 6924 از شده اجرا و تولید هاینمایش تعداد كهطوریبه است بوده

 . است رسیده نفر هزار 5632 به نفر هزار 4241 از تماشاگران تعداد دوره این در. است رسیده 95502 به

 

 دوره این در. است داشته كاهشی روندی 1398 سال تا 1395 سال از خانگی نمایش شبکه در شده عرضه هایفیلم

 حالی در است رسیده مورد 239 به بوده كهفیلم  عنوان مورد 611 های عرضه شده در شبکه نمایش خانگیفیلم تعداد

 هایصحن اجرای دفعات تعداد همچنین،. است رسیده عدد هزار 28730 به عدد هزار 27750 ها ازفیلم شمارگان كه

 .است رسیده 1398 سال در مورد 7138 به 1395 سال در مورد 5304 از موسیقی

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چاپی هایرسانه عناوین تعداد و مورد 105486 به 1395عنوان كتاب در سال  88619 از شده منتشر هایكتاب تعداد

 . است رسیده 1398عنوان در سال  8036 به عنوان 6049 از

 

 مساجد هایكتابخانه تعداد كتابخانه و 3526 كتابخانه به 3346 از عمومی هایكتابخانه تعداد 1398 تا 1395 دوره در

 صعودی روندی دارای نیز زمانی دوره این در هاكتابخانه اعضای تعداد. است كتابخانه رسیده 8258 هكتابخانه ب 6421 از

 .است نفر رسیده 2486903 به نفر 2377533 از و است بوده

 

 نریه فرهنگی موسسات هنری، آزاد هایآموزشگاه شامل هنری فرهنگی، مراكز تعداد  ،1398 تا 1395 هایسال بین

 كهطوریبه هاندداشت افزایش مساجد هنری فرهنگی، هایكانون و پروانه دارای عترت و قرآن فرهنگی موسسات فعال،

 1255 به 850 فعال، هنری فرهنگی موسسه 3317 به 2792 هنری، آزاد آموزشگاه 5923 به 3536 از ترتیب به

 .است یافته تغییر مساجد هنری فرهنگی،كانون  25542 به 21975 و پروانه دارای عترت و قرآن فرهنگی موسسه

 
 

 

 

 

 

 دكنندگانبازدی و نفر 812577 برابر تاریخی فرهنگی، اماكن و هاموزه از ایرانی بازدیدكنندگان تعداد ،1399 تابستان در

نفر  226850 و ایرانی نفر  4695406 تعداد 1398 سال مشابه فصل به نسبت كه است بوده نفر 1290 برابر خارجی

 توان شیوع بیماری كرونا و اعمال محدودیت بهداشتی برشمرد. كه علت اصلی آن را می است یافته كاهش خارجی

اند. همچنین، از درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده 72.4، 1398های ایرانی به سفر رفته در سال از كل خانوار

 اند.شخصی داشته درصد وسیله نقلیه 53.9اند، هایی كه سفر نرفتهخانوار
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 در. است اقامتگاه رسیده 12354 اقامتگاه به 3307 از 1398 تا 1395 سال زمانی دوره در كشور اقامتی اماكن تعداد

 .است افزایش یافته 377109 به 248392 از تخت تعداد و 148673 به 93110 ها ازاتاق اقامتگاه تعداد دوره این

 

و  21972، 136470گردشگران ورودی به كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر ، 1399در تابستان 

كاهش داشته  2695و  541060، 2261478نفر بوده اند كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  4017

بوده است كه نشان دهنده  1471و   18344 ،62520این تغییرات برابر  1399در مقایسه با فصل بهار است. 

همچنین در این فصل بوده است.  تعداد گردشگران  1399افزایش نسبی گردشگران ورودی در تابستان به بهار 

نفر  30557 و 107260، 113898تعداد گردشگران خروجی از كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر 

این كاهش داشته است.  22123و  1003883، 1221474به ترتیب  بوده اند كه نسبت به فصل مشابه سال قبل

بوده است كه نشان دهنده افزایش نسبی گردشگران خروجی در تابستان  13791و  82914، 63708تغییرات برابر 

 بوده است.   1399به بهار 

ن، عراق تركیه، آذربایجاافغانستان،  هایكشور از 1398 تا 1395 هایسال طی در كشور به ورودی گردشگران تعداد

 .اندبوده ترینبیشو ارمنستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایسال از تبلت تاب،لپ رومیزی، رایانه شامل ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده هایابزار به هاخانوار دسترسی

 تاینترن)  سکونت محل در اینترنت به دسترسی اساس بر هاخانوار وضعیت. است شده تربیش 1396 و 1394 آمارگیری

 .است شده تربیش( سیار باند پهن اینترنت و ثابت باند پهن

 مشترک به 19098560 تعدد از 1398 سال به 1394 سال از سیار باند پهن اینترنت مشتركین تعداد همچنین 

در  پرسرعت اینترنت از استفاده برای الزم هایساخت زیر افزایش دهنده نشان كه است مشترک رسیده 68992115

 .باشدكشور می

 مورد، 439 های رشد جمعیت جوان پویا و بالندهتلویزیونی پخش شده در مورد سیاست  هایبرنامه ،1399 تابستان در

 و 104 ،697 ،443به ترتیب  مفاسد و مشروبات موادمخدر، طالق، شامل اجتماعی هایآسیب مورد، 791 ازدواج

مورد برنامه مربوط به فرهنگ و  3112مورد برنامه خانواده و زنان و  6368همچنین تعداد . است بوده مورد 1231

 ایرانی تولید شده است.تمدن اسالمی

 23474 زا سرگرمی و تفریحی رویکرد با رادیویی و تلویزیونی هایبرنامه تولید میزان 1398 تا 1395 هایسال طی در

 49083 از تربیتی و ارشادی رویکرد با و مورد 132301 مورد به 52217 از آموزشی طالعاتیا رویکرد مورد، 75628 به

 .است مورد رسیده 115362 مورد به
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هزار  541007هزار ریال به  278872خانوار شهری از  ، متوسط درآمد ساالنه یک1398تا 1394های در طی سال

هزار ریال رسیده  474379ه بهزار ریال  262397كه هزینه خالص در طی همین مدت از ریال رسیده است در حالی

هزار ریال و هزینه خالص  297022هزار ریال به  161038است. در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذكور از 

 هزار ریال رسیده است.  261006به  146983از 

 

هزار ریال به  262397خانوار شهری، هزینه كل از  های ساالنه یکدر تركیب هزینه 1398تا  1394های در طی سال

های غیر خوراكی هزار ریال و هزینه 117529هزار ریال به  62431های خوراكی و دخانی از هزار ریال، هزینه 474379

 است. هزار ریال رسیده  356850هزار ریال به  199967از 

 

 57778های خوراكی و دخانی از هزار ریال، هزینه 261006هزار ریال به 146983در خانوار روستایی هزینه كل از 

 یال رسیده است.  رهزار 158342هزار ریال به  89205های غیر خوراكی از هزار ریال و هزینه102664هزار ریال به 

رسیده  1.6به  1.5از  1398تا  1395های یمه بیکاری( در طی سالضریب شیوع بیمه بیکاری )نسبت مقرری بگیران ب

این ضریب  1399درصد رسیده است. در تابستان سال  53.1درصد به  52.0است. در همین دوره ضریب پوشش از 

 كاهش داشته است. 0.5بوده استکه نسبت به فصل مشابه در سال قبل  1.3برابر 

 
 مرد و 11183835نفر شامل  13779620لی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی، شدگان اصتعداد بیمه 1395در سال 

 2853430مرد و  11519830نفر كه شامل  14373260به  1398زن بوده است این تعداد در پایان سال  2595785

 22578371نفر اصلی و  14273394تعداد بیمه شدگان اصلی برابر  1399باشد، رسیده است. در تابستان زن می

 مورد تبعی بوده است.

مورد تبعی بوده است كه نسبت به فصل مشابه  350894نفر اصلی و  187998برابر  1399بیمه بیکاری در تابستان 

 نفر كاهش داشته است. 22271و  62046در سال قبل به ترتیب 

 

مورد بوده است.  7154736و بیمه شده تبعی برابر  4101535تعداد كل بیمه شدگان خاص اصلی  1399در تابستان 

نفر  بوده است كه نسبت به فصل بهار  1154263در همین فصل در تعداد بیمه شده در حرف و مشاغل آزاد برابر  

نفر افزایش داشته است. همچنین  129263تعداد  1398نفر و نسبت به فصل مشابه در سال  68048تعداد  1399

 840437نفر بیمه شده اختیاری،  712779نفر راننده،  901168نفر بافنده،  284846، تعداد 1399در فصل تابستان 

 131776زنبوردار و صیاد و  3046خادم مسجد،  29711باربر،  43509نفر كارگر ساختمانی نام نویسی شده، 

 د. كارفرمای صنفی بیمه شده ان
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نفر بوده اند كه تعداد  7037843برابر  1399ین اجتماعی در تابستان بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمتعداد مستمری

نفر كاهش،  14123به ترتیب  1399اند.  این ارقام نسبت به بهار بیمه شده تبعی بوده 2960479اصلی و  4077364

 277913نفر كاهش داشته است. این ارقام نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ترتیب  39945نفر افزایش و  25822

 دهد.نفر افزایش را نشان می 62762نفر و  215151نفر، 

نفر بوده است كه 1963477برابر  1399ماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در تابستاناعضای صندوق بیمه اجت تعداد

نفر 120228نفر بیمه شده و  1843249نفر افزایش داشته است. از این تعداد  44205تعداد  1399نسبت به بهار 

 . نفر افزایش داشته است 4444نفر و  39761، 1399اند، كه نسبت به بهار بگیر بودهمستمری

 

ه است كه از این تعداد نفر بود 1474931بگیران صندوق بازنشستگی كشوری تعداد كل مستمری 1399در تابستان 

تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی  1399نفر زن بوده است. در فصل تابستان  474332نفر مرد،  1000599

نفر  1440تعداد  1399كه نسبت به فصل بهار نفر بوده است 13468نفر و تعداد از كار افتادگان  1198044كشوری 

 نفر ازكارافتاده افزایش داشته است.  57بازنشسته كاهش و 

 

نفر  927022شده اصلی ، بیمه202234نفر، بازنشسته متوفی  61185، تعداد شاغالن متوفی برابر 1399در تابستان 

نفر افزایش داشته  1467600نفر افزایش و  3198نفر افزایش،  71به ترتیب  1399بوده است كه نسبت به فصل بهار 

 است.

 1710475نفر به  1317731تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از  1398تا  1395های در طی سال

نفر، معلولیت جسمی حركتی  198755نفر به  140208نفر افزایش داشته است. در این بین تعداد معلولیت بینایی از 

نفر به  103608نفر، معلولیت روانی از  398269نفر به  338995نفر، معلولیت ذهنی از  655166نفر به  521215از 

نفر رسیده  95824نفر به  30670نفر و معلولیت گفتار از  219665نفر به  183035نفر، معلولیت شنوایی از  142796

 است.

 بهزیستی سازمان مستمر از هزینه مكك كننده یافتدر مددجوی های، تعداد خانوار1398تا  1395های در طی سال

مورد افزایش یافته است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی از  1305568مورد به  502846كشور از 

 نفر افزایش داشته است.  788887نفر به  608650

 1398نفر در سال  25538به  1395نفر در سال  25347كشور از  بهزیستی سازمان مراقبت تعداد فرزندان تحت

 1398اند كه در سال نفر در خانواده بوده 15360های بهزیستی و نفر در خانه 9987تعداد  1395رسیده است. در سال 

 اند. نفر بوده 17071نفر و  8467این افراد به ترتیب برابر 

 

نفر  149576نفر به  80040 حمایت كمیته امداد از مورد بگیرمعیشت ، مددجویان1398تا  1395های در طی سال

نفر  1284399نفر به  971975رسیده است. در همین دوره تعداد مددجویان سالمند مورد حمایت كمیته امداد از 

 است. مورد رسیده 125882مورد به  55272رسیده است. همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت كمیته امداد از 
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نفر،  1095105نفر به  757752سرپرست مورد حمایت كمیته امداد به علت فوت سرپرست از در این دوره، افراد بی

نفر،  243199نفر به  91923نفر، بیماری سرپرست از  1188487نفر به  513149ازكارافتادگی سرپرست از 

نفر،  7386نفر به  7572لولیت سرپرست از نفر مورد، مع 281211ه نفر مورد ب 132930سرپرستی به علت طالق از بی

نفر و  5659نفر به  2220نفر، بدسرپرستی از  9489نفر به  7275سرپرستی به علت متاركه یا مفقودی سرپرست از بی

 نفر رسیده است.  109749نفر به  68888سایر علل از 

 

نفر رسیده است. همچنین  387000به  نفر 321657در این دوره محصلین مورد حمایت كمیته امداد امام خمینی از 

 نفر رسیده است.  56807نفر به 64281خمینی از  امام امداد كمیته حمایت مورد تعداد دانشجویان

 

نفر بوده است  88040سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه كمیته امداد امام خمینی  6تعداد كودكان زیر  1395در سال 

سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه  6از كل كودكان زیر  1395رسیده است. در سال نفر  136960به  1398كه در سال 

 1398اند. این شاخص در سال نفر را پسران تشکیل داده 41061نفر را دختران و  46979كمیته امداد امام خمینی 

 نفر بوده است. 62195نفر و برای پسران  74765برای دختران 
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 تی جمع   

 تعاریف و مفاهیم
 تواند دائم یا موقت باشد.نوعی عقد و پیمان قانونی یا شرعی است كه بین زن و مرد برای زندگی مشترک منعقد می شود و می: ازدواج

42T :ند.یفرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول گور وضع ییتغازدواج بار اول 

 كنند.های بعدی را پیش بینی جمعیت تعریف میبرآورد جمعیت بر اساس جمعیت پایه سرشماری و تغییرات آن در سال  پیش بینی جمعیت:

 تیجمع ینیب شیپ روش نیتر متداول كه روش نیا در. است شده گرفته بهره «تیجمع ینیبشیپ یبیترك» روش از ینیب شیپ  انجام یبرا

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

  .است شده استفاده

 ست.داد به ثبت رسیده ارخهای تولدی است كه در سال آن دسته از رویداد: ثبت جاری والدت

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

 یهائتیه یدهند. اعضا یل میرا تشک یر ساكن كشور، جامعه مورد سرشماریغ یمعمول یهاخانوار یتمام یز اعضایران قرار دارد و نیدر ا

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

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

ت یا كشور، جمعیبخش، شهرستان، استان  یهاك از محدودهیدر هر  یت ساكن در نقاط شهریمنظور از جمع :ینقاط شهرت ساکن در یجمع

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

 در آن شهر واقع است. یآنان در زمان سرشمار یمولكه اقامتگاه مع یو گروه یهاموسس

ا یدهستان، بخش، شهرستان، استان  یهاك از محدودهیدر هر  ییت ساكن در نقاط روستایمنظور از جمع :ییت ساکن در نقاط روستایجمع

 یهاهمه خانوار یاز مجموع تعداد اعضا، عبارت است یت هر آبادیاست كه در همان محدوده قرار دارد و جمع ییهایآباد یت تمامیكشور، جمع

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

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

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

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

ستق یعامل :علت مرگ صله و یكه به طور م شت اعمال ح رقابلیرات، منجر به توقف غییاز تغ یهاریجاد زنجیا بعد از ایم و بالفا گردد.  یاتیبرگ

هار ن صووورت مطابق ا یر ایگردد و در غیز براسوواس علت مندرج در آن ثبت میپزشووك ثبت شووود، علت مرگ ن یكه فوت با گواه یدر صووورت

 كننده ثبت خواهد شد. اعالم

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

 احیا( 

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

 ساله( و سالخوردگان  15-64ت یزرگساالن )جمعساله(، ب 0-14ت ی؛ كودكان )جمعیمنظور سه گروه عمده سن :تیجمع یعمده سن یهاگروه

 ش تر( است.یساله و ب 65) 

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

 شود. ضرب می 1000میانۀ همان بازه(، كه در عدد 

 شود. ن مییین محل سکونت دائم فرد متوفی تعیی )شهر/روستای( آخریای: بر حسب مکان جغراف ییو روستامرگ شهری 

 روزگی. 29ماه و  59عبارت است از مرگ خروجی زندۀ حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن : سالمرگ کودکان زیر پنج

 روزگی. 29ماه و  11ر فاصله تولد تا كامل شدن عبارت است از مرگ خروجی زنده حاملگی دسال: مرگ کودکان زیر یک

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

 شود.ضرب می 1000در میانۀ همان بازه(، كه در عدد 

ضرب تعداد طالق رمیزان طالق متأهالن صل  سیم 12داده در خ: از حا بر جمعیت زنان متأهل در میانۀ همان ماه منتهی به بازۀ مورد نظر، تق

 آید.بدست می 1000بازۀ زمانی، در 

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

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

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

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

 دهد.می نشان
سی در والدت: سبت جن های زندۀ شودۀ نوزادان پسور در یک سوال بر تعداد تولدهای زندۀ ثبتعبارت اسوت از حاصول تقسویم تعداد تولد ن

 شود.ضرب می 100شدۀ نوزادان دختر در همان سال، كه در عدد ثبت

ستا شهری و رو سکونت والد ییایبرحسب مکان جغراف ییوالدت  ستای( محل  شهر/رو صورت مشخص نبودن ی) ن، محل یکی از والدین و در 

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

 گردد. ا حقوقی( مشخص میی یقیحق

 گزیده اطالعات:
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های جمعیتی متکی بر آن، جمعیت كشور و پیش بینی 1395بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

 افزایش یافته است.  1398هزار نفر در سال  83075به  1395هزار نفر در سال  78940از 

ته تغییر یاف 1398در سال  106.4به  1395در سال  106.0های مورد بررسی نسبت جنسی از در طی دوره

واحد  0.6، 1399بوده است كه نسبت به فصل بهار  107.2رقم  1399است. نسبت جنسی در تابستان 

  افزایش داشته است.

 

رسیده است كه نشان دهنده  1398نفر در سال  1196132به  1395 نفر در سال 1528053های ثبت شده از تعداد والدت

ر فصل تابستان فرزنداوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است. دباشد. الگوی كاهشی روندی نزولی می

نفر افزایش  19495تعداد  1399رسیده است كه در مقایسه با فصل بهار  300059های ثبت شده به تعداد والدت 1399

 یافته است.

رسیده است. در طی  1399در تابستان  66.3به  1395سال در سال  63.3میانگین سنی فوت شدگان از 

تر بوده است. میانگین سن های مورد بررسی میانگین سن زنان همواره از میانگین سنی مردان بیشسال 

در  68.3و  64.7بوده است كه این اعداد به ترتیب به  65.2و زنان  61.9، 1395مردان فوت شده در سال 

 رسیده است. 1399تابستان 

 395231به  1395نفر در سال  369751های ثبت احوال كشور از داده های ثبت شده بر اساستعداد فوت

نفر و  223976نفر به  207884افزایش یافته است. در دوره مذكور این رقم در مردان از  1398نفر در سال 

تعداد فوت شدگان ثبت شده برابر  1399نفر رسیده است. در تابستان  171255نفر به  161774در زنان از 

دهند. نفر را زنان تشکیل می 56909ها را مردان و نفر آن 73970نفر بوده است كه از این تعداد  130879

درصدی بوده كه این رقم در مقایسه با رشد  38دارای رشد  1398نسبت به بهار  1399ارقام فصل تابستان 

است، رقم قابل توجهی درصد بوده  3كه در حدود  1397به تابستان  نسبت 1398شدگان تابستان تعداد فوت

 توان شیوع بیماری كرونا دانست.شود. یکی از علل آن را میمحسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد بوده است كه نسبت به  48122و  161556به ترتیب برابر  1399تعداد رویداد ازدواج و طالق از در تابستان 

 درصد افزایش یافته است.  7و  6فصل مشابه در سال قبل به ترتیب 

 1399بطور كلی، میانگین سن ازدواج در مناطق شهری همواره باالتر از مناطق روستایی بوده است. در تابستان 

 سال بوده است.  23.4سال و در زنان  27.7دركل كشور میانگین سن ازدواج در مردان 

 سال ثبت 14تا  10مورد ازدواج دختر  9058سال و  15مورد پسر زیر  3به ترتیب ازدواج تعداد   1399در تابستان 

بوده است در حالی كه این مورد  45856سال و برابر  30-39شده است. بیشترین ازدواج در مردان در بازه سنی 

 مور بوده است . 70743سال  و برابر  20-29رقم  در بین زنان در بازه سنی 

مورد و در  21128ابر ساله و بر 30- 39بیشترین رویداد طالق در مردان در بازه سنی   1399در تابستان 

ساله  15-19مورد بوده است. در بازه سنی  18020زنان نیز بیشترین رویداد طالق در همین بازه سنی و برابر 

-14طالق دختران در بازه سنی  مورد 188سال و تعداد  15-19مورد طالق مردان در بازه سنی  165تعداد 

 سال ثبت شده است.  10
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57T1-2- 57های عمده سنی و به تفكیک مناطق جغرافیاییپیش بینی جمعیت بر حسب جنس و گروهT                          )هزار نفر(  

 جنس های سنیگروه مناطق جغرافیایی

 سال جمع
 شهری روستایی نسبت شهرنشینی

سال و  65

 تربیش

15-64 

 سال

0-14 

 سال 

نسبت 

 جنسی
 مرد زن

73.7 20748 58192 4755  1394سال 78940 39961 38979 5/102 18861 55324

  1395سال 80038 40551 39487 7/102 19305 55862 4872 59226 20812 74.0   

  1396سال 81070 41049 40022 6/102 19710 56382 4978 60281 20789 74.4

  1397سال 82084 41538 40546 4/102 20078 56890 5116 61329 20754 74.7

 1398سال 83075 42018 41057 3/102 20400 57392 5282 62367 20708 75.1

 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.  .......1398
 
 

 حسب جنس  بینی جمعیت برپیش -1-2

 
 
 
 

 های عمده سنی حسب گروه بینی جمعیت برپیش -2-2

  

 

 1-2مبنا: جدول
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22T2-2- جغرافیایی  های ثبت شده بر حسب جنس و مناطقنسبت جنسی در بدو تولد، میزان ناخالص والدت و تعداد والدت 

 شرح
میزان  نسبت جنسی در بدو تولد

ناخالص 

 والدت

 شده تعداد والدت های ثبت

 دختر پسر جمع
 روستایی شهری

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع روستایی شهری جمع

 171402 180619 352021 570509 605523 1176032 741911 786142 1528053 19.5 105.4 106.1 106.0  ..... 1395سال 

 167336 177029 344355 554447 589111 1143558 721773 766140 1487913 18.8 105.8 106.3 106.1  ...... 1396سال 

 154899 163695 318594 507553 540372 1047925 662452 704067 1366519 17 105.7 106.5 106.3  ..... 1397سال 

 139827 148611 288438 439822 467872 907694 579649 616483 1196132 14.8 106.4 106.3 106.4  .....  1398سال

 38601 41203 79804 128531 136185 264716 167132 177386 344518 18.3 106.7 105.9 106.1  .......1397بهار 

 40101 42683 82784 135183 144352 279535 175283 187038 362321 17.9 106.4 106.8 106.7 1397ان تابست

 38951 40686 79637 125839 133858 259697 164792 174543 339335 17.4 104.4 106.4 105.9  ..... 1397 پاییز

 37246 39123 76369 118000 125977 243977 155245 165100 320345 17 105.0 106.7 106.3 1397زمستان

 34781 37079 71860 109718 117812 227530 144499 154890 299389 16.4 106.6 107.4 107.2  .......1398بهار 

 35873 38138 74011 117010 124148 241158 152881 162286 315167 15.8 106.3 106.1 106.2 1398انتابست

 35127 37182 72309 109932 116553 226485 145059 153734 298793 15.3 105.9 106.0 106.0  ... 1398  پاییز

 34046 36212 70258 103162 109359 212521 137210 145573 282783 14.8 106.4 106.0 106.1 1398ن زمستا

 33849 36017 69866 101939 108759 210698 135788 144776 280564 14.5 106.4 106.7 106.6  ..... 1399 بهار 

 35056 37465 72521 109755 117783 227538 144811 155248 300059 14.3 106.9 107.3 107.2 1399تابستان
 سازمان ثبت احوال کشور. ماخذ:
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57T3-2- 57های سنی مادران و پدراهای جاری ثبت شده برحسب گروهتعداد والدتT57T57نT                                                                  

 شرح

 های جاری ثبت شده برحسب گروه سنی مادران والدت

کمتر از 

 سال 15

19-15 

 ساله

24-20 

 ساله

29-25 

 ساله

34-30 

 ساله

39-35 

 ساله

44-40  

 ساله

49-45 

 ساله

ساله  49

 و بیشتر
 نامشخص

 8644 284 3080 42307 191232 394421 454131 301501 90717 1556  ................. 1395سال 

 9043 315 3195 44506 197447 391739 429377 284754 88361 1534  .................. 1396سال 

 8585 345 3416 44068 190824 362336 385790 255656 82440 1502  ................. 1397سال 

 7804 285 3201 42594 174592 315279 326153 222013 73610 1391  ................  1398سال 

 2046 92 757 9909 44787 87794 95829 63209 20290 375  ...................1397بهار 

 2253 103 893 11139 50800 98401 104682 67510 21693 403  ........... 1397تابستان 

 2166 69 897 11752 49098 90659 95695 63926 20648 351  ................. 1397پاییز 

 2120 81 869 11268 46139 85482 89584 61011 19809 373  ........... 1397زمستان 

 1765 87 739 9564 40096 75817 79994 54287 18046 348  ...................1398بهار 

 2028 69 828 11188 46483 84507 87550 58836 19412 370  ........... 1398تابستان 

 2016 64 841 11314 45605 79183 81626 55923 18288 328  ............... 1398 پاییز 

 1995 65 793 10528 42408 75772 76983 52967 17864 345  ........... 1398زمستان 

 1650 82 736 9762 40081 71775 72085 49797 16568 346  ...................1399 بهار

 2070 83 832 11556 47192 82621 80243 53688 17823 364  ....... 1399تابستان 
 

 شرح

 های جاری ثبت شده برحسب گروه سنی پدرانوالدت

کمتر از 

 سال 15

19-15 

 ساله

24-20 

 ساله

29-25 

 ساله

34-30 

 ساله

39-35 

 ساله

44-40  

 ساله

49-45 

 ساله

ساله  49

 و  بیشتر
 نامشخص

 184 18107 44036 141781 321557 488459 371247 97657 4833 12  .................. 1395سال 

 348 17913 45450 142311 323423 480992 347538 87925 4358 13  .................. 1396سال 

 435 17022 43067 135087 308580 442321 307813 76848 3775 14  .................. 1397سال 

 367 15702 39088 121879 277409 385192 258509 65475 3290 11  ................. 1398سال 

 61 3895 9878 31673 73806 108598 76884 19325 965 3  ................... 1397بهار 

 110 4366 11520 35565 83804 119055 82124 20338 991 4  ............ 1397تابستان 

 131 4504 11269 35166 77839 110234 76285 18883 948 2  ..................1397پاییز 

 133 4257 10400 32683 73131 104434 72520 18302 871 5  ............ 1397زمستان 

 91 3661 8862 27772 65441 94038 63917 16154 802 5  ................... 1398بهار 

 68 4048 10477 32475 74101 103011 68817 17398 874 2  ............ 1398تابستان 

 66 4148 10301 32018 71086 95867 64769 16124 806 3  ..................1398 پاییز

 142 3845 9448 29614 66781 92276 61006 15799 808 1  ............ 1398زمستان 

 50 3465 8622 27990 63762 87565 56446 14269 713 0  .................. 1399بهار  

 109 3985 10247 33074 74789 97566 60677 15265 759 1  ........ 1399 تابستان
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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57T2-4- 57های ثبت شده بر حسب جنس و مناطق جغرافیایهای ثبت شده، میزان ناخالص فوت و تعداد فوتنسبت جنسی در فوتT57T57یT P(1)
P  

 دوره

های نسبت جنسی در فوت

 ثبت شده
میزان 

ناخالص 

 فوت

 های ثبت شده تعداد فوت

 پسر دختر جمع
 روستایی شهری

 پسر دختر جمع پسر دختر جمع شهری روستایی جمع

 369751161774 207884 274870 119038 155832 94788 42736 52052 7/4 9/130 8/121 5/128  ...... 1395سال 

 53999 44231 98230 156692 121756 278448 210691 165987 376731 8/4 7/128 1/122 9/126  ...... 1396سال 

 53542 44138 97680 157815 121434 279249 211357 165572 376929 7/4 0/130 3/121 7/127  ...... 1397سال 

 55171 44473 99644 168805 126782 295587 223976 171255 395231 9/4 1/133 1/124 8/130  .....  1398سال 

 12768 10432 23200 37748 29242 66990 50516 39674 90190 8/4 1/129 4/122 3/127  ....... 1397بهار 

 13160 10343 23503 38775 29443 68218 51935 39786 91721 7/4 7/131 2/127 5/130  1397تابستان 

 13509 11131 24640 39386 29822 69208 52895 40953 93848 7/4 1/132 4/121 2/129  ...... 1397پاییز 

 14105 12232 26337 41906 32927 74833 56011 45159 101170 7/4 3/127 3/115 0/124  1397زمستان 

 12996 10322 23318 39069 29352 68421 52065 39674 91739 6/4 1/133 9/125 2/131  ....... 1398 بهار

 13467 10612 24079 40298 30021 70319 53765 40633 94398 7/4 2/134 9/126 3/132  1398تابستان 

 14417 11661 26078 44118 33146 77264 58535 44807 103342 8/4 1/133 6/123 6/130  ...... 1398پاییز 

 14291 11878 26169 45320 34263 79583 59611 46141 105752 9/4 3/132 3/120 2/129  1398زمستان 

 14838 11891 26729 48183 35438 83621 63021 47329 110350 5.1 0/136 8/124 2/133  ....... 1399 بهار

 130.0120.4 133.2 5.5 130879 56909 73970 99198 42532 56666 31681 14377 17304 1399تابستان 
 .است بوده رخداد تاریخ فاقد که است هایمعوق هایمرگ ویژه ثبت یا نامشخص مقادیر وجود دلیل به فوت اسناد کل تعداد با مرد و زن هایستون سرجمع اختالف ( علت1

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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57T2-5- 2257های عمده سنیگروههای ثبت شده برحسب تعداد فوتT57TT57T P(1
P22TP22T

) 

 شرح

 فوت های ثبت شده برحسب گروههای عمده سنی

 الهس 15-64 ساله  14کمتر از 
 سالمندان

 نامشخص ساله و بیشتر 85 ساله 75-84 الهس 74-65

 8183 72578 90773 55971 118881 23365  .......................... 1395سال 

 6642 76003 89848 59838 120336 24064  ............................ 1396سال

 5131 80027 88275 62380 119868 21564  .......................... 1397سال 

 3911 84703 90406 67677 127671 20951  ..........................  1398سال

 1379 18309 21234 14581 29316 5397  ............................1397بهار 

 1335 18779 21416 15021 30111 5078  .................... 1397تابستان 

 1144 19988 21859 15732 29596 5545  .......................... 1397پاییز 

 1052 22950 23770 17046 30846 5547  .................... 1397زمستان 

 968 19556 21058 15489 29720 4959  ............................1398بهار 

 1037 19744 21273 15778 31183 5402  .................... 1398تابستان 

 1019 21965 23554 17878 33472 5476  ........................ 1398پاییز  

 861 23443 24517 18535 33305 5114  .................... 1398زمستان 

 1073 23291 25937 20181 35641 4260  .......................... 1399بهار  

 983 26797 30771 24996 42287 5428  .............. 1399تابستان  
 .است بوده داده رخ تاریخ فاقد که است هایمعوق هایمرگ ویژه ثبت دلیل به فوت کل اسناد جمع با سنی هایگروه سرجمع احتمالی اختالف علت (1

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
 

57T6-2-  57شدگان برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیاییفوتمیانگین سنیT                       )سال( 

 شرح
 روستایی شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 63.2 63.0 63.1 65.9 61.5 63.4 65.2 61.9 63.3  ...................... 1395سال 

 63.8 63.7 63.7 66.0 62.0 63.8 65.4 62.5 63.8  ........................1396سال

 65.6 64.2 64.9 67.3 62.8 64.8 66.8 63.2 64.8  ...................... 1397سال 

 66.3 64.9 65.5 67.9 63.1 65.2 67.5 63.5 65.3  ......................  1398سال

 64.6 63.8 64.2 66.4 62.2 64.0 65.9 62.6 64.1  ....................... 1397بهار 

 65.8 63.0 64.2 67.1 62.0 64.2 66.7 62.3 64.2  ................ 1397تابستان 

 65.4 64.5 64.9 67.3 63.0 64.8 66.8 63.4 64.8  ......................1397پاییز 

 66.6 65.5 66.0 68.3 64.1 65.9 67.8 64.4 66.0  ................ 1397زمستان 

 66.1 64.4 65.2 67.8 62.8 64.9 67.3 63.2 65.0  ....................... 1398بهار 

 65.6 63.2 64.3 67.2 62.2 64.3 66.8 62.4 64.3  ................ 1398تابستان 

 66.6 65.0 65.7 67.8 63.2 65.2 67.5 63.6 65.3  ......................1398 پاییز

 66.9 66.6 66.8 68.9 64.1 66.1 68.4 64.7 66.3  ................ 1398زمستان 

 68.5 66.2 67.2 69.0 64.1 66.2 68.9 64.6 66.4  ...................... 1399بهار  

 67.3 65.4 66.3 68.6 64.5 66.3 68.3 64.7 66.3  ........... 1399تابستان 
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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57T7-2-  متاهالنتعداد ازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق 

 میزان طالق متاهلین )درصد( )رویداد( طالق )رویداد( ازدواج شرح 

 8.6 175298 670485 .....................................1395سال 

 8.4 180264 609900 .....................................1396سال 

 8.1 176922 552894 .....................................1397سال 

 8.1 174831 530225 ..................................... 1398سال

 8.5 39626 161635 ...................................... 1397بهار 

 8.4 46311 165962 .............................. 1397تابستان 

 8.4 45145 103951 .................................... 1397پاییز 

 8.2 45840 121346 .............................. 1397زمستان 

 8.2 38715 145520 ...................................... 1398بهار 

 8.1 44690 151882 .............................. 1398تابستان 

 8.1 45848 114898 ...................................1398پاییز  

 8.1 45578 117925 .............................. 1398زمستان 

 8.0 34910 127417 .................................... 1399بهار  

 8.2 48122 161556 ....................... 1399تابستان 
 احوال کشور. ماخذ: سازمان ثبت

 

 ازدواج و طالق ثبت شده به تفكیک مناطق جغرافیایی  تعداد -3-2
 

 
 7-2مبنا: جدول 
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57T8-2-                  57میانگین سن مردان و زنان در ازدواج بار اول و میانگین اختالف سن زوجین به تفكیک مناطق جغرافیاییT)سال( 

 شرح

 میانگین سن
 P(1) میانگین اختالف سن  

 زن مرد

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

 5.8 5.2 5.3 20.9 23.2 22.9 25.8 27.6 27.4  .............. 1395سال 

 5.8 5.2 5.3 20.9 23.1 22.8 25.9 27.5 27.3  .............. 1396سال 

 5.9 5.3 5.4 21.6 23.6 23.4 26.1 27.7 27.5  .............. 1397سال 

 6.0 5.3 5.4 21.5 23.7 23.4 26.2 27.8 27.6  ............  1398سال 

 5.8 5.2 5.3 21.6 23.5 23.3 26.1 27.6 27.4  ............... 1397بهار 

 5.9 5.3 5.4 21.4 23.5 23.2 26.0 27.6 27.4  ........ 1397تابستان 

 5.9 5.4 5.4 21.7 23.7 23.4 26.0 27.7 27.4  ............. 1397پاییز 

 6.0 5.3 5.4 21.8 23.9 23.7 26.2 27.9 27.7  ........ 1397زمستان 

 5.9 5.2 5.3 21.6 23.7 23.5 26.2 27.7 27.6  ............... 1398بهار 

 6.0 5.3 5.4 21.3 23.6 23.3 26.1 27.7 27.5  ........ 1398تابستان 

 6.0 5.4 5.5 21.5 23.7 23.4 26.2 27.7 27.5  ............. 1398پاییز 

 6.1 5.4 5.5 21.8 23.9 23.7 26.4 28.0 27.8  ........ 1398زمستان 

 6.0 5.4 5.5 21.5 23.4 23.2 26.2 27.6 27.4  ............. 1399بهار  

 6.0 5.4 5.5 21.4 23.7 23.4 26.2 27.9 27.7  ..... 1399 تابستان
 اولین در سن ختالفا میانگین گزارش) است گردیده تكمیل ازدواج زمان در سن اختالف میانگین گزارش از استفاده با فوق جدول از قسمت این (1)

 (نیست موجود ازدواج

 کشور ماخذ: سازمان ثبت احوال
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57T9-2- 2257میانگین طول مدت ازدواج قبل از اولین طالقT57TT57T                                                                                                        سال(22T22T) 

 میانگین طول مدت ازدواج دوره

 7/8  ........................................................................................... 1395سال 

 2/9  ............................................................................................1396سال 

 7/9  ........................................................................................... 1397سال 

 9/9  ..........................................................................................  1398سال 

 5/9  ............................................................................................ 1397بهار 

 7/9  ..................................................................................... 1397تابستان 

 9/9  ........................................................................................... 1397پاییز 

 7/9  ..................................................................................... 1397زمستان 

 0/10  ............................................................................................ 1398بهار 

 9/9  ..................................................................................... 1398تابستان 

 0/10  ........................................................................................... 1398پاییز 

 9/9  ..................................................................................... 1398زمستان 

 2/10  ............................................................................................ 1399بهار 

 2/10  ..................................................................... 1399تابستان 
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

57T2-10-  57ازدواج بر حسب سن مردان و زنان در زمان ازدواجرویدادهای تعدادT P(1)
P      

 دوره

 زنان مردان

کمتر 

 15از 

 سال 

19-15 

 ساله 

29-20 

 ساله 

39-30 

 ساله 

 سال  15کمتر از   تربیشساله و  40

19-15 

 ساله 

29-20 

 ساله 

39-30 

 ساله 

40 

ساله و 

  تربیش
49-40 

 ساله 

ساله   50

 تربیشو 

کمتر 

 10از 

 سال 

14-10 

 ساله 

 23789 95178 328554 187445 35516 3 20856 24820 158391 441788 24602 28  ....................... 1395سال 

 24515 93755 289362 168956 33308 4 20570 24368 153308 389532 22081 41  ....................... 1396سال 

 26066 90408 255365 150601 30442 2 20499 24259 144883 343337 19880 26  ....................... 1397سال 

 27678 89959 239712 144685 28189 2 20241 24761 145410 321077 18717 19  ...................... 1398سال 

 6467 25016 76374 44754 9023 1 5096 6378 41155 103092 5900 14  ........................ 1397بهار 

 6906 26159 76913 46664 9319 1 5354 6734 43026 104907 5936 5  ................. 1397تابستان 

 5747 17539 46791 28043 5831 0 4632 5017 26996 63386 3917 3  .......................1397پاییز 

 6918 21708 55299 31151 6270 0 5387 6136 33721 71970 4128 4  ................. 1397زمستان 

 6590 24091 67879 38959 8001 0 4934 6197 39066 90201 5112 10  ........................ 1398بهار 

 7486 25146 68321 42913 8016 0 5375 6726 40927 93488 5364 2  ................. 1398تابستان 

 6400 19526 51026 31736 6210 0 4707 5655 31513 68844 4177 2  .......................1398پاییز 

 7059 21238 52552 31106 5968 2 5081 6205 33953 68612 4069 5  ................. 1398زمستان 

 6561 21053 56466 36013 7323 1 4508 5790 34578 77692 4844 5  ........................ 1399بهار 

 9076 28428 70743 44251 9058 0 6003 8238 45856 95502 5954 3  ............ 1399تابستان 
 .اشدب می پایگاه از گیریگزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه آمار با فصلی هایآمار جمع در احتمالی اختالف (1)

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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57T11-2-  طالق بر حسب سن مردان و زنان در زمان طالق  رویدادهای تعداد 

 دوره

 زنان مردان

کمتر از 

15 

 سال 

19-

15 

 ساله 

29-20 

 ساله 

39-30 

 ساله 

 سال  15کمتر از   تربیشساله و  40
19-15 

 ساله 

29-20 

 ساله 

39-30 

 ساله 

40 

ساله و 

  تربیش
49-40 

 ساله 

ساله  50

 تربیشو 

کمتر از 

10 

 سال 

14-10 

 ساله 

 28446 56627 71516 17632 1077 0 46884 71233 56087 1094 0 0  .................... 1395سال 

 31806 61595 69078 16739 1046 0 51643 75070 52608 942 0 1  ...................... 1396سال

 33029 61555 65614 15770 954 0 52660 74811 48588 863 0 0  .................... 1397سال 

 33640 63477 62431 14462 821 0 53674 75930 44495 732 0 0  ......................1398سال

 7144 13697 14972 3607 206 0 4357 7046 16985 11061 177 0  ..................... 1397بهار 

 8749 16254 17020 4032 256 0 5296 8677 19579 12511 248 0  .............. 1397تابستان 

 8666 15729 16558 3951 241 0 5271 8537 18889 12220 228 0  ....................1397پاییز 

 8464 15878 17068 4179 251 0 4965 8505 19363 12797 210 0  .............. 1397زمستان 

 7411 13952 13850 3309 193 0 4461 7177 16776 10120 181 0  ..................... 1398بهار 

 8455 16239 16147 3659 190 0 4935 8777 19305 11483 190 0  .............. 1398تابستان 

 8875 16660 16248 3834 231 0 4987 9172 19873 11635 181 0  ....................1398پاییز 

 8709 16748 16241 3673 207 0 4966 9048 20080 11303 181 0  .............. 1398زمستان 

0140825215516717138310131265012211129586960  ..................... 1399بهار 
 9619 18020 16535 3760 188 0 5456 10061 21128 11312 165 0  .......... 1399 تابستان

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
 
 

  



 1399تابستان  ی ایرانگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگ                                                                                                    جمعیت

37 

57T2-12-  57ازدواج بر حسب اختالف سن مردان و زنانرویدادهای تعدادT P(1) 

 دوره

 مـرد بزرگتـر
 همسن

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

 80626 51597 54684 56495 56413 53581 49292 44175 37202 29867 23052 16999 12042 8236 5697 3904 17018  ..... 1395سال 

 71708 45210 48494 50088 50072 48282 44991 40678 34336 28149 21894 16100 11857 8221 5660 3811 16005  ..... 1396ل سا

 64670 41002 43445 44833 44576 42606 39561 36003 30906 25332 20465 15301 11502 8094 5456 3896 15377  ..... 1397سال 

 61892 38673 41382 42360 42013 40720 38247 34538 30000 24748 19454 15036 11140 8111 5580 3823 14684  ..... 1398سال 

 19029 12301 13017 13311 13233 12631 11618 10620 9051 7456 5881 4401 3301 2291 1498 1052 3924  ...... 1397بهار 

 19682 12550 12858 13365 13436 12852 12087 11002 9471 7643 6206 4497 3485 2464 1585 1112 4266  1397تابستان

 12029 7474 8080 8322 8249 7979 7371 6568 5632 4774 3870 2943 2158 1550 1115 794 3321  ..... 1397پاییز 

 13934 8678 9494 9841 9662 9148 8488 7815 6755 5461 4509 3460 2559 1789 1259 938 3855  1397زمستان

 17702 10880 11556 11650 11565 10995 10445 9339 8158 6695 5286 4038 2936 2131 1508 976 3757  ...... 1398بهار 

 17743 11120 11877 12105 12140 11781 11098 9948 8612 7086 5646 4278 3138 2295 1544 1086 3999  1398تابستان

 13159 8210 8886 9181 9189 8900 8256 7514 6575 5404 4203 3256 2509 1810 1293 883 3411  ..... 1398پاییز 

 13302 8479 9069 9433 9126 9053 8463 7749 6666 5566 4325 3469 2561 1879 1238 883 3534  1398زمستان

 14464 9132 9791 10264 10248 9713 9349 8435 7199 6208 4853 3633 2747 1981 1323 974 3284  ........ 1399بهار

 18514 11780 12478 12740 12787 12674 11523 10541 9072 7586 6195 4779 3456 2530 1692 1259 4341 1399تابستان
  

 دوره
 زن بزرگتـر

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

 439 169 231 360 485 685 895 1227 1719 2402 3410 4789 6703 9747 14500 21844  ........ 1395سال 

 476 178 226 328 489 634 889 1160 1677 2333 3154 4391 6236 9052 13316 19805  ........ 1396سال 

 449 182 234 345 486 602 859 1190 1650 2253 3089 4352 6011 8408 11878 17881  ........ 1397سال 

 494 160 234 338 494 648 899 1201 1605 2271 3052 4108 5774 8109 11387 17050  ........ 1398سال 

 115 45 64 78 132 148 229 343 445 608 885 1169 1728 2351 3407 5273  ......... 1397بهار 

 130 46 57 102 132 181 256 330 460 628 855 1254 1697 2419 3531 5323  ... 1397تابستان

 85 45 56 72 107 143 178 244 325 472 663 878 1223 1671 2245 3315  ....... 1397پاییز 

 90 46 57 93 115 130 196 273 420 546 687 1052 1363 1967 2695 3971  ... 1397زمستان

 82 41 59 85 125 160 229 307 443 592 824 1127 1583 2254 3143 4849  ......... 1398بهار 

 111 39 73 101 144 174 227 329 429 648 834 1116 1625 2361 3260 4915  ... 1398تابستان

 40 36 51 77 116 161 219 257 350 507 649 897 1217 1698 2429 3555  ....... 1398پاییز 

 94 44 51 75 109 154 224 310 383 526 748 968 1352 1798 2559 3735  ... 1398زمستان

 140 47 84 90 100 149 242 311 410 521 715 957 1418 1900 2694 4041  ...........1399بهار

 150 76 70 119 134 232 284 377 486 700 949 1254 1760 2399 3446 5173 1399تابستان

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

 
 
 
 



 جمعیت                                                                                                    1399تابستان ایرانگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

38 

57T2-13-  57طالق بر حسب اختالف سن مردان و زنانرویدادهای تعدادT P(1) 

 دوره

 مرد بزرگتر
 همسن

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

 19091 12997 14525 15371 15238 14748 13219 11527 9560 7555 5761 4215 2965 2135 1485 1143 5620  ........ 1395ل سا

 19798 13073 14664 15904 15749 15147 13628 11780 9685 7836 6007 4494 3136 2207 1549 1225 5579  .........1396سال 

 18898 12921 14402 15261 15527 14722 13481 11822 9612 7796 5827 4391 3274 2164 1607 1210 5156  ........ 1397سال 

 18913 12758 14213 15061 15057 14658 13213 11768 9548 7583 5972 4352 3056 2186 1568 1197 4975  ........ 1398سال 

 4212 2920 3215 3454 3433 3283 2964 2715 2084 1729 1289 978 733 507 378 279 1154  ......... 1397بهار 

 4984 3420 3853 4013 4040 3870 3529 3086 2565 2116 1510 1113 855 528 366 317 1358  .... 1397تابستان

 4832 3239 3599 3912 3973 3754 3471 3071 2449 1961 1487 1150 807 600 412 305 1334  ........ 1397پاییز 

 4871 3343 3735 3881 4081 3816 3519 2951 2515 1991 1541 1150 879 528 452 309 1310  ... 1397زمستان

 4199 2859 3107 3211 3332 3249 2877 2602 2102 1636 1307 942 670 477 368 268 1134  ......... 1398بهار 

 4827 3327 3654 3830 3932 3667 3364 3059 2450 1936 1555 1140 752 545 384 296 1275  .... 1398تابستان

 5015 3270 3731 4076 3965 3919 3475 3071 2483 2012 1584 1089 811 603 414 286 1234  ........ 1398پاییز 

 4908 3312 3737 3962 3842 3839 3517 3050 2521 2007 1528 1182 822 558 402 346 1238  ... 1398زمستان

 3738 2607 2890 2964 3033 2891 2652 2273 1945 1492 1204 864 612 470 290 195 972  ........... 1399بهار

 5056 3422 4028 4186 4180 3961 3705 3231 2699 2141 1733 1182 921 641 457 332 1299 1399تابستان
 

 دوره
 زن بزرگتر

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

 196 59 91 139 133 203 252 365 503 669 912 1249 1759 2559 3658 5396 ......... 1395سال 

 207 61 77 126 154 216 295 392 496 686 872 1318 1878 2673 3748 5604 ......... 1396سال 

 195 75 94 131 177 186 285 384 540 729 932 1291 1803 2599 3810 5620 ......... 1397سال 

 199 74 88 117 188 182 316 385 527 703 987 1319 1841 2648 3699 5480 ......... 1398سال 

 42 21 27 26 33 46 70 86 116 164 221 271 428 584 875 1289 .......... 1397بهار 

 49 10 28 22 50 37 62 90 120 199 244 346 452 668 961 1450 .... 1397تابستان

 48 26 20 39 40 47 90 94 154 168 220 347 476 637 947 1436 ........ 1397پاییز 

 47 18 19 44 54 56 63 114 151 199 248 327 447 709 1027 1445 .... 1397زمستان

 45 19 18 22 51 37 80 88 134 167 232 299 438 609 844 1292 .......... 1398بهار 

 47 15 18 32 36 47 69 104 119 180 252 320 450 674 987 1347 .... 1398تابستان

 48 21 25 30 44 41 82 88 141 174 277 354 496 665 967 1357 ........ 1398پاییز 

 51 15 21 27 51 52 82 101 132 178 218 342 457 694 901 1485 .... 1398زمستان

 46 17 21 30 36 44 64 77 100 118 206 295 377 547 734 1106 ............1399بهار

 52 15 30 36 44 55 69 110 122 182 264 317 510 679 968 1495 1399تابستان
 .باشد می پایگاه از گیریگزارش تاریخ در اختالف دلیل به سالیانه آمار با فصلی هایآمار جمع در احتمالی ( اختالف1

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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57T14-2-  57ازدواج تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدتT  

 شرح
کمتر از یک 

 سال
 سال 5تا  1

 10تا  5

 سال

 15تا  10

 سال

 20تا  15

 سال

 25تا  20

 سال

 29تا  25

 سال

 29از  تربیش

 سال

 6527 3058 7928 12066 21773 36290 68842 18814  ...................... 1395سال 

 7260 3508 8599 14082 23886 37959 67491 17479  .......................1396سال 

 7732 3653 8791 14794 24702 38395 64025 14830  ...................... 1397سال 

 7264 3741 8909 15651 26299 38666 61728 12573  .....................  1398سال 

 1701 1098 2136 3478 6042 9205 12540 3426  ....................... 1397بهار 

 2031 1364 2561 4403 7183 10932 13883 3954  ................ 1397تابستان 

 2017 1370 2539 4313 7008 10801 13351 3746  ...................... 1397پاییز 

 1975 1314 2380 4284 7128 10819 14235 3705  ................ 1397زمستان 

 1675 1161 2167 3716 6330 9233 11596 2873  ....................... 1398بهار 

 1797 1305 2528 4455 7306 10677 13413 3209  ................ 1398تابستان 

 1787 1383 2607 4589 7683 11024 13454 3321  ...................... 1398پاییز 

 1750 1361 2611 4693 7535 10999 13412 3217  ................ 1398زمستان 

 1441 1004 2120 3576 6038 8551 9982 2198  ....................... 1399بهار 

 1939 1385 2918 5310 8223 11588 13691 3068  ........... 1399تابستان 
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

 
 

 حسب طول مدت ازدواجتعداد طالق ثبت شده بر -4-2
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 اولین ازدواج بر حسب جنس در نقاط شهری و روستاییمیانگین سن در  -15-2

 دوره
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد

 9/20 8/25 2/23 6/27 9/22 4/27  ...................... 1395سال 

 9/20 9/25 1/23 5/27 8/22 3/27  ...................... 1396سال 

 6/21 1/26 6/23 7/27 4/23 5/27  ...................... 1397سال 

 5/21 2/26 7/23 8/27 4/23 6/27  ...................... 1398سال 

 6/21 1/26 5/23 6/27 2/23 4/27  ....................... 1397بهار 

 4/21 1/26 5/23 6/27 2/23 4/27  ................ 1397تابستان 

 7/21 9/25 7/23 7/27 4/23 4/27  ...................... 1397پاییز 

 8/21 2/26 9/23 9/27 7/23 7/27  ................ 1397زمستان 

 6/21 2/26 7/23 7/27 4/23 6/27  ....................... 1398بهار 

 3/21 1/26 6/23 7/27 3/23 5/27  ................ 1398تابستان 

 5/21 2/26 7/23 7/27 4/23 5/27  .................... 1398پاییز  

 8/21 4/26 9/23 9/27 6/23 8/27  ................ 1398زمستان 

 5/21 2/26 4/23 6/27 2/23 4/27  ....................... 1399بهار 

 21.4 2/26 23.7 9/27 4/23 27.7 ............ 1399تابستان 
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

    ییجغرافیا مناطق تفكیک تولد فرزند بهاولین  زمان در مادران و پدران سنی میانگین -16-2

 شرح 
 مادران پدران

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

 27.9 28.9 28.7 32.7 33.5 33.3  ........................ 1395سال 

 28.0 29.1 28.8 32.8 33.7 33.5  ........................ 1396سال 

 28.1 29.3 29.0 32.9 33.8 33.6  ........................ 1397سال 

 28.1 29.4 29.1 33.1 34.1 33.8  ........................ 1398سال 

 28.0 29.1 28.9 33.0 33.9 33.7  ......................... 1397بهار 

 28.0 29.3 29.0 32.9 33.9 33.7  .................. 1397تابستان 

 28.2 29.3 29.0 33.1 34.0 33.8  ....................... 1397پاییز 

 28.2 29.3 29.0 33.1 34.0 33.8  ................. 1397زمستان 

 28.0 29.3 29.0 33.0 34.0 33.7  ......................... 1398بهار 

 28.1 29.4 29.1 33.1 34.1 33.9  .................. 1398تابستان 

 28.2 29.4 29.1 33.1 34.2 33.9  ....................... 1398پاییز 

 28.1 29.4 29.1 33.1 34.1 33.9  ................. 1398زمستان 

 28.2 29.5 29.2 33.1 34.2 33.9  ......................... 1399بهار 

 28.2 29.7 29.3 33.3 34.4 34.1 ............. 1399تابستان 
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

  



 

 
 

3 
 آموزش  

 مفاهیمتعاریف و 

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

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

 دوره است.

آموز در ب تراكم دانشیه ترتبرا  یلیر، آموزشگاه و دوره تحصیل به تعداد كالس دایآموزان مشغول به تحصنسبت تعداد دانش آموز:تراکم دانش

 ند.یگو یلیكالس، آموزشگاه و دوره تحص

 .اشدبه هر دلیلی نظام آموزشی را ترک كرده ب بعد از قبولی یا مردودی، آموزی است كه حین تحصیل،دانش ترک تحصیل:

 ل اشتغال دارد.یآموزش و پرورش به تحص یلیتحص یهااز دور یکیاست كه برابر مقررات در  یفرد آموز:انشد

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

 اشتغال ورزد.

های تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره سالگی به آن وارد شده و پس از طی پایه 6آموز از سن است كه دانش دوره تحصیلی دوره ابتدایی:

 .كندابتدائی دریافت می
 پردازد.آموزش عالی می مؤسسه كی در فهیوظ انجام به را خود یادار موظف ساعات تمام كه یعلمئتیه عضوتمام وقت: عضو هیئت علمی

 یلینامه تحصیا گواهیان رسانده است و دانشنامه یت به پایرا با موفق یلیتحص یهااز دوره یکیكه  یفرد آموخته(:)دانشل یفارغ التحص

 كند. یافت میدر

 .گیردده قرار میهای ورزشی مورد استفاهای روباز یا سرپوشیده داخل یا خارج مدرسه كه برای فعالیتفضا آموزی:فضای ورزشی دانش
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های آموزشی و پرورشی مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور های كه در آن، مکانمحدود فضای آموزشی و پرورشی:

 ایجاد شده است

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

 .شود كه از نظر موضوع، محتوا و برنامه درسی هم سنخ و همگون باشندهای تحصیلی گفته میهای از رشتهمجموعبه گروه تحصیلی: 

 كند.یرا در كالس درس اجرا م یو پرورش یآموزش یهاكه برنامه یهاو حرف یعلم یهاتیفرد واجد صالحمعلم: 

 یآموزش مصوب یهابرنامه یاجرا تیمسئول و شودیم سیتأس پرورش و آموزش ادارات نظارت و یرسم یهااریمع یمبنا بر كه یمکان مدرسه:

 شود.یم اعطا یرسم مدرك انیهنرجو ای آموزاندانش به دوره انیپا از پس و دارد عهده بر نیمع یلیتحص سطح در را كشور یپرورش و

ه صورت رایگان در آن تحصیل بعالی آموزش و پرورش  اساس ضوابط مصوب شورای آموزان برهای است كه دانشمدرس مدرسه عادی دولتی:

 .شوددولت تامین میهای آن از محل بودجه عمومینمایند و هزینهمی

 و آموزش وزارت مقررات و ضوابط مطابق دولت با شانیا مشاركت با و یحقوق ای یقیحق اشخاص توسط كه یهایمدرسه مدرسه غیر دولتی:

 یدولت ریغ یپرورش و یآموزش مراكز و مدارس اداره و سیتأس قانون اساس بر و مذكور وزارت نظارت تحت كشور، از خارج ای داخل در پرورش

 شود.اداره می و سیتأس

 یدر موسسات آموزش عال یو پژوهش یارائه خدمات آموزش یرا برا یو عموم یعلم یهاتین صالحیكه برابر ضوابط مع یفرد: یئت علمیه

 او صادر شود. یبرا یعلم هیأت یاحراز كند و حکم استخدام
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 :گزیده اطالعات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

نرخ باسوادی هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی دارای روند افزایشی بوده  1398تا  1395های طی سال

 افزایش پیدا كرده است. 1398درصد در سال  89.2به  1395درصد در سال  87.5كه این نرخ از طوریاست به

های موجود، روندی افزایشی داشته های مستحکم به كل كالسنسبت كالس 1398تا  1394های همچنین طی سال

های دارای سامانه گرمایش و سرمایش استاندارد درصدی را تجربه كرده است. در همین دوره، نسبت كالس 4و رشد 

درصد  60به  1394درصد در سال  35كه از طوریه رشد را داشته است بههای موجود نیز روندی رو ببه كل كالس

 افزایش پیدا كرده است.  1398در سال 

 متر مربع رسیده است. 5.21متر مربع به  4.95از  1398تا  1394های آموزشی كشور در طی دوره زمانی سرانه فضا

 اند. قاطع تحصیلی داشتهترین سهم در بین مای بیشدار 1398تا  1394های آموزان مقطع ابتدایی در طی سالدانش

آموزان در همه مقاطع دارای روندی دولتی به كل دانشآموزان مدارس غیرنسبت دانش 1398تا  1394های طی سال

افزایش  1398درصد در پایان سال  12.9به  1394درصد در سال  10.7كه این نسبت از طوریافزایشی بوده است به

درصد  14.8به  1394درصد در سال  11.1تر در مقطع ابتدایی بوده است كه از رقم ست. این افزایش بیشیافته ا

 10.5درصد و در مقطع متوسطه دوم از  9.8درصد به  7.9رسیده است. در مقطع متوسطه اول از  1398در سال 

 درصد در دوره مذكور رسیده است.  10.7درصد به 

آموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه دانش نسبت 1397-98درسال تحصیلی 

مقطع  ،درصد 26.5درصد به  22.9اول و متوسطه دوم دارای روند افزایشی بوده است. این رقم در مقطع ابتدایی از 

 درصد تغییر یافته است.  16.6درصد به  15.0درصد و مقطع متوسطه دوم از  21.0درصد به  14.7متوسطه اول از 

 7.6درصد، گروه هنر  26.6درصد، گروه فنی و مهندسی  48.6لوم انسانی ، گروه ع1397-1398در سال تحصیلی 

درصد از دانشجویان  3.8درصد و گروه كشاورزی و دامپزشکی  6.2درصد، گروه علوم پایه  7.3درصد، گروه علوم پزشکی 

  اند. را تشکیل داده
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 بر حسب جنس و مناطق جغرافیایی  تربیشساله و  6نرخ باسوادی جمعیت  -1-3

 دوره 

 روستایی شهری کل کشور

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

1395 ...................  87.5 91.6 83.5 90.8 94.1 87.6 78.5 84.9 72.2 

1396....................  87.9 91.8 84.0 90.9 94.1 87.8 79.1 85.3 72.7 

1397 ...................  88.7 92.4 85.1 91.5 94.4 88.5 80.5 86.1 74.8 

1398 ...............  89.2 92.8 85.6 91.9 94.8 89.0 81.0 86.6 75.4 
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

 

 های آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس کشورآموزان به فضاوضعیت دسترسی دانش -2-3

 سال تحصیلی
های موجود کالسهای مستحكم به کل نسبت کالس

 )درصد(

و  شیسامانه گرما یدارا یهاکالس نسبت

 موجود یهااستاندارد به کل کالس شیسرما

 )درصد(

1394-1393  ................................................  62/0 35/0 

1395-1394 .......... ......................................  63/0 45/0 

1396- 1395  ..............................................  64/0 48/0 

1397- 1396  ..............................................  65/0 53/0 

1398- 1397  .....................................  66/060/0
 

 سال تحصیلی

 یهافضا سرانه

 کشور یآموزش

 )متر مربع(

 یهافضا سرانه

 کشور یپرورش

 )متر مربع(

 یورزش یهافضا سرانه

 )سرپوشیده( کشور

 کشور یورزش یهافضا سرانه

 )مجموع سرپوشیده و روباز(

1394-1393  .............................................  95/461/016/0 36/0 

1395-1394 .......... ...................................  14/559/016/037/0 

1396- 1395  ............................................  17/559/017/037/0 

1397- 1396  ............................................  18/559/016/036/0 

1398- 1397  ....................................  21/560/018/036/0 
 ز مدارس کشور.یو تجه یماخذ: سازمان نوساز
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57T3-3- 57آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به تفكیک دولتی و غیر دولتیتوزیع دانشT                                                        )درصد( 

 سال تحصیلی
 غیردولتی دولتی جمع

 ابتدایی جمع
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 دوم

1394-1393  ......  0/1008/575/167/250/1004/579/167/250/1006/615/129/25
1395-1394  ......  0/1004/576/239/180/1001/573/246/180/1000/600/180/22

1396- 1395  .....  100.0 59.924.017.1100.0 58.124.617.2100.0 64.818.716.5
1397- 1396  .....  0/10059.424.1 16.60/10058.424.816.80/10066.318.615.1
1398- 1397  ..  0/10065/5765/2370/180/10056.424.519.20/10066.418.115.5

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش.

 

57T4-3- 57آموزان برحسب جنمدارس غیردولتی به کل دانش آموزاننسبت دانشT57T57سT                                                      
 )درصد(

 سال تحصیلی

 دختر پسر جمع

 ابتدایی جمع
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 ابتدایی جمع دوم
 متوسطه

 اول 
متوسطه 

 دوم

1394-1393 ........  10.7 11.17.910.512.012.69.811.98.99.65.99.1

1395-1394 ........  11.4 11.58.311.512.612.910.214.69.310.06.310.7

1396- 1395  ......  11.4 12.68.911.012.914.014.012.09.911.16.910.0

1397- 1396  ......  2/1213.69.4 11.113.715.111.212.010.612.07.510.2

1398- 1397  ....  9/1214.8 9.810.714.416.411.611.511.113.17.99.1

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش.

 

57T5-3- 57آموز به معلم در مدارس دولتی بر حسب مقاطع تحصیلینسبت دانشT                                                   )ده هزار نفر( 

 متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی سال تحصیلی

1394-1393  .................................................................................  9/227/140/15

1395-1394  .................................................................................  2/248/191/13

1396- 1395  ................................................................................  2/259/195/13

1397- 1396  ................................................................................  4/250/217/13

1398- 1397  ................................................................. 5/260/216/16

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش.
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 آموزان به تفكیک مقطع تحصیلی و جنسپوشش ظاهری و واقعی تحصیلی دانش -6-3

 سال تحصیلی

 متوسطه اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع

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

1394-1393  ..............  103.4 9/97 103.9 0/98 102.8 8/97 102.1 0/94 105.2 8/95 99.0 2/92 

1395-1394  ..............  103.3 9/97 103.8 0/98 102.8 8/97 99.5 0/93 102.1 9/94 96.8 1/91 

1396- 1395  ............  103.2 8/97 103.7 9/97 102.8 8/97 99.2 2/93 101.7 9/94 96.6 4/91 

1397- 1396  ............  103.9 1/98 - 1/98 - 1/98 99.9 5/93 - 9/94 - 0/92 

1398- 1397  .........  104.0 2/98 - 1/98 - 2/98 8.99 7/93 - 9/94 - 5/92 

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش.

 آموزان به تفكیک مقطع تحصیلی و جنسپوشش واقعی تحصیلی دانش -1-3 

 

 6-3مبنا: جدول 

 

0
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100

پسر دختر پسر دختر پسر دختر

ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم
1394-1393 1395-1394 1396-1395 1397-1396 1398-1397

 سال تحصیلی

 متوسطه دوم

 دختر پسر جمع

 واقعی ظاهری واقعی ظاهری واقعی ظاهری

1394-1393  ...........  99.22/82105.39/8492.96/79
1395-1394  ...........  101.72/80108.45/8294.79/77

1396- 1395  ..........  103.78/81110.49/8395.37/79
1397- 1396  ..........  101.7 1/83-0/85-2/81
1398- 1397  .......  85.64/81-7/82-0/80

 درصد
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57T7-3- 57تفكیک مقطع تحصیلی و جنسآموزان به نرخ ترک تحصیل دانشT                 )درصد( 

 سال تحصیلی
 متوسطه دوره دوم متوسطه دوره اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

1393-1394  ......................  23/1 04/1 42/1 78/2 64/2 94/2 06/6 06/6 06/6 

1394-1395  ......................  21/1 03/1 41/1 17/4 08/4 28/4 29/4 28/4 29/4 

1396- 1395  ....................  99/0 84/0 15/1 11/4 27/4 94/3 53/4 29/4 17/4 

1397- 1396  ....................  11/1 99/0 24/1 24/4 55/4 90/3 52/4 51/4 70/3 

1398- 1397  .................  90/0 86/0 03/1 4/4 98/4 81/3 70/2 82/2 18/2 

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش.

 

 آموز در کالس به تفكیک مقطع تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتیتراکم دانش -8-3

 سال تحصیلی

 غیردولتی دولتی جمع

 ییابتدا جمع
متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم
 ییابتدا جمع

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم
 ییابتدا جمع

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

1393-1394  .................  22.8 23.2 23.8 21.4 23.5 23.8 24.0 22.6 18.1 19.6 20.9 14.6 

1394-1395  .................  23.2 23.5 24.3 21.1 23.9 24.2 24.7 20.3 18.6 18.9 20.7 16.5 

1396- 1395  ................  23.0 23.8 24.7 19.0 24.0 24.8 25.3 19.8 17.5 18.4 20.1 13.1 

1397- 1396  ................  ... ... ... ... ... 24.6 25.6 21.2 ... ... ... ... 

1398- 1397  ............  ... ... ... ... ... 25.1 26.0 21.3 ... ... ... ... 

 ماخذ:  وزارت آموزش و پرورش.

 

57T9-3- 57های مختلف تحصیلتوزیع دانشجویان در گروهT57Tی 

گروه علوم 

 پزشكی 
 گروه هنر 

گروه 

کشاورزی و 

 دامپزشكی 

گروه فنی و 

 مهندسی 

گروه علوم 

 پایه 
 سال تحصیلی گروه علوم انسانی

246105 385540 218007 1503304 262020 2187745 1393-1394  ..............................................  

247468 341039 188632 1312595 255056 2003593 1394-1395  ..............................................  

251722 331959 160320 1176730 241033 1912063 1396- 1395  .............................................  

241954 296110 138934 1027912 216679 1694525 1397- 1396  .............................................  

244937 255558 127129 896645 210336 1637873 1398- 1397  ...................................  

 .ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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57T10-3- 57های مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلآموختگان در گروهتوزیع دانشT57T57یT                                                                 

 گروه علوم انسانی گروه علوم پایه

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

 کارشناسی
دکترای  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

1120 11748 24973 432 38273 1488 68542 219787 107392 397209 1393-1394  .......................  

1255 11615 23024 807 36701 1746 75883 221009 85290 383878 1394-1395  ........................  

1490 10953 23291 730 36464 2620 94253 218409 72776 388058 1396- 1395 ........................  

1790 10111 20403 599 32903 3588 93993 187980 64091 349652 1397- 1396 ........................  

1901 8099 19135 526 29661 4350 75439 170313 66077 316179 1398- 1397 ................... 
 

 گروه فنی و مهندسی گروه کشاورزی و دامپزشكی

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

دکترای 
 ایحرفه

 کارشناسی
 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

دکترای 
 تخصصی

 کارشناسی
 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

600 429 7882 21755 4392 35058 992 26909 169794 97318 295013 1393-1394 

748 517 6672 19871 4032 31840 1245 29818 142889 76378 250330 1394-1395 

990 475 7148 14980 3304 26897 1387 37008 122731 70017 231143 1395-1396 

919 571 6413 12536 2218 22657 1797 36725 104382 53894 196798 1397-1397 

1201 653 5366 11599 3399 22218 1814 31773 93892 54150 181629 1397-1398
 

 گروه هنر گروه پزشكی

دکترای  سال تحصیلی
 تخصصی

دکترای 
 ایحرفه

 کارشناسی
دکترای  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

3234 4793 3225 20304 3385 34941 97 2633 23348 33125 59203 1393-1394  

3305 5286 3590 20768 1917 34866 90 4916 28854 27261 61121 1394-1395 

 .........................  3483 5637 3741 22778 1935 37574 137 6845 27563 24965 59510 1396- 1395 

4074 6775 3791 21728 3035 39403 201 7175 26519 19747 53642 1397- 1396  

4332 7703 3680 19215 2823 37753 255 5995 24803 21769 52822 1398- 1397 

 .ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 های مختلف تحصیلیتوزیع دانشجویان در گروه -2-3

 

 
 10-3مبنا: جدول 
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4 
  سالمت   

 تعاریف و مفاهیم

F0F0Pایدز ایدز:

1
Pیا نشانگان اكتسابی نقص ایمنی، نوعی بیماری است كه در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی انسانیF1F1P

2
P شود و با ایجاد می

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

های بهیاری شده و پس از طی دوره سه وم متوسطه نظام قدیم وارد آموزشگاهسشود كه با مدرک سوم راهنمایی یا كسی گفته میبه  بهیار:

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

 یزش، آموی، بهداشتی، درمانیصیبا استفاده از امکانات تشخ یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکاست كه با اخذ مجوز از  یمکان :مارستانیب

 یو تك تخصص یمارستان عمومیگردد و به بیس میتأس یروزبه صورت شبانه یو بستر ییماران سرپایب یبه منظور درمان و بهبود یو پژوهش

  شود.یم میتقس

های مربوط، های پرستاری شده و پس از طی دورهمدرک دیپلم و از طریق كنکور وارد یکی از دانشکده شود كه بابه كسی گفته می پرستار:

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

  

                                                           
1 AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome 
2 HIV: Human Immuno-deficiency Virus 
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ذ واخ و به دهیرسان انیپا از كشوور بوه ا خارجی داخل یهااز دانشگاه یکی را در یوپزشک التویتحص شود كهیوم اطوالق یافراد بوه :پزشك

، یآمار پزشکان شامل پزشك عموم. است یپزشک آمووزش و درموان ،بهوداشت د وزارتییورد تأوم آنان هاند و موداركشود لینا هونامانیپا

F2F2P، دكترای تخصصییشگاهیعلوم آزما یدانپزشك، داروساز، دكترادن

3
Pباشد.ی، پزشك متخصص و پزشك فوق تخصص م 

 .شودیم باشد، اطالق داشته تیفعال و درمان بهداشت نهیدر زم كه یپزشک ریغ به: راپزشكیپ

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

 .مند باشندتشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهره

و  فك یهایماری، بو دندان هاند یشناسبیس، آسوکویوتودودنو، انیووودنسوووارتتخصص دندانپزشکی شامل:  :یـکـزشـدانپـدن صـتخص

 است. اطفال یدندانپزشکو  یمیترم ی، دندانپزشکو صورت و فك هاند ی، جراحیودنتولوژی، پری، پروتز دندانو صورت فك یپاتولوژ، و دندان هاند

  است. ینوزگفارماكو و کسی، فارماسوتی، فارماكولوژیصنعت ی، داروسازیداروسازتخصص  :یداروساز تخصص

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

های های كمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فراوردهمحور مانند دارو، شیرخشک، مکمل غذایی رژیمی، غذاسالمت یهاعرضه فرآورده

 كند.یآرایشی و بهداشتی مجاز، مبادرت م

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

كننده المهار اعصورت مطابق ا نیر ایگردد و در غیز براساس علت مندرج در آن ثبت میپزشك ثبت شود، علت فوت ن یكه فوت با گواهیدر صورت

 ثبت خواهد شد. 

های فیزیکی، و تجاری بوده و آالینده های خانگی، مسکونی، عمومیآب حاصل از مصرف توسط یک جامعه كه ناشی از فعالیت  فاضالب شهری:

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

F3F3Pفرد مبتال به ایدز

4
P: های ایمنی شده و عالئم بیماری در وی آشکار دچار افت عملکرد سیستم ایمنی و متعاقب آن كاهش سلولاست كه ی فرد

  .شده است

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

 امکان احیا( 

 روزگی. 29ماه و  59حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن  یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال:پنجمرگ کودکان زیر 

 روزگی. 29ماه و  11حاملگی در فاصله تولد تا كامل شدن  یعبارت است از مرگ خروجی زنده سال:مرگ کودکان زیر یک

روز كامل بعد از تولد است. مرگ نوزادی به دو گروه مرگ نوزادی زودرس و  28مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا  مرگ نوزادی:

 شود.مرگ نوزادی دیررس تقسیم می

 

 

                                                           
3. Ph.D: Philosophiae Doctor 
4 HIV+ 
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 :گزیده اطالعات 

 

 .است بوده 99.6 برابر 1397 سال پایان در كنندمی استفاده شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب كه جمعیتی نسبت

 .است 50.8 برابر كنند می استفاده ایمن شده مدیریت فاضالب دفع سیستم خدمات از كه جمعیتی نسبت همچنین

 دهبو افزایشی روندی دارای 1398 تا 1394 هایسال طی در پزشکی، علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان تعداد

 پزشک نفر، 15800 به 15340 از عمومی پزشکان نفر، 48646 به 42393 از كل پزشکان تعداد كهطوریبه است

 3700 از داندانپزشکان نفر، 2702 به نفر 2159 از تخصص فوق پزشک نفر، 16460 به نفر 15679 از متخصص

 .است پیدا كرده افزایش نفر 2350 به نفر 1896 از و داروسازان نفر، 5093 به نفر

. است داشته افزایشواحد  0.1، 1397 سال تا 1394 سال از جمعیت  نفر هزار صد هر به هابیمارستان تعداد نسبت

 داروخانه تعداد نسبت وواحد  15.4 جمعیت نفر هزار ده هر به بیمارستانی فعال تخت تعداد نسبت دوره همین در

 .تاس داشته كاهشواحد  0.6نفر هزار صد هر به هاآزمایشگاه تعداد افزایش و نسبت 1.1 جمعیتنفر هزار هر ده به
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57T1-4- 57سال و بین یک تا پنج سال بر حسب جنتعداد مرگ و میر کودکان زیر یکT57T57سT                                                               

 جمع شرح
 بین یک تا پنج ساله كمتر از یک سال

 پسر و دختر پسر دختر پسر و دختر پسر دختر

 3643 1994 1649 8261 4485 3776 11904 ................1395سال 

 3638 1935 1703 8304 4515 3719 11942 .................1396سال 

 3385 1825 1560 7530 4060 3470 10915 ................1397سال 

 3517 1937 1580 6910 3781 3129 10427 .............. 1398سال 

 826 456 370 1834 975 859 2660 ...............1397بهار 

 824 458 366 1833 992 841 2657 .......1397تابستان 

 862 461 401 1921 1023 898 2783 ..............1397پاییز 

 871 450 421 1944 1072 872 2815 ........1397زمستان 

 834 485 349 1622 903 719 2456 ...............1398بهار 

 878 500 378 1663 896 767 2541 ........1398تابستان 

 996 532 464 1777 984 793 2773 .............1398پاییز  

 809 420 389 1848 998 850 2657 ........1398زمستان 

 675 388 287 1333 719 614 2008 .........1399بهار  

 817 469 348 1614 868 746 2431 .........1399تابستان  
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

 
 

57T2-4- 57سال و زیر پنج سال در هزار تولد زندزیر یک نسبت مرگ و میر نوزادان، میزان مرگ و میر کودکانT57Tه 

 سال نوزادان سالکودکان زیر یک کودکان زیر پنج سال
16 8/13 8/9 1394 ..........................................  

5/15 3/13 5/9 1396 ..........................................  

9/14 8/12 1/9 1396 ..........................................  

4/14 4/12 8/8 1397 ..........................................  

... ... ... 1398 ..................................  
 ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

 

 سال و زیر پنج سال تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک -1-4

 
 1-4مبنا: جدول 
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57T3-4- 57تعداد افراد ثبت شده جدید مبتال به ایدT57Tز 
 سال 19 تا 15 بین پسران سال 19 تا  15 بین دختران سال 5 از کمتر کودکان کل   سال 

1394 ......................................  72 P
(1) 51147

1395 ......................................  61 P
(1)

 41812

1396 ......................................  50 P
(1)

 37310

1397 ................................  69 P(1) 49911
 سال است.19تا  15سال و  5تر از رقام شامل تعداد موارد جدید ثبت شده در دو گروه سنی کما -1 

  پزشكی. ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 

 )درصد(  نسبت جمعیت استفاده کننده از آب آشامیدنی سالم و خدمات سیستم دفع فاضالب ایمن -4-4

 خدمات سیستم دفع فاضالب مدیریت شده ایمن  شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب سال

1394 .................................  99.19 44.13 

1395 .................................  99.32 46.81 

1396 ..................................  99.46 48.90 

1397 .................................  99.60 50.80 

1398 ...........................  ... ... 
 ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

 

57T5-4- 57های علوم پزشكی به تفكیک نوع تخصتعداد پزشكان و پیراپزشكان شاغل در دانشگاهT57T57صT  

 پزشكان سال
پزشكان 

 عمومی

پزشكان 

 متخصص

پزشكان فوق 

 تخصص
 داروسازان دندانپزشكان

کارشناس و 

باالتر 

 پرستاری

 بهیار

1394 ...............  42393 15340 15679 2159 3700 1896 73795 10713 

1395 ...............  46852 15868 17452 2467 4145 2016 83355 11657 

1396 ...............  48330 16579 17725 2629 4270 1987 90544 11563 

1397 ...............  48806 16130 16530 2626 5222 2406 92792 10302 

1398 ............ 48646 1580016460270250932350881879687
 ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

  



 سالمت                                                                                                    1399تابستان   وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایرانگزارش 

56 

57T6-4- 57نسبت پزشكان عمومی، متخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمعیتT  
 پرستار پزشكان فوق تخصص پزشكان متخصص پزشكان عمومی سال

1394 .............................................  4/19 9/19 7/2 5/93 

1395 .............................................  6/19 8/21 1/3 3/104 

1396..............................................  5/20 9/21 2/3 7/111 

1397 .............................................  7/19 1/20 2/3 0/113 

1398 .....................................  ... ... ... ... 

 ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

 

 نسبت پزشكان عمومی، متخصص، فوق تخصص و پرستار در ده هزار نفر جمعیت -2-4 

 

 6-4مبنا: جدول 
 
 
 
 

 ها های بیمارستانی و داروخانهها، تختنسبت تعداد بیمارستان -7-4

 سال
 بیمارستان فعال

 )در صد هزارنفر جمعیت(

 تخت فعال بیمارستانی

 )در ده هزارنفر جمعیت(

 داروخانه

 )در ده هزارنفر جمعیت(

 هاآزمایشگاه 

 )در صد هزارنفر جمعیت(

1394...................................... 1/1 5/187 6/12 7.16 

1395...................................... 2/1 8/196 7/13 8.29 

1396........................................ 2/1 9/198 4/13 6.93 

1397....................................... 2/1 9/202 7/13 6.53 

1398............................... ... ... ... ... 

 ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
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5 
 ی كاری اشتغال و ب 

 

 تعاریف و مفاهیم

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

هان و خوا ساعت كار كرده 44تر از ، قرار داشتن در فصل غیر كاری و ... كمتربیشدالیل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار 

 اند. رای انجام كار اضافی در هفته مرجع بودهو آماده ب

اند در ز نبودهین یشغل یهاند و داراك ساعت كار نکردیحداقل  یش از مراجعه مأمور سرشماریروز پ 7كه  ترشیساله و ب 15تمام افراد  کار:یب

 شوند:یکار محسوب میل بیصورت داشتن دو شرط ذ

، پرس و جو از دوستان، تماس با یابیسسات كاردر مؤ یریگیا پیر ثبت نام یرا نظ یكار، اقدامات مشخص یجستجو یروز گذشته برا 30در  -1

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

ل ین افراد ذیشروع كار را داشته باشند، همچن یده آمادگنیروز آ 7روز گذشته و  7روزه شامل  15ك دوره ی یط یعنی آماده به كار باشند، -2

 هاند.کار محسوب شدیب

ز آماده به كار )طبق ید و ننده به آن كار مشغول شونیا شده و قرار است در آیمه یآنان كار یبرا یعنید هستند، یدر انتظار شروع كار جد -

 ف( هستند.یتعر

ن است كه فرد قباًل ی" ایبه شغل قبل ف( هستند. منظور از "در انتظار بازگشتی)طبق تعرز آماده به كار یو ن یدر انتظار بازگشت به شغل قبل -

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

 
اند، کار بودهیا بیو  شاغل یریمأمور آمارگ از مراجعه روز قبل در هفت ها كهتر خانوارشیو ب ساله 15 یاعضا یتمام :یاقتصاد  فعال تیجمع

" یاند، "فعال اقتصادز بودهیکار نیا بیون كار، چنانچه شاغل و مد بدآداران و دارندگان درند. محصالن، خانهیآیشمار م " بهیاقتصاد "فعال تیجمع

 شوند.یمحسوب م

کار یا بیو  شاغل یریمأموور آمارگ از مراجعه روز قبل در هفت ها كهتر خانوارشیب و سالوه 15ی اعضا یتمام :یاقتصاد فعالر یغ تیجمع

به " یرفعال اقتصادیت "غیهاند به عنوان جمعشد یبندقهر طبیكار و سا مد بدونآدر یدار، دارا، خانهمحصل یهااز گروه یکویاند و در نبوده

 ند.یآیشمار م

 .100ضربدر  ،عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل سهم اشتغال ناقص:
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طور موقت كار را به یلیا بنا به دالیك ساعت كار كرده و یف كار، حداقل یتر كه در طول هفته مرجع، طبق تعرشیساله و ب 15تمام افراد  شاغل:

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

شود. یمحسوب معنوان اشتغال خوداشتغاالن، به یران و تداوم كسب و كار برایبگمزد و حقوق ی، برایشغل یوند رسمیهفته مرجع با داشتن پ

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

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

ا خدمات ید كاال یمًا در تولیمستق یعنیدهند، یانجام م یت مؤسسه محل كارآموزیدر ارتباط با فعال یتیفعال یكه در دوره كارآموز یكارآموزان -

 شود.یها "كار" محسوب مت آنیم هستند و فعالیسه

 هاند.ف، كار كردیكه در هفته مرجع مطابق تعر یمحصالن -

داران، افسران بازان، درجهمسلح پرسنل كادر و سر یهارویكنند )نیموقت خدمت ما یمسلح به صورت كادر دائم  یهارویكه در ن یتمام افراد -

    (.یو انتظام ینظام یهارویفه نیوظ
ساله  10ت در سن كار یتر به جمعشیساله و ب 10کار( یت فعال )شاغل و بیعبارت است از نسبت جمع ت(:ی)نرخ فعال ینرخ مشارکت اقتصاد

 .100تر، ضربدر شیو ب

 .100ضربدر  ،کار(یت فعال )شاغل و بیکار به جمعیت بیاست از نسبت جمع عبارت :یکاریب نرخ

 .100ضربدر  تربیشساله و  15به كل جمعیت در سن كار  تر ساله و بیش 15عبارت است از نسبت جمعیت شاغل  نسبت اشتغال:

  :گزیده اطالعات

 
 

 

 25723كه از طوریدارای روندی صعودی بوده است به 1398تا 1395های تر در سالساله و بیش 15جمعیت فعال 

جمعیت فعال كشور  1399درصد افزایش(. در فصل تابستان  5.6هزار نفر رسیده است )معادل  27167هزار نفر به 

 1626، 1398و نسبت به تابستان  افزایشهزار نفر 551، 1399هزار نفر بوده است كه نسبت به بهار   26019برابر 

 هزار نفر كاهش داشته است. 

هزار نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار  6573هزار نفر در مناطق شهری و  19446، 1399در تابستان 

 اند.هزار نفر در مناطق روستایی شاغل بوده 6160هزار نفر در مناطق شهری و  17381داشته اند كه از این تعداد 

هزار نفر بوده است. تعداد  24274برابر  1398هزار نفر و در سال  22525برابر  1395جمعیت شاغل كشور در سال 

هزار نفر  579تعداد  1399 بهارهزار نفر بوده است كه نسبت به  23542برابر  1399 تابستانشاغالن كشور در 

درصد( كاهش داشته است. در  5.1)معادل هزار نفر 1209تعداد  1398افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال 

فر بوده است هزار ن 3670هزار نفر و  19872تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر  1399فصل تابستان 

 است.داشته هزار نفر نسبت كاهش  120هزار نفر افزایش و  699به ترتیب تعداد 1399كه نسبت به فصل بهار 

درصد رسیده  39.4درصد به  37.8كه از طوریروندی صعودی داشته است به 1398تا  1395نسبت اشتغال از سال 

افزایش  واحد 0.9مقدار  1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  37.8برابر  1399است. این رقم در تابستان 

در  1399در تابستان  شاخصكاهش داشته است. همچنین این  واحد 2.4مقدار  1398و نسبت به فصل تابستان 

به ترتیب مقدار  1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  11.8و  63.8بخش مردان و زنان به ترتیب برابر 

این شاخص در نقاط شهری و روستایی به  1399كاهش داشته است. در فصل تابستان  واحد 0.4افزایش و  واحد 2
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درصد كاهش و در  1.6در بخش شهری  1399هار درصد بوده است كه نسبت به فصل ب 42.1و  36.5ترتیب برابر 

 درصد افزایش داشته است. 1.3بخش روستایی 

 

 

 

 

درصد و بخش  33.4درصد، بخش صنعت  18.5سهم بخش كشاورزی ازكل شاغالن  1399در فصل تابستان 

 درصد بوده است.  48.1خدمات 

 بوده است. 14.9، 1399نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیالت عالی در تابستان 

درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار  9.5برابر  1399تر در تابستان ساله و بیش 15نرخ بیکاری برای جمعیت 

دان درصد كاهش داشته است. نرخ بیکاری مر 1، 1398درصد كاهش و نسبت به فصل تابستان  0.3مقدار  1399

و  0.5، 1398درصد بوده است كه نسبت به فصل مشابه در سال  16.5درصد و  8.1برابر 1399و زنان در تابستان 

 6.3درصد و  10.6برابر،  1399درصد كاهش داشته است. نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی در تابستان  1.7

 درصد كاهش داشته است.0.6و  درصد 1.2مقدار  1398ابستان درصد بوده است كه نسبت به فصل ت

درصد  0.2، 1399درصد بوده كه نسبت به فصل بهار  16.9، 1399ابستان ساله در ت 18-35نرخ بیکاری جمعیت 

درصد كاهش داشته است. این نرخ برای مردان و زنان در تابستان  1، 1398افزایش  و نسبت به فصل تابستان 

 درصد بوده است.  11.5و  18.6شهری و روستایی برابر درصد و در نقاط  29.4و  14.0برابر  1399

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

درصد و برای  69.5درصد بوده است. این شاخص برای مردان  41.8برابر  1399نرخ مشاركت اقتصادی در تابستان 

 درصد بوده است. 14.1زنان 

 44.9درصد و  40.8نرخ مشاركت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  1399در فصل تابستان 

افزایش داشته است. این شاخص در نقاط  واحد 0.9و  واحد 0.8، 1399درصد بوده است كه نسبت به فصل بهار 

 درصد بوده است. 13.6درصد و برای زنان  67.9شهری برای مردان 

 63.8درصد بوده است. این شاخص برای مردان و زنان به ترتیب برابر  37.8برابر  1399نسبت اشتغال در تابستان 

 درصد بوده است.  11.8درصد و 

درصد بوده است. این شاخص برای مردان و زنان به ترتیب برابر  9.3برابر  1399سهم اشتغال ناقص در تابستان 

 درصد بوده است.  4.8درصد و  10.1
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57T1-5-  57به تفكیک مناطق جغرافیاییجنس و برحسب جمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادیT                                         ()هزار نفر  

 دوره

 ترساله و بیش 15جمعیت شاغل   ترساله و بیش15جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 زن مرد جمع

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

 6327 16198 3863 18662 22525 6945 18779 4874 20850 25723  ................ 1395سال 

 6333 16964 4177 19121 23297 6905 19599 5214 21291 26504  ................ 1396سال 

 6387 17344 4325 19407 23731 6939 20047 5335 21651 26986  ................ 1397سال 

 6433 17840 4321 19953 24274 6943 20224 5239 21928 27167  ..............  1398سال 

 6611 17396 4484 19523 24007 7177 20146 5554 21769 27324  ................. 1397بهار 

 6486 17339 4311 19514 23825 7019 20128 5386 21761 27147  .......... 1397تابستان 

 6412 17430 4458 19384 23842 6939 20068 5439 21568 27007  ............... 1397پاییز 

 6041 17210 4045 19206 23251 6622 19845 4960 21506 26467  .......... 1397زمستان 

 6587 17875 4474 19987 24462 7112 20348 5412 22048 27461 ....... ....... ...1398بهار 

 6645 18106 4419 20332 24751 7111 20535 5406 22240 27645  .......... 1398تابستان 

 6513 17933 4468 19978 24446 7007 20331 5404 21935 27339  ............... 1398پاییز 

 5989 17446 3920 19515 23435 6543 19681 4733 21490 26224  .......... 1398زمستان 

 5971 16991 3790 19173 22963 6444 19024 4392 21076 25468  ................. 1399بهار 

 6160 17381 3670 19872 23542 6573 19446 4395 21624 26019  ....... 1399تابستان
 

 دوره

 ترساله و بیش 65جمعیت شاغل ترساله و بیش 65جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 نقاط شهری زن مرد جمع

نقاط 

 روستایی

 270 267 55 482 537 271 274 55 491 546  ................ 1395سال 

 294 306 60 540 600 295 316 61 551 611  ................. 1396سال 

 305 321 68 557 626 307 329 69 567 635  ................ 1397سال 

 300 304 72 532 604 302 310 73 539 612  ...............  1398سال 

 327 351 77 601 678 328 360 78 610 688  ..................1397بهار 

 301 323 69 555 624 303 328 70 561 631  .......... 1397تابستان 

 300 307 67 539 606 301 318 67 552 619  ................ 1397پاییز 

 294 302 60 535 595 296 309 60 545 606  .......... 1397زمستان 

 307 326 76 557 633 309 336 78 568 646 ....... ...........1398بهار 

 313 320 73 560 632 314 323 73 564 636  .......... 1398تابستان 

 300 290 74 516 590 301 295 74 522 597  ................ 1398پاییز 

 280 281 64 496 561 283 287 65 504 570  .......... 1398زمستان 

 291 269 67 492 559 291 272 67 496 563  ..................1399بهار 

 .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ...... 1399تابستان 
 ماخذ: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
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 جغرافیایی        )درصد( مناطق تفكیک به و جنس برحسب تربیش و ساله 15 جمعیت ناقص اشتغال سهم و اشتغال نسبت -2-5

 دوره

 سهم اشتغال ناقص نسبت اشتغال

 زن مرد جمع
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی
 نقاط شهری زن مرد جمع

نقاط 

 روستایی

 14.7 8.7 5.0 11.5 10.4 41.6 36.6 12.9 63.0 37.8  ................ 1395سال 

 13.5 9.3 5.1 11.6 10.4 43.4 37.4 14.0 63.7 38.9  .................1396سال 

 14.7 9.5 5.9 12.0 10.9 43.7 36.6 14.2 63.9 39.1  ................ 1397سال 

 13.1 8.8 5.5 10.9 9.9 43.8 37.4 14.0 64.7 39.4  ...............  1398سال 

 13.0 9.2 5.8 11.3 10.2 45.1 37.6 14.8 64.7 39.7  ................. 1397بهار 

 13.1 8.9 5.3 11.1 10.1 44.4 38.0 14.2 64.4 39.3  .......... 1397تابستان 

 16.3 10.0 6.4 12.9 11.7 43.9 38.0 14.6 64.2 39.3  ................ 1397پاییز 

 16.6 9.7 6.0 12.6 11.5 41.4 37.7 13.3 63.4 38.3  .......... 1397زمستان 

 12.8 9.0 6.2 10.9 10.0 44.8 37.9 14.6 65.1 39.8 ....... ....... ...1398بهار 

 11.2 7.9 4.8 9.6 8.8 45.2 37.3 14.4 66.0 40.2  .......... 1398تابستان 

 13.9 9.3 6.2 11.5 10.6 44.4 38.3 14.5 64.7 39.6  ................ 1398پاییز 

 14.7 8.9 4.9 11.5 10.4 40.8 38.6 12.7 63.0 37.8  .......... 1398زمستان 

 11.5 6.6 3.2 8.9 7.9 40.8 38.1 12.2 61.8 36.9  ................. 1399 بهار

 12.3 8.2 4.8 10.1 9.3 42.1 36.5 11.8 63.8 37.8  ....... 1399تابستان
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

 

57T3-5-  57به تفكیک مناطق جغرافیایجنس و  برحسب تربیشساله و  15نرخ مشارکت اقتصادی جمعیتT57T57یT                            

(48T48درصدT)  

 دوره
 روستایینقاط  نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 17.8 74.5 45.7 15.8 69.1 42.4 16.3 70.4 43.2  ..................... 1395سال 

 19.2 75.0 47.4 16.9 69.5 43.2 17.4 70.9 44.2  ...................... 1396سال 

 19.1 76.4 47.5 17.1 70.1 43.6 17.6 71.6 44.5  ..................... 1397سال 

 18.7 76.0 47.3 16.4 69.6 43.0 17.0 71.1 44.1  ....................  1398سال 

 20.9 77.4 48.9 17.5 70.5 44.0 18.3 72.2 45.2  .......................1397بهار 

 19.4 77.0 48.0 17.2 70.2 43.7 17.7 71.9 44.8  ............... 1397تابستان 

 19.5 76.0 47.6 17.3 69.9 43.6 17.9 71.1 44.5  ..................... 1397پاییز 

 16.3 75.0 45.4 16.3 69.7 43.0 16.3 71.0 43.5  ............... 1397زمستان 

 20.2 76.7 48.3 16.8 70.2 43.6 17.6 71.8 44.7 ....... ................1398بهار 

 19.7 77.3 48.4 16.9 70.6 43.8 17.6 72.2 44.9  ............... 1398تابستان 

 19.6 76.1 47.7 16.8 69.5 43.2 17.5 71.0 44.3  ..................... 1398پاییز 

 15.5 74.0 44.6 15.2 68.0 41.6 15.3 69.4 42.4  ............... 1398زمستان 

 15.4 72.8 44.0 13.7 66.4 40.0 14.1 67.9 41.0  ..................... 1399بهار  

 15.7 74.5 44.9 13.6 67.9 40.8 14.1 69.5 41.8  ........... 1399تابستان
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 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

57T4-5- 57برحسب جن تربیشساله و  15های عمده اقتصادی جمعیت سهم شاغالن بخشT57T57سT                                                             51T(51T51درصدT) 

 دوره
بخش  خدمات صنعت كشاورزی

 عمومی

بخش 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع خصوصی

 83.5 16.5 53.1 49.6 50.2 25.1 33.3 31.9 21.9 17.1 17.9  ............ 1395سال 

 84.0 16.0 53.4 49.8 50.5 25.4 33.5 32.0 21.2 16.7 17.5  ............ 1396سال 

 84.4 15.6 53.5 49.6 50.3 26.7 33.1 32.0 19.7 17.3 17.7  ............ 1397سال 

 85.2 14.8 53.3 49.7 50.3 26.9 33.1 32.0 19.8 17.2 17.7  ........... 1398سال 

 84.2 15.8 52.5 49.6 50.1 25.6 32.6 32.0 21.9 17.8 18.6  ............. 1397بهار 

 84.6 15.4 53.0 48.8 49.6 25.1 33.1 31.3 21.9 18.1 18.8  ...... 1397تابستان 

 84.4 15.6 51.6 49.6 50.0 30.0 33.6 31.6 18.4 16.8 17.1  ............1397پاییز 

 84.4 15.6 57.5 50.5 51.7 26.4 33.7 32.9 16.1 15.9 15.9  ...... 1397زمستان 

 84.8 15.2 53.3 48.8 49.6 24.9 32.9 32.4 21.8 18.3 18.9 ....... ... ...1398بهار 

 85.6 14.4 51.7 48.5 49.1 25.7 33.3 31.5 22.5 18.2 19.0  ...... 1398تابستان 

 85.6 14.4 50.8 49.8 50.0 30.4 33.4 32.0 18.8 16.8 17.1  ............1398پاییز 

 84.9 15.1 57.8 51.7 52.7 26.4 32.8 32.9 15.8 15.6 15.6  ...... 1398زمستان 

 84.6 15.4 57.0 48.2 49.7 23.2 33.4 31.8 19.8 18.3 18.6  ............. 1399 بهار

 85.6 14.4 54.7 46.9 48.1 24.3 35.1 33.4 21.0 18.0 18.5  .... 1399تابستان
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

57T5-5- 57التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مدرک تحصیلنرخ بیكاری جمعیت فارغT57T57یT                                  )درصد(  

 دوره
 دکتری و باالتر کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع

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

 8.9 2.7 4.6 26.9 11.3 16.8 33.6 15.7 22.6 26.4 13.3 16.3 20.7 10.5 12.4  ................ 1395سال 

 13.9 6.1 8.2 28.4 10.6 17.2 31.9 14.9 21.4 27.6 13.1 16.3 30.4 13.5 19.4  ................ 1396سال 

 11.2 3.5 5.5 24.4 10.4 15.3 30.7 14.3 20.3 27.9 13.7 16.8 28.7 13.1 18.3  ................ 1397سال 

 16.912.3 26.4 14.5 11.9 25.3 18.3 13.0 27.6 16.3 11.6 24.7 4.13.7 5.1  ................. 1398سال

 18.212.2 29.6 16.512.5 30.4 20.3 13.8 31.2 14.8 8.4 26.0 7.9 6.0 12.7  ................. 1397بهار 

 17.3 5.7 8.6 24.9 10.0 15.2 31.6 15.4 21.5 29.2 15.3 18.2 29.7 14.1 19.4  ..........1397تابستان 

 6.9 2.1 3.4 22.1 12.5 15.9 30.8 14.1 20.2 26.9 13.3 16.6 27.9 13.3 18.2  ............... 1397پاییز 

 9.4 0.8 3.0 24.5 10.6 15.4 29.1 13.7 19.3 25.1 13.6 16.1 27.4 12.8 17.6  ......... 1397زمستان 

 11.3 6.5 7.6 23.5 10.1 15.0 26.0 14.2 18.4 28.5 11.3 14.7 25.5 12.6 16.8  ................. 1398بهار 

 1.2 4.6 3.9 25.3 12.2 17.1 29.2 12.9 18.8 26.5 12.3 14.8 27.7 12.4 17.5  ..........1398تابستان 

4.3 1.5 2.2 24.6 13.2 17.1 29.5 13.0 18.9 23.4 12.4 14.7 27.3 12.6 17.4  ............... 1398پاییز 
2.8 1.8 2.0 25.3 11.0 16.1 25.7 12.0 16.9 23.3 11.5 13.7 24.9 11.5 15.8  ......... 1398زمستان 

 14.9 3.0 6.2 19.9 7.3 11.7 20.5 10.9 14.2 23.5 12.3 14.3 20.5 10.3 13.6  ...............  1399بهار 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23.9 10.9 14.9 .......1399تابستان
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
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57T6-5-  57به تفكیک مناطق جغرافیایو  بر حسب جنس تربیشساله و  15نرخ بیكاری جمعیتT57T57یT                                          (درصد) 

 دوره
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 10.4 8.5 8.9 24.8 11.2 13.7 20.7 10.5 12.4  ................... 1395سال 

 8.5 8.2 8.3 24.0 10.9 13.4 19.9 10.2 12.1  .................... 1396سال 

 8.0 7.9 8.0 22.9 11.2 13.5 18.9 10.4 12.1  ................... 1397سال 

 7.8 7.2 7.3 21.0 9.6 11.8 17.5 0/9 10.7  ..................... 1398سال

 7.5 8.0 7.9 23.8 11.1 13.6 19.3 10.3 12.1  .....................1397بهار 

 8.5 7.4 7.6 24.1 11.3 13.9 0/20 10.3 12.2  ............. 1397تابستان 

 7.3 7.7 7.6 21.9 11.0 13.1 18.0 10.1 11.7  ................... 1397پاییز 

 8.9 8.8 8.8 21.5 11.4 13.3 18.5 10.7 12.2  ............. 1397زمستان 

 7.9 7.3 7.4 20.9 10.1 12.2 17.3 9.3 10.9  .....................1398بهار 

 7.8 6.2 6.6 22.1 9.4 11.8 18.2 8.6 10.5  ............. 1398تابستان 

 7.1 7.0 7.1 21.0 9.6 11.8 17.3 8.9 10.6  ................... 1398پاییز 

 8.5 8.5 8.5 19.9 9.4 11.4 17.2 9.2 10.6  ............. 1398زمستان 

 6.9 7.4 7.3 16.1 9.6 10.7 13.7 9.0 9.8  ...................  1399بهار 

 7.1 6.1 6.3 19.8 8.8 10.6 16.5 8.1 9.5  .......... 1399تابستان
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

 

 به تفكیک مناطق جغرافیاییو  بر حسب جنس تربیشساله و  15نرخ بیكاری جمعیت  -1-5 

 

 6-5مبنا: جدول 
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 (درصد)                                                                           و مناطق جغرافیایی    تفكیک جنسساله به 18-35نرخ بیكاری جمعیت  -7-5

 دوره
 نقاط روستایی نقاط شهری كل كشور

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 18.4 13.8 14.7 36.7 16.6 21.2 33.0 15.9 19.7  ...................... 1396سال 

 17.4 13.0 13.8 35.3 17.4 21.5 31.6 16.3 19.6  ...................... 1397سال 

 17.4 11.9 12.9 33.0 15.7 19.6 29.7 14.8 17.9  ....................  1398سال 

 16.8 12.9 13.7 36.7 17.2 21.7 32.4 16.1 19.7  ....................... 1397بهار 

 18.9 12.2 13.5 37.1 17.6 22.0 33.3 16.2 19.9  ................ 1397تابستان 

 15.9 12.8 13.4 34.5 17.3 21.2 30.5 16.1 19.3  ..................... 1397پاییز 

 18.4 13.9 14.7 32.9 17.5 20.9 30.1 16.6 19.4  ................1397زمستان 

 18.0 12.0 13.1 31.8 16.4 19.9 28.8 15.3 18.2  ....................... 1398بهار 

 17.7 10.4 11.8 35.3 15.3 19.8 31.6 14.1 17.9  ................ 1398تابستان 

 15.6 12.0 12.7 33.0 15.6 19.6 29.3 14.7 17.9  .................... .1398پاییز 

 18.7 13.0 14.0 31.6 15.5 19.0 29.0 14.9 17.8  ................1398زمستان 

 16.3 12.0 12.7 26.5 16.0 18.0 24.3 15.0 16.7  ..................... 1399بهار  

 16.7 10.4 11.5 32.9 15.2 18.6 29.4 14.0 16.9  ........... .1399تابستان
 ر و سرشماریمرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کا -مأخذ

 

58T2-5-  58جغرافیاییتفكیک مناطق ساله به 18-35نرخ بیكاری جمعیتT

 

 

 7-5مبنا: جدول 
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6 
 یاجتماع  یاهبی آس 

 

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

 شود.

 دهد.ین بردن خودش انجام میاز ب یكه فرد برا یعمل :یاقدام به خودکش
 یرغ یا مرگبار شغلی صدمات با و آمده پدید كار انجام جریان در كه  پیامدی یا اتفاق از است عبارت كار از ناشی حادثه حوادث ناشی از کار:

 باشدمی همراه مرگبار

اجتماعی و فاقد  مركزی است كه توسط سازمان بهزیستی كشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج نکرده در معرض آسیبسالمت:  خانه

الل اقتصادی و اجتماعی را فراهم قهای كسب استطریق ارائه خدمات، زمینه از  و داده های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرارحمایت

 نماید. های اجتماعی یاری میهای اقتصادی و جلوگیری از ابتال به آسیبقل نیازها را در تأمین حداآورده و آن

اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت  مركزی است كه توسط سازمان بهزیستی كشور برای خانه امن )سازمان بهزیستی کشور(:

سال در این مركز از امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به طوری كه این زنان حداكثر تا یکبه .خانگی، تأسیس شده است

تر از دوازده زنان مذكور دارای فرزند پسر كم شوند. درصورتی كهمند میصورت رایگان بهرههای واردشده، بهمنظور رفع مسئله خشونت و آسیب

 شوندها نیز در این مركز اسکان داده میسال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن

های كاهش بحران و استفاده از روش با تخصصی را های برنامه اورژانس اجتماعی است كه خدماتیکی از فعالیت خدمات اورژانس اجتماعی:

 .نمایددیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه می یا آسیب در معرض آسیب ( به فرد123)یق خط تلفن سه رقمیطر راهنمایی از

ی از اعتیاد به معتادانی اجتماعی ناش -آموزشی است كه به منظور كاهش عوارض بهداشتی -خدمات بهداشتی اعتیاد: خدمات کاهش آسیب

 شود.یدهند، ارائه مكه به مصرف مواد ادامه می

سقط، عبارت است از خروج یا بیرون آوردن حاصل بارداری قبل از هفته بیستم حاملگی، مشروط بر اینکه خروجی عالمتی از زندگی مثل  سقط:

  تنفس و ضربان قلب نداشته باشد.
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بیولوژیک خود ناراضی است و از نظر روانی تمایل یا اصرار بر طور مستمر و پایدار از جنسیت فردی که به: یت جنسیفرد مبتال به اختالل هو

 ( تعریف شده است.1395متعلق بودن به جنس مخالف دارد. توضیح: این واژه با عنوان فرد دچار نارضایتی جنسی )سال 

 ر است.فروش مواد مخدد و یخر ییاجرا اتیعمل در مشارکت ای و یگذار هیسرما ،یو معاش امرار که یقاچاقچ قاچاقچی مواد مخدر:

یا اجتماعی  وحسی(، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملكرد فردی  و فردی است که به علت اختالل فیزیكی )جسمی، حرکتی کم توان:

 باشد.

ویژه از  شود که دچار مشكالت جسمی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی شده و بدون دریافت کمک و خدماتمددجو، به فردی گفته می مددجو:

 .تصادی و اجتماعی نباشدهای مربوط قادر به استقالل و خودکفایی اقسازمان

شخیص تخدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که دارای پرونده مددجویی بوده و به  مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور:

 هزیستی کشور است. مستمر سازمان ب یا غیرمندی از خدمات مستمر و مددکار اجتماعی این سازمان واجد شرایط بهره

دیده اجتماعی و یا در  سیبمرکزی است که به منظور حمایت و بازپروری زنان و دختران آ دیده اجتماعی: مرکز بازپروری زنان آسیب

ا از طریق پیوند مجدد با های اجتماعی تاسیس شده است تا با ارائه خدمات تخصصی به آنان زمینه بازگشت به زندگی سالم رمعرض آسیب

    آورد.خانواده، آموزش یا ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشكیل خانواده را فراهم می

آور مواد سوزش ، تماس بایدن، استشمام و استنشاق مواد سمیق، خوردن، آشامیق تزریبر بدن از طر یر وارد شدن مواد خارجیتاث ت:یمسموم

 شود.یم یا روانیک و یزی، فیكیولوژیزیوانات زهردار که موجب به هم خوردن تعادل فین سم حیهمچننده و یا فرسای

 دهد.فردی که به صورت داوطلبانه و غیر مجاز یكی از انواع مواد مخدر را مورد مصرف قرار میمصرف کننده مواد مخدر: 

 رد.یگیا برعكس صورت میکه توسط شوهر نسبت به زن و  یانگارو سهل ی، روانی، جنسیسوء رفتار و آزار جسم :یهمسرآزار

 گزیده اطالعات:

افزایش یافته است. خدمت  1398مركز در سال  2415به  1395مركز در سال  2308اعتیاد از  درمان تعداد مراكز 

 رسیده است. 663354نفر به  417155گیرندگان این مراكز نیز از 

برابر  1398اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال  تعداد خدمت گیرندگان مراكز كاهش آسیب

 مركز بوده است.  87412

نفر كاهش  225869نفر به  250092از  مخدر دستگیر شدهكننده موادچیان و عوامل توزیعهمچنین تعداد قاچاق

 یده است.نفر رس 191585نفر به  109003ر شده از كننده موادمخدر دستگییافته است و معتاد و مصرف

در طی دوره زمانی  مخدر و روانگرداناعتیاد به مواد سیبشده در مراكز مجاز درمان و كاهش آتعداد افراد پذیرش

 1230331نفر به  717410نفر و در بخش غیر دولتی از  123169نفر به  78228در بخش دولتی از  1398تا  1394

 نفر رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد این افراد در مراكز تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نفر و تحت  497946نفر به  354329ازمان بهزیستی كشور از نفر، تحت نظارت س 795434نفر به  417641از 

 نفر رسیده است.  60120نفر به  23668ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور از نظارت سازمان زندان 

به  1398نفر بوده است كه در سال  359095برابر  1395تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر در سال 

 فزایش یافته است. نفر ا 417454

روندی افزایشی داشته است  1398تا  1395تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در سال 

 نفر رسیده است.  2632964نفر به  2204392كه از طوریبه
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روند  1398تا سال  1395ز سال ا های اجتماعی از سازمان بهزیستی كشورتعداد خدمات گیرندگان مراكز آسیب

نفر رسیده است. در این دوره زمانی خدمات سیار  945394نفر به  521251كه از افزایشی داشته است به طوری

 رسیده است.  1398مورد در سال  253120به  1395مورد در سال  90985اورژانس اجتماعی از 

 

نفر بوده است كه  495160برابر  1395زیستی كشور در سال تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان به

 افزایش یافته است. 1398نفر در سال  634130به 

نفر  1710475به  1395نفر در سال  1319430توان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از تعداد مددجویان كم

 رسیده است.  1398در سال 

به 1395مراجعه در سال  926134تعداد مراجعان به مراكز مشاوره و مراكز صدای مشاور سازمان بهزیستی كشور از 

 رسیده است.  1398مراجعه در سال  1279798

 

 

 

 

 

مورد ناشی از  4409مورد بوده است كه از این تعداد  10896های غیرطبیعی تعداد مرگ و میر 1399در تابستان 

مورد ناشی از  429مورد ناشی از غرق شدگی،  546مورد ناشی از سالح سرد،  242رانندگی ترافیکی، حوادث 

مورد ناشی از فوت ریلی و قطار،  23مورد ناشی از سقوط از بلندی،  580مورد ناشی از برق گرفتگی،  266سوختگی، 

مورد ناشی از مسمومیت با منوكسید  72مورد ناشی از مسمومیت دارویی،  184مورد ناشی از مسمومیت با سم،  301

مورد ناشی از داروی مخدر،  546مورد ناشی از مواد محرک،  64مورد ناشی از سوء مصرف مواد مخدر،  255كربن، 

 مورد ناشی از سایر موارد بوده است. 2652مورد ناشی از مصرف چندگانه و  327

 1399مورد بوده است كه نسبت به فصل بهار  531، 1399های ناشی از حوادث كار در تابستان تعداد مرگ و میر

 1398مورد افزایش یافته است. در پایان سال  59،  1398مورد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال  135تعداد 

 ست. وده امورد ب 1753های ناشی از حوادث كار برابر تعداد كل مرگ و میر

مورد بده است كه از  4469كار برابر  قانون مشمول های كارگاه در شغلی دیدگان آسیب تعداد 1399د رتابستان 

 مورد منجر به غیر فوت بوده است. 4096مورد منجر به فوت  و  373این تعداد 

مورد بوده است كه نسبت  337مورد و نزاع روانی  184057، معاینات بالینی بعلت نزاع جسمانی 1399در تابستان 

 مورد افزایش داشته است.  122مورد و  3151به ترتیب  1398به فصل مشابه سال 
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 تعداد مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و تعداد خدمات گیرندگان این مراکز -1-6

 دوره

 اقامتی بلند مدت اقامتی میان مدت سرپایی غیردولتی سرپایی دولتی جمع 

 مرکز
خدمت 

 گیرنده
 مرکز

خدمت 

 گیرنده
 مرکز

خدمت 

 گیرنده
 مرکز

خدمت 

 گیرنده
 مرکز

خدمت 

 گیرنده

 2242 19 300612 1161 111166 1118 3135 10 417155 2308  .................... 1395سال 

 3394 32 385443 1197 96160 1066 1463 9 486460 2304  .................... 1396سال 

 4083 33 389893 1280 189963 1132 3598 7 587537 2452  .................... 1397سال 

 4515 32 400160 1269 256295 1107 2384 7 663354 2415  ...............1398سال 

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 

 

57T2-6- 57اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تعداد خدمات گیرندگان مراکز کاهش آسیبT                                    )نفر( 

 کانكس موبایل ون سرپناه شبانه گذری تیم سیار جمع دوره

 ... ... 15202 64065 101383 180650  .................... 1395سال 

 ... ... 16438 71864 104396 192698  .................... 1396 سال

 ... ... 17577 43738 56226 117541  .................... 1397سال 

 1434 14853 9658 24757 36710 87412  ............... 1398سال 

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 
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57T3-6- 57تفكیک نوع مرک های اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور بهتعداد خدمات گیرندگان مراکز آسیبT57T57زT  

 جمع  دوره

مداخله در 

های بحران

فردی، خانوادگی 

 و اجتماعی

مداخله در 

خانواده به 

منظور 

کاهش 

 طالق

پایگاه 

خدمات 

-اجتماعی

تشكیل 

 پرونده

پایگاه 

خدمات 

 -اجتماعی

شناسایی 

 شده

مراکز 

توانمندسازی 

کودکان 

 خیابانی

خط تلفن اورژانس 

 اجتماعی 
خدمات 

سیار 

اورژانس 

کل  اجتماعی

 هاتماس

های تماس

 مرتبط

 90985 757014 173725 9287 534706 31085 173940 34101 521251  .......... 1395سال 

 122397 618405 227547 5152 458908 28032 186269 48731 629237  .......... 1396سال 

 188049 764517 277631 6198 491108 37598 225498 68308 818014  .......... 1397سال 

 253120 792726 333697 4805 479199 25807 237678 78316 945394  .......1398سال 

 

 دوره
خانه 

 سالمت

حمایت از 

مبتالیان به 

اختالل 

هویت 

 جنسی

 حمایت مرکز

 بازپروری و

 و زنان

 دختران

 دیده آسیب

 اجتماعی

 های حمایت مرکز خانه امن

 اجتماعی -روانی

 خانواده و دختران

 (روزانه)

 مرکز

 حمایتی

 آموزشی

 و کودک

 خانواده

 و دولتی غیر مراکز

 حمایت اقامتی غیر

 توانمندسازی و

 دیده آسیب زنان

 (نو راه)اجتماعی
 غیردولتی دولتی

 ... 3540 166 ... 1576 1649 357 840  ................1395سال 

 ... ... 372 724 1135 1432 446 669  ................ 1396سال 

 149 8556 1075 1191 1278 1406 500 577  ................1397سال 

 234 5753 1425 1310 1001 1275 470 503  ............ 1398سال 

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 

 

57T4-6- 57تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع موادمخدرT  

 مخدرکننده مواد معتاد و مصرف مخدر کننده موادزیعچیان و عوامل توقاچاق جمع  دوره

 109003 250092 359095  ..................... 1394سال

 147771 254858 402629  ................... 1395 سال

 166389 246695 413084  .................... 1396سال 

 188412 243732 432144  ................... 1397 سال

 191585 225869 417454  ............... 1398سال 
 ماخذ: ریاست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. 
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 شده به تفكیک نوع جرممخدر کشف  با انواع مواد تعداد دستگیرشدگان مرتبط -1-6

 
 

 4-6مبنا: جدول 
 

 

57T5-6- 57اعتیاد به موادمخدر و روانگردان به تفكیک سازمان نظارت کننده شده در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیبتعداد افراد پذیرشT  

 دوره

 جمع
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشكی
 سازمان بهزیستی کشور

سازمان زندان 

اقدامات ها و 

تامینی و 

 تربیتی کشور
 غیردولتی دولتی جمع غیردولتی دولتی جمع غیردولتی دولتی جمع

 23668 348803 5526 354329 368607 49034 417641 717410 78228 795638  ....... 1394سال

 51087 329566 29837 359403 394596 51215 445811 724162 132139 856301  ..... 1395 سال

 59522 451415 1887 453302 828376 27890 856266 1279791 89329 1369120  ..... 1396سال 

 60557 426854 2764 429618 948270 34213 982483 1375124 97534 1472658  ..... 1397 سال

 60120 497018 928 497946 733313 62121 795434 1230331 123169 1353500  ...1398سال 
 ست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.ماخذ: ریا

 

57T6-6- تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و بعد خانوار 

 
 دوره

 جمع

 زن مرد

 جمع
-نفر و کم 4

 تر

 10تا  5

 نفر

نفر و  10

 تربیش
 جمع

نفر و  4

 ترکم

 10تا  5

 نفر

نفر  10

و 

 تربیش

22043921323119114660112692110658827378947146939485  ............ 1395سال 
226903013568061194815127253105191222483377947015479  ............ 1396سال 
251069014760191231561124295950103467186716744601456  ............ 1397سال 
 412 44112 990147 1088844 840 127795 1347384 1544120 2632964  ............1398سال 

 ماخذ:  سازمان بهزیستی کشور. 
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57T7-6- تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور برحسب نوع پرونده 

 کودکان و نوجوانان توانمند سازی خانواده و زنان های اجتماعی آسیب جمع دوره

4951603393043175825347  ....................... 1395سال 
5335733874946853926285  ....................... 1396سال 
5792265085550218926182  ....................... 1397سال 
6341305899254960025538  ...................1398سال 

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 

 

57T8-6- توان در سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و نوع معلولیتتعداد مددجویان کم 

 جمع دوره
 مرد

 و گفتار صوت شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی

 1319430 108761 70208 212148 335505 91495 1319430  ........... 1395سال 

 1415710 112768 77729 221087 353349 100884 1415710  ............ 1396سال 

 1590113 121351 88211 235393 389583 116616 1590113  ........... 1397سال 

 1272251710475 96520 245231 411063 127458 1710475  ........ 1398سال 

 ماخذ:  سازمان بهزیستی کشور.

 

 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور -9-6

 دوره

 های صدای مشاورهتماس مراجعان به مراکز مشاوره

 جمع غیر دولتی دولتی جمع
تماس با صدای مشاور 

1480 
 تماس با کد ده رقمی

 16201 714378 1378739 117448 1734820 926134  ............... 1395سال 

 15275 916207 1486024 128610 1937506 1033058  ................ 1396سال 

 40086 975735 1015821 141838 2059690 1100764  ............... 1397سال 

8541 1114552 1123093 156056 2403540 1279798  ............ 1398سال 
 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 

 
 
 
 
 
 

 دوره
 زن

 صوت و گفتار شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی

 11829 74274 33400 126847 185710 48713  ........... 1395سال 

 18831 78032 36737 132934 197503 54288  ........... 1396سال 

 27489 87485 42283 146430 228059 64458  ........... 1397سال 

37539 92440 46276 153038 244103 71297  ........ 1398سال 



 های اجتماعیآسیب                                                                               1399تابستان   گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

72 

 و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیستی کشورتعداد مراجعان به مراکز مشاوره  -2-6

 
 9-6مبنا: جدول           

 

 

 

57T10-6- 57بر حسب جنس و به تفكیک علت فو یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و مT57Tت 

 جمع  دوره
 یاز غرق شدگ یناش از سالح سرد یناش ترافیكی یاز حوادث رانندگ یناش

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 3644215932 12470 3462 696 571 125 913 798 115  .......... 1395سال 

 168 858 1026 108 612 720 3492 12709 16201 36873  .......... 1396سال 

 135 800 935 140 590 730 3725 13458 17183 37758  .......... 1397سال 

 201 1074 1275 123 683 806 3690 13256 16946 39796  .......... 1398سال 

 31 192 223 32 141 173 921 3243 4164 8950  ........... 1397بهار 

 54 341 395 40 162 202 1143 4045 5188 10692  .... 1397تابستان 

 28 160 188 37 146 183 884 3277 4161 9377  ......... 1397پاییز 

 22 107 129 31 141 172 777 2893 3670 8739  .... 1397زمستان 

 70 297 367 36 170 206 894 3259 4153 9586  ........... 1398بهار 

 86 507 593 33 217 250 1181 4023 5204 11385  .... 1398تابستان 

 24 169 193 33 133 166 978 3368 4346 9895  ......... 1398 پاییز

 21 101 122 21 163 184 637 2606 3243 8930  .... 1398زمستان 

 57 255 312 27 194 221 646 2836 3482 9720  .........  1399بهار 

 89 457 546 27 215 242 799 3610 4409 10896 ...1399تابستان 
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 بر حسب جنس و به تفكیک علت فوت )دنباله( یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م -10-6

 دوره
 یاز سقوط از بلند یناش یاز برق گرفتگ یناش یاز سوختگ یناش

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 17361015 721 595 538 57 1651 1401 250  ................... 1395سال 

 270 1497 1767 57 549 606 729 921 1650  ................... 1396سال 

 255 1473 1728 63 602 665 656 925 1581  ................... 1397سال 

 278 1552 1830 51 618 669 741 1113 1854  ................... 1398سال 

 60 339 399 15 137 152 166 213 379  .................... 1397بهار 

 69 426 495 27 209 236 161 233 394  ............. 1397تابستان 

 69 368 437 13 168 181 162 237 399  .................. 1397پاییز 

 57 340 397 8 88 96 167 242 409  ............ 1397زمستان 

 62 350 412 15 159 174 179 310 489  .................... 1398بهار 

 80 425 505 20 196 216 177 272 449  ............. 1398تابستان 

 68 431 499 11 152 163 175 257 432  .................. 1398 پاییز

 68 346 414 5 111 116 210 274 484  ............ 1398زمستان 

 477298 179 170 156 14 467 402 65  .................... 1399بهار 

 105 475 580 29 237 266 176 253 429  ......... 1399تابستان

 

 دوره
 و قطار یلیاز فوت ر یناش

 تیاز مسمو یناش

 ییت دارویاز مسمو یناش ت با سمیمسموم

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 12196 25 948 623 325 685449 236  .................. 1395سال 

 283 464 747 332 660 992 7 40 47  .................. 1396سال 

 318 480 798 414 743 1157 7 61 68  .................. 1397سال 

 228 278 506 424 816 1240 14 70 84  .................. 1398سال 

 58 116 174 90 170 260 2 17 19  ................... 1397بهار 

 82 147 229 110 200 310 0 17 17  ............ 1397تابستان 

 95 106 201 97 191 288 4 19 23  ................. 1397پاییز 

 83 111 194 117 182 299 1 8 9  ............ 1397زمستان 

 53 63 116 95 164 259 2 21 23  ................... 1398بهار 

 58 78 136 114 236 350 1 17 18  ............ 1398تابستان 

 60 62 122 120 211 331 6 23 29  ................. 1398 پاییز

 57 75 132 95 205 300 5 9 14  ............ 1398زمستان 

 1414 0 254 154 100 119 61 58  ................... 1399بهار 

 81 103 184 114 187 301 4 19 23  ........ 1399تابستان
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 بر حسب جنس و به تفكیک علت فوت )دنباله(         یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م -10-6

 دوره

 مخدراز سوء مصرف مواد یناش تیاز مسمو یناش

 محرک از مواد یناش مخدر مواد د کربنیت با منوکسیاز مسموم یناش

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 836620 216 2733 2444 289 457403 54  ................... 1395سال 

 33 342 375 330 2351 2681 202 564 766  ................... 1396سال 

 42 290 332 417 2923 3340 176 573 749  ................... 1397سال 

 24 183 207 128 962 1090 194 590 784  ................... 1398سال 

 13 73 86 76 665 741 40 91 131  .................... 1397بهار 

 10 77 87 91 698 789 13 50 63  ............. 1397تابستان 

 8 58 66 121 761 882 33 161 194  ................... 1397پاییز 

 11 82 93 129 799 928 90 271 361  ............. 1397زمستان 

 6 42 48 36 249 285 48 118 166  .................... 1398بهار 

 4 42 46 28 268 296 15 41 56  ............. 1398تابستان 

 9 47 56 36 221 257 45 169 214  ................... 1398 پاییز

 5 52 57 28 224 252 86 262 348  ............. 1398زمستان 

 182143 39 267 245 22 53 49 4  .................... 1399بهار 

 4 60 64 23 232 255 18 54 72  ........ 1399تابستان

 

 دوره

 مخدراز سوء مصرف مواد یناش

Pر یسا

 از مصرف چندگانه یناش مخدر یاز دارو یناش (1)

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 9139  .................... 1395سال 

 9295  ..................... 1396سال 

 8492  .................... 1397سال 

 9330 137 1130 1267 349 1559 1908  .................... 1398سال 

 2049  ...................... 1397بهار 

 2287  .............. 1397تابستان 

 2174  .................... 1397پاییز 

 1982  .............. 1397زمستان 

 2216 33 233 266 68 338 406  ...................... 1398بهار 

 2393 31 315 346 99 428 527  .............. 1398تابستان 

 2252 41 315 356 111 368 479  .................... 1398پاییز 

 2469 32 267 299 71 425 496  .............. 1398زمستان 

 486406 80 353 308 45 2863  ...................... 1399بهار 

 2652 40 287 327 116 430 546  ........... 1399تابستان

 ز شدن است.یاز حلق آو یر ناشیو مرگ و م یگر کشی، دیر شامل موارد خودکشی( سا1

 .یقانون یماخذ: سازمان پزشك
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57T11-6- نسناشی از حوادث کار بر حسب ج یهاریتعداد مرگ و م 

 دوره
 حوادث کارناشی از 

 زن مرد جمع

 16441622 22  .................................................................... 1395سال 

 18 1675 1693  .................................................................... 1396سال 

 9 1616 1625  .................................................................... 1397سال 

 10 1743 1753  ..................................................................  1398سال 

 1 356 357  ..................................................................... 1397بهار 

 3 476 479  .............................................................. 1397تابستان 

 3 417 420  ................................................................... 1397پاییز 

 2 367 369  .............................................................. 1397زمستان 

 2 409 411  ..................................................................... 1398بهار 

 2 470 472  .............................................................. 1398تابستان 

 2 477 479  ................................................................... 1398پاییز 

 4 387 391  .............................................................. 1398زمستان 

 1 395 396  ...................................................................  1399بهار 

 19 512 531  ................................................. 1399تابستان 

 .یقانون یماخذ: سازمان پزشك

 

57T12-6- 57کا قانون مشمول هایکارگاه در شغلی دیدگان آسیب تعدادT57Tر 

 منجر به غیر فوت منجر به فوت جمع زمان آماری

 9854 843 10697  ....................................................................... 1396سال 

 9318 678 9996  .......................................................................1397سال 

 9025 726 9751  .....................................................................  1398سال 

 2699 223 2922  ........................................................................ 1397بهار 

 2819 186 3005  ................................................................ 1397تابستان 

 2882 186 3068  ...................................................................... 1397پاییز 

 946 57 1003  ................................................................ 1397زمستان 

 1238 115 1353  ........................................................................ 1398بهار 

 750 81 831  ................................................................ 1398تابستان 

 6091 473 6564  .....................................................................1398پاییز  

 1333 149 1482  ................................................................ 1398زمستان 

 2763 224 2987  ......................................................................  1399بهار 

 4096 373 4469  ..................................................  1399تابستان 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیماخذ: 

 

 

 

 



 های اجتماعیآسیب                                                                               1399تابستان   گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

76 

 ک موضوع یبرحسب جنس و به تفك ینینات بالیتعداد معا -13-6

 دوره

 نات نزاع و درگیرییموارد معا کل

 نزاع روانی نزاع جسمانی
 یروان یجسم

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 556571523 479291 380218 99073 468 267 201  ................ 1395سال 

 102 133 235 98676 373426 472102 280 553831  ................. 1396سال 

 166 296 462 108150 396721 504871 506 588517  ................ 1397سال 

 370 477 847 107442 389768 497210 999 582567  ................ 1398سال 

 40 55 95 27675 100750 128425 102 149819  ..................1397بهار 

 35 78 113 33138 120660 153798 124 178229  .......... 1397تابستان 

 48 80 128 24579 92494 117073 131 136200  ................ 1397پاییز 

 43 83 126 22758 82817 105575 149 124269  .......... 1397زمستان 

 67 89 156 28821 105179 134000 197 156615  ..................1398بهار 

 133 159 292 34916 120951 155867 331 180906  .......... 1398تابستان 

 93 127 220 24080 88115 112195 251 131745  .............. 1398پاییز  

 77 102 179 19625 75523 95148 220 113301  .......... 1398زمستان 

 146343215 127048 101034 26014 185 111 74  ................  1399بهار 

 135 154 289 34863 125181 160044 337 184057  ...... 1399تابستان 

  

 دوره

 موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری

 یروان یجسم

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 772803100 74180 55 21 34  .............................. 1395سال 

 40 5 45 77059 4670 81729  .............................. 1396سال 

 25 19 44 79484 4162 83646  .............................. 1397سال 

 103 49 152 81624 3733 85357  .............................. 1398سال 

 7 0 7 20322 1072 21394  ............................... 1397بهار 

 6 5 11 23167 1264 24431  ........................ 1397تابستان 

 3 0 3 18163 964 19127  .............................. 1397پاییز 

 9 14 23 17832 862 18694  ........................ 1397زمستان 

 21 20 41 21520 1095 22615  ............................... 1398بهار 

 26 13 39 23999 1040 25039  ........................ 1398تابستان 

 21 10 31 18777 773 19550  ............................ 1398پاییز  

 35 6 41 17328 825 18153  ........................ 1398زمستان 

 19295677 18618 30 1 29  ............................... 1399بهار 

 48 0 48 23118 895 24013  .................. 1399تابستان 

 .یقانون یماخذ: سازمان پزشك
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 تعداد معاینات بالینی نزاع و درگیری جسمانی -3-6

 
 13-6مبنا: جدول 

 

 )معاینات جسمانی( سقط درمانی و تعداد موارد صدور مجوز سقط درمانتعداد موارد مراجعه  -14-6

 موارد صدور مجوز سقط موارد مراجعه )تشكیل پرونده( دوره

 122868586  ................................................................................ 1395سال 

 9394 13025  ................................................................................ 1396سال 

 9084 12512  ................................................................................ 1397سال 

 8995 12206  ..............................................................................  1398سال 

 2230 3139  ................................................................................. 1397بهار 

 2165 2998  .......................................................................... 1397تابستان 

 2279 3101  ............................................................................... 1397پاییز 

 2410 3274  .......................................................................... 1397زمستان 

 2147 3003  ................................................................................. 1398بهار 

 2388 3249  .......................................................................... 1398تابستان 

 2171 2936  .............................................................................. 1398پاییز  

 2289 3018  .......................................................................... 1398زمستان 

 27382009  ..............................................................................  1399بهار  

 27752109  ........................................................... 1399تابستان 
 .یقانون یماخذ: سازمان پزشك
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 و موارد صدور مجوز سقط درمان تعداد موارد مراجعه سقط درمانی -4-6

 
 14-6مبنا: جدول 
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(تشکیل پرونده)موارد مراجعه  موارد صدور مجوز سقط



 

 
 

7 
 زانن و خانواده

 

 تعاریف و مفاهیم
 گر را دارد.فردی است كه با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه بیمه شده:

نفر  3، یینفر كاردان ماما 3حداقل  یاست كه دارا ییروستا یو درمان یمستقر در روستا و در جوار مراكز بهداشت یواحد :یمانیالت زایتسه

 دارد. یاعزام م یمارستانین بخش بیتركیده را به نزدیچیكمك كرده و موارد پ یعیطب یهامانیساعته به زا 24آمبوالنس كه ك راننده یزكار و یتم

 پرسنل آموزش -1منظور از زایمان به كمک افراد دوره دیده، زایمان به كمک یکی از افراد زیر است: زایمان انجام شده توسط افراد ماهر: 

های مامایی كه بتوانند زایمان طبیعی را اداره نمایند و همچنین عوارض زایمان را هارتیا غیرمتخصص( یا افرادی با م دیده، پزشک )متخصص

  تشخیص و ارجاع دهند.
سرپرست، گردد كه به دلیل فقدان ، به خانوار نیازمند مورد حمایتی اطالق میبا سرپرست زن تیمورد حما ازمندیخانوار ن: زنان سرپرست خانوار

ها یا موسسات هادها، نفوت، از كارافتادگی، طالق، معلولیت و بیماری سرپرست یا استیصال و درماندگی مورد حمایت اشخاص حقیقی یا دستگاه

 حمایتی قرار گیرد.

 یهانهیاز هز یبخش عمده ا این تمام یت تامیشود و معمواًل مسئول ین عنوان شناخته میاز خانوار كه در خانوار به ا یعضو :سرپرست خانوار

تواند مرد یست و مین عضو خانوار نیترن فرد لزومًا مسنیخانوار را بر عهده دارد. ا یهانه كردن درآمدیدر مورد نحوه هز یریگمیا تصمیخانوار و 

 ك نفره، همان شخص سرپرست خانوار است.یا زن باشد. در خانوار ی

بدون در نظر گرفتن طول مدت و  یا در فاصله چهل و دو روز بعد از خاتمه حاملگیمان ی، زایحاملگك زن هنگام یمرگ  ر مادران:یمرگ و م

ا ی یل حوادث و سوانح عمدیباشد. مرگ به دل یمربوط به حاملگ یهاا درمانی ین كه علت مرگ، حاملگیو بدون توجه به ا یمحل حاملگ

 شود: یم میبه دو گروه تقس یرد. مرگ مادریگین گروه قرار نمیدر ا یرعمدیغ

 باشد. به وجود آمده یا پس از خاتمه حاملگیمان، ین زای، حیجه مشکالت حاملگیمًا در نتیكه مستق یم: مرگیمرگ مستق -1

م علل یجه مستقیو نت افتهیگسترش  یكه در طول حاملگ ییهایماریا بیكه قباًل موجود بوده  ییهایماریاز ب یم: مرگ ناشیرمستقیمرگ غ -2

 د شده است.یتشد یحاملگ یولوژیزیله آثار فیبه وس یست ولین یحاملگ
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  :گزیده اطالعات

 

 
 

 

 

 

 

 1394 سال در رخانوارهزا 23594 از کهطوریبه است داشته صعودی روندی 1398 تا 1394 سال از هاخانوار تعداد

زار ه 19561 به 17633 از 1394 سال در شهری خانوار تعداد. است رسیده 1398در سال  هزارخانوار 25667 به

 .است هزار خانوار رسیده 6106 به 5961 از روستایی نقاط در و خانوار

 178403 ب ازبه ترتی( ره) خمینی امام امداد کشور و کمیته بهزیستی سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان تعداد

 . است رسیده 1398 سال نفر در 1201751و  255692 به 1395 سال در نفر 1147025و 

 روندی دارای زنده ولدت 100000 در زایمان هنگامبه مادران میر و مرگ نرخ زنان، باروری به مربوط هایشاخص در

 سال در 17.7 به 1394 سال در نفر 20.0 از رقم این. است داشته 1398 تا 1394 هایسال زمانی دوره در کاهشی

 .است رسیده 1397

دارای روندی افزایشی بوده است  1398تا  1395خانواده از سال  و ازدواج مشاروه تخصصی مشاوره مراكز تعداد

 مركز در این دوره رسیده است. 122مركز به  60كه از بطوری
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 ها و بعد خانوار به تفكیک مناطق جغرافیاییتعداد خانوار –1-7

 )هزارخانوار(تعداد خانوار  )نفر( بعد خانوار
 سال

 جمع شهری   روستایی    جمع شهری   روستایی 

48/3 30/3 35/3 5961 17633 23594 1394 ................  
43/3 27/3 31/3 6071 18125 24196 1395 ................  
42/3 24/3 29/3 6075 18598 24673 1396 ................  
41/3 21/3 26/3 6092 19077 25169 1397 ................  

39/3 19/3 24/3 6106 19561 25667 1398 .............  

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

 

 ها به تفكیک مناطق جغرافیاییبعد خانوار -1-7

 

 1-7مبنا: جدول 

 

57T2-7- ره تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور( 57و کمیته امداد امام خمینیT57T) 

 (ره) خمینی امام امداد کمیته کشور بهزیستی سازمان جمع سال

1395 ................................................................................................. 13254281784031147025
1396 ................................................................................................. 1336618 1800121156606
1397 ................................................................................................. 1432734 2511991181535
1398  ...............................................................................  1457443 2556921201751

 سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( ماخذ:

 دارای بیمه تامین اجتماعی سازمان بهزیستیسرپرست خانوارتحت پوشش شهری تعداد زنان  -3-7

 بیمه اجتماعی زنان شهری سال

1395 ........................................................................................................................  52120
1396 ........................................................................................................................  53088 

1397 ........................................................................................................................  50490 

1398  ...................................................................................................  49589 
 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1394 1395 1396 1397 1398

روستایی  شهری   کل
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 های مربوط به باروری زنان شاخص -4-7

های انجام شده توسط نسبت زایمان 

 افراد ماهر

هنگام زایمان نرخ مرگ و میر  مادران به

 تولد زنده 100000در 

 نرخ باروری عمومی
 سال

 جمع شهری   روستایی 

99.4 20.0    1394 ..................................  

 18.1 2.6 2.0 2.1 1395 ..................................  

2/99 19.9    1396 ..................................  

99.2 17.7    1397 ..................................  

     1398  .................................  

 پزشكی. ماخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 خانواده و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد -5-7
 تعداد مراكز سال

1395 ..................................................................................................................................... 60
1396 ..................................................................................................................................... 66
1397 ..................................................................................................................................... 2
1398  ............................................................................................................  122

 .ورزش و جوانانماخذ: وزارت 

 

58T2-7- میانگین سن مادران در زمان تولد اولین فرزند به تفكیک مناطق جغرافیایی 
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8                 
  فرهنگ

 

 تعاریف و مفاهیم
جمعی الر و فضای باز تجهیز شده برای ریزی قبلی در سالن، تاای كه به صورت زنده با برنامهموسیقی های موسیقی )کنسرت(:اجرای صحن

 شود.از مخاطبان اجرا می

 كند. یم یهارتو م ی، هنریعلم یر رسمی( است كه با كسب مجوز اقدام به آموزش غیر دولتی)غیخصوص ی: موسسه ایآموزشگاه آزاد هنر

 و انتشار است. ك نوبت چاپیك اثر در یاز  ر شدهیا تکثی چاپ یهاتعداد نسخهشمارگان: 

ها و اماكن ردی است كه با هدف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و گذران اوقات فراغت از موزهفتاریخی: -بازدیدکننده از موزه و اماکن فرهنگی

 كند.تاریخی دیدن می-ها و اماكن فرهنگیاز موزه

معاصری كه واجد یک یا چند ارزش از ارزش  هر بنایی كه واجد یک یا چند ارزش فرهنگی،تاریخی و هنری باشد. بنای فرهنگی: -بنای تاریخی

 شود.فرهنگی محسوب می -ویداد باشد نیز بنای تاریخیر-های فوق یا ارزش مکان

هنری دیداری و شنیداری كه به صورت زنده توسط یک یا گروهی از هنرمندان )بازیگران( در مدت زمان معین برای تماشاگران  تئاتر)نمایش(:

 شود.ز لحا  محتوا و مضمون به تراژدی، كمدی، ملودارم و كمدی تراژیک تقسیم میآید و ابه اجرا در می

ا یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یكه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د :رسانه برخط

تلفن ثابت و  یهابلوتوث، شبکه  یبر فناور یمبتن یهاشبکه ، یمحل یها، شبکه یهانر شبکه گسترده جیق بستر شبکه نظینامشخص را از طر

 آورد. یهمراه را فراهم م

به و گزارش را در ل، مصاحیتال(، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی)د یط رقومیطور مستمر در محكه به یهارسان رسانه الکترونیک برخط:

 صورتها بهگونه رسانهنید و انتشار محتوا در ایكه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پایخبرگزارد. مانند ینمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو

 و بدون توقف است. یهالحظ
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ن، به یمع یترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان یدارا یكه همانند رسانه مکتوب به لحا  زمان یهارسان رسانه الکترونیکی غیربرخط:

 شود.یداده منتشر م یهاانواع حامل یماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر رو نامه،هفته صورت روزانه،

میلی متری، ویدیویی و یا دیجیتالی، برخوردار از  70و  38صندلی، داشتن امکانات نمایش فیلم  100به مکانی دارای مجوز با حداقل  :نمایس

های فنی و ایمنی، متشکل از یک یا چند سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، نمازخانه، قسمت های ساختمانی، استانداردابعاد مناسب و ویژگی 

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میه فروش بلیط، اتاق آپارات، سرویساداری، گیش

، ی، آموزشیسرگرم یهاتحت برنامه  یو بصر یع و عرضه محصوالت سمعیر، توزی، تکثین، آماده سازیه، تامیند تهیفرآ :شبکه نمایش خانگی

 ند.یعموم مردم را گو یدسترس یراژ انبوه و برایفشرده، كاست و...( در تو، لوح یدیقابل عرضه )مانند نوار و یهاقالب  یره بر رویو غ یینمایس

 ذوق ت،یخالق تیمحور با یقانون و یشرع ضوابط تیرعا ضمن كه است یسنت و یهنر عیصنا از یهامجموع رانیا یدستعیصنا دستی:صنایع

 با عمدتا ،یگروه ای یفرد صورت به محصول دیتول و ساخت ندیفرآ و شودیم دیتول دسترس قابل هیاول مواد از یریگبهره با یشناسییبایز و

 پوشاک ،یدارریغ و یدار یهابافته ،یسنت ینساج لیقب از یدستعیصنا و دستباف فرش یهارشته. ردیگیم انجام ازین مورد ابزار كمک با و دست

 نه،یآبگ ،یسنت یهایرودوز استخوان، یدستعیصنا ،ییایدر یدستعیصنا ،یریحص و یچوب یدستعیصنا ک،یسرام و سفال ،یسنت یكاش ،یسنت

 قانون و 1 ماده.)باشندیم شده ادی یهاگروه به وابسته یهاشهیپ و یكار نایم ،یسنت یهاساز ،یسنت ینقاش و یطراح ،یكاغذ یدستعیصنا

 (یدستعیصنا فعاالن و استادكاران ،هنرمندان از تیحما

تواند از طریق ها میها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت وجود دارد و مالکیت آنت فیزیکی هستند كه برای آنیبا ماه یمحصوالتها كاال ها:کاال

ها یا جامعه یا برای های خانوارها و خواستهها برای پاسخگویی نیازهادی دیگر منتقل شود. كاالهادی به واحد نمبادله در بازار از یک واحد ن

شود كه توسط تولیدكننده به بازار عرضه یاطالق م یبه محصوالت یا به عبارتیگیرند ها و خدمات مورد تقاضا قرار میاستفاده در تولید سایر كاال

 شود.یم یانسان یهاازیهای آن، باعث رفع نافت بیو با در

و    یفرهنگ یهاكانون  یرخانه ستاد عالیمجوز از دب یوابسته به مسجد كه دارا یر انتفاعیو غ یموسسه فرهنگ کانون فرهنگی، هنری مسجد:

 پردازد. یم یو هنر یت فرهنگیمساجد كشور است، و بر اساس مقررات در محدوده مسجد به فعال یهنر

 باشد.مجموعه چاپی و خطی از موضوعات مختلف كه با عنوان مشخص جلد شده و دارای شابک میکتاب: 

ها و نشریات ادواری و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، غیر چاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالع كتاب در آن مجموعهكه  مکانی کتابخانه:

 شده باشد.  یق و مراجعه به گونه ای منظم گردآوریمطالعه، تحق یرسانی و دسترسی برا

ها و نشریات ادواری و دیگر  ت نظارت هیات امنای مسجد( كه در آن مجموعه كتابمکانی در داخل یا خارج از مسجد )تح کتابخانه مسجد:

های منظم گردآوری شده موارد مشابه اعم از چاپی، غیر چاپی، دیداری و شنیداری با هدف اطالع رسانی برای مطالعه، تحقیق و مراجعه، به گون

 باشد.

ساعت  24هایی كه فرد یا افرادی در طی سفر به مکانی خارج ازمحیط معمول زندگی خود برای مدت زمان حداقل مجموعه فعالیت  گردشگری:

هد به شرط اینکه از محل مورد بازدید )مقصد( حقوق و دستمزد دریافت دم می-و حداكثر یک سال متوالی با هدف تفریح، تجارت و غیره انجا

 نکند.

 عنوان گردشگر)یا بازدیدكننده با اقامتهدكننده )داخلی، ورودی یا خارجی( به شرط اینکه سفر وی شامل یک شب اقامت شود، ببازدی گردشگر:

 شود.بندی میشبانه( طبقه

 گردشگری افراد غیرمقیم ورودی به یک مقصد هدف است.  گردشگری ورودی:
 های سیاسی كشور خود است.خارجی و خارج از مرزهای افراد مقیم یک كشور به كشورگردشگری  گردشگری خروجی:
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ها ها، روشجدید، محصوالت، فرایندهای به طرح اولیه یا خلق دانشفردی است كه به صورت سازمان یافته و به طور حرف محقق)پژوهشگر(:

 پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد.های جدید میو سیستم

، یاسیگوناگون س یهانهیدر زم یکیا الکترونی یبه صورت اوراق چاپ و شماره  خیتار و ثابت با نام طور منظمبه كههستند  یاتینشر: مطبوعات

، از یصو تخص یر روزانه، از نظر محتوا به عمومیب انتشار به روزانه و غیشوند. مطبوعات از نظر ترتیمنتشر م ...و ی، هنری، ورزشی، علمیاجتماع

 شوند. یم میو از نظر مخاطبان به عام و خاص )مانند كودكان و نوجوانان، جوانان و زنان( تقس یالمللنیو ب ی، ملیع به محلیگستره توزنظر 

عه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف های آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامكه در بدون هدف مادیهای است دائمیموزه موسس موزه:

ها آن تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زیست او، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار به ویژه به نمایش گذاردنها موزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره

ان طبع انس یكه برا یآن به نحو یو ارائه ییایقیحاكم بر هر فرهنگ موس یباشناختیود زیق یاصوات در زمان، بر مبنا یهنر سازمانده :یقیموس

 ند باشد.یخوشا

شخصیت حقوقی كه تحت عناوین موسسه، مركز، كانون، بنیاد و یا انجمنی یا اهداف و مقاصد فرهنگی، هنری اعم از  موسسه فرهنگی هنری:

زارت خبری و اطالع رسانی با اخذ مجوز از وانتفاعی یا غیر انتفاعی برای فعالیت در یک و یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، 

 شود.ها تاسیس میو ثبت در اداره كل ثبت در اداره كل ثبت شركتفرهنگ و ارشاد اسالمی

: شخصیت حقوقی كه با مجوز هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت توسط اشخاص حقیقی موسسه فرهنگی قرآن و عترت

 كند.های فعالیت میهای آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی، هنری و رسانسازی قرآنی در زمینهر راستای فرهنگیا حقوقی تاسیس شده و د

های ها محدودیتی وجود ندارد و غالبًا سرویس شود و برای تعداد تخت در اتاق كه برای استفاده مسافران ایجاد میاقامتگاه عمومی مهمان پذیر:

 تقسیم 3تا  1گروه ممتاز و درجه  چهاربهداشتی، حمام و اتاق نشیمن مشترک است. مهمان پذیر با توجه به مشخصات ساختمانی و تجهیزات به 

 شودمی

 شود.هر نوع اثر مکتوب یا مصور كه به صورت چاپی و یا الکترونیکی )به شکل دیجیتال( در اشکال مختلف منتشر می ه:یرنش

دستی مکانی به صورت دایم یا موقت كه هدف اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل یک گروه نمایشگاه صنایع دستی:نمایشگاه صنایع

 دستی است.های صنایعرشته یا زیرمجموعه رشته ،اصلی
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  :گزیده اطالعات

 128943 از های سینماسالن ظرفیت سالن، 635 سالن به 415 سینما از سالن تعداد ،1398 تا 1395 زمانی دوره در

 تعداد. است رسیده نفر هزار 26311 به نفر هزار 25443 از تماشاگران تعداد نفر صندلی و 161636 صندلی به

 زمانی دوره در. است رسیده 1398 سال در مورد 88 به 1395 در سال مورد 81از شده تولید سینمایی هایفیلم

 . است رسیده1398فیلم درسال  74 به 1395عدد در سال  64 از شده اكران سینمایی هایفیلم تعداد مذكور

 

 هشیكا روندی دارای اجرا دفعات تعداد و شده اجرا و تولید هاینمایش تعداد ،1398 تا 1395 سال زمانی دردوره

 102525 از جراا دفعات تعداد و مورد 6415 به 6924 از شده اجرا و تولید هاینمایش تعداد كهطوریبه است بوده

 . است رسیده نفر هزار 5632 به نفر هزار 4241 از تماشاگران تعداد دوره این در. است رسیده 95502 به

 

 این در. است داشته كاهشی روندی 1398 سال تا 1395 سال از خانگی نمایش شبکه در شده عرضه هایفیلم

 است رسیده مورد 239 به بوده كه فیلم عنوان مورد 611 های عرضه شده در شبکه نمایش خانگیفیلم تعداد دوره

 رایاج دفعات تعداد همچنین،. است رسیده عدد هزار 28730 به عدد هزار 27750 ها ازفیلم شمارگان كه حالی در

 .است رسیده 1398 سال در مورد 7138 به 1395 سال در مورد 5304 از موسیقی هایصحن

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هایرسانه عناوین تعداد و مورد 105486 به 1395عنوان كتاب در سال  88619 از شده منتشر هایكتاب تعداد

 . است رسیده 1398عنوان در سال  8036 به عنوان 6049 از چاپی

 مساجد هایكتابخانه تعداد كتابخانه و 3526 كتابخانه به 3346 از عمومی هایكتابخانه تعداد 1398 تا 1395 دوره در

 صعودی یروند دارای نیز زمانی دوره این در هاكتابخانه اعضای تعداد. است كتابخانه رسیده 8258 كتابخانه به 6421 از

 .است نفر رسیده 2486903 به نفر 2377533 از و است بوده

 

 یفرهنگ موسسات هنری، آزاد هایآموزشگاه شامل هنری فرهنگی، مراكز تعداد  ،1398 تا 1395 هایسال بین

 هاندداشت افزایش مساجد هنری فرهنگی، هایكانون و پروانه دارای عترت و قرآن فرهنگی موسسات فعال، هنری

 850 ل،فعا هنری فرهنگی موسسه 3317 به 2792 هنری، آزاد آموزشگاه 5923 به 3536 از ترتیب به كهطوریبه

 تغییر مساجد هنری كانون فرهنگی، 25542 به 21975 و پروانه دارای عترت و قرآن فرهنگی موسسه 1255 به

 .است یافته

 
 

 

 

 

 

 و نفر 812577 برابر تاریخی فرهنگی، اماكن و هاموزه از ایرانی بازدیدكنندگان تعداد ،1399 تابستان در

 ایرانی نفر  4695406 تعداد 1398 سال مشابه فصل به نسبت كه است بوده نفر 1290 برابر خارجی بازدیدكنندگان

توان شیوع بیماری كرونا و اعمال محدودیت است كه علت اصلی آن را می یافته كاهش نفر خارجی 226850 و

 بهداشتی برشمرد. 
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اند. همچنین، از درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده 72.4، 1398های ایرانی به سفر رفته در سال از كل خانوار

 اند.درصد وسیله نقلیه شخصی داشته 53.9اند، هایی كه سفر نرفتهخانوار

 در. است اقامتگاه رسیده 12354 اقامتگاه به 3307 از 1398 تا 1395 سال زمانی دوره در كشور اقامتی اماكن دتعدا

 .است افزایش یافته 377109 به 248392 از تخت تعداد و 148673 به 93110 ها ازاتاق اقامتگاه تعداد دوره این

 

و  21972، 136470، گردشگران ورودی به كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر 1399در تابستان 

كاهش داشته  2695و  541060، 2261478نفر بوده اند كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  4017

بوده است كه نشان دهنده  1471و   18344 ،62520این تغییرات برابر  1399است. در مقایسه با فصل بهار 

بوده است.  تعداد گردشگران همچنین در این فصل  1399افزایش نسبی گردشگران ورودی در تابستان به بهار 

نفر  30557 و 107260، 113898تعداد گردشگران خروجی از كشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر 

كاهش داشته است. این  22123و  1003883، 1221474قبل به ترتیب  بوده اند كه نسبت به فصل مشابه سال

بوده است كه نشان دهنده افزایش نسبی گردشگران خروجی در تابستان  13791و  82914، 63708تغییرات برابر 

 بوده است.   1399به بهار 

ان، ان، تركیه، آذربایجافغانست هایكشور از 1398 تا 1395 هایسال طی در كشور به ورودی گردشگران تعداد

 .اندبوده ترینعراق و ارمنستان بیش
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 نما و تعداد تماشاگران یهای سسالن تیتعداد و ظرف -1-8

 تماشاگران )هزار نفر( نمایس یهات سالنیظرف نمایس یهاتعداد سالن دوره

 25443 128943 415  ............................... 1395سال 

 22847 153830 539  ................................ 1396سال 

 28547 158207 596  ............................... 1397سال 

 26311 161636 635  ............................ 1398سال 

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 های سینمایی تولید و اکران شده تعداد فیلم -2-8

 های سینمایی اکران شدهفیلم های سینمایی تولید شدهفیلم دوره

 64 81 ......................................... 1395سال 

 82 98 ......................................... 1396سال 

 80 82 ......................................... 1397سال 

 74 88  ............................... 1398سال 

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 ظرفیت تولید و اجرای نمایش و تعداد تماشاگران -3-8

 تماشاگران )هزار نفر( تعداد دفعات اجرا د و اجرا شدهیتول یهاشیتعداد نما دوره

 4241 102525 6924  .......................................... 1395سال 

 5579 101888 6930  .......................................... 1396سال 

 8200 85977 7198  .......................................... 1397سال 

 5632 95502 6415  ................................ 1398سال 
 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

  یش خانگیعرضه شده در شبكه نما یهالمیشمارگان و عناوین ف -4-8

 دوره 
 شمارگان

 )هزار نسخه( 

 عنوان فیلم

 یخارج یرانیا جمع

 247 364 611 27750  .......................................... 1395سال 

 305 160 465 27480  .......................................... 1396سال 

 167 149 316 21145  .......................................... 1397سال 

 9 230 239 28730  ................................. 1398سال 

 یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
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 های موسیقی دفعات اجرای صحن -5-8

 کل دوره

5304  ................................................................................................................... 1395سال 
6969  ................................................................................................................... 1396سال 
9854  ................................................................................................................... 1397سال 
7138  ............................................................................................... 1398سال 

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 

57T8-6-  57چاپ یهامنتشر شده و رسانه یهان و شمارگان کتابیعناوتعدادT57T57یT P(1)
P  

 دوره

 یچاپ یهان رسانهیعناو های منتشر شدهکتاب

 یعموم یتخصص یاختصاص جمع شمارگان نیعناو

 3527 1704 818 6049 144066 88619  .......................... 1395سال 

 3631 1797 854 6282 144188 99155  .......................... 1396سال 

 4416 1952 1071 7439 139708 101136  .......................... 1397سال 

 4747 2090 1199 8036 148638 105486  .................... 1398سال 

 سالنامه است. دوفصلنامه و نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه،نامه، دو هفتهشامل روزنامه، هفته -1
 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 

 ت یناشران برحسب جنس و وضع فعال -7-8

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 

 مساجد  یهاها و تعداد کتابخانهآنهای موجود در ، نسخه کتابیعموم یهاتعداد کتابخانه -8-8

 مساجد یهاتعداد کتابخانه یعموم یهاموجود در کتابخانه یهانسخه کتاب یعموم یهاکتابخانه دوره

 6421 41686 3346  ............................. 1395سال 

 7288 41666 3426  .............................. 1396سال 

 7458 42930 3489  ............................. 1397سال 

 8258 44623 3526  ......................  1398سال 

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ماخذ:
 

 جمع دوره
 فعال

 رفعالیغ
 زن مرد

 9289 910 3257 13456 ........................ 1395سال 

 10916 967 3339 15222 ......................... 1396سال 

 14864 1075 3357 19296 ........................ 1397سال 

 15318 1051 3300 19669  .................  1398سال 
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 های مساجدکتابخانه یتعداد اعضا و های عمومیکتابخانهو مراجعان تعداد اعضا -9-8

 سال
 اعضای تعداد 

 های عمومیکتابخانه

مراجعان به تعداد 

  های عمومیکتابخانه

 تعداد اعضای 

 های مساجدکتابخانه

587150151144123 2377533  .......................................................... 1395سال 
2492862531594261306175  .......................................................... 1396سال 
2583889533201131310968  .......................................................... 1397سال 
 1429564 52450251 2486903  ..............................................  1398سال 

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 

 تعداد مراکز فرهنگی، هنری  -10-8

 فعال یهنر یموسسات فرهنگ یآزاد هنر یهاآموزشگاه سال
قرآن و  یموسسات فرهنگ

 پروانه یعترت دارا

 ی، هنریفرهنگ یهاکانون

 مساجد

1394 .............................  3536 ... 850 21975 

1395 .............................  38522792 1030 22482 

1396 .............................  5067 2999 122424249 

1397 .............................  5991 32141255 249448 

1398 .......................  5913 3317 1255 25542 
 .یراهبرد یزی، دفتر مطالعات و برنامه ریماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 

 مساجد  ی، هنریفرهنگ یهاکانون یقرآن و عترت و اعضا یآموزش یهاکنندگان دورهتعداد شرکت -11-8

 های مساجداعضای کانون  قرآن و عترت یآموزش یهاکنندگان در دورهشرکت سال

1394 .................................................................  ... 2111637 

1395 .................................................................  1267442158146
1396 .................................................................  411837...
1397 .................................................................  5340942085481
1398 .....................................................  1213652253107

 .یراهبرد یزی، دفتر مطالعات و برنامه ریماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
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 تعداد مراکز فرهنگی، هنری -1-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 10-8مبنا: جدول 

 
 

  

57T8 -12- 57ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشواز موزه یو خارج یرانیدکنندگان ایتعداد بازدT57T57رT  

 موزه رهنگیف -اماکن تاریخی
 کل

 دوره
Pجمع  ایرانی خارجی

(1) 

  ............... 1395سال  17418851 15889771 1529080 6619232 10247254

11924000 7064000 1654322 18110097 19764419   ............... 1396 سال

  ............... 1397سال  21547231 20142596 1404635 8192000 12405000

    ............... 1398سال  21762246 20430852 1331394

    ................ 1397بهار  10669467 10161947 507520

    ......... 1397تابستان  4706761 4482613 224148

    .............. 1397پاییز  3145007 2739894 405113

    ......... 1397زمستان  3025996 2758142 267854

    ................ 1398بهار  9710225 9084988 625237

    ......... 1398تابستان  5736123 5507983 228140

    .............. 1398پاییز  3659820 3282553 377267

    ......... 1398زمستان  2656078 2555328 100750

  737   .............. 1399بهار   320430 319693

  1290 1399Pتابستان  813867 812577

(2)
P ..  

 فصل است. و تاریخی هایبنا ،موزه تفكیک به بازدیدکنندگان اطالعات ریز گردشدن اختالف در سرجمع به علت -1
 باشد.هرمزگان نمی و ، گلستانیزد هایآمار استان شامل -2

 ماخذ: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
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57T13-8- درصد( خانوار سرپرست فعالیت و وضع نقلیه وسیله از برخورداری به وضعیت سفر، وضعیت حسب بر هاخانوار( 

 سال

 سفر رفته

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه

 سایر دارخانه کاردارای درآمد بدون محصل کاربیكار جویای شاغل ندارد دارد

1395.........................  7/70 3/29 6/71 4/2 2/0 9/18 5/4 4/2 

1396 .........................  4/71 6/28 9/70 0/2 2/0 8/20 8/3 3/2 

1397.........................  2/72 8/27 6/71 0/2 3/0 8/19 9/3 4/2 

1398 ...................  4/72 6/27 8/70 7/1 3/0 4/20 4/4 4/2 
 

 سال

 سفر نرفته

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه

 سایر دارخانه کاردارای درآمد بدون محصل کاربیكار جویای شاغل ندارد دارد

1395.........................  0/52 0/48 1/60 7/3 2/0 1/24 8/7 1/4 

1396 .........................  3/53 7/46 1/60 9/3 2/0 5/25 4/6 9/3 

1397.........................  9/52 1/47 2/57 5/4 2/0 2/26 3/7 5/4 

1398 ...................  9/53 1/46 1/58 2/3 2/0 1/27 8/7 6/3 
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی.

 

 به تفكیک نوع اقامتگاه  ها با اقامت داخلینفر شب اقامت سفر -14-8

 هاسایر اقامتگاه
چادر و کمپ 

 شخصی

ویال و آپارتمان 

 شخصی

ویال و آپارتمان 

 هایاجار

خانه آشنایان و 

 بستگان
 سال اقامتگاه عمومی اقامتگاه سازمانی

6/2 4/3 7/6 4/7 3/72 9/3 7/3 1395 ............................  

5/2 5/3 5/6 8/8 9/71 2/3 6/3 1396 ............................  

9/2 8/3 1/7 9/7 9/71 0/3 5/3 1397 ............................  

4/2 6/2 7/6 7/8 6/73 6/2 5/3 1398 .......................  

 و خدمات. ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی

 

 ها و اماکن فرهنگی، تاریخیتعداد بازدیدکنندگان از موزه -2-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12-8مبنا: جدول 
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 محل اقامت، تعداد اتاق و تعداد تخت ک نوعیکشور به تفك یتعداد اماکن اقامت -15-8

 دوره
 ریمهمان پذ هتل جمع 

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

33079311024839211535011612183013452328562495  ................ 1395سال 
1396Pسال 

(1و2)
P .........  3235 92402 245718 1099 50241 118029 1316 22743 61526 

1397Pسال 

(3)
P ............  3074 92752 235630 1146 51628 122359 1188 23784 58374 

 127253616 129866 1301 22975 62161 377109 148673 12354  ............ 1398سال 
 

 

 دوره
 خانه مسافر پانسیون

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

14720298808  ............... 1395سال 

 8801 2035 144  ................ 1396سال 

 9783 2249 148  ............... 1397سال 

68242613279056 428 86 143  ........... 1398سال 
، تفكیک متل از هتل در راستای اصالح و بازنگری آیین نامه ایجاد، اصالح، تكمیل، درجه 1395نسبت به سال  1396ها در سال علت کاهش اقامتگاه  -1

 هیات دولت است. 1394ها، مصوب سال اقامتی، گردشگری و نظارت بر آنبندی و نرخ گذاری تاسیسات 
 ها لحاظ شده است.ها نیز در ستون هتلهانگردی و متلجنسرای آمار مهما -2
 در مرحله درجه بندی بوده و در آمار لحاظ نشده اند. 1397هتل در سال  64تعداد  -3

 .یدستع یو صنا ی، گردشگریراث فرهنگیماخذ: وزارت م
 
 

 شده کل کشور به تفكیک نوع  بندیدرجهنرخ اشغال تخت، شب اقامت و متوسط اقامت اماکن اقامتی  -16-8

 نرخ اشغال تخت

 )درصد(

 تعداد شب اقامت

 )تعداد مسافرین مقیم( )نفر(

 متوسط اقامت

 )شب(
 دوره

33/43 82793471 4/2  .................... 1395سال 

 .................... 1396سال  5/2 92346546 03/47

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.ماخذ: 

  

 دوره
 بوم گردی متل هتل آپارتمان

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

1395 ..........................  6621488346021
1396 ..........................  676 15200 50289 
1397 ..........................  592 13426 41989  
1398 ...................  688 34400 50742 63 1653 5950 2063 9811 48906 
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 مرزهای کشور ک یبه تفك یو خروج یتعداد گردشگران ورود -17-8

 دوره 
 از کشور  یتعداد گردشگران خروج به کشور  یتعداد گردشگران ورود

 ییایدر ییهوا ینیزم ییایدر ییهوا ینیزم

318074717026452852843779744653601164565  ....................... 1395سال 
 152824 5187789 5202339 26955 1522597 3563972  ....................... 1396سال 

 164331 3833211 3245125 21671 1550136 6232306  ....................... 1397سال 

 179684 3387365 5949961 21439 1454797 7355814  ....................... 1398سال 

10941403433006111673327116877540312  ........................ 1397بهار 
 46386 1227292 517000 5920 513577 1993023  ................. 1397تابستان 

 38459 695595 1493235 5001 378490 1735014  ....................... 1397پاییز 

 39174 741549 561563 4639 314769 1410129  ................. 1397زمستان 

 50562 891262 817925 4751 358784 1666988  ........................ 1398بهار 

 52680 1111143 1335372 6712 563032 2397948  ................. 1398تابستان 

 43959 877817 3527242 5882 336404 2037223  ....................... 1398 پاییز

 32481 507146 269422 4094 196577 1253655  ................. 1398زمستان 

 739503628 2546 5019024346 16766  ........................ 1399بهار 

 30557 107260 113898 4017 21972 136470 ............. 1399تابستان 
 .یع دستیو صنا ی، گردشگریراث فرهنگیماخذ: وزارت م

 

 های کشورتعداد گردشگران ورودی و خروجی به تفكیک مرز -3-8 

 
 17-8مبنا: جدول 
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57T18-8- 57کشور اول مبد 10ک یبه کشور به تفك یتعداد گردشگران ورودT57Tا 

 دوره
کل ده 

 کشور اول
 کشور پنجم کشور چهارم کشور سوم کشور دوم کشور اول

 242002 پاكستان 415011 تركیه 683172 افغانستان 979319 آذربایجان 1392243 عراق 4135403  ...... 1395سال 

 273273 پاكستان 573849 تركیه 860079 افغانستان 959653 آذربایجان 1356185 عراق 4480918  .......1396سال 

 304677 پاكستان 947033 تركیه 1034275 افغانستان 1829 آذربایجان 2598230 عراق 5439151  ...... 1397سال 

 411353 پاكستان 1002268 تركیه 1265291 افغانستان 1879935 آذربایجان 3165839 عراق 8333675  ...... 1398سال 

 46521 پاكستان 174173 تركیه 228210 افغانستان 307548 آذربایجان 435308 عراق 1290287  ....... 1397بهار 

 63000 پاكستان 235818 تركیه 254757 افغانستان 485706 آذربایجان 1203933 عراق 2384809  1397تابستان 

 143097 پاكستان 235617 تركیه 299146 افغانستان 562824 آذربایجان 568380 عراق 1988164  ...... 1397پاییز 

 56055 تركمنستان 252162 افغانستان 301425 تركیه 390609 عراق 473356 آذربایجان 1620585  1397زمستان 

 62917 پاكستان 237274 افغانستان 286973 تركیه 489695 آذربایجان 667433 عراق 1892204  ....... 1398بهار 

 92615 پاكستان 278730 تركیه 294504 افغانستان 527925 آذربایجان 1435870 عراق 2834261  1398تابستان 

 215894 پاكستان 256328 تركیه 474254 افغانستان 504611 آذربایجان 611959 عراق 2244489  ....... 1398پاییز

 39927 پاكستان 180237 تركیه 259259 افغانستان 357704 آذربایجان 450577 عراق 1378038  1398زمستان 

 4115 ارمنستان 5274 روسیه 5735 آذربایجان 6296 تركیه 52264 افغانستان 80124  ....... 1399بهار 

 7615 ارمنستان 8335 عراق 8730 آذربایجان 23704 ترکیه 94737 افغانستان 162459 1399تابستان
 

 کشور دهم کشور نهم کشور هشتم کشور هفتم کشور ششم دوره

 73135 چین 74560 كویت 77307 هندوستان 93885 بحرین 104769 تركمنستان  ...... 1395سال 

 68969 چین 72809 هندوستان 78140 كویت 88012 بحرین 149949 تركمنستان  ...... 1396سال 

 68183 هندوستان 71261 كویت 78986 بحرین 163693 ارمنستان 170984 تركمنستان  ...... 1397سال 

 72980 كویت 78942 بحرین 85432 عمان 177929 تركمنستان 193706 ارمنستان  ...... 1398سال 

 15435 چین 17187 كویت 17409 هندوستان 19614 ارمنستان 28882 تركمنستان  ....... 1397بهار 

 16754 لبنان 18500 كویت 30888 ارمنستان 35786 تركمنستان 39667 بحرین 1397تابستان 

 13234 چین 15569 كویت 20903 هندوستان 50261 تركمنستان 79133 ارمنستان  ...... 1397پاییز 

 20005 كویت 20005 كویت 20851 عمان 34058 ارمنستان 52059 پاكستان 1397زمستان 

 12708 عمان 15522 كویت 17095 هندوستان 51125 ارمنستان 51462 تركمنستان  ....... 1398بهار 

 22676 كویت 36177 عمان 38812 بحرین 49569 ارمنستان 57383 تركمنستان 1398 تابستان

 16904 عمان 19119 كویت 24213 هندوستان 57246 تركمنستان 63961 ارمنستان  ....... 1398پاییز

 12408 روسیه 13569 بحرین 15663 كویت 19643 عمان 29051 ارمنستان 1398زمستان 

 120 بالروس 194 پاكستان 230 اوكراین 2106 عراق 2219 هندوستان  ....... 1399بهار 

امارات  1609 عمان 1626 پاکستان 3535 هندوستان 4069 روسیه ..1399تابستان
 777 متحده عربي

 یع دستیو صنا ی، گردشگریراث فرهنگیماخذ: وزارت م
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9          
  رساهن و فضای مجازی 

 

 تعاریف و مفاهیم
های مختلف و در قالب كاربران از روش  كه است هم به متصل یمخابرات و یکیالکترون ،یا انهیرا زاتیتجه از متشکل یهانج شبکه اینترنت:

 تبادل اطالعات نمایند.وده و توانند از منابع و خدمات آن استفاده نمقرارداد یکسان به آن دسترسی داشته و می

 كیلوبایت بر ثانیه و بیش تر است. 256دسترسی به اینترنت با سرعت  اینترنت باند پهن:

ا نامشخص یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یكه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د رسانه برخط:

تلفن ثابت و همراه را  یهابلوتوث، شبکه  یبر فناور یمبتن یها، شبکه یمحل یها، شبکه یهانگسترده جر شبکه یق بستر شبکه نظیرا از طر

 آورد.یفراهم م

به و گزارش را در ل، مصاحیتال(، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی)د یط رقومیطور مستمر در محكه به یهارسان رسانه الکترونیک برخط:

 صورتها بهگونه رسانهنید و انتشار محتوا در ایكه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پاید. مانند خبرگزارینمایر منتشر میتصوقالب نوشتار، صدا و 

 و بدون توقف است. یهالحظ
ه ن، بیمع یترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان یدارا یكه همانند رسانه مکتوب به لحا  زمان یهارسان رسانه الکترونیکی غیربرخط:

 شود.یداده منتشر م یهاانواع حامل یماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر رو نامه،هفته صورت روزانه،
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  :گزیده اطالعات

 

 

 

 

 

 هایسال از تبلت تاب،لپ رومیزی، رایانه شامل ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده هایابزار به هاخانوار دسترسی

 اینترنت)  سکونت محل در اینترنت به دسترسی اساس بر هاخانوار وضعیت. است شده تربیش 1396 و 1394 آمارگیری

 .است شده تربیش( سیار باند پهن اینترنت و ثابت باند پهن

 مشترک به 19098560 تعدد از 1398 سال به 1394 سال از سیار باند پهن اینترنت مشتركین تعداد همچنین 

در  پرسرعت اینترنت از استفاده برای الزم هایساخت زیر افزایش دهنده نشان كه است مشترک رسیده 68992115

 .باشدكشور می

 439 پویا و بالندهن های رشد جمعیت جواتلویزیونی پخش شده در مورد سیاست  هایبرنامه ،1399 تابستان در

 ،697 ،443به ترتیب  مفاسد و مشروبات موادمخدر، طالق، شامل اجتماعی هایآسیب مورد، 791 ازدواج مورد،

مورد برنامه مربوط به  3112مورد برنامه خانواده و زنان و  6368همچنین تعداد . است مورد بوده 1231 و 104

 ایرانی تولید شده است.فرهنگ و تمدن اسالمی

 از یسرگرم و تفریحی رویکرد با رادیویی و تلویزیونی هایبرنامه تولید میزان 1398 تا 1395 هایسال طی در

 تربیتی و ارشادی رویکرد با و مورد 132301 مورد به 52217 از آموزشی اطالعاتی رویکرد مورد، 75628 به 23474

 .است مورد رسیده 115362 مورد به 49083 از
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57T9-1- 2257ها بر اساس دسترسی به رایانه در محل سكونتوضعیت خانوارT57TT57T P(1)
P                                                                            22T )درصد( 

 کل شهری روستایی

 سال
 تاپلپ تبلت

رایانه 

 رومیزی
 تاپلپ تبلت جمع 

رایانه 

 رومیزی
 تاپلپ تبلت جمع 

رایانه 

 رومیزی
 جمع 

3/13 7/10 7/22 1/36 8/23 1/19 6/40 8/64 1/21 9/16 0/36 4/57 1394 .................  

4/31 2/29 5/15 4/44 2/35 9/43 7/33 0/78 2/34 3/40 2/29 7/69 1396 .................  

            1398 .............  

 شود.جام میاستفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات بصورت یک سال در میان انها و ( طرح آمارگیری برخورداری خانوار1)
 ماخذ: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. 

 

57T9-2- 2257ها بر اساس دسترسی به اینترنت در محل سكونتوضعیت خانوارTP57TT57T

(1)
P                                                                         درصد(22T22T)22T  

 شهری  روستایی
 کل

 سال
اینترنت پهن 

 باند سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع

اینترنت 

پهن باند 

 سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع
اینترنت پهن 

 باند سیار

اینترنت 

پهن باند 

 ثابت

 جمع

7/26 3/9 7/36 9/49 6/35 1/62 8/43 8/28 5/55 1394 .............  
8/54 6/40 0/57 2/73 6/59 9/77 7/68 9/54 8/72 1396 .............  

         1398 ...........  

 شود.می صورت یک سال در میان انجامهاطالعات و ارتباطات ب ها و استفاده افراد از فناوری( طرح آمارگیری برخورداری خانوار1
 ماخذ: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.

 

 

57T9-3- 57های با دسترسی به اینترنت پهن باند سیار به تفكیک مناطق جغرافیاییمشترکین و خانوارT P(1)
P                     )درصد( 

 های با دسترسی به اینترنت پهن باند سیارخانوار
 سال مشترکین

 کل شهری روستایی

1682203 8969346 10651549 19098560 1394 .............  

... ... ... 33246069 1395 .............  

3331464 13168630 16950093 53244454 1396 .............  

... ... ... 64137112 1397 .............  

... ... ... 68992115 1398 ..........  

طور یک سال درمیان اجرا هکه ب فناوری اطالعات و ارتباطات بدست آمدهها و استفاده افراد از ی خانوارها بر اساس طرح آمارگیری برخوردار( اطالعات دسترسی خانوار1

 اجرا نشده است.  1398شود و درسال می

 ماخذ: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.
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 مشترکین پهن باند سیار -1-9 

 
 9-3مبنا: جدول 

 
 
 
 
 

 نه انتشار یک زمیر برخط به تفكیو غ یک خبرگزاریک برخط به تفكیالكترون یهان رسانهیتعداد عناو -4-9

 دوره
 ربرخطیک غیالكترون یهارسانه ک برخطیالكترون یهارسانه

 یعموم یتخصص یاختصاص جمع  یردولتیغ یدولت جمع 

 47 126 57 230 35 8 43  ................. 1395سال 

 88 197 98 383 34 8 42  ................. 1396سال 

 120 271 137 528 34 8 42  ................. 1397سال 

 144 367 173 684 34 8 42  ............ 1398سال 

 .یماخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

1394 1395 1396 1397 1398
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57T5-9- 57های اصلهای تلویزیونی به تفكیک محورمیزان پخش برنامهT57T57یT                                                                                 

 )ساعت(

فرهنگ و 

تمدن 

 ایرانیاسالمی

 زنان خانواده و

 های اجتماعیآسیب

 ازدواج

رشد های سیاست 

جمعیت جوان 

 پویا و بالنده

 دوره
 طالق مواد مخدر مشروبات مفاسد

3256  ....................... 1395سال  968 1265 787 1420 103 2569 5333

 ....................... 1396سال  599 1435 1002 1151 122 1781 8119 3349

 ....................... 1397سال  1085 1187 625 702 338 1285 13812 4961

 ....................... 1398سال  114 2229 655 2363 153 1532 6469 2784

 ........................ 1397بهار  154 253 55 82 5 113 1311 1392

 ................. 1397تابستان  67 281 152 163 161 350 2413 1395

 ...................... 1397پاییز  252 291 218 227 92 422 4370 1088

 ................. 1397زمستان  280 362 200 230 80 400 4338 1090

 ........................ 1398بهار  27 1159 240 444 26 381 2783 782

 ................. 1398تابستان  32 438 140 487 34 405 2784 781

 ...................... 1398پاییز  30 388 105 914 51 368 451 610

 ................. 1398زمستان  29 244 170 512 43 373 452 611

 ........................ 1399بهار  72 189 121 220 30 250 0 0

  ............ 1399تابستان  440 791 443 697 104 1231 6368 3112

 ایران.سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیماخذ: 

 1398های تلویزیونی و رادیویی به تفكیک موضوع سال میزان تولید برنامه -2-9

 

 
 

 5-9مبنا: جدول                               
 

ازدواج

24%

سیاست  های رشد 

جمعیت جوان پویا 

و بالنده

48%

مفاسد

9%

مشروبات

1%

مواد مخدر

5%

%4طالق

%6فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی
خانواده و زنان

3%
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57T6-9- 57های تلویزیونی و رادیویی به تفكیک رویكرد، موضوع و مخاطمیزان تولید برنامهT57T57بT                                                 

 )ساعت(

 رویكرد  موضوع 

 دوره
معارف  یاجتماع

 یاسالم
 علم و فن یاقتصاد یفرهنگ یاسیس

و  یارشاد

 یتیترب
 یاطالعات

 یآموزش

و  یحیتفر

 یسرگرم

1395Pسال  23474 52217 49083 16602 19486 55115 20900 74740 77867

(1)
P..........  

1396Pسال  24302 52933 47088 31948 62159 78701 22931 89726 81218

(1)
P ..........  

  ..............1397سال  51072 109364 88200 31982 20168 86683 29380 77112 89535

  .......... 1398سال  75628 132301 115362 27354 20899 85575 26219 66132 99459

 

 مخاطب 
 دوره

 عام سالبزرگ جوان نوجوان کودک  خردسال

1395P سال 135470 45053 ... 4625 5419 2055

(2)
P ..............  

1396Pسال  137069 42138 ... 4537 4646 1489

(3)
P ...............  

1397Pسال  68390 11631 7384 2868 3799 981

(4)
P ..............  

  .............. 1398سال  239687 37437 29409 8251 6046 2460
 است.و معاونت برون مرزی  ها مختص معاونت صدااطالعات مربوط به رویكرد تن -1
 ها است.صدا و معاونت سیمای استان ها مختص معاونتطالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تنا -2
 ها است.طالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب استانا -3
 ها مربوط به سیما است.طالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تنا -4

 ایران.زمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیماخذ: سا
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57T7-9- تیفعال یهاگروه کیتفك به تربیش و ساله 15 تیجمع توسط یمجاز یدرفضا روز شبانه کی در شده سپری زمان متوسط 

139 تابستانکشور:  شهری مناطق در وقت گذران فعالیت گروه هر در کننده شرکت افراد نسبی فراوانی و وقت گذران 57T57T9 

 . وقت گذران آمارگیری طرح ایران، مارمرکز آماخذ: 
  

 های فعالیت گذران وقتگروه 
متوسط زمان هر فعالیت در فضای 

 مجازی )دقیقه/ ساعت(

فراوانی نسبی افراد شرکت کننده 

در هر گروه فعالیت گذران 

 وقت)درصد(

 - 0.42  .......................................................................................................................... مرد و زن

 2.3 0.02  .................................................................... مزد یمرتبط برا یهات یاشتغال و فعال

 0.0 0.0    ......................................................................... خود ییهااستفاده ن ید کاال برایتول

 0.1 0.0   ...................................... خانوار و خانواده  یاعضا یبدون مزد برا یخدمات خانگ

 0.3 0.0   .................................... خانوار و خانواده  یاعضا یبدون مزد برا یخدمات مراقبت

 0.0 0.0   ............................. بدون مزد یهار کاریو سا یکارداوطلبانه بدون مزد، کار آموز

 1.0 0.02  .......................................................................................................................... یریادگی

 7.9 0.05  .................................  ینیو آداب و رسوم د یمعاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماع

 34.1 0.34   ..................................... یورزش یهان ی، تمریگروه یهافرهنگ، فراغت، رسانه 

 0.0 0.0  .............................................................................................  یو خود مراقبت یدگیرس



 

104 
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10 
 ین اجتماع ی رافه و اتم 

 تعاریف و مفاهیم

این ناتوانی ممکن است دار، تمام یا بخشی از توانایی كار كردن خود را از دست بدهد. فرد شاغلی كه به تشخیص مراجع صالحیت ازکارافتاده:

  ناشی از كار )حین انجام وظیفه( یا غیر ناشی از كار باشد.

 شود.مند میفردی است كه با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره بازنشسته:

ثر و باصالحیت محروم شده وكودكی است كه به تشخیص مراجع قضایی بنابه دالیلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی م بدسرپرست:

 است. 

یط ی مددجویان مورد حمایت واجد شراگر معتبر به منظور تأمین آتیههای بیمه: قراردادی كه بین امداد امام )ره( و سازمانهای اجتماعیبیمه

های و شهری و مشموالن طرح گردد و شامل زنان سرپرست خانوار روستاییی مشخص منعقد میدر قبال پرداخت مبلغی معین در طی یک دوره

 .باشداشتغال می

های تامین اجتماعی است كه سازمان تامین اجتماعی براساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به یکی از حمایت بیمه بیکاری:

F4F4Pكارگران مشمول قانون بیمه بیکاری

5
P كه طبق این قانون فاقد شغلF5F5P

6
P اند، مقرری هشده و از سوی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شد

  .بیمه بیکاری پرداخت نماید

 .شودگر میاست كه راسًا مشمول مقررات مندرج در قانون سازمان بیمه ایشدهبیمه  بیمه شده اصلی:

 .گر استفاده كنندد از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمهتواننشخص یا اشخاصی هستند كه به تبع بیمه شده اصلی می بیمه شده تبعی:

براساس قانون اساسی، حقی همگانی و شامل برخورداری از تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، بیکاری، از كار  تامین اجتماعی:

 شود.یبیمه به افراد داده م های پزشکی است كه به صورتافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت

ها و خدماتی است كه در برابر كار انجام شده یا سرمایه به كار افتاده و یا از طریق منابع دیگر )حقوق وجوه و ارزش ریالی كاال درآمد خانوار:

 گیرد.ق میهای انتقالی و نظایر آن( به مجموع اعضای خانوار تعلها، دریافتیبازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی

                                                           
شغل شده و آماده به کار هستند،  قانون بیمه بیكاری: قانونی است که به منظور حمایت از کارگران مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد 5

 مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است.توسط  1369تدوین شده و در سال 
 فاقد شغل: فرد، دارای اشتغال مزد و حقوق بگیری یا خوداشتغالی نباشد. 6
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 گوروه ده را به جامعه و سپس مرتب یمصورفو ها و خودمواتنه كواالیهز زانیم را بر اساس كنندهمصرف جامعه نهیهوز :ایدهـك هزینه

 نامند.یم دهك كیرا  كند كه هر قسمتیمو ومیتقس یمسواو

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

مركزی است كه توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی كشور تأسیس شده و تحت  کلینیک مددکاری اجتماعی:

 .دنماینظارت آن، خدمات مددكاری اجتماعی )فردی، گروهی، جامعه ای( را به متقاضیان ارائه می

 .كندهای مربوط، مستمری دریافت میافتاده یا بازمانده )ورثه واجد شرایط( كه طبق مقررات صندوق بیم كار فرد بازنشسته، از :بگیرمستمری

 های دولتی و غیردولتی صرف های دیگر، سازمانها و یا خدماتی است كه توسط خانوار برای خود، خانوارارزش ریالی كاالخانوار:  هزینه

انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برای سایر معامالت مالی در هزینه خانوار منظور شود و شامل دو دسته مصرفی و غیرمصرفی است. پسمی

 شود.نمی

 

 :گزیده اطالعات 

 

 

 

 

 

 

 

هزار  541007هزار ریال به  278872ک خانوار شهری از ی، متوسط درآمد ساالنه 1398تا 1394های در طی سال

هزار ریال رسیده  474379ل به هزار ریا 262397كه هزینه خالص در طی همین مدت از ریال رسیده است در حالی

هزار ریال و هزینه  297022هزار ریال به  161038است. در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذكور از 

 هزار ریال رسیده است.  261006به  146983خالص از 

 

ریال  هزار 262397شهری، هزینه كل از  های ساالنه یک خانواردر تركیب هزینه 1398تا  1394های در طی سال

های غیر هزار ریال و هزینه 117529هزار ریال به  62431های خوراكی و دخانی از هزار ریال، هزینه 474379به 

 هزار ریال رسیده است.  356850هزار ریال به  199967خوراكی از 

 

 57778های خوراكی و دخانی از هزار ریال، هزینه 261006هزار ریال به 146983در خانوار روستایی هزینه كل از 

 ر ریال رسیده است.  هزا158342هزار ریال به  89205های غیر خوراكی از هزار ریال و هزینه102664هزار ریال به 

 1.6به  1.5از  1398تا  1395های ضریب شیوع بیمه بیکاری )نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری( در طی سال

 1399درصد رسیده است. در تابستان سال  53.1درصد به  52.0ت. در همین دوره ضریب پوشش از رسیده اس

 كاهش داشته است. 0.5بوده استکه نسبت به فصل مشابه در سال قبل  1.3این ضریب برابر 

 
مرد  11183835نفر شامل  13779620شدگان اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه 1395در سال 

مرد و  11519830نفر كه شامل  14373260به  1398زن بوده است این تعداد در پایان سال  2595785و 

نفر اصلی و  14273394ر تعداد بیمه شدگان اصلی براب 1399 باشد، رسیده است. در تابستانزن می 2853430

 مورد تبعی بوده است. 22578371
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مورد تبعی بوده است كه نسبت به فصل  350894نفر اصلی و  187998برابر  1399بیمه بیکاری در تابستان 

 نفر كاهش داشته است. 22271و  62046مشابه در سال قبل به ترتیب 

 

مورد بوده  7154736و بیمه شده تبعی برابر  4101535تعداد كل بیمه شدگان خاص اصلی  1399در تابستان 

نفر  بوده است كه نسبت به  1154263است. در همین فصل در تعداد بیمه شده در حرف و مشاغل آزاد برابر  

نفر افزایش داشته  129263تعداد  1398نفر و نسبت به فصل مشابه در سال  68048تعداد  1399فصل بهار 

نفر بیمه شده  712779نفر راننده،  901168نفر بافنده،  284846، تعداد 1399است. همچنین در فصل تابستان 

زنبوردار و  3046خادم مسجد،  29711باربر،  43509نفر كارگر ساختمانی نام نویسی شده،  840437اختیاری، 

 كارفرمای صنفی بیمه شده اند.  131776صیاد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

نفر بوده اند كه  7037843برابر  1399أمین اجتماعی در تابستان تبگیران اصلی و تبعی سازمان تعداد مستمری

 14123به ترتیب  1399اند.  این ارقام نسبت به بهار بیمه شده تبعی بوده 2960479اصلی و  4077364تعداد 

رقام نسبت به فصل مشابه در سال قبل به نفر كاهش داشته است. این ا 39945نفر افزایش و  25822نفر كاهش، 

 دهد.نفر افزایش را نشان می 62762نفر و  215151نفر،  277913ترتیب 

نفر بوده است 1963477برابر  1399اعضای صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر در تابستان تعداد

نفر 120228نفر بیمه شده و  1843249نفر افزایش داشته است. از این تعداد  44205تعداد  1399كه نسبت به بهار 

 نفر افزایش داشته است.  4444نفر و  39761، 1399اند، كه نسبت به بهار بگیر بودهمستمری

ه است كه از این تعداد نفر بود 1474931ری بگیران صندوق بازنشستگی كشوتعداد كل مستمری 1399در تابستان 

تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی  1399نفر زن بوده است. در فصل تابستان  474332نفر مرد،  1000599

 1440تعداد  1399نفر بوده است كه نسبت به فصل بهار 13468نفر و تعداد از كار افتادگان  1198044كشوری 

 ازكارافتاده افزایش داشته است.  نفر 57نفر بازنشسته كاهش و 

 927022شده اصلی ، بیمه202234نفر، بازنشسته متوفی  61185، تعداد شاغالن متوفی برابر 1399در تابستان 

نفر افزایش  1467600نفر افزایش و  3198نفر افزایش،  71به ترتیب  1399نفر بوده است كه نسبت به فصل بهار 

 داشته است.

 1710475نفر به  1317731تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور از  1398تا  1395های در طی سال

نفر، معلولیت جسمی  198755نفر به  140208نفر افزایش داشته است. در این بین تعداد معلولیت بینایی از 

ولیت روانی از نفر، معل 398269نفر به  338995نفر، معلولیت ذهنی از  655166نفر به  521215حركتی از 

نفر  30670نفر و معلولیت گفتار از  219665نفر به  183035نفر، معلولیت شنوایی از  142796نفر به  103608

 نفر رسیده است. 95824به 
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 بهزیستی سازمان مستمر از هزینه كمك كننده دریافت مددجوی های، تعداد خانوار1398تا  1395های در طی سال

مورد افزایش یافته است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی  1305568به  مورد 502846كشور از 

 نفر افزایش داشته است.  788887نفر به  608650از 

 1398نفر در سال  25538به  1395نفر در سال  25347كشور از  بهزیستی سازمان مراقبت تعداد فرزندان تحت

اند كه در سال نفر در خانواده بوده 15360های بهزیستی و ر خانهنفر د 9987تعداد  1395رسیده است. در سال 

 اند. نفر بوده 17071نفر و  8467این افراد به ترتیب برابر  1398

 149576نفر به  80040از  حمایت كمیته امداد مورد بگیرمعیشت ، مددجویان1398تا  1395های در طی سال

 1284399نفر به  971975ویان سالمند مورد حمایت كمیته امداد از نفر رسیده است. در همین دوره تعداد مددج

 مورد رسیده 125882مورد به  55272نفر رسیده است. همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت كمیته امداد از 

 است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر،  1095105نفر به  757752سرپرست مورد حمایت كمیته امداد به علت فوت سرپرست از در این دوره، افراد بی

نفر،  243199نفر به  91923نفر، بیماری سرپرست از  1188487نفر به  513149ازكارافتادگی سرپرست از 

 7386نفر به  7572لولیت سرپرست از نفر مورد، مع 281211به  نفر مورد 132930سرپرستی به علت طالق از بی

 5659نفر به  2220نفر، بدسرپرستی از  9489نفر به  7275سرپرستی به علت متاركه یا مفقودی سرپرست از نفر، بی

 نفر رسیده است.  109749نفر به  68888نفر و سایر علل از 

 

نفر رسیده است. همچنین  387000به  نفر 321657در این دوره محصلین مورد حمایت كمیته امداد امام خمینی از 

 نفر رسیده است.  56807نفر به 64281خمینی از  امام امداد كمیته حمایت مورد تعداد دانشجویان

 

نفر بوده  88040سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه كمیته امداد امام خمینی  6تعداد كودكان زیر  1395در سال 

سال مشمول برنامه  6از كل كودكان زیر  1395رسیده است. در سال نفر  136960به  1398است كه در سال 

اند. این شاخص نفر را پسران تشکیل داده 41061نفر را دختران و  46979امنیت و تغذیه كمیته امداد امام خمینی 

 نفر بوده است. 62195نفر و برای پسران  74765برای دختران  1398در سال 
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 درآمد ساالنه خانوار به تفكیک مناطق جغرافیاییمتوسط هزینه و  -1-10

 سال
 روستایی شهری

 درآمد هزینه خالص درآمد هزینه خالص

1394 .................................  262397 278872 146983 161038 

1395 .................................  284820 317210 156907 176866 

1396 .................................  329525 366848 178670 201842 

1397 .................................  393227 434905 214472 233114 

1398 ...........................  474379 541007 261006 297022 
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

 های ساالنه یک خانوار به تفكیک مناطق جغرافیاییترکیب هزینه -2-10

 سال
 روستایی شهری

 غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل

1394 ................  262397 62431 199967 146983 57778 89205 

1395 ................  284820 66636 218185 156907 59769 97138 

1396 ................  329525 76750 252775 178670 66504 112166 

1397 ................  393227 94505 298722 214472 80246 134226 

1398 .............  474379 117529 356850 261006 102664 158342 
 کار و سرشماری. ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی

 های توزیع درآمد در کشورشاخص -3-10

 ضریب جینی سال

درصد  10سهم 

درصد  10ثروتمندترین به 

 فقیرترین

درصد  20سهم 

درصد  20ثروتمندترین به 

 فقیرترین

 40درصد ثروتمندترین به  40سهم 

 درصد فقیرترین

1394 ................  3851/0 65/12 40/7 01/4 

1395 ................  3900/0 99/12 61/7 10/4 

1396 ................  3981/0 65/13 00/8 26/4 

1397 ................  4093/0 45/14 36/8 41/4 

1398 .............  3992/0 69/13 97/7 25/4 
 ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
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 های شیوع و پوشش بیمه تامین اجتماعینماگر -4-10

 (یتیحمانسبت پشتیبانی )پوشش  ضریب پوشش ضرب شیوع بیمه بیکاری دوره

 5.5 52 1.5  .................................... 1395سال 

 5.5 52.3 1.5  .................................... 1396سال 

 4.8 52.3 1.8  .................................... 1397سال 

 4.6 53.1 1.6  ....................................  1398سال

 5 52.2 1.5  ..................................... 1397بهار 

 4.9 52.5 1.5  .............................. 1397تابستان 

 4.9 52.8 1  ................................... 1397پاییز 

 4.8 52.3 1.8  .............................. 1397زمستان 

 4.7 52.6 1.8  ..................................... 1398بهار 

 4.7 52.8 1.8  .............................. 1398تابستان 

 4.7 53.3 1.7  .................................. 1398پاییز  

 4.6 53.1 1.6  .............................. 1398زمستان 

 4.4 52.8 1.3  .....................................  1399بهار

 4.5 52.6 1.3  ....................... 1399تابستان 
 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.

57T5-10- 57سازمان تأمین اجتماعی بر حسب جنس و به تفكیک نو یو تبع یشدگان اصلتعداد بیمهT57T57عT                                                

 دوره
 

 اجباری جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 13983657 1766342 7641677 9408019 21933596 2595785 11183835 13779620  ......... 1395سال 

 14369684 1868430 7739590 9608020 22319321 2679930 11303024 13982954  .......... 1396سال 

 14556233 1896280 7708908 9605188 22415785 2760741 11268452 14029193  ......... 1397سال 

 14980731 1980162 7946105 9926267 22940513 2853430 11519830 14373260  ......... 1398سال 

 14281325 1818572 7704757 9523329 22306370 2639076 11303327 13942403  ........... 1397هار ب

 14451823 1802314 7715434 9517748 22530592 2628280 11330118 13958398  ..... 1397تابستان

 14509780 1895619 7723909 9619528 22667785 2727818 11379993 14107811  ......... 1397پاییز 

 14556233 1896280 7708908 9605188 22415785 2760741 11268452 14029193  ... 1397زمستان 

 14659548 1869261 7816331 9685592 22518722 2738251 11379823 14118074  ........... 1398بهار 

 14803782 1860334 7878854 9739188 22664950 2737126 11424527 14161653  ... 1398تابستان 

 15010717 1988395 8002866 9991261 22877038 2872461 11568385 14440846  ......... 1398پاییز 

 14980731 1980162 7946105 9926267 22940513 2853430 11519830 14373260  ..... 1398زمستان

 14692179 1891803 7861202 9753005 22466925 2742924 11367567 14110491  ........... 1399بهار 

 14762490 1893150 7957173 9850323 22578371 2762687 11510707 14273394  .1399تابستان 
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 (                     دنبالهسازمان تأمین اجتماعی بر حسب جنس و به تفكیک نوع ) یو تبع یشدگان اصلتعداد بیمه -5-10

 دوره

Pخاص 

 بیمه بیكاری (1)

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 40209993259608 761391 7317724 204775 155572 49203 347790 ........ 1395سال 

 352650 54565 158467 213032 7295796 746690 3273760 4020450 ......... 1396سال 

 309614 64165 182700 246865 7234893 788627 3242539 4031166 ........ 1397سال 

 7927557204938 225942 162392 63550 434878 3277697 4070452 .......  1398سال 

 347084 51849 155354 207203 7376201 759221 3312172 4071393 ..........1397بهار 

 352650 54565 158467 213032 7420123 762646 3324251 4086897 .... 1397تابستان

 352650 54565 158467 213032 7493644 766977 3364020 4130997 ........ 1397پاییز 

 309614 64165 182700 246865 7234893 788627 3242539 4031166 .. 1397 زمستان

 309614 64167 182698 246865 7233841 793219 3247241 4040460 ..........1398بهار 

 373165 67933 182111 250044 7173035 800084 3230963 4031047 .. 1398تابستان 

 373165 67933 182111 250044 7169372 789661 3246951 4036612 ........ 1398پاییز 

 7927557204938 225942 162392 63550 434878 3277697 4070452 .... 1398زمستان

 375647 50855 137570 188425 7083864 783475 3237411 4020886 ..........1399بهار 

 350894 53922 134076 187998 7154736 807987 3293548 4101535 1399تابستان 
 

 دوره

 توافقی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع

 284425 18849 126974 145823  ..... 1395سال 

 301191 10245 131207 141452  ...... 1396سال 

 315045 11667 134307 145974  ..... 1397سال 

 319966 16963 133636 150599  ....  1398سال 

 301760 9438 131040 140478  .......1397بهار 

 305996 8755 131966 140721  . 1397تابستان

 311711 10657 133597 144254  ..... 1397پاییز 

 315045 11667 134307 145974  1397زمستان 

 315719 11604 133553 145157  .......1398بهار 

 314968 8775 132599 141374  1398تابستان 

 323784 26472 136457 162929  ..... 1398پاییز 

 319966 16963 133636 150600  . 1398زمستان

 315235 16791 131384 148175  .......1399بهار 

 310251 7628 125910 133538 1399تابستان
ادان و یمساجد، صن ی، خادمیو گروه یران انفراد، باربی، حرف و مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانیاریشدگان اختمهیخاص شامل: ب یهامیب یهاطرح -1

 باشد.یکم درآمد م یصنف یزنبورداران و کارفرما
 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.
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 های شهری و روستاییهای خانوارترکیب هزینه  -1-10 

 

 2-10مبنا: جدول 

57T6-10- 57شدگان خاص سازمان تأمین اجتماعی بر حسب جنس و به تفكیک نوعتعداد بیمهT  

 دوره

 حرف و مشاغل آزاد جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 4020 2608 611 124 86248 4442 41801 2868  ................. 1395سال 

 402040 260 4660 26 866 44184 428 104  .................. 1396سال 

 401166 242 8862 248 611 48080 4811 0401  ................. 1397سال 

 40042 26 792755 2048 1081424 140 0484 1  ................. 1398سال 

 303726 443302 456047 899349 7376201 759221 3312172 4071393  ...................1397بهار 

 40868 2421 62646 42012 068 4266 4221 282  ............. 1397تابستان

 410 64020 66 4644 18062 4600 402 2601  ................. 1397پاییز 

 401166 242 8862 248 611 48080 4811 0401  ........... 1397زمستان 

 308052 491929 500568 992497 7233841 793219 3247241 4041384  ...................1398بهار 

 40104 206 800084 10 102000 161 06 204  ........... 1398تابستان 

 406612 2461 8661 162 10418 4466 01282 661  ................. 1398پاییز 

 40042 26 792755 2048 1081424 140 0484 1  ............. 1398تانزمس

 347489 508219 577996 1086215 7083864 783475 3237411 4020886  ...................1399بهار 

 383805 536106 618157 1154263 7154736 807987 3293548 4101535  ....... 1399تابستان 
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 شدگان خاص سازمان تأمین اجتماعی بر حسب جنس و نوع بیمه )دنباله(تعداد بیمه -6-10

 

 

 

 دوره

 رانندگان بافندگان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

682122264048201282412  ............1395سال 
616642082046244102820218  ............ 1396سال 
202620200442040010224608  ............1397سال 
295567......283498 101 08048202412  ..........  1398سال 
 33296364777 268186 308124 960780 957731 3049 2527313  ............. 1397بهار 

2008 64282262260618682821012246  ....... 1397تابستان
26204640426216108064684266022200684  ........... 1397پاییز 

202620200442040010224608  ..... 1397زمستان 
 31348062411 251069 297918 934388 931379 3009 2477723  ............. 1398بهار 

046 61142442226022686281282411  ..... 1398تابستان 
01416066 240826286228012626424411  ........... 1398پاییز 

29556759316 236251 283498 101 08048202412  ....... 1398زمستان
 28910758289 230818 277272 905755 902850 2905 2407102  ............. 1399بهار 

 2394160 2893 898275 901168 274110 227140 57706 284846 ...1399تابستان

 دوره

 کارگران ساختمانی نام نویسی شده اختیاری

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 1520775 39481 665186 704667 1520775 39481 665186 704667  .......... 1395سال 

 1617783 39575 713173 752748 1617783 39575 713173 752748  .......... 1396سال 

 1748543 38345 768100 806445 1748543 38345 768100 806445  .......... 1397سال 

 1669552 31182 719257 750439 1669552 31182 719257 750439  .........  1398سال 

 1638470 38889 721582 760471 1638470 38889 721582 760471  ........... 1397بهار 

 1635427 37914 717796 755710 1635427 37914 717796 755710  ...... 1397تابستان

 1684874 38160 740994 779154 1684874 38160 740994 779154  .......... 1397پاییز 

 1748543 38345 768100 806445 1748543 38345 768100 806445  .... 1397زمستان 

 1705297 35652 744741 780393 1705297 35652 744741 780393  ........... 1398بهار 

 1672086 33589 726003 759592 1672086 33589 726003 759592  .... 1398تابستان 

 1659146 31877 717597 749474 1659146 31877 717597 749474  .......... 1398پاییز 

 1669552 31182 719257 750439 1669552 31182 719257 750439  ..... 1398زمستان

 2053702 0 832784 832784 1568530 28181 675185 703366  ........... 1399بهار 

 2074543 2 840435 840437 1593550 27921 684858 712779 ...1399تابستان
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 (دنبالهبیمه ) شدگان خاص سازمان تأمین اجتماعی بر حسب جنس و نوعتعداد بیمه -6-10

 

 دوره

 کارفرمای صنفی زنبورداران و صیادان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 78246 2064 33569 35633 7405 81 3174 3255  ....... 1395سال 

 96624 2851 41803 44654 7659 82 3231 3313  ....... 1396سال 

 214051 8423 98908 107331 7679 79 3137 3216  ....... 1397سال 

 235250 10352 111502 121854 7509 73 3018 3091  ......  1398سال 

 111234 2983 47578 50561 7695 84 3223 3307  ........ 1397بهار 

 121112 3207 51420 54627 7669 82 3179 3261  ... 1397تابستان

 119583 3654 51366 55020 7567 79 3119 3198  ....... 1397پاییز 

 214051 8423 98908 107331 7679 79 3137 3216  . 1397زمستان 

 218860 8888 102163 111051 7636 77 3101 3178  ........ 1398بهار 

 224568 9453 105277 114730 7596 77 3072 3149  . 1398تابستان 

 230766 10047 109232 119279 7552 74 3048 3122  ....... 1398پاییز 

 235250 10352 111502 121854 7509 73 3018 3091  .. 1398زمستان

 240694 10868 115491 126359 7468 73 2996 3069  ........ 1399بهار 

 247837 11478 120298 131776 7438 73 2973 3046 ...1399تابستان
 گردد.می شمارش خاص شیت در و جدا توافقی و خادمین مساجد از گروهی و انفرادی باربران -1

 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.

 دوره

Pباربران

 خادمین مساجد (1)

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 78775 2529 28954 31483 132625 1 50042 50043  .......1395سال 

 82557 2754 30374 33128 117154 1 47325 47326  ....... 1396سال 

 84893 2804 31230 34034 112158 1 46030 46031  .......1397سال 

 78602 2508 28726 31234 107163 1 44485 44486  .....  1398سال 

 81097 2694 29864 32558 115413 1 46825 46826  ........ 1397بهار 

 82799 2728 30360 33088 113847 1 46282 46283  .. 1397تابستان

 83642 2772 30761 33533 112992 0 46153 46153  ...... 1397پاییز 

 84893 2804 31230 34034 112158 1 46030 46031  1397زمستان 

 80066 2589 29638 33151 110599 1 45662 45663  ........ 1398بهار 

 82440 2670 30236 32906 109332 1 45214 45215  1398تابستان 

 80859 2588 29624 32212 107930 1 44784 44785  ...... 1398پاییز 

 78602 2508 28726 31234 107163 1 44485 44486  .. 1398زمستان

 75914 2410 27896 30306 105693 1 43924 43925  ........ 1399بهار 

 74863 2373 27338 29711 104430 1 43508 43509 ...1399تابستان
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57T7-10- 57سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نو یو تبع یران اصلیبگیتعداد مستمرT57Tع 

 جمع  دوره
 اصلی

 تبعی
 بازمانده از کار افتاده بازنشسته جمع 

 57199353236983 1630951 133607 1472425 2482952  ........................ 1395سال 

 2605022 1567284 137866 1767182 3472332 6077354  ........................ 1396سال 

 2786698 1660808 141830 1926463 3729101 6515799  ........................ 1397سال 

 2938135 1742334 144202 2067869 3954405 6892540  ......................  1398سال 

 2671417 1588978 138579 1810938 3538495 6209912  ......................... 1397بهار 

 2705872 1611581 139597 1845556 3596734 6302606  ................... 1397تابستان

 2736697 1635830 140629 1882645 3659104 6395801  ....................... 1397پاییز 

 2786698 1660808 141830 1926463 3729101 6515799  ................. 1397زمستان 

 2858861 1684780 142177 1978472 3805429 6664290  ......................... 1398بهار 

 2897717 1706138 143058 2013017 3862213 6759930  .................. 1398تابستان 

 2921174 1725688 143568 2039720 3908976 6830150  ....................... 1398پاییز 

 2938135 1742334 144202 2067869 3954405 6892540  ................... 1398زمستان

 70519664051542 2125543 143046 1782953 3000424  ......................... 1399بهار 

 2960479 1808075 141408 2127881 4077364 7037843  ............. 1399تابستان 
 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.

 

 

 شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعیتعداد بیمه -2-10

 
 

 7-10مبنا: جدول 
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57T8-10- 57جنس به تفكیک وضعیت بیم ر برحسبیان و عشایکشاورزان، روستائ یمه اجتماعیاعضای صندوق ب تعدادT57Tه 

 دوره
 بگیرمستمری شدهبیمه جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 493 32936 33429 235192 1227696 1462888 235685 1260632 1496317  ................. 1395سال 

 1297 58298 59595 256759 1259691 1516450 258056 1317989 1576045  ................. 1396سال 

 2700 93647 96347 295095 1338474 1633569 297795 1432121 1729916  ................. 1397سال 

 3441 107486 110927 337016 1439001 1776017 340457 1546487 1886944  ................  1398سال 

 1909 75707 77616 261027 1262126 1523153 262936 1337833 1600769  .................. 1397بهار 

 2225 83368 85593 268167 1274646 1542813 270392 1358014 1628406  ............. 1397تابستان

 2464 88645 91109 278151 1298983 1577134 280615 1387628 1668243  ................. 1397پاییز 

 2700 93647 96347 295095 1338474 1633569 297795 1432121 1729916  ........... 1397زمستان 

 2880 97442 100322 303739 1359108 1662847 306619 1456550 1763169  .................. 1398بهار 

 3049 100444 103493 313018 1380782 1693800 316067 1481226 1797293  ........... 1398تابستان 

 3172 102704 105876 323604 1408380 1731984 326776 1511084 1837860  ................. 1398پاییز 

 3441 107486 110927 337016 1439001 1776017 340457 1546487 1886944  ............ 1398زمستان

 3707 112077 115784 345581 1457907 1803488 349288 1569984 1919272  .................. 1399بهار 

 3928 116300 120228 358721 1484528 1843249 362649 1600828 1963477  ........ 1399تابستان 

 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.
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57T10-9- 5357بگیرانمستمریTP57TT57T

(1)
P53T57T 57بر حسب جنس و نوع بیم یکشور یصندوق بازنشستگT57Tه 

 جمع  بازنشسته از کار افتاده
 دوره

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

5301   ............ 1395سال  1325386 916791 408595 1075797 688375 387422 12447 7146

  ............ 1396سال  1372146 943434 428712 1114558 707894 406664 12749 7134 5615

  ............ 1397سال  1429861 976867 452994 1163186 733586 429600 13164 7230 5934

  ...........  1398سال  1477491 1002783 474708 1203785 753021 450764 13487 7225 6262

  ............. 1397بهار  1371124 942694 428430 1113217 706834 406383 12695 7108 5587

  ........1397تابستان 1374270 944896 429374 1115429 708160 407269 12912 7181 5731

  ............ 1397پاییز  1414094 965629 448465 1152127 726349 425778 13030 7188 5842

  ...... 1397زمستان  1429861 976867 452994 1163186 733586 429600 13164 7230 5934

  ............. 1398بهار  1424320 972670 451650 1160059 731021 429038 13086 7169 5917

  ...... 1398تابستان  1428528 975788 452740 1161713 731889 429824 13192 7187 6005

  ............ 1398پاییز  1467830 996248 471582 1198418 750099 448319 13255 7179 6076

  ....... 1398زمستان 1477491 1002783 474708 1203785 753021 450764 13487 7225 6262

  ............. 1399بهار  1473045 999336 473709 1199484 749604 449880 13411 7179 6232

6321 7147 13468 450079 747965 1198044 474332 1000599 1474931   ... 1399تابستان 

 بگیر معادل حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوری است.مستمری -1
 شود.یها برقرار موراث آن یشان در صورت داشتن وارث، براشدگان است که مستمری، پرونده فوتیو بازنشسته متوف یمنظور از تعداد شاغل متوف -2
 بیمه شده اصلی معادل شاغل کسورپرداز در صندوق بازنشستگی کشوری است. -3

 وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ: 
  

Pشده اصلیبیمه

 P(2)یشاغل متوف یبازنشسته متوف (3)
 دوره

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

  .................... 1395سال  60809 54706 6103 176333 166564 9769 1098071 ... ...

  .................... 1396سال  61025 54960 6065 183814 173446 10368 1057522 ... ...

  .................... 1397سال  61354 55168 6186 192157 180883 11274 1031755 521875 509880

  ..................  1398سال  61382 55205 6177 198837 187332 11505 1008668 508082 500586

  ..................... 1397بهار  60916 54878 6038 184296 173874 10422 1260000 ... ...

  ............... 1397تابستان 60605 54720 5885 185324 174835 10489 989509 ... ...

  ................... 1397پاییز  60954 54915 6039 187983 177177 10806 989509 ... ...

  ............. 1397زمستان  61354 55168 6186 192157 180883 11274 1031755 521875 509880

  ..................... 1398بهار  60956 54898 6058 190219 179582 10637 1000132 498805 501327

  ..............1398تابستان  61042 54965 6077 192581 181747 10834 1005925 507828 498097

  ................... 1398پاییز  61131 55055 6076 195026 183915 11111 995854 504230 491624

  ............... 1398زمستان 61382 55205 6177 198837 187332 11505 1008668 508082 500586

  ..................... 1399بهار  61114 55018 6096 199036 187535 11501 1073782 537333 536449

469755 457267 927022 11822 190412 202234 6110   ......... 1399تابستان  61185 55075
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 بازنشستگی کشورهای پوشش و پشتیبانی صندوق نماگر -10-10

 دوره (یتینسبت پشتیبانی )پوشش حما ضریب پوشش

    .......................................................... 1395سال 
    .......................................................... 1396سال 

4 7/0   .......................................................... 1397سال 
    ........................................................  1398سال 
    ........................................................... 1397بهار 

4/4 8/0   ..................................................... 1397تابستان

4 7/0   ......................................................... 1397پاییز 

4 7/0   .................................................... 1397زمستان 

4 7/0   ........................................................... 1398بهار 

3/4 7/0   .................................................... 1398تابستان 

4 7/0   ......................................................... 1398پاییز 

4 0.7   ..................................................... 1398زمستان

  ........................................................... 1399بهار  0.7 4

  ......................................... 1399تابستان  0.7 4

 ماخذ: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.  

 

57T11-10- 57برحسب جنس به تفكیک نوع معلولیت یستیافراد تحت پوشش سازمان بهزT                                                           )نفر( 
 کل بینایی حرکتی جسمی

 سال
 جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن

185710 335505 521215 48713 91495 140208 480773 836958 1317731 1395.................... 

197503 353349 550852 54288 100884 155172 518325 895798 1414123 1396 .................... 

228059 389583 617642 64458 116616 181074 596204 993909 1590113 1397.................... 

244103 411063 655166 71297 127458 198755 644693 1065782 1710475 1398 ................  
 

 ذهنی یروان شنوایی صوت و گفتار
 سال

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

1182 18841 30670 424 10861 183035 400 0208 103608 12684 212148 8 1395 .......  
1881 281 48812 802 11268 190800 6 2 114466 124 22108 4021 1396 .......  
248 42 70244 848 1211 208836 4228 88211 130494 14640 2 8182 1397 .......  

  95824   219665   142796    1398 .....  
 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور.
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 کشور   یستینه مستمر از سازمان بهزیافت کننده کمک هزیدرهای مددجوی خانوار -12-10

کمک هزینه امداد 

 کودکان

حق پرستاری افراد 

 ضایعه نخاعی
 سال جمع  اجتماعی توانبخشی

8387 16662 323530 178403 502846 1395 ........................  

8229 16878 325170 180012 505928 1396 ........................  

16145 24389 786057 251199 1077790 1397 ........................  

17054 26143 1006679 255692 1305568 1398  ..................  

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 
 

 کشور بر حسب جنس یستیسالمندان تحت پوشش سازمان بهز -13-10

 سال جمع  مرد زن

308007 300643 608650 1395 .............................................  

316632 301097 617729 1396 .............................................  

367751 344817 712568 1397 .............................................  

380766 408121 788887 1398  ....................................  

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 
 

 کشور یستیتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهز -14-10

 یاجتماع یخدمات مشاوره و مددکار توانیخدمات پیشگیری از کم

 سال
 یمشاوره حضور مشاور )مشاوره تلفنی( یصدا چشم یتنبل یگاه غربالگریپا کیمشاوره ژنت

های کلینیک

مددکاری 

 اجتماعی

26  74 1945  1395 .....................  

262  74 2310  1396 .....................  

2  74 2819  1397 .....................  

  72 3062  1398  ................  
 

 یتوانپزشك یهاواحد
 سال

 جمع یوتراپیزیف کاردرمانی یگفتاردرمان بینایی سنجی یسنجییشنوا یفن یارتوپد

18 66 47 72 82 130 415 1395 ......................  

18 66 47 72 82 130 415 1396 ......................  

9 60 36 83 95 125 408 1397 ......................  

       1398  ................  

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور. 
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57T15-10- 57                                                                                                           فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی کشورT  

 جمع های بهزیستیدر خانه در خانواده
 دوره

 جمع پسر دختر جمع پسر دختر جمع پسر دختر

... ... 160 ... ... 8 ... ... 24   ............ 1395سال 

... ... 1821 ... ... 10464 ... ... 2628   ............ 1396سال 

... ... 16064 ... ... 10118 ... ... 26182   ............ 1397سال 

      ... ...    .......  1398سال 

 ماخذ: سازمان بهزیستی کشور.
 
 
 

 ننده کمک هزینه مستمر سازمان بهزیستی کشورکی مددجوی دریافتهاخانوار -3-10

 
 12-10مبنا: جدول 
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57T16-10- 57های سنجنس و به تفكیک گروه ت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسبیحما مورد بگیرمعیشت انیمددجوT57T57یT                                       

 سال
 ساله 20-29 سنی گروه ساله 15-19 سنی گروه الهس 5-14گروه سنی  الهس 0-4گروه سنی 

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

1395 ............. 80040 39893 40147 100289 49911 50378 328977 170185 158792 189084 137342 51742 

1396 ............. 30086 13689 16397 236060 114578 121482 159141 81826 77315 200792 179354 21438 

1397 ............. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1398  ........  149576 ... ... 265409 ... ... 344351 ... ... ... ... ... 

 

 سال
 تربیشساله و  60 سنی گروه ساله  50-59 سنی گروه الهس 40-49گروه سنی  ساله 30-39گروه سنی 

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

1395 ..........  416071 363191 52880 507626 409156 98470 85933 60281 25652 1291084 792507 498577 

1396 ..........  244379 231874 12505 258295 230436 27859 33895 277649 56246 1331765 858105 473660 

1397 ..........  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1398  .......  ... ... ... ... ... ... 528753 ... ... 1639091 ... ... 

 ماخذ:  کمیته امداد امام خمینی )ره(.

 

22T17-10-)22مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )رهT57T 2257T57TT57T به تفكیک مناطق جغرافیایی 

Pروستایی

(1)
 جمع شهری 

 سال
 خانوار نفر خانوار نفر خانوار نفر

1011248 611704 619503 360271 1630751 971975 1395 ....................  

1017042 616799 732854 426190 1749896 1042989 1396 ....................  

... ... ... ... ... ... 1397 ....................  

971238 745066 667853 539333 1639091 1284399 1398  ...............  
 گیرد.میعشایر را نیز در بر -1

 کمیته امداد امام خمینی )ره(.ماخذ: 
 

          به تفكیک مناطق جغرافیایی                                                                                                      57Tامام خمینی )ره(57Tخانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد -18-10

Pروستایی

(1)
 سال جمع شهری 

47426 7846 55272 1395 ...................................................................  

9384 22365 31749 1396 ..................................................................... 

... ... ... 1397 ..................................................................... 

95060 30822 125882 1398  ........................................................  
 گیرد.می( عشایر را نیز در بر1

 کمیته امداد امام خمینی )ره(.ماخذ: 
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57T19-10- 57مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( برحسب عل تعداد خانوارT57Tت 

 جمع سال

بی 

سرپرستی به 

علت فوت 

 سرپرست

ازکارافتادگی 

 سرپرست

بیماری 

 سرپرست

بی 

سرپرستی 

به علت 

 طالق

معلولیت 

 سرپرست

بی سرپرستی به 

علت متارکه یا 

مفقودی 

 سرپرست

 سایر  بدسرپرستی

1395 ..............  1581609 757752 513049 91923 132930 7572 7275 2220 68888 

1396 ..............  1517904 743241 484940 71716 138550 4466 4521 1963 68507 

1397 ..............  2042506 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1398  .........  2276015 1095105 524217 243199 281211 7386 9489 5659 109749 

 ماخذ: کمیته امداد امام خمینی )ره(.

 

57T20-10- 57محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( به تفكیک مناطق جغرافیایT57Tی 

 روستایی شهری جمع سال

1395.............................................  321657 162280 159377 

1396 .............................................  311443 166272 145171 

1397.............................................  ... ... ... 

1398 .....................................  387000 209611 177389 

 )ره(.ینیته امداد امام خمیماخذ: کم

57T21-10- 57دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( بر حسب جنT57Tس 
 مرد زن جمع سال

1394.........................................................................  ... ... ... 

1395.........................................................................  64281 37718 26563 

1396 .........................................................................  57126 33081 24045 

1397.........................................................................  ... ... ... 

1398 ............................................................  56807 36734 20073 

 )ره(.ینیته امداد امام خمیماخذ: کم

 سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی )ره( 6کودکان زیر -23-10

 جمع  دوره

 بر حسب حمایت بر حسب جنس بر حسب اقامت

 پسر دختر روستایی شهری
مورد حمایت کمیته امداد 

 امام خمینی )ره(

غیر مورد حمایت کمیته 

 امداد امام خمینی )ره(

 70829 17211 41061 46979 54015 34025 88040  ................. 1395سال  

 80451 19549 46639 53361 61353 38647 100000  ................... 1396سال 

 ... ... ... ... ... ... ...  ................... 1397سال 

 123678 13282 62195 74765 76866 60094 136960  ............... 1398 سال

 ماخذ: کمیته امداد امام خمینی )ره(
 


