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 پیشگفتار

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

ار و اطالعات، کیفیت و گستردگی نظام تولید آم شرفت و توسعه بایانگر این واقعیت است که میزان پیهای مختلف بدر کشور یافتگیروند توسعه

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

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

  ست.یر نیپذبهنگام امکان

ین امر توجه به اآید. های صحیح در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیش نیازی برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه به حساب میآمار

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

امل مشکالت موجود در کشور کمک های اجتماعی و فرهنگی به شناخت کدرست در جامعه و توسعه آن قدم برداریم. تولید و ارائه شاخص

نماید یگیران کمک مریزان و تصمیمنماید و با ارایه تصویری از وضعیت جامعه و تغییرات آن در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی به برنامهیم

 اتوان گفت: در عصر حاضر تحوالت شتابان جامعه، شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع رهای مناسبی اتخاذ نمایند. در واقع میتا بتوانند راهکار

 ،هنگام نموده است. از این حیث گذاران مربوطه را بیش از هر زمانی نیازمند اطالعات آماری متقن و بهریزان و سیاستنیز متاثر ساخته و برنامه

در جهت زان یربرنامهگذاران و سیاستتواند به یمدت م کوتاه یزمان یهادر بازه اجتماعی و فرهنگی یها، رصد و انتشار شاخصیآورجمع

 د.یق کمك نمایهدفمند و دق یزیربرنامه

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

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

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

آمار  از طریق سایت مرکزمذکور است. نشریه  یبر اطالعات فصلبا تکیه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی ، زنان و خانواده

 طور مستمر روزآمد خواهد شد. به هر فصل دسترسی است و قابل www.amar.org.irایران به آدرس 

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

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

 ن زادهیجواد حس                                                                                         

 سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس معاون 

 رئیس مرکز آمار ایران                                                                                              
  

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

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

 ند.یر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول گوییتغازدواج بار اول: 

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

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

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

  .است شده

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

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

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

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

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

ت یا کشور، جمعیبخش، شهرستان، استان  یهاك از محدودهیدر هر  یت ساکن در نقاط شهریمنظور از جمع :یت ساکن در نقاط شهریجمع

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

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

شور، ا کیدهستان، بخش، شهرستان، استان  یهاك از محدودهیدر هر  ییت ساکن در نقاط روستایمنظور از جمع :ییروستات ساکن در نقاط یجمع

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

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

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

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

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



 

 داد رویداد ازدواج گذشته است.که از زمان رخ یکامل یهاتعداد سال :طول مدت ازدواج 

گردد. در  یاتیبرگشت اعمال ح رقابلیمنجر به توقف غرات، ییاز تغ یاهریجاد زنجیا بعد از ایم و بالفاصله و یکه به طور مستق یعامل :علت مرگ

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

 کننده ثبت خواهد شد. 

 بدون امکانهای حیاتی پس از تولد وقف کارکردده رخ دهد (تزن تولدحیاتی که هر زمانی بعد از از بین رفتن دائمی همۀ عالیم  :فوت (مرگ)

 احیا) 

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

 ساله) و سالخوردگان  ١٥ - ٦٤ت یساله)، بزرگساالن (جمع ٠-١٤ت ی؛ کودکان (جمعیمنظور سه گروه عمده سن :تیجمع یعمده سن های گروه

 تر) است.شیساله و ب ٦٥(

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

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

 شود. ن میییسکونت دائم فرد متوفی تعن محل یی (شهر/روستای) آخریایحسب مکان جغرافبر ی:یمرگ شهری و روستا

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

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

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

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

صل میزان طالق متأهالن سیم ١٢داده در  ضرب تعداد طالق رخ: از حا بر جمعیت زنان متأهل در میانۀ همان  ماه منتهی به بازۀ مورد نظر، تق

 آید.بدست می ١٠٠٠بازۀ زمانی، در 

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

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

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

 زمانی مقطع همان در منطقه یا کشور همان جمعیت کل به معین زمانی مقطع یک در را منطقه یا کشور یک شهری مراکز در ساکن جمعیت

 دهد.می نشان

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

 شود.ضرب می ١٠٠نوزادان دختر در همان سال، که در عدد 

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

صورت بریر ایشود و در غن مییی، تعاندکردهها که رویداد را اعالم سکونت هر کدام از آن سان  شخاص  ر اعالمیمبنای آدرس  کنندگان (اعم از ا

 گردد. ا حقوقی) مشخص میی یقیحق
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 گزیده اطالعات:

کشور  تیبر آن، جمع یمتک یتیجمع یهاینیبشیو پ ١٣٩٥نفوس و مسکن سال  یسرشمار جیبراساس نتا

 است.  افتهی شیافزا ١٤٠٠هزار نفر در سال  ٨٤٩٧١به  ١٣٩٦هزار نفر در سال  ٨١٠٧٠از 

 ١٣٩٩در سال  ١٠٦٫٤به  ١٣٩٦در سال  ١٠٦٫١در بدو تولد از  ینسبت جنس یمورد بررس دوره یط در

بوده است که نسبت به فصل زمستان  ٤/١٠٦رقم  ١٤٠٠در بدو تولد در بهار  یاست. نسبت جنس افتهی افزایش

  واحد کاهش داشته است. ٦/٠، ١٣٩٩

 

است که نشان دهنده  دهیرس ١٣٩٩نفر در سال  ١١١٤١٢٨به  ١٣٩٦ نفر در سال ١٤٨٧٩١٣ثبت شده از  یهاتعداد والدت

 ١٤٠٠تکرار شده است. در فصل بهار  ییو روستا یدر هر دو مناطق شهر یفرزندآور یکاهش ی. الگوباشدیم ینزول یروند

 شینفر افزا ١٢٧٤٤تعداد  ١٣٩٩با فصل زمستان  سهیمقا راست که د دهیرسنفر  ٢٦٩٧٤٨ثبت شده به  یهاتعداد والدت

 است. یافته نفر کاهش ١٠٨١٦و نسبت به فصل مشابه سال قبل تعداد 

 ٣٩٥٢٣١به  ١٣٩٦نفر در سال  ٣٧٦٧٣١ثبت احوال کشور از  یهاثبت شده براساس داده یهاتعداد فوت

نفر و در  ٢٢٣٩٧٦به  ٢١٠٦٩١رقم در مردان از  نیاست. در دوره مذکور ا افتهی شیافزا ١٣٩٨نفر در سال 

رابر ثبت شده ب گانتعداد فوت شد ١٣٩٩است. در تابستان  دهینفر رس ١٧١٢٥٥نفر به  ١٦٥٩٨٧زنان از 

 . دهندیم لینفر را زنان تشک ٥٦٩٠٩ها را مردان و نفر آن ٧٣٩٧٠تعداد  نینفر بوده است که از ا ١٣٠٨٧٩

سن مردان  نیانگیاست. م دهیرس ١٣٩٨ سالدر  ٦٥٫٣به  ١٣٩٦در سال  ٦٣٫٨فوت شدگان از  یسن نیانگیم

 سالدر  ٦٨٫٣و  ٦٤٫٧به  بیاعداد به ترت نیبوده است که ا ٦٥٫٤و زنان  ٦٢٫٥، ١٣٩٦فوت شده در سال 

 است. دهیرس ١٣٩٨

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

مورد بوده است که نسبت به  ٤١٧٥٧و  ١٥٨٩٩٢برابر  بیبه ترت ١٤٠٠ازدواج و طالق در بهار  دادیتعداد رو

 بیفصل مشابه سال قبل به ترتکاهش و نسبت به درصد  ٨/١٩درصد افزایش و  ٠/١٧به ترتیب  ١٣٩٩زمستان 

 است.  افتهی شیدرصد افزا ٤/١٦و  ٦/٢٣

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

 نیسال بوده است. همچن ٢٣٫٢سال و در زنان  ٢٧٫٦ازدواج در مردان  نیسن در اول نیانگیدر کل کشور م ١٤٠٠

 بوده است.  ٦/٢٤و در زنان  لسا ٧/٢٩در مردان  ١٤٠٠بهار  یزدواج براسن در زمان ا نیانگیم

سال ثبت  ١٤تا  ١٠مورد ازدواج دختر  ٩٧٥٣سال و  ١٥ ریمورد پسر ز ٦ازدواج تعداد  بیبه ترت ١٤٠٠بهار  در

 نیرقم در ب نیمورد بوده است ا ٩٤٤٤٢سال و برابر  ٢٠-٢٩ یازدواج در مردان در بازه سن نیشتریشده است. ب

 مورد بوده است. ٦٨٤٠٠سال و برابر  ٢٠-٢٩ یزنان در بازه سن

مورد و در زنان  ١٨٤٠٤ساله و برابر  ٣٠ - ٣٩ یطالق در مردان در بازه سن دادیرو نیشتریب ١٤٠٠در بهار 

 بیبه ترت ١٤٠٠مورد بوده است. در فصل بهار  ١٥٥٦٥و برابر  یبازه سن نیطالق در هم دادیرو نیشتریب زین

مورد طالق دختران  ١٧٢ساله و تعداد  ١٥ - ١٩ یمورد طالق مردان و زنان در بازه سن ٣٠٤٤و  ١٤٧تعداد 

 ساله ثبت شده است. ١٠ - ١٤ یدر بازه سن
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 (هزار نفر)                               یعمده سنی و به تفکیک مناطق جغرافیای هاي گروهحسب جنس و جمعیت بر بینیپیش -1-1

 جمع سال
 مناطق جغرافیایی سنی هاي گروه جنس

 زن مرد
نسبت 
 جنسی

0-14 
 سال 

15-64 
 سال

سال و  65
 تربیش

 روستایی شهري
نسبت 
 یشهرنشین

 ٧٤٫٤ ٢٠٧٨٩ ٦٠٢٨١ ٤٩٧٨ ٥٦٣٨٢ ١٩٧١٠ ٦/١٠٢ ٤٠٠٢٢ ٤١٠٤٩ ٨١٠٧٠  ........  ١٣٩٦سال

 ٧٤٫٧ ٢٠٧٥٤ ٦١٣٢٩ ٥١١٦ ٥٦٨٩٠ ٢٠٠٧٨ ٤/١٠٢ ٤٠٥٤٦ ٤١٥٣٨ ٨٢٠٨٤  ........  ١٣٩٧سال

 ٧٥٫١ ٢٠٧٠٨ ٦٢٣٦٧ ٥٢٨٢ ٥٧٣٩٢ ٢٠٤٠٠ ٣/١٠٢ ٤١٠٥٧ ٤٢٠١٨ ٨٣٠٧٥  ........ ١٣٩٨سال 

 ٤/٧٥ ٢٠٦٤٨ ٦٣٣٩٠ ٥٤٧٥ ٥٧٨٨٨ ٢٠٦٧٣ ٢/١٠٢ ٤١٥٥٣ ٤٢٤٨٤ ٨٤٠٣٨  ........ ١٣٩٩سال 

 ٧٥٫٨ ٢٠٥٧٥ ٦٤٣٩٧ ٥٦٩٣ ٥٨٣٨٦ ٢٠٨٩٢ ١٠٢٫١ ٤٢٠٣٤ ٤٢٩٣٧ ٨٤٩٧١  ........ ١٤٠٠سال 

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

 جمعیت برحسب جنس  بینیپیش -1-1
 

 

 1-1 مبنا: جدول
 

 عمده سنی  هاي گروهجمعیت برحسب  بینیپیش -2-1
                                                                                                                               

 

 1-1 مبنا: جدول

38000
39000
40000
41000
42000
43000
44000

1396 1397 1398 1399 1400

زن مرد













1396 1397 1398 1399 1400

ساله 14-0 ساله64-15 ترساله و بیش65

 (هزار نفر)  

 (هزار نفر)         
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 ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هايوالدتنسبت جنسی در بدو تولد، میزان ناخالص والدت و تعداد  -2-1

 شرح
جنسی در بدو نسبت 

 تولد
میزان 

ناخالص 
 والدت

 ثبت شده هايوالدتتعداد 

 دختر پسر جمع
 روستایی شهري

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع روستایی شهري جمع

 ١٦٧٣٣٦ ١٧٧٠٢٩ ٣٤٤٣٥٥ ٥٥٤٤٤٧ ٥٨٩١١١ ١١٤٣٥٥٨ ٧٢١٧٧٣ ٧٦٦١٤٠ ١٤٨٧٩١٣ ١٨٫٨ ١٠٥٫٨ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫١  ......... 1396سال 

 ١٥٤٨٩٩ ١٦٣٦٩٥ ٣١٨٥٩٤ ٥٠٧٥٥٣ ٥٤٠٣٧٢ ١٠٤٧٩٢٥ ٦٦٢٤٥٢ ٧٠٤٠٦٧ ١٣٦٦٥١٩ ٠/١٧ ١٠٥٫٧ ١٠٦٫٥ ١٠٦٫٣  ......... 1397سال 

 ١٣٩٨٢٧ ١٤٨٦١١ ٢٨٨٤٣٨ ٤٣٩٨٢٢ ٤٦٧٨٧٢ ٩٠٧٦٩٤ ٥٧٩٦٤٩ ٦١٦٤٨٣ ١١٩٦١٣٢ ١٤٫٨ ١٠٦٫٤ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫٤  .........  1398سال

 ١٣٣٧٣٥ ١٤٢٧٥٢ ٢٧٦٤٨٧ ٤٠٥١٩٨ ٤٣٢٣٨٨ ٨٣٧٥٨٦ ٥٣٨٩٥٩ ٥٧٥١٦٩ ١١١٤١٢٨ ٦/١٣ ٩/١٠٦ ٣/١٠٧ ٤/١٠٦  .......... 1399سال

 ٣٤٧٨١ ٣٧٠٧٩ ٧١٨٦٠ ١٠٩٧١٨ ١١٧٨١٢ ٢٢٧٥٣٠ ١٤٤٤٩٩ ١٥٤٨٩٠ ٢٩٩٣٨٩ ١٦٫٤ ١٠٦٫٦ ١٠٧٫٤ ١٠٧٫٢  .......... 1398بهار 

 ٣٥٨٧٣ ٣٨١٣٨ ٧٤٠١١ ١١٧٠١٠ ١٢٤١٤٨ ٢٤١١٥٨ ١٥٢٨٨١ ١٦٢٢٨٦ ٣١٥١٦٧ ١٥٫٨ ١٠٦٫٣ ١٠٦٫١ ١٠٦٫٢ .....1398تابستان

 ٣٥١٢٧ ٣٧١٨٢ ٧٢٣٠٩ ١٠٩٩٣٢ ١١٦٥٥٣ ٢٢٦٤٨٥ ١٤٥٠٥٩ ١٥٣٧٣٤ ٢٩٨٧٩٣ ١٥٫٣ ١٠٥٫٩ ١٠٦٫٠ ١٠٦٫٠  ....... 1398پاییز  

 ٣٤٠٤٦ ٣٦٢١٢ ٧٠٢٥٨ ١٠٣١٦٢ ١٠٩٣٥٩ ٢١٢٥٢١ ١٣٧٢١٠ ١٤٥٥٧٣ ٢٨٢٧٨٣ ١٤٫٨ ١٠٦٫٤ ١٠٦٫٠ ١٠٦٫١  ... 1398زمستان 

 ٣٣٨٤٩ ٣٦٠١٧ ٦٩٨٦٦ ١٠١٩٣٩ ١٠٨٧٥٩ ٢١٠٦٩٨ ١٣٥٧٨٨ ١٤٤٧٧٦ ٢٨٠٥٦٤ ١٤٫٥ ١٠٦٫٤ ١٠٦٫٧ ١٠٦٫٦  ........ 1399بهار  

 ٣٥٠٥٦ ٣٧٤٦٥ ٧٢٥٢١ ١٠٩٧٥٥ ١١٧٧٨٣ ٢٢٧٥٣٨ ١٤٤٨١١ ١٥٥٢٤٨ ٣٠٠٠٥٩ ٣/١٤ ٩/١٠٦ ٣/١٠٧ ٢/١٠٧  .... 1399تابستان

 ٣٣٦٢٨ ٣٥٤٨١ ٦٩١٠٩ ١٠٠٥٦٤ ١٠٦٨٥٥ ٢٠٧٤١٩ ١٣٤١٩٢ ١٤٢٣٣٦ ٢٧٦٥٢٨ ٠/١٤ ٥/١٠٥ ٣/١٠٦ ١/١٠٦  ....... 1399پاییز  

 ٣١٤٧٢ ٣٤١٠٢ ٦٥٥٧٤ ٩٢٦٩٩ ٩٨٧٣١ ١٩١٤٣٠ ١٢٤١٧١ ١٣٢٨٣٣ ٢٥٧٠٠٤ ٦/١٣ ٤/١٠٨ ٥/١٠٦ ٠/١٠٧  ... 1399زمستان 

 ٣٢٠٥٦ ٣٣٩٨٧ ٦٦٠٤٣ ٩٨٦٥٩ ١٠٥٠٤٦ ٢٠٣٧٠٥ ١٣٠٧١٥ ١٣٩٠٣٣ ٢٦٩٧٤٨ )١(٠٠٠ ٠/١٠٦ ٥/١٠٦ ٤/١٠٦  .......... 1400بهار

 صورت ماهیانه یا فصلی وجود ندارد.ها بهماهه منتهی به هر ماه پیش از نهایی شدن محاسبات امکان ارائه این میزان12هاي ) به دلیل تغییر در شیوه محاسبه میزان1
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 سنی مادران و پدران      هاي گروهجاري ثبت شده برحسب  هايوالدتتعداد  -1 -3 

 شرح

 جاري ثبت شده برحسب گروه سنی مادران  هايوالدت

کمتر از 
 سال 15

19-15 
 ساله

24-20 
 ساله

29-25 
 ساله

34-30 
 ساله

39-35 
 ساله

44-40  
 ساله

49-45 
 ساله

ساله  49
 و بیشتر

 نامشخص

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

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

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

 ٧٤٦٨ ٣٠٩ ٣٠٨٥ ٤٣١١٩ ١٧٢٧٣٧ ٢٩٧٤٦٦ ٢٩٣٧٥٨ ٢٠٠٣٩٠ ٦٦٨٨٧ ١٣٤٦  ................. 1399سال

 ١٧٦٥ ٨٧ ٧٣٩ ٩٥٦٤ ٤٠٠٩٦ ٧٥٨١٧ ٧٩٩٩٤ ٥٤٢٨٧ ١٨٠٤٦ ٣٤٨  ................. 1398بهار 

 ٢٠٢٨ ٦٩ ٨٢٨ ١١١٨٨ ٤٦٤٨٣ ٨٤٥٠٧ ٨٧٥٥٠ ٥٨٨٣٦ ١٩٤١٢ ٣٧٠  .......... 1398تابستان 

 ٢٠١٦ ٦٤ ٨٤١ ١١٣١٤ ٤٥٦٠٥ ٧٩١٨٣ ٨١٦٢٦ ٥٥٩٢٣ ١٨٢٨٨ ٣٢٨  .............. 1398پاییز  

 ١٩٩٥ ٦٥ ٧٩٣ ١٠٥٢٨ ٤٢٤٠٨ ٧٥٧٧٢ ٧٦٩٨٣ ٥٢٩٦٧ ١٧٨٦٤ ٣٤٥  .......... 1398زمستان 

 ١٦٥٠ ٨٢ ٧٣٦ ٩٧٦٢ ٤٠٠٨١ ٧١٧٧٥ ٧٢٠٨٥ ٤٩٧٩٧ ١٦٥٦٨ ٣٤٦  ................. 1399بهار 

 ٢٠٧٠ ٨٣ ٨٣٢ ١١٥٥٦ ٤٧١٩٢ ٨٢٦٢١ ٨٠٢٤٣ ٥٣٦٨٨ ١٧٨٢٣ ٣٦٤  .......... 1399تابستان 

 ١٩٧٢ ٨٥ ٧٨٩ ١١٢٧٠ ٤٤٨٠٠ ٧٤٠٥٨ ٧٣٦٧٦ ٥٠٢٥٠ ١٦٨٧٠ ٣٦٤  .............. 1399پاییز  

 ١٨١٥ ٥٩ ٧٢٨ ١٠٥٢٨ ٤٠٦٧١ ٦٩٠١٧ ٦٧٧٥٨ ٤٦٦٥٢ ١٥٦٢٥ ٢٧٢  .......... 1399زمستان 

 ١٥٠٧ ١٠٣ ٧٧٢ ١٠٣٤٨ ٤٠٦٥٧ ٦٩٠٤٧ ٦٦٧٣١ ٤٦٠٧٥ ١٥٣٥٥ ٢٩٣  ............... 1400بهار

                                                       
 

 شرح

 جاري ثبت شده برحسب گروه سنی پدران هايوالدت

کمتر از 
 سال 15

19-15 
 ساله

24-20 
 ساله

29-25 
 ساله

34-30 
 ساله

39-35 
 ساله

44-40  
 ساله

49-45 
 ساله

ساله  49
 و  بیشتر

 نامشخص

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

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

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

 ٣٣٨ ١٥٠١٨ ٣٧٥٣٣ ١٢٠٨٦١ ٢٧١١١٠ ٣٥٦٥٧٦ ٢٢٥٠٩٣ ٥٧١٤٣ ٢٨٨٨ ٥  ................... 1399سال

 ٩١ ٣٦٦١ ٨٨٦٢ ٢٧٧٧٢ ٦٥٤٤١ ٩٤٠٣٨ ٦٣٩١٧ ١٦١٥٤ ٨٠٢ ٥  ................... 1398بهار 

 ٦٨ ٤٠٤٨ ١٠٤٧٧ ٣٢٤٧٥ ٧٤١٠١ ١٠٣٠١١ ٦٨٨١٧ ١٧٣٩٨ ٨٧٤ ٢  ............ 1398تابستان 

 ٦٦ ٤١٤٨ ١٠٣٠١ ٣٢٠١٨ ٧١٠٨٦ ٩٥٨٦٧ ٦٤٧٦٩ ١٦١٢٤ ٨٠٦ ٣  ................. 1398پاییز 

 ١٤٢ ٣٨٤٥ ٩٤٤٨ ٢٩٦١٤ ٦٦٧٨١ ٩٢٢٧٦ ٦١٠٠٦ ١٥٧٩٩ ٨٠٨ ١  ............ 1398زمستان 

 ٥٠ ٣٤٦٥ ٨٦٢٢ ٢٧٩٩٠ ٦٣٧٦٢ ٨٧٥٦٥ ٥٦٤٤٦ ١٤٢٦٩ ٧١٣ ٠  ................. 1399بهار  

 ١٠٩ ٣٩٨٥ ١٠٢٤٧ ٣٣٠٧٤ ٧٤٧٨٩ ٩٧٥٦٦ ٦٠٦٧٧ ١٥٢٦٥ ٧٥٩ ١  ............ 1399تابستان 

 ٦٥ ٣٩٣٢ ٩٨٨٣ ٣١٢٦٧ ٦٨٩٦٧ ٨٨٧٠٠ ٥٦٠٨١ ١٤٥٠٧ ٧٣١ ١  ................ 1399پاییز  

 ١٤١ ٣٦٣٨ ٨٧٧٩ ٢٨٥٣٦ ٦٣٥٩٤ ٨٢٧٥٣ ٥١٩٠٠ ١٣٠٩٦ ٦٨٥ ٣  ............ 1399زمستان 

 ٣٢ ٣٣٥٧ ٨٥٢٤ ٢٨٣٢٠ ٦٤٣٨٢ ٨٢٩٧٣ ٤٩٨٥٧ ١٢٧٦٨ ٦٧٤ ١  ................. 1400بهار
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 )1(ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیایی هايفوتثبت شده، میزان ناخالص فوت و تعداد  هايفوتنسبت جنسی در  -4-1

 دوره
 هايفوتنسبت جنسی در 
 ثبت شده

میزان 
ناخالص 

 فوت

 ثبت شده  هايفوتتعداد 

 پسر دختر جمع
 روستایی شهري

 پسر دختر جمع پسر دختر جمع شهري روستایی جمع
 ٥٣٩٩٩ ٤٤٢٣١ ٩٨٢٣٠ ١٥٦٦٩٢ ١٢١٧٥٦ ٢٧٨٤٤٨ ٢١٠٦٩١ ١٦٥٩٨٧ ٣٧٦٧٣١ ٨/٤ ٧/١٢٨ ١/١٢٢ ٩/١٢٦  ....... ١٣٩٦سال 

 ٥٣٥٤٢ ٤٤١٣٨ ٩٧٦٨٠ ١٥٧٨١٥ ١٢١٤٣٤ ٢٧٩٢٤٩ ٢١١٣٥٧ ١٦٥٥٧٢ ٣٧٦٩٢٩ ٧/٤ ٠/١٣٠ ٣/١٢١ ٧/١٢٧  ....... ١٣٩٧سال 

 ٥٥١٧١ ٤٤٤٧٣ ٩٩٦٤٤ ١٦٨٨٠٥ ١٢٦٧٨٢ ٢٩٥٥٨٧ ٢٢٣٩٧٦ ١٧١٢٥٥ ٣٩٥٢٣١ ٩/٤ ١/١٣٣ ١/١٢٤ ٨/١٣٠  .....  ١٣٩٨سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........ ١٣٩٩سال

 ١٢٩٩٦ ١٠٣٢٢ ٢٣٣١٨ ٣٩٠٦٩ ٢٩٣٥٢ ٦٨٤٢١ ٥٢٠٦٥ ٣٩٦٧٤ ٩١٧٣٩ ٦/٤ ١/١٣٣ ٩/١٢٥ ٢/١٣١  ........ ١٣٩٨بهار 

 ١٣٤٦٧ ١٠٦١٢ ٢٤٠٧٩ ٤٠٢٩٨ ٣٠٠٢١ ٧٠٣١٩ ٥٣٧٦٥ ٤٠٦٣٣ ٩٤٣٩٨ ٧/٤ ٢/١٣٤ ٩/١٢٦ ٣/١٣٢  .. ١٣٩٨تابستان 

 ١٤٤١٧ ١١٦٦١ ٢٦٠٧٨ ٤٤١١٨ ٣٣١٤٦ ٧٧٢٦٤ ٥٨٥٣٥ ٤٤٨٠٧ ١٠٣٣٤٢ ٨/٤ ١/١٣٣ ٦/١٢٣ ٦/١٣٠  ...... ١٣٩٨پاییز 

 ١٤٢٩١ ١١٨٧٨ ٢٦١٦٩ ٤٥٣٢٠ ٣٤٢٦٣ ٧٩٥٨٣ ٥٩٦١١ ٤٦١٤١ ١٠٥٧٥٢ ٩/٤ ٣/١٣٢ ٣/١٢٠ ٢/١٢٩  .. ١٣٩٨زمستان 

 ١٤٨٣٨ ١١٨٩١ ٢٦٧٢٩ ٤٨١٨٣ ٣٥٤٣٨ ٨٣٦٢١ ٦٣٠٢١ ٤٧٣٢٩ ١١٠٣٥٠ ٥٫١ ٠/١٣٦ ٨/١٢٤ ٢/١٣٣  ........ ١٣٩٩ بهار

 ١٧٣٠٤ ١٤٣٧٧ ٣١٦٨١ ٥٦٦٦٦ ٤٢٥٣٢ ٩٩١٩٨ ٧٣٩٧٠ ٥٦٩٠٩ ١٣٠٨٧٩ ٥٫٥ ١٣٣٫٢ ١٣٠٫٠١٢٠٫٤ ١٣٩٩تابستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ...... ١٣٩٩پاییز 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ....١٣٩٩زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........... ١٤٠٠بهار

 .است بوده رخداد تاریخ فاقد که است ايهمعوق هايمرگ ویژه ثبت یا نامشخص مقادیر وجود دلیل به فوت اسناد کل تعداد با مرد و زن هايستون سرجمع اختالف علت)1
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 )1(عمده سنی هاي گروهثبت شده برحسب  هايفوتتعداد  -5-1

 شرح
 عمده سنی هاي گروهثبت شده برحسب  هايفوت

 ساله 15-64 ساله  14کمتر از 
 سالمندان

 نامشخص ساله و بیشتر 85 ساله 75-84 ساله 74-65
 ٦٦٤٢ ٧٦٠٠٣ ٨٩٨٤٨ ٥٩٨٣٨ ١٢٠٣٣٦ ٢٤٠٦٤  ............................ ١٣٩٦سال

 ٥١٣١ ٨٠٠٢٧ ٨٨٢٧٥ ٦٢٣٨٠ ١١٩٨٦٨ ٢١٥٦٤  ........................... ١٣٩٧سال 

 ٣٩١١ ٨٤٧٠٣ ٩٠٤٠٦ ٦٧٦٧٧ ١٢٧٦٧١ ٢٠٩٥١  ...........................  ١٣٩٨سال

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............................ ١٣٩٩سال

 ٩٦٨ ١٩٥٥٦ ٢١٠٥٨ ١٥٤٨٩ ٢٩٧٢٠ ٤٩٥٩  ............................ ١٣٩٨بهار 

 ١٠٣٧ ١٩٧٤٤ ٢١٢٧٣ ١٥٧٧٨ ٣١١٨٣ ٥٤٠٢  ..................... ١٣٩٨تابستان 

 ١٠١٩ ٢١٩٦٥ ٢٣٥٥٤ ١٧٨٧٨ ٣٣٤٧٢ ٥٤٧٦  ......................... ١٣٩٨پاییز  

 ٨٦١ ٢٣٤٤٣ ٢٤٥١٧ ١٨٥٣٥ ٣٣٣٠٥ ٥١١٤  ..................... ١٣٩٨زمستان 

 ١٠٧٣ ٢٣٢٩١ ٢٥٩٣٧ ٢٠١٨١ ٣٥٦٤١ ٤٢٦٠  ...........................١٣٩٩بهار  

 ٩٨٣ ٢٦٧٩٧ ٣٠٧٧١ ٢٤٩٩٦ ٤٢٢٨٧ ٥٤٢٨  ................... ١٣٩٩تابستان  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ......................... ١٣٩٩پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ...................... ١٣٩٩زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .............................١٤٠٠بهار

 .است بوده داده رخ تاریخ فاقد که است ايهمعوق هايمرگ ویژه ثبت دلیل به فوت کل اسناد جمع با سنی هاي گروه سرجمع احتمالی اختالف )علت1
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ

 
 (سال)                                                                میانگین سنی فوت شدگان برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی -6-1

 شرح
 روستایی شهري جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٦٣٫٨ ٦٣٫٧ ٦٣٫٧ ٦٦٫٠ ٦٢٫٠ ٦٣٫٨ ٦٥٫٤ ٦٢٫٥ ٦٣٫٨  ........................١٣٩٦سال

 ٦٥٫٦ ٦٤٫٢ ٦٤٫٩ ٦٧٫٣ ٦٢٫٨ ٦٤٫٨ ٦٦٫٨ ٦٣٫٢ ٦٤٫٨  ...................... ١٣٩٧سال 

 ٦٦٫٣ ٦٤٫٩ ٦٥٫٥ ٦٧٫٩ ٦٣٫١ ٦٥٫٢ ٦٧٫٥ ٦٣٫٥ ٦٥٫٣  ......................  ١٣٩٨سال

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........................١٣٩٩سال

 ٦٦٫١ ٦٤٫٤ ٦٥٫٢ ٦٧٫٨ ٦٢٫٨ ٦٤٫٩ ٦٧٫٣ ٦٣٫٢ ٦٥٫٠  ....................... ١٣٩٨بهار 

 ٦٥٫٦ ٦٣٫٢ ٦٤٫٣ ٦٧٫٢ ٦٢٫٢ ٦٤٫٣ ٦٦٫٨ ٦٢٫٤ ٦٤٫٣  ................ ١٣٩٨تابستان 

 ٦٦٫٦ ٦٥٫٠ ٦٥٫٧ ٦٧٫٨ ٦٣٫٢ ٦٥٫٢ ٦٧٫٥ ٦٣٫٦ ٦٥٫٣  ......................١٣٩٨پاییز 

 ٦٦٫٩ ٦٦٫٦ ٦٦٫٨ ٦٨٫٩ ٦٤٫١ ٦٦٫١ ٦٨٫٤ ٦٤٫٧ ٦٦٫٣  ................ ١٣٩٨زمستان 

 ٦٨٫٥ ٦٦٫٢ ٦٧٫٢ ٦٩٫٠ ٦٤٫١ ٦٦٫٢ ٦٨٫٩ ٦٤٫٦ ٦٦٫٤  ...................... ١٣٩٩بهار  

 ٦٧٫٣ ٦٥٫٤ ٦٦٫٣ ٦٨٫٦ ٦٤٫٥ ٦٦٫٣ ٦٨٫٣ ٦٤٫٧ ٦٦٫٣  ................ ١٣٩٩تابستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ......................١٣٩٩پاییز 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ................ ١٣٩٩زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ....................... ١٤٠٠بهار
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 تعدادازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق متاهالن -7-1

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

 ٨٫٤ ١٨٠٦٣٧ ٦١٠٧٥٦  ......................................... ١٣٩٦سال 

 ٨٫١ ١٧٧٤٥٩ ٥٥٤٢٨١  ......................................... ١٣٩٧سال 

 ٨٫١ ١٧٦٩٠٠ ٥٣٣٤٥٨  .........................................  ١٣٩٨سال

 ٥/٨ ١٨٤٦٥٤ ٥٥٧٦٤٩ ....................................١٣٩٩سال 

 ٨٫٢ ٣٨٩٨٩ ١٤٦١٧٢  .......................................... ١٣٩٨بهار 

 ٨٫١ ٤٥٠٢٢ ١٥٢٥٨٠  ................................... ١٣٩٨تابستان 

 ٨٫١ ٤٦٢٦٥ ١١٥٦٥٧  ....................................... ١٣٩٨پاییز  

 ٨٫١ ٤٦٦٢٤ ١١٩٠٤٩  ................................... ١٣٩٨زمستان 

 ٨/٧ ٣٥٨٦٩ ١٢٨٦٢١  ......................................... ١٣٩٩بهار  

 ٨٫٠ ٤٩٣٠١ ١٦٢٦٣٦  ................................... ١٣٩٩تابستان 

 ١/٨ ٤٧٣٨٧ ١٣٠٥٣٩  ....................................... ١٣٩٩پاییز  

 ٢/٨ ٥٢٠٩٧ ١٣٥٨٥٣  ................................... ١٣٩٩زمستان 

 )١(٠٠٠ ٤١٧٥٧ ١٥٨٩٩٢  ......................................... ١٤٠٠بهار

 وجود ندارد. یفصل ای انهیبه صورت ماه هانزایم نیا ۀایشدن محاسبات امکان ار ییاز نها شیبه هر ماه، پ یمنته ۀماه 12 هاينزایم ۀمحاسب ةویدر ش رییتغ لی)به دل1
 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 )  (سال                 میانگین سن مردان و زنان در ازدواج بار اول و میانگین اختالف سن زوجین به تفکیک مناطق جغرافیایی -8-1

 شرح
 در اولین ازدواج میانگین سن

 زن مرد
 روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع

 ٢١٫٦ ٢٣٫٥ ٢٣٫٣ ٢٦٫٠ ٢٧٫٥ ٢٧٫٤  ................................١٣٩٦سال 

 ٢١٫٦ ٢٣٫٦ ٢٣٫٤ ٢٦٫١ ٢٧٫٧ ٢٧٫٥  ................................١٣٩٧سال 

 ٢١٫٦ ٢٣٫٧ ٢٣٫٥ ٢٦٫٢ ٢٧٫٨ ٢٧٫٦  ..............................  ١٣٩٨سال 

 ٥/٢١ ٧/٢٣ ٤/٢٣ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ٦/٢٧  ................................. ١٣٩٩سال

 ٢١٫٦ ٢٣٫٧ ٢٣٫٥ ٢٦٫٢ ٢٧٫٧ ٢٧٫٦  ................................. ١٣٩٨بهار 

 ٢١٫٤ ٢٣٫٦ ٢٣٫٣ ٢٦٫١ ٢٧٫٧ ٢٧٫٥  ......................... ١٣٩٨تابستان 

 ٢١٫٦ ٢٣٫٧ ٢٣٫٤ ٢٦٫٢ ٢٧٫٨ ٢٧٫٦  ............................... ١٣٩٨پاییز 

 ٢١٫٨ ٢٣٫٩ ٢٣٫٧ ٢٦٫٤ ٢٨٫٠ ٢٧٫٨  ......................... ١٣٩٨زمستان 

 ٢١٫٦ ٢٣٫٤ ٢٣٫٢ ٢٦٫٢ ٢٧٫٦ ٢٧٫٤  ............................... ١٣٩٩بهار  

 ٢١٫٤ ٢٣٫٧ ٢٣٫٤ ٢٦٫٢ ٢٧٫٩ ٢٧٫٧  ......................... ١٣٩٩تابستان 

 ٣/٢١ ٦/٢٣ ٣/٢٣ ٠/٢٦ ٧/٢٧ ٥/٢٧  ............................... ١٣٩٩پاییز 

 ٧/٢١ ٠/٢٤ ٧/٢٣ ٤/٢٦ ١/٢٨ ٩/٢٧  ......................... ١٣٩٩زمستان 

 ٢/٢١ ٥/٢٣ ٢/٢٣ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ٦/٢٧  ................................ ١٤٠٠بهار

 

 شرح
 در زمان ازدواج میانگین سن

 )1( در زمان ازدواج میانگین اختالف سن 
 زن مرد

 روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع
 ٥٫٨ ٥٫٢ ٥٫٣ ٣/٢٢ ٦/٢٤ ٤/٢٤ ٥/٢٧ ٤/٢٩ ٢/٢٩  .............. ١٣٩٦سال 

 ٥٫٩ ٥٫٣ ٥٫٤ ٤/٢٢ ٠/٢٥ ٧/٢٤ ٧/٢٧ ٨/٢٩ ٥/٢٩  .............. ١٣٩٧سال 

 ٦٫٠ ٥٫٣ ٥٫٤ ٥/٢٢ ٢/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ٠/٣٠ ٧/٢٩  .............  ١٣٩٨سال 

 ١/٦ ٤/٥ ٥/٥ ٥/٢٢ ٣/٢٥ ٠/٢٥ ٠/٢٨ ٢/٣٠ ٩/٢٩  ................ ١٣٩٩سال

 ٥٫٩ ٥٫٢ ٥٫٣ ٤/٢٢ ٠/٢٥ ٧/٢٤ ٧/٢٧ ٧/٢٩ ٥/٢٩  ............... ١٣٩٨بهار 

 ٦٫٠ ٥٫٣ ٥٫٤ ٣/٢٢ ٠/٢٥ ٧/٢٤ ٨/٢٧ ٨/٢٩ ٥/٢٩  ........ ١٣٩٨تابستان 

 ٦٫٠ ٥٫٤ ٥٫٥ ٦/٢٢ ٣/٢٥ ٩/٢٤ ٠/٢٨ ٢/٣٠ ٩/٢٩  .............. ١٣٩٨پاییز 

 ٦٫١ ٥٫٤ ٥٫٥ ٩/٢٢ ٦/٢٥ ٣/٢٥ ٣/٢٨ ٥/٣٠ ٢/٣٠  ........ ١٣٩٨زمستان 

 ٦٫٠ ٥٫٤ ٥٫٥ ٤/٢٢ ٠/٢٥ ٦/٢٤ ٩/٢٧ ٨/٢٩ ٥/٢٩  .............. ١٣٩٩بهار  

 ٦٫٠ ٥٫٤ ٥٫٥ ٤/٢٢ ٣/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ١/٣٠ ٨/٢٩  ........ ١٣٩٩تابستان 

 ٠/٦ ٤/٥ ٥/٥ ٣/٢٢ ٣/٢٥ ٩/٢٤ ٩/٢٧ ٢/٣٠ ٩/٢٩  .............. ١٣٩٩پاییز 

 ١/٦ ٥/٥ ٦/٥ ٨/٢٢ ٧/٢٥ ٤/٢٥ ٤/٢٨ ٧/٣٠ ٥/٣٠  ........ ١٣٩٩زمستان 

 ٢/٦ ٥/٥ ٦/٥ ٢/٢٢ ٠/٢٥ ٦/٢٤ ٩/٢٧ ٩/٢٩ ٧/٢٩  ................ ١٤٠٠بهار

 )نیست موجود ازدواج اولین در سن اختالف میانگین گزارش(است گردیده تکمیل ازدواج زمان در سن اختالف میانگین گزارش از استفاده با فوق جدول از قسمت این )1
 .: سازمان ثبت احوال کشورماخذ
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 (سال)                                                                                           میانگین طول مدت ازدواج قبل از اولین طالق -9-1

 میانگین طول مدت ازدواج دوره

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

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

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

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

 ٠/١٠  ............................................................................................. 1398بهار 

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

 ٠/١٠  ........................................................................................... 1398پاییز 

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

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

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

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

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

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

 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ

 

 )1(تعداد رویدادهاي ازدواج برحسب سن مردان و زنان در زمان ازدواج -10-1

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

 

 دوره

 زنان مردان

کمتر 
از 
15 

 سال 

19-15 
 ساله 

29-20 
 ساله 

39-30 
 ساله 

 سال  15کمتر از  تر ساله و بیش 40
19-15 

 ساله 
29-20 

 ساله 
39-30 

 ساله 

40 
ساله و 

 ر تبیش
49-40 

 ساله 
ساله   50

 ترو بیش

کمتر از 
10 

 سال 

14-10 
 ساله 

 ٢٤٦٠٦ ٩٤٠٠٣ ٢٨٩٦٥٨ ١٦٩١٢٥ ٣٣٣٦٠ ٤ ٢٠٦٥٦ ٢٤٥٠٨ ١٥٣٥٥٤ ٣٨٩٨٥٦ ٢٢١٤٠ ٤٢  ....................... ١٣٩٦سال 

 ٢٦٢٤٣ ٩٠٨٢٠ ٢٥٥٨٤٣ ١٥٠٨٥٧ ٣٠٥١٦ ٢ ٢٠٦٥٧ ٢٤٤٧٦ ١٤٥٣٤٢ ٣٤٣٨٠٨ ١٩٩٦٩ ٢٩  ....................... ١٣٩٧سال 

 ٢٨٠٥١ ٩٠٨٧٢ ٢٤٠٨٤٩ ١٤٥٢٨٥ ٢٨٣٩٩ ٢ ٢٠٦٠٦ ٢٥٢٦٥ ١٤٦٤١٠ ٣٢٢٢٨٧ ١٨٨٦٧ ٢٣  ...................... ١٣٩٨سال 

 ٣٣٢٩٠ ٩٧٦١٢ ٢٤٠٩٠٣ ١٥٤٤٠٤ ٣١٤٣٩ ١ ٢٢٦٦٩ ٢٩١٢٥ ١٥٧٥٣٧ ٣٢٦٩٧٧ ٢١٣٢١ ٢٠  .........................١٣٩٩سال

 ٦٦٨٥ ٢٤٢٥٠ ٦٨٠٩٤ ٣٩٠٨١ ٨٠٦٢ ٠ ٥٠٢٧ ٦٢٧١ ٣٩٢٥٥ ٩٠٤٥٦ ٥١٥١ ١٢  ........................ ١٣٩٨بهار 

 ٧٥٨٩ ٢٥٣٣٩ ٦٨٥٤٢ ٤٣٠٣٩ ٨٠٧١ ٠ ٥٤٦٩ ٦٨٣٤ ٤١١٢٢ ٩٣٧٤١ ٥٤١٢ ٢  ................. ١٣٩٨تابستان 

 ٦٥٥٠ ١٩٧٣٣ ٥١٢٧٤ ٣١٨٦٣ ٦٢٣٧ ٠ ٤٨٦٤ ٥٧٦٠ ٣١٧٣٥ ٦٩٠٩٠ ٤٢٠٤ ٤  .......................١٣٩٨پاییز 

 ٧٢٢٧ ٢١٥٥٠ ٥٢٩٣٩ ٣١٣٠٢ ٦٠٢٩ ٢ ٥٢٤٦ ٦٤٠٠ ٣٤٢٩٨ ٦٩٠٠٠ ٤١٠٠ ٥  ................. ١٣٩٨زمستان 

 ٦٦٩٠ ٢١٣٩١ ٥٦٨٩٨ ٣٦٢٦٥ ٧٣٧٦ ١ ٤٦٤٦ ٥٩٩٩ ٣٤٩١٠ ٧٨١٦١ ٤٩٠٠ ٥  ........................ ١٣٩٩بهار 
 ٩١٩٤ ٢٨٦٩٣ ٧١١٥٥ ٤٤٤٧١ ٩١٢٣ ٠ ٦١٢٠ ٨٤٠١ ٤٦١٥٧ ٩٥٩٦٠ ٥٩٩٤ ٤  ................. ١٣٩٩تابستان 

 ٧٩٩٤ ٢٢١٦١ ٥٦٠٦٤ ٣٦٩٩٠ ٧٣٣٠ ٠ ٥٤٨٦ ٦٧٦٨ ٣٦١٧١ ٧٦٩٦٧ ٥١٤٢ ٥  .......................١٣٩٩پاییز 

 ٩٤١٢ ٢٥٣٦٧ ٥٦٧٨٦ ٣٦٦٧٨ ٧٦١٠ ٠ ٦٤١٧ ٧٩٥٧ ٤٠٢٩٩ ٧٥٨٨٩ ٥٢٨٥ ٦  ................. ١٣٩٩زمستان 

 ٩٢٤٨ ٢٦٠٦٩ ٦٨٤٠٠ ٤٥٥٢٢ ٩٧٥٣ ٠ ٦١٣٤ ٧٦٧٤ ٤٤١٦٣ ٩٤٤٤٢ ٦٥٧٣ ٦  ........................ ١٤٠٠بهار
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   مردان و زنان در زمان طالقتعداد رویدادهاي طالق برحسب سن  -11-1

 دوره

 زنان مردان

کمتر از 
15 

 سال 

19-
15 

 ساله 

29-20 
 ساله 

39-30 
 ساله 

 سال  15کمتر از   ترساله و بیش 40
19-15 

 ساله 
29-20 

 ساله 
39-30 

 ساله 

40 
ساله و 

  تربیش
49-40 

 ساله 
ساله  50

 ترو بیش

کمتر از 
10 

 سال 

14-10 
 ساله 

 ٣١٨٨٨ ٦١٧١٤ ٦٩٢١٧ ١٦٧٧١ ١٠٤٧ ٠ ١٩٦٦٣ ٣٢١٠٤ ٧٥١٩٣ ٥٢٧٣٢ ٩٤٤ ١  ...................... 1396سال

 ٣٣١٤٨ ٦١٧١٣ ٦٥٨١٢ ١٥٨٢٩ ٩٥٧ ٠ ١٩٩٦٠ ٣٢٨٧١ ٧٥٠١٢ ٤٨٧٤٢ ٨٧٤ ٠  .................... 1397سال 

 ٣٤٠٧٢ ٦٤١٥٦ ٦٣١٤٧ ١٤٦٨٨ ٨٣٧ ٠ ١٩٨١٩ ٣٤٤٨٩ ٧٦٧١٠ ٤٥١٣١ ٧٥١ ٠  ......................1398سال

 ٣٨٣٤٨ ٦٩٠٦٩ ٦٢٤٣٦ ١٤٠٧٣ ٧٢٨ ٠ ٢١٤٣١ ٣٩٠٦١ ٨١٢١٧ ٤٢٢٥٣ ٦٩٢ ٠  ......................1399سال

 ٧٥٠٨ ١٤٠١٣ ١٣٩٣٨ ٣٣٣٥ ١٩٥ ٠ ٤٥٥٠ ٧٢١١ ١٦٨٥٢ ١٠١٩٢ ١٨٤ ٠  ..................... 1398بهار 

 ٨٥٥٧ ١٦٣٢٢ ١٦٢٥٧ ٣٦٩٤ ١٩٢ ٠ ٥٠١٩ ٨٨١٤ ١٩٤٠٧ ١١٥٩٠ ١٩٢ ٠  .............. 1398تابستان 

 ٩٠٠٠ ١٦٧٥٤ ١٦٣٧٨ ٣٨٩٧ ٢٣٦ ٠ ٥٠٨٦ ٩٢٣٦ ١٩٩٩٠ ١١٧٦٥ ١٨٨ ٠  ....................1398پاییز 

 ٩٠٠٧ ١٧٠٦٧ ١٦٥٧٤ ٣٧٦٢ ٢١٤ ٠ ٥١٦٤ ٩٢٢٨ ٢٠٤٦١ ١١٥٨٤ ١٨٧ ٠  .............. 1398زمستان 

٠١٥٢٨٥٠١١٥٩٠٧٧٣٥١٣٩٥٨٠١٣٧٢٧٤٩١٢٥١٨١٣٢٨١٧١٨٤  ..................... 1399بهار 
 ٩٩٣٠ ١٨٤٤٦ ١٦٨٩٤ ٣٨٣٦ ١٩٥ ٠ ٥٦٣٥ ١٠٣٥٤ ٢١٧٥٩ ١١٥٦٣ ١٧٠ ٠  .............. 1399تابستان 

 ٩٩٧٥ ١٧٧٦٤ ١٥٨٤٦ ٣٦٠٩ ١٩٣ ٠ ٥٦٠٨ ١٠٠٤٤ ٢٠٨٣٧ ١٠٧١٩ ١٧٩ ٠  ....................1399یز پای

 ١١٢٥٩ ١٩٥٧٨ ١٧١٧٨ ٣٨٧٩ ٢٠٣ ٠ ٦٢٣٠ ١١٣١٢ ٢٢٨٩٤ ١١٤٧٠ ١٩١ ٠  .............. 1399زمستان 

 ٩٢٦٣ ١٥٥٦٥ ١٣٧١٣ ٣٠٤٤ ١٧٢ ٠ ٥٠٤٢ ٩٠٨٨ ١٨٤٠٤ ٩٠٧٦ ١٤٧ ٠  ....................1400بهار

 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
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 )1(تعداد رویدادهاي ازدواج برحسب اختالف سن مردان و زنان -12-1

 
  

 دوره
 زن بزرگتـر

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

 ٤٧٨ ١٧٩ ٢٢٦ ٣٢٩ ٤٩٢ ٦٣٤ ٨٨٩ ١١٦٥ ١٦٨٦ ٢٣٣٩ ٣١٦٤ ٤٤٠٠ ٦٢٤٥ ٩٠٧٠ ١٣٣٣٤ ١٩٨٣٦  ........... 1396سال 

 ٤٥١ ١٨٥ ٢٣٦ ٣٤٨ ٤٩٢ ٦٠٧ ٨٦٨ ١١٩٣ ١٦٥٨ ٢٢٦٤ ٣١٠٢ ٤٣٦٧ ٦٠٣٥ ٨٤٣٦ ١١٩١٦ ١٧٩١٩  .......... 1397سال 

 ٤٩٨ ١٦٣ ٢٣٥ ٣٣٩ ٥٠٠ ٦٥٩ ٩١٢ ١٢١٣ ١٦٢٤ ٢٢٩١ ٣٠٨٣ ٤١٣٧ ٥٨١٧ ٨١٦٢ ١١٤٥٧ ١٧١٣٨  .......... 1398سال 

 ٥٤٧ ٢٠٣ ٢٩٤ ٣٩٩ ٥٠٢ ٧٣٦ ٩٨٦ ١٣٠٣ ١٧٤٩ ٢٣٥٧ ٣١٩٣ ٤٣٦٤ ٦٠٧٨ ٨٣١٤ ١١٦٧٥ ١٧٣٩٧  ............ 1399سال

 ١١٨ ٤٢ ٥٩ ٨٥ ١٢٦ ١٦٠ ٢٣٣ ٣١٠ ٤٤٧ ٥٩٨ ٨٢٨ ١١٣٦ ١٥٨٩ ٢٢٦٣ ٣١٥٥ ٤٨٦٧  ............1398بهار 

 ١٣٧ ٤٠ ٧٤ ١٠١ ١٤٤ ١٧٧ ٢٣٠ ٣٣٠ ٤٣٥ ٦٥٥ ٨٤٦ ١١٢٤ ١٦٣٢ ٢٣٦٧ ٣٢٨٠ ٤٩٣٧  ...... 1398تابستان

 ١١٨ ٣٧ ٥١ ٧٨ ١١٧ ١٦٥ ٢٢١ ٢٥٨ ٣٥٥ ٥٠٩ ٦٥٤ ٨٩٨ ١٢٢٩ ١٧١٣ ٢٤٤٤ ٣٥٧٨  .......... 1398پاییز 

 ١٢٥ ٤٤ ٥١ ٧٥ ١١٣ ١٥٧ ٢٢٨ ٣١٥ ٣٨٧ ٥٢٩ ٧٥٥ ٩٧٩ ١٣٦٧ ١٨١٩ ٢٥٧٨ ٣٧٥٦  ...... 1398زمستان

 ١٤٠ ٤٨ ٨٥ ٩١ ١٠٣ ١٥١ ٢٤٣ ٣١٣ ٤١٣ ٥٢٦ ٧٢٢ ٩٧١ ١٤٣٩ ١٩٢٤ ٢٧١٩ ٤٠٧٧  ............. 1399بهار

 ١٥٠ ٧٦ ٧٠ ١٢٠ ١٣٨ ٢٣٣ ٢٨٦ ٣٨٥ ٤٩٠ ٧٠٩ ٩٥٦ ١٢٥٩ ١٧٧٠ ٢٤٢٢ ٣٤٧٠ ٥٢٠٨ 1399تابستان

 ١١٢ ٣٧ ٦٨ ٩٩ ١١٨ ١٦٤ ٢٠٧ ٣١٤ ٣٨٨ ٥٣٩ ٦٨٩ ٩٧٥ ١٣٦٢ ١٩٧٧ ٢٧٠٥ ٣٩٩٥  ........... 1399پاییز

 ١٤٥ ٤٢ ٧١ ٨٩ ١٤٣ ١٨٨ ٢٥٠ ٢٩١ ٤٥٨ ٥٨٣ ٨٢٦ ١١٥٩ ١٥٠٧ ١٩٩١ ٢٧٨١ ٤١١٧ ..1399زمستان

 ١٥٨ ٥٢ ٦٢ ٩١ ١٥٢ ٢٠٦ ٢٤٩ ٣٧٤ ٤٦٨ ٦٢٠ ٧٨٠ ١١٤٨ ١٥٦١ ٢٢٥٨ ٣١٦٧ ٤٧٢٩  ........... 1400بهار

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

 
 

 
 

    

 دوره
 مـرد بزرگتـر

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

 ٧١٧٩٠ ٤٥٢٦٠ ٤٨٥٥٢ ٥٠١٤٤ ٥٠١٢٧ ٤٨٣٣٢ ٤٥٠٤٩ ٤٠٧٣٢ ٣٤٣٧٩ ٢٨١٧١ ٢١٩٢٥ ١٦١٢٠ ١١٨٧٨ ٨٢٣٩ ٥٦٨٠ ٣٨٢١ ١٦٠٩١  ..... 1396سال 

 ٦٤٧٩٤ ٤١٠٨٧ ٤٣٥٣٤ ٤٤٩٣٨ ٤٤٦٦٨ ٤٢٦٩٠ ٣٩٦٣٨ ٣٦٠٦٥ ٣٠٩٦٤ ٢٥٣٨٣ ٢٠٥١٣ ١٥٣٣٨ ١١٥٣٧ ٨١٣١ ٥٤٧٥ ٣٩٢٠ ١٥٥٢٩  ..... 1397سال 

 ٦٢١٨٥ ٣٨٨٦٢ ٤١٥٧١ ٤٢٥٦٢ ٤٢٢٣٧ ٤٠٩٢٨ ٣٨٤٠٧ ٣٤٧٢٨ ٣٠١٦٨ ٢٤٨٨٧ ١٩٥٦٨ ١٥١٤٠ ١١٢٢١ ٨١٨٨ ٥٦٤٢ ٣٨٨٧ ١٥٠٤٩  ..... 1398سال 

 ٦٢٨١٨ ٣٩٨١٨ ٤٢٧١٨ ٤٤١١٣ ٤٤٣١٢ ٤٢٨٩٤ ٤٠٠٥٠ ٣٦٨٣١ ٣١٤٧٥ ٢٦٤٩٩ ٢١٤٤٩ ١٦٣٩٩ ١٢٢٨٦ ٩٠٢٢ ٦٣١٤ ٤٤٦٨ ١٦٠٨٦  ....... 1399سال

 ١٧٧٦٥ ١٠٩١٧ ١١٥٩٣ ١١٦٩٤ ١١٦٠٣ ١١٠٤٠ ١٠٤٦٩ ٩٣٧٣ ٨١٨٩ ٦٧٢٥ ٥٣٠٥ ٤٠٦٢ ٢٩٤٧ ٢١٤٧ ١٥١٨ ٩٨٤ ٣٨٢٥  ...... 1398بهار 

 ١٧٨١٤ ١١١٥٩ ١١٩١١ ١٢١٤٦ ١٢١٨٨ ١١٨١٩ ١١١٣٥ ٩٩٩٠ ٨٦٤٠ ٧١١٠ ٥٦٧٣ ٤٢٩٧ ٣١٥٠ ٢٣٠٩ ١٥٥٥ ١١٠٠ ٤٠٧٥  1398تابستان

 ١٣٢٢٤ ٨٢٤٢ ٨٩٢٧ ٩٢٢٧ ٩٢٤٤ ٨٩٣٤ ٨٢٨٥ ٧٥٥٨ ٦٥٩٧ ٥٤٤٠ ٤٢٣٣ ٣٢٧٧ ٢٥٢٥ ١٨٢٦ ١٣٠٩ ٨٩٩ ٣٤٨٥  ..... 1398پاییز 

 ١٣٣٨٢ ٨٥٤٤ ٩١٤٠ ٩٤٩٥ ٩٢٠٢ ٩١٣٥ ٨٥١٨ ٧٨٠٧ ٦٧٤٢ ٥٦١٢ ٤٣٥٧ ٣٥٠٤ ٢٥٩٩ ١٩٠٦ ١٢٦٠ ٩٠٤ ٣٦٦٤  1398زمستان

 ١٤٥٧٠ ٩٢٠٥ ٩٨٦٩ ١٠٣٤٢ ١٠٣١٤ ٩٧٨٥ ٩٤١٦ ٨٥١٤ ٧٢٥٥ ٦٢٥٥ ٤٨٩١ ٣٦٧٦ ٢٧٨٤ ٢٠١٠ ١٣٤٨ ٩٩٩ ٣٤٢٣  ........ 1399بهار

 ١٨٦١٩ ١١٨٤٠ ١٢٥٤٢ ١٢٨١٨ ١٢٨٥٢ ١٢٧٣٩ ١١٥٨٨ ١٠٥٨٤ ٩١٣٧ ٧٦٢٤ ٦٢٤٤ ٤٨١٦ ٣٤٨٢ ٢٥٥٥ ١٧١٥ ١٢٧٣ ٤٤٦٦ 1399تابستان

 ١٤٧٣٣ ٩٢٢٤ ١٠١٥٩ ١٠٤٦١ ١٠٥٩٩ ١٠٠٧٥ ٩٢٨٠ ٨٦٥٣ ٧٣٥٣ ٦١٢٧ ٥٠٠١ ٣٨٠٨ ٢٨٠٨ ٢١٣٤ ١٥١١ ١٠٢١ ٣٨٤٣  ..... 1399پاییز 

 ١٤٨٩٦ ٩٥٤٩ ١٠١٤٨ ١٠٤٩٢ ١٠٥٤٧ ١٠٢٩٥ ٩٧٦٦ ٩٠٨٠ ٧٧٣٠ ٦٤٩٣ ٥٣١٣ ٤٠٩٩ ٣٢١٢ ٢٣٢٣ ١٧٤٠ ١١٧٥ ٤٣٥٤ 1399زمستان

 ١٨١٠٠ ١١٢٧٦ ١٢١٢٥ ١٢٦٤٦ ١٢٨١٢ ١٢٣٢١ ١١٥٢٣ ١٠٤٣٥ ٩١٣٣ ٧٥٣٧ ٦٢٧٨ ٤٩٠٦ ٣٧٠٢ ٢٦٨٥ ١٧٨٣ ١٣٤٠ ٤٣١٥  ...... 1400بهار
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 )1(طالق برحسب اختالف سن مردان و زنان يدادهایتعداد رو -13-1

 
 

 دوره
 زن بزرگتر

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

 ٢٠٧ ٦١ ٧٨ ١٢٦ ١٥٤ ٢١٨ ٢٩٥ ٣٩٤ ٤٩٦ ٦٨٧ ٨٧٦ ١٣٢١ ١٨٨٦ ٢٦٨١ ٣٧٥٣ ٥٦١٣  .............. 1396سال 

 ١٩٥ ٧٥ ٩٤ ١٣٢ ١٧٩ ١٨٧ ٢٨٦ ٣٨٦ ٥٤٢ ٧٣٣ ٩٣٥ ١٢٩٥ ١٨٠٨ ٢٦٠٣ ٣٨٢٥ ٥٦٣١  .............. 1397سال 

 ٢٠٥ ٧٤ ٩٠ ١١٨ ١٩٢ ١٨٤ ٣٢١ ٣٨٩ ٥٣٧ ٧١٣ ٩٩٦ ١٣٤١ ١٨٧٦ ٢٦٨٨ ٣٧٤٥ ٥٥٣٨  .............. 1398سال 

 ٢٠١ ٦٩ ١١٠ ١٤٨ ١٩٠ ٢٢٦ ٣٠٧ ٣٩٦ ٥٥٤ ٧٠٥ ١٠٥٠ ١٣٦٠ ١٩٢٠ ٢٦٩٠ ٣٨٨٠ ٥٧٥٦  ............... 1399سال

 ٣٩ ١٩ ١٨ ٢٢ ٥١ ٣٧ ٨٠ ٨٨ ١٣٨ ١٦٧ ٢٣٤ ٣٠١ ٤٤١ ٦١٤ ٨٤٩ ١٢٩٩  ............... 1398بهار 

 ٥٥ ١٦ ٢٢ ٣٥ ٣٩ ٥٢ ٧٠ ١٠٥ ١٢٠ ١٨٢ ٢٥٧ ٣٢٤ ٤٥٦ ٦٨٢ ٩٩٦ ١٣٥٧  ......... 1398تابستان

 ٥٤ ٢٢ ٢٦ ٣١ ٤٧ ٤٢ ٨٣ ٩٠ ١٤٣ ١٧٧ ٢٨٠ ٣٦٠ ٥٠٢ ٦٧٥ ٩٧٦ ١٣٦٧  ............. 1398پاییز 

 ٥٧ ١٧ ٢٤ ٣٠ ٥٥ ٥٣ ٨٨ ١٠٦ ١٣٦ ١٨٧ ٢٢٥ ٣٥٦ ٤٧٧ ٧١٧ ٩٢٤ ١٥١٥  ......... 1398زمستان

 ٤٨ ١٧ ٢٣ ٣٢ ٣٨ ٤٦ ٦٦ ٧٨ ١٠٤ ١٢١ ٢١٥ ٣٠٢ ٣٨٣ ٥٥٨ ٧٥٨ ١١٤٦  .................1399بهار

 ٥٣ ١٥ ٣٠ ٣٦ ٤٤ ٥٩ ٧٠ ١١٤ ١٢٤ ١٨٧ ٢٧٤ ٣٣١ ٥٣٠ ٧٠٠ ٩٩٤ ١٥٤٣  ......... 1399تابستان

 ٤٩ ١٩ ٢٥ ٣٢ ٤٧ ٥٦ ٧٧ ١٠٠ ١٦٣ ١٨١ ٢٥٩ ٣٣٧ ٤٧٧ ٦٤٨ ١٬٠٤٧ ١٬٤٣٢  ............. 1399پاییز 

 ٥١ ١٨ ٣٢ ٤٨ ٦١ ٦٥ ٩٤ ١٠٤ ١٦٣ ٢١٦ ٣٠٢ ٣٩٠ ٥٣٠ ٧٨٤ ١٬٠٨١ ١٬٦٣٥ ...1399زمستان

 ٦١ ١٥ ٣٣ ٣٩ ٤٣ ٥٥ ٨٥ ٧٨ ١٢٥ ١٨٢ ٢٣٠ ٣٤١ ٤٤٣ ٥٩١ ٩٢٤ ١٣١٧  ............. 1400بهار

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

 
 

 دوره
 مرد بزرگتر

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

 ١٩٨٥٠ ١٣١٠٤ ١٤٦٩٨ ١٥٩٣٦ ١٥٧٧٢ ١٥١٧٢ ١٣٦٦٣ ١١٨٠٣ ٩٧٠٣ ٧٨٤٥ ٦٠١٧ ٤٥٠٤ ٣١٤٠ ٢٢١٣ ١٥٤٩ ١٢٢٨ ٥٥٩٤  ......... 1396سال 

 ١٨٩٥٣ ١٢٩٥٨ ١٤٤٥٣ ١٥٣٠٧ ١٥٥٧٤ ١٤٧٧١ ١٣٥٢٣ ١١٨٥١ ٩٦٤٤ ٧٨١٦ ٥٨٣٦ ٤٤٠٩ ٣٢٨٩ ٢١٧٢ ١٦١١ ١٢١٣ ٥١٧٣  ......... 1397سال 

 ١٩١٥١ ١٢٩٠٤ ١٤٣٨٩ ١٥٢٥٠ ١٥٢٣٦ ١٤٨١٤ ١٣٣٧١ ١١٨٩٢ ٩٦٣٨ ٧٦٦٢ ٦٠٣٣ ٤٣٩٤ ٣٠٨٨ ٢٢١٠ ١٥٩٠ ١٢٠٩ ٥٠٦٢  ......... 1398سال 

 ١٩٨٥٦ ١٣٤٤٠ ١٥٢٩٦ ١٥٨٣٠ ١٦٠٦٢ ١٥٣٣٦ ١٣٩٧٢ ١٢١٣٢ ١٠٣٠٤ ٨٠٢٣ ٦٤٠٨ ٤٤٧٧ ٣٤٤٨ ٢٤٨٤ ١٦٦٣ ١١٦٧ ٥١٩٤  .......... 1399سال

 ٤٢٢٠ ٢٨٧٢ ٣١١٦ ٣٢٢٦ ٣٣٤٤ ٣٢٧٢ ٢٨٩٦ ٢٦١٨ ٢١١١ ١٦٤٨ ١٣١٤ ٩٥٠ ٦٧٣ ٤٧٨ ٣٧٠ ٢٦٨ ١٢١٦  .......... 1398بهار 

 ٤٨٥٧ ٣٣٤٩ ٣٦٨٠ ٣٨٥٣ ٣٩٥٨ ٣٦٩٢ ٣٣٨١ ٣٠٦٩ ٢٤٦٨ ١٩٤٩ ١٥٦٩ ١١٤٨ ٧٦١ ٥٥٢ ٣٨٧ ٢٩٧ ١٢٨٤  .... 1398تابستان

 ٥٠٤٩ ٣٣٠٥ ٣٧٥٣ ٤١١٧ ٣٩٩٩ ٣٩٤٣ ٣٥٠٥ ٣٠٩٧ ٢٥٠٠ ٢٠٢٧ ١٥٩٧ ١٠٩٧ ٨١٣ ٦٠٨ ٤١٩ ٢٨٨ ١٢٧٣  ........ 1398پاییز 

 ٥٠٢٥ ٣٣٧٨ ٣٨٤٠ ٤٠٥٤ ٣٩٣٥ ٣٩٠٧ ٣٥٨٩ ٣١٠٨ ٢٥٥٩ ٢٠٣٨ ١٥٥٣ ١١٩٩ ٨٤١ ٥٧٢ ٤١٤ ٣٥٦ ١٢٨٩  .... 1398زمستان

 ٣٨٥٩ ٢٦٨٨ ٢٩٦١ ٣٠٤٩ ٣١٠٥ ٢٩٦٣ ٢٧١٣ ٢٣٣١ ١٩٨٢ ١٥٣٦ ١٢٣٨ ٨٨٠ ٦٣٥ ٤٨٥ ٢٩٩ ٢٠٢ ١٠٠٨  ........... 1399بهار

 ٥١٨٠ ٣٤٩٥ ٤١٠٨ ٤٢٨٠ ٤٢٨٢ ٤٠٥٨ ٣٧٩٢ ٣٣٠٢ ٢٧٦٧ ٢١٩٣ ١٧٦٥ ١٢١١ ٩٤٢ ٦٦٠ ٤٦٧ ٣٤٠ ١٣٥٥ 1399تابستان

 ٥٢٠٩ ٣٣٨٥ ٣٩٨٤ ٤٠٩٤ ٤١٧٠ ٣٩٦٤ ٣٥٧٨ ٣٠٤٩ ٢٦٤١ ١٩٧٨ ١٦٥٦ ١١١٦ ٩١٤ ٦٢٤ ٤٣١ ٢٩٧ ١٣٤٨  ........ 1399پاییز 

 ٥٦٠٨ ٣٨٧٢ ٤٢٤٣ ٤٤٠٧ ٤٤٥٠٥ ٤٣٥١ ٣٨٨٩ ٣٤٥٠ ٢٩١٤ ٢٣١٦ ١٧٤٩ ١٢٧٠ ٩٥٧ ٧١٥ ٤٦٦ ٣٢٨ ١٤٨٣ ...1399زمستان

هار  ٤٥٩٦ ٢٩٧١ ٣٣٨٢ ٣٥٦٨ ٣٦٥٠ ٣٤٣٧ ٣١٧١ ٢٨١٦ ٢٢٨٢ ١٨٤٩ ١٤١٥ ١٠٠٥ ٨٠٤ ٥٢٥ ٣٩٦ ٢٧٦ ١٠٥٢  ...........1400ب
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 تعداد طالق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج -14-1

 شرح
کمتر از یک 

 سال
 سال 5تا  1

 10تا  5
 سال

 15تا  10
 سال

 20تا  15
 سال

 25تا  20
 سال

 29تا  25
 سال

 29تر از بیش
 سال

 ٧٢٨١ ٤٩٦٧ ٩٤٢٥ ١٥٦٠٣ ٢٦٤٦١ ٤١٩٩٢ ٥٧٤٠٣ ١٧٥٠٥  ...................... 1396سال 

 ٧٧٥٧ ٥١٦٢ ٩٦٤٩ ١٦٥٣١ ٢٧٤٣٧ ٤١٨٩١ ٥٤١٥٢ ١٤٨٨٠  ...................... 1397سال 

 ٧٣٣٥ ٥٢٦١ ١٠٠١٣ ١٧٦٠٦ ٢٩١٣٢ ٤٢٣٦١ ٥٢٤٧٦ ١٢٧١٦  .....................  1398سال 

 ٧٨٨٤ ٥٥٢٠ ١١٥٩٩ ٢٠١٢٣ ٣١٥٩٤ ٤٤٤٩٦ ٥١٦٥٣ ١١٧٨٥  ........................ 1399سال

 ١٧٤٧ ١١٦٧ ٢١٧٨ ٣٧٣٤ ٦٣٦٣ ٩٢٧١ ١١٦٦٦ ٢٨٦٣  ....................... 1398بهار 

 ١٨٧٤ ١٣١٠ ٢٥٣٨ ٤٤٧٢ ٧٣٥٢ ١٠٧٣٩ ١٣٥٠٨ ٣٢٢٩  ................ 1398تابستان 

 ١٨٦٣ ١٣٩٠ ٢٦٢٧ ٤٦١٢ ٧٧٣٤ ١١١٠٨ ١٣٥٨١ ٣٣٥٠  ...................... 1398پاییز 

 ١٨٥١ ١٣٩٥ ٢٦٦٩ ٤٧٨٨ ٧٦٨٣ ١١٢٤١ ١٣٧٢٣ ٣٢٧٤  ................ 1398زمستان 

 ١٤٧٥ ١٠٤٠ ٢١٧٢ ٣٦٨٩ ٦٢٠٢ ٨٧٦٠ ١٠٢٧٦ ٢٢٥٥  ....................... 1399بهار 

 ١٩٨٨ ١٤٣٤ ٣٠٠٤ ٥٤٦٢ ٨٤١٩ ١١٨٦٧ ١٤٠١٤ ٣١١٣  ................ 1399تابستان 

 ٢٠٩٦ ١٤٥٧ ٣٠٣٢ ٥٠٨٩ ٨٢٥٩ ١١٣١٨ ١٣٠٠٠ ٣١٣٦  ...................... 1399پاییز 

 ٢٣٢٥ ١٥٨٩ ٣٣٩١ ٥٨٨٣ ٨٧١٤ ١٢٥٥١ ١٤٣٦٣ ٣٢٨١  ................ 1399زمستان 

 ١٩٢٩ ١٣٤٩ ٢٨١٢ ٤٦٩٣ ٧٢٦٠ ٩٨٤٧ ١١١١٨ ٢٧٤٩  ..................... 1400بهار

 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
 

 
 حسب طول مدت ازدواجتعداد طالق ثبت شده بر -4-1
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    ییجغرافیا مناطق تفکیک بهثبت شده  هايوالدت در مادران و پدران سنی میانگین -15-1

 شرح 
 مادران پدران

 روستایی شهري جمع روستایی شهري جمع

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

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

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

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

 ٢٨٫٠ ٢٩٫٣ ٢٩٫٠ ٣٣٫٠ ٣٤٫٠ ٣٣٫٧  ......................... 1398بهار 

 ٢٨٫١ ٢٩٫٤ ٢٩٫١ ٣٣٫١ ٣٤٫١ ٣٣٫٩  ................. 1398تابستان 

 ٢٨٫٢ ٢٩٫٤ ٢٩٫١ ٣٣٫١ ٣٤٫٢ ٣٣٫٩  ....................... 1398پاییز 

 ٢٨٫١ ٢٩٫٤ ٢٩٫١ ٣٣٫١ ٣٤٫١ ٣٣٫٩  ................. 1398زمستان 

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

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

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

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

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

 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
  



 

 
 

۲ 
 آ�وزش

 و مفاهیم تعاریف

 است. دوره همان میالتعل الزم تیجمع کل به یلیتحص دوره كی آموزان دانش تعداد نسبت پوشش ظاهری تحصیلی:

ه جمعیت الزم التعلیم همان دور کل به هستند دوره آن خاص نیسن در که یلیتحص دوره كی آموزان دانش تعداد نسبت پوشش واقعی تحصیلی:

 است.

در  آموزدانشب تراکم یرا به ترت یلیر، آموزشگاه و دوره تحصیل به تعداد کالس دایمشغول به تحص آموزان دانشنسبت تعداد  :آموزدانشتراکم 

 ند.یگو یلیکالس، آموزشگاه و دوره تحص

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

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

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

 ورزد.

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

 .کندابتدائی دریافت می

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

افت یدر یلینامه تحصیا گواهیان رسانده است و دانشنامه یت به پایرا با موفق یلیتحص یهااز دوره یکیکه  یفرد آموخته):ل (دانشیفارغ التحص

 کند. یم

 .گیردورزشی مورد استفاده قرار می هایفعالیتهای روباز یا سرپوشیده داخل یا خارج مدرسه که برای فضا ی:آموزدانشفضای ورزشی 
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های آموزشی و پرورشی مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ایجاد ای که در آن، مکانهمحدود فضای آموزشی و پرورشی:

 .شده است

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

 .شود که از نظر موضوع، محتوا و برنامه درسی هم سنخ و همگون باشندهای تحصیلی گفته میای از رشتههبه مجموعگروه تحصیلی: 

 کند.یرا در کالس درس اجرا م یو پرورش یآموزش هایبرنامهکه  یاهو حرف یعلم یهاتیفرد واجد صالحمعلم: 

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

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

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

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

 رورشپ و آموزش وزارت مقررات و ضوابط مطابق دولت با شانیا مشارکت با و یحقوق ای یقیحق اشخاص توسط که یهایمدرسه دولتی:مدرسه غیر

 و سیتأس یردولتیغ یپرورش و یآموزش مراکز و مدارس اداره و سیتأس قانون براساس و مذکور وزارت نظارت تحت کشور، از خارج ای داخل در

 شود.اداره می

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

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

 

  

 
 

 
 

 
 

 

بوده  یشیروند افزا یدارا ییو هم در نقاط روستا یهم در نقاط شهر ینرخ باسواد ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال یط

 شیافزا ١٣٩٩درصد در سال  ٨٩٫٧به  ١٣٩٦درصد در سال  ٨٧٫٩باسوادی در کل کشور از  نرخ کهیطوراست به 

  کرده است. دایپ

 ٢٢/٥متر مربع به  ١٧/٥از  ١٣٩٩-١٤٠٠تا  ١٣٩٥-١٣٩٦ یلیتحص یهاسال یکشور در ط یآموزش یهافضا سرانه

  است. دهیمتر مربع رس

 نیسهم در ب نیترشیب یدارا ١٣٩٩-١٤٠٠تا  ١٣٩٥-١٣٩٦ یلیتحص یهاسال یدر ط ییمقطع ابتدا آموزاندانش

متوسطه اول و متوسطه  ،ییابتدا یلیسهم مقاطع تحص ١٣٩٩-١٤٠٠ یلیاند. در سال تحصداشته یلیمقاطع تحص

 درصد بوده است.   ٨/١٨و  ٠/٢٤، ٣/٥٧برابر  بیدوم به ترت

 ٦/١١به  ١٣٩٥-١٣٩٦ یلیدرصد در سال تحص ١١٫٤آموزان از به کل دانش یدولتریآموزان مدارس غنسبت دانش

 یلیدر مقاطع تحص ١٣٩٩-١٤٠٠ یلیتحص النسبت در س نیاست. ا رسیده ١٣٩٩-١٤٠٠سال  انیدرصد در پا

 درصد بوده است. ٦/١٠و  ٨/٩، ٧/١٢برابر  بیمتوسطه اول و متوسطه دوم به ترت ،ییابتدا

در  به ترتیب ١٣٩٩-١٤٠٠تا  ١٣٩٥-١٣٩٦های تحصیلی در طی سال یآموز به معلم در مدارس دولتنسبت دانش

 ٥/١٣درصد و مقطع متوسطه دوم از  ٠/٢٥به  ١٩٫٩درصد، مقطع متوسطه اول از  ٣٣٫١به  ٢٥٫٢از  ییدامقطع ابت

 است. دهیدرصد رس ١٦٫٤به 

 ٧٫٣درصد، گروه هنر  ٢٥٫٥ یو مهندس یدرصد، گروه فن ٤/٤٩ ی، گروه علوم انسان١٣٩٨-١٣٩٩ یلیدر سال تحص

 انیدرصد از دانشجو ٣٫٧ یو دامپزشک یدرصد و گروه کشاورز ٦٫٥ هیدرصد، گروه علوم پا ٧٫٦ یدرصد، گروه علوم پزشک

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

 دوره 

 روستایی شهري کل کشور

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

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

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

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

1399................  ٥/٧٦ ٤/٨٧ ٠/٨٢ ٤/٨٩ ٠/٩٥ ٢/٩٢ ٣/٨٦ ٢/٩٣ ٧/٨٩ 

 سرشماري. : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار وماخذ

 

 

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

 هاي موجود هاي مستحکم به کل کالسنسبت کالس سال تحصیلی
 شیو سرما شیسامانه گرما يدارا يهاکالس نسبت

  موجود يهااستاندارد به کل کالس

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

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

1398- 1397  ............................................... ٦٦/٠٦٠/٠
1399-1398 .................................................. ٠٠٠٠٠٠
1400-1399......................................... ٠٠٠٠٠٠

 

 سال تحصیلی
 يهافضا سرانه
 کشور یآموزش

 (مترمربع) / نفر

 يهافضا سرانه
 کشور یپرورش

 (مترمربع) / نفر

 یورزش يهافضا سرانه
 (سرپوشیده) کشور

 (مترمربع) / نفر

 کشور یورزش يهافضا سرانه
 (مجموع سرپوشیده و روباز)

 (مترمربع) / نفر

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

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

1398- 1397  .............................................  ٢١/٥٦٠/٠١٨/٠٣٦/٠ 

1399-1398 ................................................  ٢١/٥٦١/٠١٨/٠٣٣/٠ 

1400-1399........................................ ٢٢/٥٠٠٠١٩/٠٣٤/٠ 

 ز مدارس کشور.یو تجه ي: سازمان نوسازماخذ
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 (درصد)                                                         در مقاطع تحصیلی مختلف به تفکیک دولتی و غیردولتی آموزاندانشتوزیع  -3-2

 تحصیلیسال 
 غیردولتی دولتی جمع

 متوسطه ابتدایی جمع
 اول 

متوسطه 
 متوسطه ابتدایی جمع دوم

 اول 
متوسطه 

 متوسطه ابتدایی جمع دوم
 اول 

متوسطه 
 دوم

1396- 1395  ...  ٥٩٫٩ ١٠٠٫٠٢٤٫٠١٧٫١٥٨٫١ ١٠٠٫٠٢٤٫٦١٧٫٢٦٤٫٨ ١٠٠٫٠١٨٫٧١٦٫٥
1397- 1396  ...  ٠/١٠٠٥٩٫٤١٦٫٦ ٢٤٫١٠/١٠٠٥٨٫٤٢٤٫٨١٦٫٨٠/١٠٠٦٦٫٣١٨٫٦١٥٫١
1398- 1397  ...  ٠/١٠٠٧/٥٧٧/٢٣٧/١٨٠/١٠٠٥٦٫٤٢٤٫٥١٩٫٢٠/١٠٠٦٦٫٤١٨٫١١٥٫٥
1399-1398 ......  ٠/١٥ ٥/١٨ ٥/٦٦ ٠/١٠٠ ٢/١٩ ٦/٢٤ ٢/٥٦ ٠/١٠٠ ٦/١٨ ٨/٢٣ ٦/٥٧ ٠/١٠٠ 

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

 رت آموزش و پرورش.: وزاماخذ

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

 سال تحصیلی
 دختر پسر جمع

 متوسطه ابتدایی جمع
 اول 

متوسطه 
 متوسطه ابتدایی جمع دوم

 اول 
متوسطه 

 متوسطه ابتدایی جمع دوم
 اول 

متوسطه 
 دوم

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

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

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

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

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

 : وزارت آموزش و پرورش.ماخذ

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

 متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی سال تحصیلی

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

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

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

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

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

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

 سال تحصیلی

 متوسطه اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع

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

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

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

٥/٩٢ ٨/٩٧ ٩/٩٤ ٧/١٠١ ٩/٩٣ ٨/٩٩ ٢/٩٨ ٦/١٠٣ ١/٩٨ ٤/١٠٤ ٢/٩٨ ١٠٤٫٠  .............  ١٣٩٧ -١٣٩٨ 

١/٩٣ ٤/٩٦ ٩/٩٤ ٢/٩٩ ٠/٩٤ ٠/٩٨ ٣/٩٨ ٢/١٠٠ ٢/٩٨ ٤/١٠٠ ٢/٩٨ ٥/١٠٠  ................ ١٣٩٨-١٣٩٩ 

٥/٩٣ ٦/٩٨ ٩/٩٤ ٦/١٠١ ٢/٩٤ ١/١٠٠ ٦/٩٧ ٤/١٠٢ ٣/٩٧ ٨/١٠٢ ٤/٩٧ ٦/١٠٢ ................١٣٩٩-١٤٠٠ 

 

 : وزارت آموزش و پرورش.ماخذ

 

 به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس آموزان دانشپوشش واقعی تحصیلی  -1-2 
 

 

 2-6مبنا: جدول 

0

20

40

60

80

100

120

پسر دختر پسر دختر پسر دختر

ابتدایی متوسطه اول متوسطه دوم

    

 سال تحصیلی

 متوسطه دوم
 دختر پسر جمع

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

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

٨٥٫٦  ..........  ١٣٩٧ -١٣٩٨٦/٨٣٣/٨٧٧/٨٢٩/٨٣٠/٨٠

٠/٩٢  ............. ١٣٩٨-١٣٩٩٨/٨١٩/٩٣٥/٨٢٨/٨٩٢/٨١

٠/٩٢ .............١٣٩٩-١٤٠٠٥/٨٢٥/٩٣٧/٨٢٦/٩٠٣/٨٢

 درصد  
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 (درصد)                                                                         به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس آموزان دانشنرخ ترك تحصیل  -7-2

 سال تحصیلی
 متوسطه دوره دوم متوسطه دوره اول ابتدایی

 دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع

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

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

١٨/٢ ٨٢/٢ ٧٠/٢ ٨١/٣ ٩٨/٤ ٤٠/٤ ٠٣/١ ٨٦/٠ ٩٠/٠  .....................  ١٣٩٧ -١٣٩٨ 

1399-1398 .......................  ١١/٣ ١٣/٤ ٦٧/٣ ٨٣/٣ ٠٠/٥ ٤٤/٤ ١٣/١ ٩٧/٠ ٠٥/١ 

1400-1399 .....................  ١٩/٢ ٧٩/٢ ٥٠/٢ ٣١/٣ ٩٩/٣ ٦٦/٣ ٢٠/١ ١٦/١ ١٨/١ 

 : وزارت آموزش و پرورش.ماخذ

 
 در کالس به تفکیک مقطع تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی آموزدانشتراکم  -8-2

 سال تحصیلی

 غیردولتی دولتی جمع

 ابتدایی جمع
متوسطه 

 اول
متوسطه 

 دوم
 ابتدایی جمع

متوسطه 
 اول

متوسطه 
 دوم

 ابتدایی جمع
متوسطه 

 اول

متوسطه 
 دوم

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

1397- 1396  ................. ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٫٢ ٢٥٫٦ ٢٤٫٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

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

1399-1398 .................... ١٢٫٧ ١٩٫٣ ١٧٫٥ ١٦٫٩ ٢١٫٦ ٢٦٫٢ ٢٥٫٢ ٢٤٫٧ ٢٠٫٠ ٢٥٫٢ ٢٣٫٦ ٢٣٫٢ 

1400-1399 .................  ١٢٫٢ ١٩٫١ ١٦٫٣ ١٥٫٩ ٢٢٫٣ ٢٦٫٨ ٢٥٫٤ ٢٥٫١ ٢٠٫٥ ٢٥٫٨ ٢٣٫٧ ٢٣٫٥ 

 :  وزارت آموزش و پرورش.ماخذ

 

 مختلف تحصیلی هايگروهتوزیع دانشجویان در  -9-2

گروه علوم 
 پزشکی 

 گروه هنر 
گروه کشاورزي 
 و دامپزشکی 

گروه فنی و 
 مهندسی 

 گروه علوم پایه 
گروه علوم 

 انسانی
 سال تحصیلی

٣٣١٩٥٩ ٢٥١٧٢٢ ١٦٠٣٢٠ ١١٧٦٧٣٠ ٢٤١٠٣٣ ١٩١٢٠٦٣ 1396- 1395  ............................................. 
٢٩٦١١٠ ٢٤١٩٥٤ ١٣٨٩٣٤ ١٠٢٧٩١٢ ٢١٦٦٧٩ ١٦٩٤٥٢٥ 1397- 1396  ............................................. 
٢٥٥٥٥٨ ٢٤٤٩٣٧ ١٢٧١٢٩ ٨٩٦٦٤٥ ٢١٠٣٣٦ ١٦٣٧٨٧٣ 1398- 1397  ............................................ 
٢٣١٩١٧ ٢٤٢٩٩٣ ١١٧٨٩٨ ٨١٠٧٢٠ ٢٠٦٣٣٩ ١٥٧٣١٢٢ 1399-1398 ............................................... 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400-1399 ........................................  
 .: وزارت علوم، تحقیقات و فناوريماخذ
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                                                           مختلف تحصیلی و مقاطع تحصیلی هاي گروهدر  آموختگاندانشتوزیع  -10-2
 گروه علوم انسانی گروه علوم پایه

دکتراي  سال تحصیلی
 تخصصی

 کارشناسی
دکتراي  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

١٠٩٥٣ ١٤٩٠ ٢٣٢٩١ ٧٣٠ ٣٦٤٦٤ ٢٦٢٠ ٩٤٢٥٣ ٢١٨٤٠٩ ٧٢٧٧٦ ٣٨٨٠٥٨ 1396- 1395  ......................  
١٠١١١ ١٧٩٠ ٢٠٤٠٣ ٣٢٩٠٣ ٥٩٩ ٣٥٨٨ ٩٣٩٩٣ ١٨٧٩٨٠ ٦٤٠٩١ ٣٤٩٦٥٢ 1397- 1396  ......................  
١٩٠١ ٨٠٩٩ ١٩١٣٥ ٥٢٦ ٢٩٦٦١ ٤٣٥٠ ٧٥٤٣٩ ١٧٠٣١٣ ٦٦٠٧٧ ٣١٦١٧٩ 1398- 1397 .......................  
          1399-1398 ........................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400-1399...................... 

 
 گروه فنی و مهندسی گروه کشاورزي و دامپزشکی

دکتراي  سال تحصیلی
 تخصصی

دکتراي 
 ايحرفه

 کارشناسی
دکتراي  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

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

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

١٢٠١ ٦٥٣ ٥٣٦٦ ١١٥٩٩ ٣٣٩٩ ٢٢٢١٨ ١٨١٤ ٣١٧٧٣ ٩٣٨٩٢ ٥٤١٥٠ ١٨١٦٢٩ ١٣٩٧-١٣٩٨
٢٢١٠ ٩٢٢ ٦٧٦٢ ١٥٩٢٥ ٣٤٥٨ ٢٩٢٧٧ ٤٤٣٥ ٣٥٢٠٧ ١٢٥٧٧١ ٦٥١٨٩ ٢٣٠٦٠٢ ١٣٩٨-١٣٩٩

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٩-١٤٠٠ 

 
 گروه هنر گروه پزشکی

دکتراي  سال تحصیلی
 تخصصی

دکتراي 
 ايحرفه

 کارشناسی
دکتراي  جمع کاردانی کارشناسی ارشد

 تخصصی
 کارشناسی

 جمع کاردانی کارشناسی ارشد

٥٦٣٧ ٣٤٨٣ ٣٧٤١ ٢٢٧٧٨ ١٩٣٥ ٣٧٥٧٤ ١٣٧ ٢٧٥٦٣ ٦٨٤٥ ٢٤٩٦٥ ٥٩٥١٠ 1396- 1395 .  
٦٧٧٥ ٤٠٧٤ ٣٧٩١ ٢١٧٢٨ ٣٠٣٥ ٣٩٤٠٣ ٢٠١ ٧١٧٥ ٢٦٥١٩ ١٩٧٤٧ ٥٣٦٤٢ 1397- 1396 .  
٤٣٣٢ ٧٧٠٣ ٣٦٨٠ ١٩٢١٥ ٢٨٢٣ ٣٧٧٥٣ ٢٥٥ ٥٩٩٥ ٢٤٨٠٣ ٢١٧٦٩ ٥٢٨٢٢ 1398- 1397 .  
٤٩٩٧ ١٢٨٢١ ٤١٠٩ ٢٩٩٠٢ ١٧٤٩ ٥٣٥٧٨ ٧٠٩ ٨٩٠٥ ٣٧١٨٢ ٢٥٨٩٧ ٧٢٦٩٣ 1399-1398. 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1400-1399. 

 .: وزارت علوم، تحقیقات و فناوريماخذ
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 مختلف تحصیلی هايگروهتوزیع دانشجویان در  -2-2

 

  2-9مبنا: جدول 

 
 

 
 یلیمختلف تحص يهادر گروه آموختگان دانش عیتوز -3-2

 

 2-10مبنا: جدول 

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰
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۲۵۰۰۰۰۰

گروه علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزي و دامپزشکی هنر پزشکی

   

۰
۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰

گروه علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزي و دامپزشکی هنر پزشکی

   



 

 
 

۳ 
  سال�ت

 مفاهیمتعاریف و 

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

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

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

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

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

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

  شود.یم میتقس

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

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

  

                                                           
1)AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome 
2) HIV: Human Immuno-deficiency Virus 
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 ذـاخ و به دهیرسان انیپا از کشـور بـه ا خارجی داخل یهااز دانشگاه یکی را در یـپزشک التـیتحص شود کهیـم اطـالق یافراد بـه :پزشك

، یآمار پزشکان شامل پزشك عموم. است یپزشک آمـوزش و درمـان ،بهـداشت د وزارتییورد تأـم آنان اند و مـداركهشـد لینا هـنامانیپا

 باشد.ی، پزشك متخصص و پزشك فوق تخصص م٣، دکترای تخصصییشگاهیعلوم آزما یدندانپزشك، داروساز، دکترا

 .شودیم باشد، اطالق داشته تیفعال و درمان بهداشت نهیدر زم که یرپزشکیغ به: راپزشكیپ

شود که جهت بستری شدن بیماران برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستان تعبیه شده و از امکانات تختی گفته میبه تخت بیمارستانی: 

 .مند باشندتشخیصی، درمانی، پشتیبانی و خدماتی بهره

 هانو د فك یهایماری، بدندانو  هاند یشناسبیس، آسـکـیـتـدودنـ، انیــودنســـارتتخصص دندانپزشکی شامل:  :یـکـزشـدانپـدن صـتخص

 ت.اس اطفال یدندانپزشکو  یمیترم ی، دندانپزشکو صورت و فك هاند ی، جراحیودنتولوژی، پری، پروتز دندانو صورت فك ی، پاتولوژو دندان

  است. ینوزگاکوفارم و کسی، فارماسوتی، فارماکولوژیصنعت ی، داروسازیداروسازتخصص  :یداروساز تخصص

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

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

 کند.یآرایشی و بهداشتی مجاز، مبادرت م

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

کننده  هار اعالمصورت مطابق اظ نیر ایگردد و در غیثبت مز براساس علت مندرج در آن یپزشك ثبت شود، علت فوت ن یکه فوت با گواه یصورت

 ثبت خواهد شد. 

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

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

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

  .شده است

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

 امکان احیا) 

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

 روزگی. ٢٩ماه و  ١١حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن  یجی زندهعبارت است از مرگ خرو سال: مرگ کودکان زیر یک

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

 شود.نوزادی دیررس تقسیم می

 

 

 

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

 

. است بوده ٩٩٫٦ برابر ١٣٩٧ سال پایان در کنندمی استفاده شده مدیریت و سالم آشامیدنی آب که جمعیتی نسبت

 .است ٥٠٫٨ برابر کنندمی استفاده ایمن شده مدیریت فاضالب دفع سیستم خدمات از که جمعیتی نسبت همچنین

 بوده افزایشی روندی دارای ١٣٩٩ تا ١٣٩٦ هایسال طی در پزشکی، علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان تعداد

 پزشک نفر، ١٦٨٣٩ به ١٦٥٧٩ از عمومی پزشکان نفر، ٥٢٩٦٨ به ٤٨٣٣٠ از کل پزشکان تعداد که طوری به است

 نفر ٤٢٧٠ از ندانپزشکاند نفر، ٢٩١٧ به نفر ٢٦٢٩ از تخصص فوق پزشک نفر، ١٨٣٤٢ به نفر ١٧٧٢٥ از متخصص

 .است پیدا کرده افزایش نفر ٢٥٦١ به نفر ١٩٨٧ از و داروسازان نفر، ٥٢١٥ به

. است داشته واحد افزایش ٠٣/٠، ١٣٩٩ سال تا ١٣٩٦ سال از جمعیت نفر هزار صد هر به هابیمارستان تعداد نسبت

 تعداد نسبت وافزایش واحد  ١٥٫٠ نفر جمعیت هزار صد هر به بیمارستانی فعال تخت تعداد نسبت دوره همین در

واحد  ٨/٠ نفر هزار صد هر به هاآزمایشگاه تعداد افزایش و نسبتواحد  ١٫٢ جمعیتنفر هزار صدهر  به داروخانه

 .است داشته کاهش
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                                                             تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنس -1-3

 جمع شرح
 بین یک تا پنج ساله یک سالکمتر از 

 پسر و دختر پسر دختر پسر و دختر پسر دختر

 ٣٦٣٨ ١٩٣٥ ١٧٠٣ ٨٣٠٤ ٤٥١٥ ٣٧١٩ ١١٩٤٢  ..................... ١٣٩٦سال 

 ٣٣٨٥ ١٨٢٥ ١٥٦٠ ٧٥٣٠ ٤٠٦٠ ٣٤٧٠ ١٠٩١٥  ..................... ١٣٩٧سال 

 ٣٥١٧ ١٩٣٧ ١٥٨٠ ٦٩١٠ ٣٧٨١ ٣١٢٩ ١٠٤٢٧  ....................  ١٣٩٨سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ....................... ١٣٩٩سال

 ٨٣٤ ٤٨٥ ٣٤٩ ١٦٢٢ ٩٠٣ ٧١٩ ٢٤٥٦  ...................... ١٣٩٨بهار 

 ٨٧٨ ٥٠٠ ٣٧٨ ١٦٦٣ ٨٩٦ ٧٦٧ ٢٥٤١  ............... ١٣٩٨تابستان 

 ٩٩٦ ٥٣٢ ٤٦٤ ١٧٧٧ ٩٨٤ ٧٩٣ ٢٧٧٣  ................... ١٣٩٨پاییز  

 ٨٠٩ ٤٢٠ ٣٨٩ ١٨٤٨ ٩٩٨ ٨٥٠ ٢٦٥٧  ............... ١٣٩٨زمستان 

 ٦٧٥ ٣٨٨ ٢٨٧ ١٣٣٣ ٧١٩ ٦١٤ ٢٠٠٨  ..................... ١٣٩٩بهار  

 ٨١٧ ٤٦٩ ٣٤٨ ١٦١٤ ٨٦٨ ٧٤٦ ٢٤٣١  ..............١٣٩٩تابستان  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ................... ١٣٩٩پاییز  

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .............  ١٣٩٩زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ....................... ١٤٠٠بهار

 : سازمان ثبت احوال کشور.ماخذ
 
 
 هسال و زیر پنج سال در هزار تولد زند زیر یک نسبت مرگ و میر نوزادان، میزان مرگ و میر کودکان -2-3

 سال نوزادان سال کودکان زیر یک کودکان زیر پنج سال

٩/١٤ ٨/١٢ ١/٩ 1396 ..........................................  

٤/١٤ ٤/١٢ ٨/٨ 1397 ..........................................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٨ ..........................................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٩ .......................................  

 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.ماخذ
 
 

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

 
 

 3-1مبنا: جدول 
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 زتعداد افراد ثبت شده جدید مبتال به اید -3-3

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

 
 
 
 

 (درصد)                                     منیدفع فاضالب ا ستمیسالم و خدمات س یدنیاستفاده کننده از آب آشام تینسبت جمع -4-3

 .ی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکماخذ
 

 

 

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

 پزشکان سال
پزشکان 
 عمومی

پزشکان 
 متخصص

پزشکان فوق 
 تخصص

 داروسازان دندانپزشکان
کارشناس و 

باالتر 
 پرستاري

 بهیار

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

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

1398 ...............  ١٦٣١٦ ٥٠٢١٢١٧٠٩٠٢٦٧٩٥٢٢١٢٤٤٦٩٣٦٦٣٩٧٦٦
1399 ............  ١٦٨٣٩ ٥٢٩٦٨١٨٣٤٢٢٩١٧٥٢١٥٢٥٦١٩٨٨٤٢٩٨٦١

 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.ماخذ
  

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

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

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

1399 ...................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

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

1396 ...................................................................  ٤٨٫٩٠ ٩٩٫٤٦ 

1397 ...................................................................  ٥٠٫٨٠ ٩٩٫٦٠ 

1398 ...................................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ 

1399 .......................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ 
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  هزار نفر جمعیت دهنسبت پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و پرستار در  -6-3

 پرستار پزشکان فوق تخصص پزشکان متخصص پزشکان عمومی سال

1396 .............................................  ٧/١١١ ٢/٣ ٩/٢١ ٥/٢٠ 

1397 .............................................  ٢/٣ ١/٢٠ ٧/١٩٠/١١٣ 

1398 .............................................  ٦/١٩/٢/٣/

1399 ......................................  ٠/٢٠٥/٣ ٢١٫٨١١٧٫٦ 

 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.ماخذ

 

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

 

 3-6مبنا: جدول 
 
 
 
 نفر جمعیت) (صد هزار             ها هاي بیمارستانی و داروخانهها، تختنسبت تعداد بیمارستان -7-3

 هاآزمایشگاه  داروخانه تخت فعال بیمارستانی بیمارستان فعال سال

1396 .......................................  ٩/٦ ٦/١٣ ٩/١٥٤ ٢٠/١ 

1397 .......................................  ٦٫٥ ٧/١٣ ٣/١٦٨ ٢٤/١ 

1398 .......................................  ١/٦ ٦/١٤ ١/١٦٤ ٢٥/١ 

1399 ................................  ١/٦ ٨/١٤ ٩/١٦٩ ٢٣/١ 

 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.ماخذ
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۴ 
 ی کار� ا��غال و ب 

 
 تعاریف و مفاهیم

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

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

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

اند در ز نبودهین یشغل یاند و داراهك ساعت کار نکردیحداقل  یش از مراجعه مأمور سرشماریروز پ ٧که  ترشیساله و ب ١٥تمام افراد  کار:یب

 شوند:یکار محسوب میل بیصورت داشتن دو شرط ذ

، پرس و جو از دوستان، تماس با یابیدر مؤسسات کار یریگیا پیر ثبت نام یرا نظ یکار، اقدامات مشخص یجستجو یروز گذشته برا ٣٠در  -١

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

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

 اند.هکار محسوب شدیب

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

 ف) هستند.یتعر

ه فرد قبًال ن است کی" ایهستند. منظور از "در انتظار بازگشت به شغل قبلف) یز آماده به کار (طبق تعریو ن یدر انتظار بازگشت به شغل قبل -

 برد.یسر م در انتظار بازگشت به شغل خود به یندارد ول یشغل یوند رسمیدهد و پیکار خود را از دست م یلیکار بوده و به دال یدارا

 

اند، کار بودهیا بیو  شاغل یریمأمور آمارگ از مراجعه روز قبل در هفت که هاتر خانوارشیو ب ساله ١٥ یاعضا یتمام :یاقتصاد  فعال تیجمع

" یاداند، "فعال اقتصز بودهیکار نیا بیمد بدون کار، چنانچه شاغل و آداران و دارندگان درند. محصالن، خانهیآیشمار م " بهیاقتصاد "فعال تیجمع

 شوند.یمحسوب م

اند کار نبودهیا بیو  شاغل یریمأمـور آمارگ از مراجعه روز قبل در هفت ها کهتر خانوارشیب و سالـه ١٥ی اعضا یتمام :یاقتصاد ر فعالیغ تیجمع

" به شمار یرفعال اقتصادیت "غیاند به عنوان جمعهشد یبندر طبقهیکار و سا مد بدونآدر یدار، دارا، خانهمحصل های گروهاز  یکـیو در 

 ند.یآیم

 .١٠٠ضربدر  ،عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل سهم اشتغال ناقص:

  



اشتغال و بیکاري                                                                                             1400بهار گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران
  

46 

 طور موقت کار را به یلیا بنا به دالیك ساعت کار کرده و یف کار، حداقل یتر که در طول هفته مرجع، طبق تعرشیساله و ب ١٥تمام افراد  شاغل:

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

شود. یعنوان اشتغال محسوب مخوداشتغاالن، به یران و تداوم کسب و کار برایبگمزد و حقوق ی، برایشغل یوند رسمیهفته مرجع با داشتن پ

 شوند:یکشور دارند، شاغل محسوب م یت اقتصادیکه در فعال یتیز به لحاظ اهمین ریافراد ز

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

مات ا خدید کاال یمًا در تولیمستق یعنیدهند، یانجام م یت مؤسسه محل کارآموزیدر ارتباط با فعال یتیفعال یکه در دوره کارآموز یکارآموزان -

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

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

داران، افسران مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه یهارویکنند (نیت ما موقت خدمیمسلح به صورت کادر دائم  یهارویکه در ن یتمام افراد -

    ).یو انتظام ینظام یهارویفه نیوظ

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

 .١٠٠تر، ضربدر شیب

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

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

  :گزیده اطالعات

 
 

 

هزار  ٢٧١٦٧به  ٢٦٥٠٤ و از دارای روندی صعودی ١٣٩٨تا ١٣٩٦های سالطی تر در سال و بیش ١٥جمعیت فعال 

در هزار نفر رسیده است.  ٢٥٦١٣کاهش و به  ١٣٩٨نسبت به سال  ١٣٩٩رسیده است. همین اطالع در سال نفر 

و هزار نفر  ٣٥٤، ١٣٩٩ زمستانهزار نفر بوده است که نسبت به  ٢٥٩٦٧جمعیت فعال کشور برابر  ١٤٠٠بهار فصل 

هزار نفر در مناطق شهری  ١٩٤٨٢، ١٤٠٠ بهاردر داشته است.  افزایشهزار نفر  ٤٩٩ به سال قبلفصل مشانسبت به 

 اند. هزار نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار داشته ٦٤٨٥و 

هزار نفر بوده است. تعداد  ٢٣٢٦٣برابر  ١٣٩٩هزار نفر و در سال  ٢٣٢٩٧برابر  ١٣٩٦جمعیت شاغل کشور در سال 

هزار نفر در مناطق شهری و  ١٧٦٠٧که از این تعداد هزار نفر بوده است  ٢٣٦٧٦برابر  ١٤٠٠ بهارشاغالن کشور در 

 ١٣٩٩ زمستاننسبت به  ١٤٠٠ بهارتعداد شاغالن کشور در  اند.هزار نفر در مناطق روستایی شاغل بوده ٦٠٦٩

 افزایشدرصد)  ١/٣هزار نفر(معادل  ٧١٣تعداد  ١٣٩٩و نسبت به فصل مشابه در سال  افزایشهزار نفر  ٥٤١تعداد 

هزار نفر  ٣٦٢٢هزار نفر و  ٢٠٠٥٣تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر  ١٤٠٠ بهارداشته است. در فصل 

  داشته است. زایشافهزار نفر  ١٤١و هزار نفر  ٣٩٩ به ترتیب تعداد ١٣٩٩ زمستانبوده است که نسبت به فصل 

 کاهشی بوده ١٣٩٨نسبت به سال  ١٣٩٩داشته و در سال روندی صعودی  ١٣٩٨تا  ١٣٩٦نسبت اشتغال از سال 

 بهاررسیده است. این رقم در درصد  ٣/٣٧به  ١٣٩٩و در سال درصد  ٣٩٫٤درصد به  ٣٨٫٩که از  طوری است به

مشابه و نسبت به فصل  درصدواحد  ٠٫٨مقدار  ١٣٩٩ زمستاندرصد بوده است که نسبت به فصل  ٧/٣٧برابر  ١٤٠٠

در بخش مردان و زنان  ١٤٠٠ بهارداشته است. همچنین این شاخص در  افزایش درصدواحد  ٨/٠مقدار  سال قبل،

 درصدواحد  ٤/٠و  ١/١به ترتیب  ١٣٩٩ زمستاندرصد بوده است که نسبت به فصل  ١١٫٥و  ٩/٦٣به ترتیب برابر 

درصد  ٦/٤١و  ٣٦٫٥این شاخص در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  ١٤٠٠ بهار. در فصل داشته است افزایش
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 درصدواحد  ٥/١و در بخش روستایی  درصدواحد  ٠٫٥در بخش شهری  ١٣٩٩ زمستانبوده است که نسبت به فصل 

 داشته است. افزایش

 

 

 

درصد و بخش خدمات  ٢/٣٣درصد، بخش صنعت  ٩/١٧کل شاغالن  سهم بخش کشاورزی از ١٤٠٠ بهاردر فصل 

 درصد بوده است.  ٨/٤٨

این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب  بوده است. ٢/١٤، ١٣٩٩ سالنرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیالت عالی در 

درصد بوده  ٨٫٨برابر  ١٤٠٠ بهارتر در ساله و بیش ١٥بیکاری برای جمعیت نرخ درصد بوده است.  ٨/٢٢و  ٤/١٠

واحد  ٠/١ مشابه سال قبلو نسبت به فصل  کاهش درصدواحد  ٠٫٩مقدار  ١٣٩٩ زمستاناست که نسبت به فصل 

درصد بوده است که  ٦/١٥درصد و  ٥/٧برابر  ١٤٠٠ بهارکاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان و زنان در  درصد

داشته است. افزایش  درصدواحد  ٩/١و احد درصد کاهش و ٥/١، به ترتیب ١٣٩٩نسبت به فصل مشابه در سال 

درصد بوده است که نسبت به فصل  ٤/٦درصد و  ٩٫٦برابر،  ١٤٠٠ بهارنرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی در 

 داشته است. کاهش درصدواحد  ٩/٠و  ١/١مقدار  ١٣٩٩ مشابه در سال

نسبت به  و ١٣٩٩ زمستانفصل درصد بوده که نسبت به  ١٥٫٦، ١٤٠٠ بهارساله در  ١٨-٣٥نرخ بیکاری جمعیت 

 بهاردر درصد کاهش داشته است. این نرخ برای مردان و زنان واحد  ١٫١ و ٢/١به ترتیب  مشابه سال قبل فصل

 درصد بوده است.  ٧/١١و  ١٦٫٨درصد و در نقاط شهری و روستایی برابر  ٨/٢٧و  ٩/١٢برابر  ١٤٠٠

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ٥/٠ ،١٣٩٩ زمستانکه این نرخ نسبت به فصل درصد بوده است  ٤/٤١برابر  ١٤٠٠ بهارنرخ مشارکت اقتصادی در 

اقتصادی در  تداشته است. نرخ مشارک افزایشواحد درصد  ٤/٠واحد درصد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

 درصد بوده است. ٧/١٣و  ١/٦٩برای مردان و زنان به ترتیب  ١٤٠٠ بهار

درصد  ٥/٤٤درصد و  ٤٠٫٤نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر  ١٤٠٠ بهاردر فصل 

 داشته است.  افزایش درصدواحد  ٠/١و  ٠٫٣، ١٣٩٩ زمستانبوده است که نسبت به فصل 

و در نقاط روستایی  ١٣٫٠و  ٦٧٫٧، این نرخ برای مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ١٤٠٠سال  بهاردر 

 بوده است. ١٥٫٧و  ٧٣٫٦به ترتیب برابر 
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 (هزار نفر)                                         جمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادي برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیایی -1-4

 دوره

 ترساله و بیش 15جمعیت شاغل   ترساله و بیش15جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

 زن مرد جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

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

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

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

 ٥٩٣١ ١٧٢٧٠ ٣٦٥٨ ١٩٦٠٥ ٢٣٢٦٣ ٦٤٥٧٨ ١٩٢٧٩ ٤٣٣٦ ٢١٤٠١ ٢٥٧٣٧  .................. 1399سال

 ٦٥٨٧ ١٧٨٧٥ ٤٤٧٤ ١٩٩٨٧ ٢٤٤٦٢ ٧١١٢ ٢٠٣٤٨ ٥٤١٢ ٢٢٠٤٨ ٢٧٤٦١ ....... ...........1398بهار 

 ٦٦٤٥ ١٨١٠٦ ٤٤١٩ ٢٠٣٣٢ ٢٤٧٥١ ٧١١١ ٢٠٥٣٥ ٥٤٠٦ ٢٢٢٤٠ ٢٧٦٤٥  .......... 1398تابستان 

 ٦٥١٣ ١٧٩٣٣ ٤٤٦٨ ١٩٩٧٨ ٢٤٤٤٦ ٧٠٠٧ ٢٠٣٣١ ٥٤٠٤ ٢١٩٣٥ ٢٧٣٣٩  ................ 1398پاییز 

 ٥٩٨٩ ١٧٤٤٦ ٣٩٢٠ ١٩٥١٥ ٢٣٤٣٥ ٦٥٤٣ ١٩٦٨١ ٤٧٣٣ ٢١٤٩٠ ٢٦٢٢٤  .......... 1398زمستان 

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

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

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

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

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

 

 دوره

 ترساله و بیش 65جمعیت شاغل  ترساله و بیش 65جمعیت فعال 

 زن مرد جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

 نقاط شهري زن مرد جمع
نقاط 

 روستایی

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

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

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

 ٢٧٠ ٢٦٤ ٥٧ ٤٧٦ ٥٣٤ ٢٧٠ ٢٦٩ ٥٨ ٤٨١ ٥٣٩  .............. 1399سال

 : مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.ماخذ
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 (درصد)       جغرافیایی  مناطق تفکیک به و جنس برحسب تربیش و ساله 15 جمعیت ناقص اشتغال سهم و اشتغال نسبت -2-4

 دوره

 سهم اشتغال ناقص نسبت اشتغال

 زن مرد جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

 نقاط شهري زن مرد جمع
نقاط 

 روستایی

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

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

 ١٣٫١ ٨٫٨ ٥٫٥ ١٠٫٩ ٩٫٩ ٤٣٫٨ ٣٧٫٤ ١٤٫٠ ٦٤٫٧ ٣٩٫٤  ...............  1398سال 

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

 ١٢٫٨ ٩٫٠ ٦٫٢ ١٠٫٩ ١٠٫٠ ٤٤٫٨ ٣٧٫٩ ١٤٫٦ ٦٥٫١ ٣٩٫٨  .................. 1398بهار 

 ١١٫٢ ٧٫٩ ٤٫٨ ٩٫٦ ٨٫٨ ٤٥٫٢ ٣٧٫٣ ١٤٫٤ ٦٦٫٠ ٤٠٫٢  ........... 1398تابستان 

 ١٣٫٩ ٩٫٣ ٦٫٢ ١١٫٥ ١٠٫٦ ٤٤٫٤ ٣٨٫٣ ١٤٫٥ ٦٤٫٧ ٣٩٫٦  ................ 1398پاییز 

 ١٤٫٧ ٨٫٩ ٤٫٩ ١١٫٥ ١٠٫٤ ٤٠٫٨ ٣٨٫٦ ١٢٫٧ ٦٣٫٠ ٣٧٫٨  ........... 1398زمستان 

 ١١٫٥ ٦٫٦ ٣٫٢ ٨٫٩ ٧٫٩ ٤٠٫٨ ٣٨٫١ ١٢٫٢ ٦١٫٨ ٣٦٫٩  .................. 1399بهار 

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

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

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

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

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

 (درصد)                             تر برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیاییساله و بیش 15نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت  -3-4

 دوره
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

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

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

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

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

 ٢٠٫٢ ٧٦٫٧ ٤٨٫٣ ١٦٫٨ ٧٠٫٢ ٤٣٫٦ ١٧٫٦ ٧١٫٨ ٤٤٫٧ ....... ............. ...1398بهار 

 ١٩٫٧ ٧٧٫٣ ٤٨٫٤ ١٦٫٩ ٧٠٫٦ ٤٣٫٨ ١٧٫٦ ٧٢٫٢ ٤٤٫٩  ............... 1398تابستان 

 ١٩٫٦ ٧٦٫١ ٤٧٫٧ ١٦٫٨ ٦٩٫٥ ٤٣٫٢ ١٧٫٥ ٧١٫٠ ٤٤٫٣  ..................... 1398پاییز 

 ١٥٫٥ ٧٤٫٠ ٤٤٫٦ ١٥٫٢ ٦٨٫٠ ٤١٫٦ ١٥٫٣ ٦٩٫٤ ٤٢٫٤  ............... 1398زمستان 

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

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

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

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

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

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

 دوره
بخش  خدمات صنعت کشاورزی

 عمومی

بخش 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع خصوصی

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

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

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

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

 ٨٤٫٨ ١٥٫٢ ٥٣٫٣ ٤٨٫٨ ٤٩٫٦ ٢٤٫٩ ٣٢٫٩ ٣٢٫٤ ٢١٫٨ ١٨٫٣ ١٨٫٩ ....... ... ...1398بهار 

 ٨٥٫٦ ١٤٫٤ ٥١٫٧ ٤٨٫٥ ٤٩٫١ ٢٥٫٧ ٣٣٫٣ ٣١٫٥ ٢٢٫٥ ١٨٫٢ ١٩٫٠  ...... 1398تابستان 

 ٨٥٫٦ ١٤٫٤ ٥٠٫٨ ٤٩٫٨ ٥٠٫٠ ٣٠٫٤ ٣٣٫٤ ٣٢٫٠ ١٨٫٨ ١٦٫٨ ١٧٫١  ............ 1398پاییز 

 ٨٤٫٩ ١٥٫١ ٥٧٫٨ ٥١٫٧ ٥٢٫٧ ٢٦٫٤ ٣٢٫٨ ٣٢٫٩ ١٥٫٨ ١٥٫٦ ١٥٫٦  ...... 1398زمستان 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  (درصد)                                    التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفکیک مدرك تحصیلینرخ بیکاري جمعیت فارغ -5-4

 دوره
 دکتري و باالتر کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی کل

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

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

 ٥٫١ ٤٫١٣٫٧ ٢٤٫٧ ١١٫٦ ١٦٫٣ ٢٧٫٦ ١٣٫٠ ١٨٫٣ ٢٥٫٣ ١١٫٩ ١٤٫٥ ٢٦٫٤ ١٦٫٩١٢٫٣  ................ 1398سال

 ٦/١٢ ٣/٤٧/١ ٧/١٩ ٩/٧ ٠/١٢ ٥/٢٤ ٧/١١ ٠/١٦ ٢/٢٣ ٧/١٠ ٨/١٢ ٨/٢٢ ٢/١٤٤/١٠  ............. 1399سال

 : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.ماخذ
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 (درصد)                                              تر برحسب جنس و به تفکیک مناطق جغرافیاییساله و بیش 15نرخ بیکاري جمعیت  -6-4

 دوره
 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

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

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

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

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

 ٧٫٩ ٧٫٣ ٧٫٤ ٢٠٫٩ ١٠٫١ ١٢٫٢ ١٧٫٣ ٩٫٣ ١٠٫٩  ....................... 1398بهار 

 ٧٫٨ ٦٫٢ ٦٫٦ ٢٢٫١ ٩٫٤ ١١٫٨ ١٨٫٢ ٨٫٦ ١٠٫٥  ................ 1398تابستان 

 ٧٫١ ٧٫٠ ٧٫١ ٢١٫٠ ٩٫٦ ١١٫٨ ١٧٫٣ ٨٫٩ ١٠٫٦  ..................... 1398پاییز 

 ٨٫٥ ٨٫٥ ٨٫٥ ١٩٫٩ ٩٫٤ ١١٫٤ ١٧٫٢ ٩٫٢ ١٠٫٦  ................1398زمستان 

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

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

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

 2/9 8/7 0/8 9/18 6/8 2/10 5/16 4/8 7/9  ................1399زمستان 

 ٧/٧ ١/٦ ٦٫٤ ٥/١٨ ٩/٧ ٩٫٦ ١٥٫٦ ٧٫٥ ٨٫٨  .................... 1400بهار

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

 به تفکیک مناطق جغرافیاییو  حسب جنسبر تربیشساله و  15نرخ بیکاري جمعیت  -1-4 
 

 

 4-6مبنا: جدول 
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 یا��ما�  ی�بی آ� 

 
 تعاریف و مفاهیم

عتیاد به مواد مخدر  در فرد و روحی که عدم استفاده از آن باعث ایجاد مشکالت جسمیصورتی از مواد مخدر به مصرف مداوم یک یا چند نوع: ا

 شود.

ش  دهد.ین بردن خودش انجام میاز ب یکه فرد برا یعمل :یاقدام به خودک

 یرمرگبارغ یا مرگبار شغلی صدمات با و آمده پدید کار انجام جریان در که پیامدی یا اتفاق از است عبارت کار از ناشی حادثه حوادث ناشی از کار:

 .باشدمی همراه

اجتماعی و فاقد  سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و زنان هرگز ازدواج نکرده در معرض آسیب مرکزی است که توسط: سالمت خانه

الل اقتصادی و اجتماعی را فراهم قهای کسب استطریق ارائه خدمات، زمینه داده و از های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرارحمایت

 نماید. های اجتماعی یاری میادی و جلوگیری از ابتال به آسیبهای اقتصها را در تأمین حداقل نیازآورده و آن

شور): ستی ک سازمان بهزی مرکزی است که توسط سازمان بهزیستی کشور برای اسکان موقت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت  خانه امن (

امکانات و خدمات تخصصی فردی، خانوادگی و اجتماعی به سال در این مرکز از  طوری که این زنان حداکثر تا یک به .خانگی، تأسیس شده است

ازده تر از دوشوند. درصورتی که زنان مذکور دارای فرزند پسر کممند میصورت رایگان بهره شده، به های واردمنظور رفع مسئله خشونت و آسیب

 .دشونها نیز در این مرکز اسکان داده میسال یا فرزند دختر باشند، فرزندان آن

های کاهش بحران و استفاده از روش تخصصی را با برنامه اورژانس اجتماعی است که خدمات هایفعالیتیکی از  :خدمات اورژانس اجتماعی

 .نمایددیده اجتماعی در شرایط بحرانی ارائه می یا آسیب ) به فرد در معرض آسیب١٢٣( طریق خط تلفن سه رقمی راهنمایی از

عتیاد: خدمات کاهش آسیب اجتماعی ناشی از اعتیاد به معتادانی  -آموزشی است که به منظور کاهش عوارض بهداشتی -خدمات بهداشتی ا

 شود.دهند، ارائه میکه به مصرف مواد ادامه می

مثل  از زندگی سقط، عبارت است از خروج یا بیرون آوردن حاصل بارداری قبل از هفته بیستم حاملگی، مشروط بر اینکه خروجی عالمتی سقط:

  تنفس و ضربان قلب نداشته باشد.



 هاي اجتماعیآسیب                                                                                         1400بهار گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

56 
 

سیفرد مبتال به اختالل هو طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و از نظر روانی تمایل یا اصرار بر  فردي که به: یت جن

 ) تعریف شده است.1395دچار نارضایتی جنسی (سال متعلق بودن به جنس مخالف دارد. توضیح: این واژه با عنوان فرد 

 د و فروش مواد مخدر است.یخر ییاجرا اتیعمل در مشارکت ای و يگذارهیسرما ،يو معاش امرار که یقاچاقچ قاچاقچی مواد مخدر:

حسی)، ذهنی و یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فردي و یا اجتماعی  و فردي است که به علت اختالل فیزیکی (جسمی، حرکتی کم توان:
 باشد.

شود که دچار مشکالت جسمی، روانی، اقتصادي یا اجتماعی شده و بدون دریافت کمک و خدمات ویژه از مددجو، به فردي گفته می مددجو:

 .دهاي مربوط قادر به استقالل و خودکفایی اقتصادي و اجتماعی نباشسازمان

شور: ستی ک شخیص به ت خدمت گیرنده سازمان بهزیستی کشور است که داراي پرونده مددجویی بوده و  مددجوي تحت پوشش سازمان بهزی
 مندي از خدمات مستمر و یا غیرمستمر سازمان بهزیستی کشور است. مددکار اجتماعی این سازمان واجد شرایط بهره

دیده اجتماعی و یا در  مرکزي است که به منظور حمایت و بازپروري زنان و دختران آسیب :دیده اجتماعی مرکز بازپروري زنان آسیب

هاي اجتماعی تاسیس شده است تا با ارائه خدمات تخصصی به آنان زمینه بازگشت به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با معرض آسیب
    آورد.دواج و تشکیل خانواده را فراهم میخانواده، آموزش یا ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، از

سموم  آور، تماس با مواد سوزشیدن، استشمام و استنشاق مواد سمیق، خوردن، آشامیق تزریبر بدن از طر یر وارد شدن مواد خارجیتاث ت:یم

 شود.یم یروانا یک و یزی، فیکیولوژیزیوانات زهردار که موجب به هم خوردن تعادل فین سم حینده و همچنیا فرسای

 دهد.فردي که به صورت داوطلبانه و غیرمجاز یکی از انواع مواد مخدر را مورد مصرف قرار میمصرف کننده مواد مخدر: 

سرآزار  رد.یگیا برعکس صورت میکه توسط شوهر نسبت به زن و  يانگارو سهل ی، روانی، جنسیسوء رفتار و آزار جسم :يهم

 گزیده اطالعات:

یافته است. خدمت  کاهش ١٣٩٩مرکز در سال  ٢٢٨٦به  ١٣٩٦مرکز در سال  ٢٣٠٤درمان اعتیاد از تعداد مراکز 

 رسیده است. ٥٣٠٣٧٥نفر به  ٤٨٦٤٦٠گیرندگان این مراکز نیز از 

برابر  ١٣٩٩اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در سال  تعداد خدمت گیرندگان مراکز کاهش آسیب

 مرکز بوده است.  ١٠٤٢٤٩

به  ١٣٩٨نفر بوده است که در سال  ٤١٣٠٨٤برابر  ١٣٩٦تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر در سال 

 نفر افزایش یافته است.  ٤١٧٤٥٤

در طی دوره زمانی  مخدر و روانگردان اعتیاد به مواد شده در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب تعداد افراد پذیرش

نفر به  ١٢٧٩٧٩١دولتی از نفر و در بخش غیر ١٢٣١٦٩نفر به  ٨٩٣٢٩در بخش دولتی از  ١٣٩٨تا  ١٣٩٦

نفر رسیده است. در دوره زمانی فوق تعداد این افراد در مراکز تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و  ١٢٣٠٣٣١

 ٤٩٧٩٤٦نفر به  ٤٥٣٣٠٢ نفر، تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور از ٧٩٥٤٣٤نفر به  ٨٥٦٢٢٦آموزش پزشکی از 

 نفر رسیده است.  ٦٠١٢٠نفر به  ٥٩٥٢٢ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از نفر و تحت نظارت سازمان زندان

 روندی افزایشی داشته است به ١٣٩٩تا  ١٣٩٦تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در سال 

 سیده است. نفر ر ٢٦٨٠٨٢٠نفر به  ٢٢٦٩٠٣٠که از  طوری
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روند  ١٣٩٩تا سال  ١٣٩٦از سال  های اجتماعی از سازمان بهزیستی کشورتعداد خدمات گیرندگان مراکز آسیب

 نفر رسیده است.  ٨٦٩١٠٢نفر به  ٤٤٢٩٨٦که از  افزایشی داشته است به طوری

 

نفر بوده است که  ٥٣٣٥٧٣برابر  ١٣٩٦تعداد مددجویان دارای پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور در سال 

 افزایش یافته است. ١٣٩٩نفر در سال  ٦٧٢٣٢٣به 

نفر  ١٧٥٩١١١به  ١٣٩٦نفر در سال  ١٤١٥٧١٠توان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از تعداد مددجویان کم

 رسیده است.  ١٣٩٩در سال 

 ١٣٩٦مراجعه در سال  ١٠٣٣٠٥٨تی کشور از تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صدای مشاور سازمان بهزیس

  رسیده است.  ١٣٩٩مراجعه در سال  ٩٣٢١١٧به 

 

 

 

از حوادث  یمورد ناش ٤١٢٩تعداد  نیمورد بوده است که از ا ١٠٣٣٨ یعیرطبیغ یهاریتعداد مرگ و م ١٤٠٠در بهار 

 ،یاز سوختگ یمورد ناش ٥٥٨ ،یاز غرق شدگ یمورد ناش ٢٩٥از سالح سرد،  یمورد ناش ١٩٧ ،یکیتراف یرانندگ

مورد  ٣٥٠و قطار،  یلیاز فوت ر یمورد ناش ١٩ ،یاز سقوط از بلند یمورد ناش ٥٦٠ ،یاز برق گرفتگ یمورد ناش ١٨٨

 دکربن،یبا منوکس تیاز مسموم یمورد ناش ١٣٣ ،ییدارو تیاز مسموم یمورد ناش ١٥٠با سم،  تیاز مسموم یناش

 ٤٠٠مخدر،  یاز دارو یمورد ناش ٥١٥از مواد محرک،  یمورد ناش ٤٩از سوء مصرف مواد مخدر،  یمورد ناش ٢٢٩

 موارد بوده است. ریاز سا یمورد ناش ٢٥٦٦از مصرف چندگانه و  یمورد ناش

 ١٣٩٩مورد بوده است که نسبت به فصل زمستان  ٤٧٠، ١٤٠٠از حوادث کار در بهار  یناش یهاریتعداد مرگ و م

در شایان گفت است، است.  افتهی شیمورد افزا ٧٤، ١٣٩٩مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه در سال  ٥٩تعداد 

 . ستمورد بوده ا ١٨١٧از حوادث کار برابر  یناش یهاریتعداد کل مرگ و م ١٣٩٩سال  انیپا

 نیمورد بوده است که از ا ١٥٥٩مشمول قانون کار برابر  یهادر کارگاه یشغل دگانید بیتعداد آس ١٤٠٠هار ب در

 بوده است. رفوتیمورد منجر به غ ١٣٩٤مورد منجر به فوت و  ١٦٥تعداد 

ت به مورد بوده است که نسب ٣٠٧ یمورد و نزاع روان ١٦٢٥١٥ یبعلت نزاع جسمان ینیبال ناتی، معا١٤٠٠بهار  در

 داشته است.  شیمورد افزا ٩٢و   ١٦١٧٢ بیبه ترت ١٣٩٩فصل مشابه سال 
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 مراکز نیا رندگانیکشور و تعداد خدمات گ یستیتحت پوشش سازمان بهز ادیتعداد مراکز درمان اعت -1-5

 دوره
 سرپایی غیردولتی سرپایی دولتی جمع 

 گیرنده خدمت مرکز خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز

 ٩٦١٦٠ ١٠٦٦ ١٤٦٣ ٩ ٤٨٦٤٦٠ ٢٣٠٤  ....................................... 1396سال 
 ١٨٩٩٦٣ ١١٣٢ ٣٥٩٨ ٧ ٥٨٧٥٣٧ ٢٤٥٢  ....................................... 1397سال 
 ٢٥٦٢٩٥ ١١٠٧ ١٩٢٠ ٧ ٦٦٧٢٨٢ ٢٤١٥  ....................................... 1398سال 
 ٣٠٩٦٤٨ ١٠٨١ ٢١٤٦ ٦ ٥٣٠٣٧٥ ٢٢٨٦  ................................. 1399سال

 

 دوره
 توانمندسازي اجتماع درمان مدار اقامتی بهبود و بازتوانی

 خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز خدمت گیرنده مرکز

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٣٩٤ ٣٢ ٣٨٥٤٤٣ ١١٩٧  ................................. 1396سال 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٨٣ ٣٣ ٣٨٩٨٩٣ ١٢٨٠  ................................. 1397سال 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥١٥ ٣٢ ٤٠٤٥٥٢ ١٢٦٩  ................................. 1398سال 
 ١٧٢٢ ٢٥ ٢٨٢٠ ٢٨ ٢١٤٠٣٩ ١١٤٦  ............................ 1399سال

 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ
 
 
 
 
 
 
 

 (نفر)                                            کاهش آسیب اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور   تعداد خدمات گیرندگان مراکز -2-5

 کانکس موبایل ون سرپناه شبانه گذري تیم سیار جمع دوره

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٤٣٨ ٧١٨٦٤ ١٠٤٣٩٦ ١٩٢٦٩٨  .................... 1396سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧٥٧٧ ٤٣٧٣٨ ٥٦٢٢٦ ١١٧٥٤١  ....................1397سال 

 ١٤٣٤ ١٤٨٥٣ ٩٦٥٨ ٢٤٧٥٧ ٣٦٧١٠ ٩٩٩٠٧  ....................1398سال 

 ٥٠٦٨ ٢٠٩٨٥ ٧٥٢٣ ٢٢١٨٠ ٣٣٠٣٢ ١٠٤٢٤٩  ................. 1399سال
 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ
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 هاي اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور به تفکیک نوع مرکزتعداد خدمات گیرندگان مراکز آسیب -3-5

 جمع  دوره

مداخله در 
هاي بحران

فردي، 
خانوادگی و 

 اجتماعی

پایگاه خدمات 
تشکیل  -اجتماعی

 پرونده

پایگاه خدمات 
 -اجتماعی

 شناسایی شده

مراکز 
توانمندسازي 
 کودکان خیابانی

خط تلفن 
اورژانس 

اجتماعی(کل 
 ها)تماس

خدمات سیار 
اورژانس 
 اجتماعی

 ١٢٢٣٩٧ ٦١٨٤٠٥ ٥١٥٢ ٤٥٨٩٠٨ ٢٨٠٣٢ ٤٨٧٣١ ٤٤٢٩٨٦  ............. 1396سال 

 ١٨٨٠٤٩ ٧٦٤٥١٧ ٦١٩٨ ٤٩١١٠٨ ٣٧٥٩٨ ٦٨٣٠٨ ٥٩٢٥١٦  ............. 1397سال 

 ٢٥٣١٢٠ ٧٩٢٧٢٦ ٤٨٠٥ ٤٧٩١٩٩ ٢٥٨٠٧ ٧٨٣١٦ ٧٠٧٧١٦  ............. 1398سال 

 ٢١٢٢١٠ ١١٠٥٣١٣ ٣٩٠٢ ٣٤٦١٠٨ ٢٨٦١١ ٧٢٤٩٢ ٨٦٩١٠٢  ........... 1399سال

 

 دوره
خانه 
 سالمت

حمایت از 
مبتالیان به 

اختالل 
هویت 
 جنسی

 و حمایت مرکز
 زنان بازپروري

 دختران و
 دیده آسیب

 اجتماعی

 هاي حمایت مرکز خانه امن
 اجتماعی -روانی

 خانواده و دختران
 )روزانه(

 حمایتی مرکز
 آموزشی

 و کودك
 خانواده

 و دولتی غیر مراکز
 حمایت اقامتی غیر

 زنان توانمندسازي و
 دیده آسیب
 )نوین راه(اجتماعی

 غیردولتی دولتی

 ٠٠٠ ٦٣٣١ ٣٧٢ ٧٢٤ ١١٣٥ ١٤٣٢ ٤٤٦ ٦٦٩  ................. 1396سال 
 ١٤٩ ٨٥٥٦ ١٠٧٥ ١١٩١ ١٢٧٨ ١٤٠٦ ٥٠٠ ٥٧٧  ................ 1397 سال
 ٢٣٤ ٥٧٥٣ ١٤٢٥ ١٣١٠ ١٠٠١ ١٢٧٥ ٤٧٠ ٥٠٣  ................ 1398سال 
 ٤٣٧ ٦١١٧ ١٥١٩ ١٢٣٤ ٨٢٩ ١١٦٤ ٤٩٤ ٤٩٦  ............. 1399سال

 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ

 تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر -4-5

 مخدرکننده مواد معتاد و مصرف مخدر موادکننده چیان و عوامل توزیعقاچاق جمع  دوره

 ١٦٦٣٨٩ ٢٤٦٦٩٥ ٤١٣٠٨٤  .................... 1396سال 

 ١٨٨٤١٢ ٢٤٣٧٣٢ ٤٣٢١٤٤  .................... 1397 سال

 ١٩١٥٨٥ ٢٢٥٨٦٩ ٤١٧٤٥٤  .................... 1398سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ................ 1399سال

 : ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرماخذ
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 مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم انواع موادتعداد دستگیرشدگان مرتبط با  -1-5
 

 
 5-4مبنا: جدول 

 
 

تعداد افراد پذیرش شده در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان به تفکیک سازمان نظارت  -5-5
 کننده

 دوره
 جمع

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشکی

ها سازمان زندان  سازمان بهزیستی کشور
و اقدامات تامینی 

 غیردولتی دولتی جمع غیردولتی دولتی جمع غیردولتی دولتی جمع و تربیتی کشور

 ٥٩٥٢٢ ٤٥١٤١٥ ١٨٨٧ ٤٥٣٣٠٢ ٨٢٨٣٧٦ ٢٧٨٩٠ ٨٥٦٢٦٦ ١٢٧٩٧٩١ ٨٩٣٢٩ ١٣٦٩١٢٠  ........ 1396سال 

 ٦٠٥٥٧ ٤٢٦٨٥٤ ٢٧٦٤ ٤٢٩٦١٨ ٩٤٨٢٧٠ ٣٤٢١٣ ٩٨٢٤٨٣ ١٣٧٥١٢٤ ٩٧٥٣٤ ١٤٧٢٦٥٨  ........ 1397 سال

 ٦٠١٢٠ ٤٩٧٠١٨ ٩٢٨ ٤٩٧٩٤٦ ٧٣٣٣١٣ ٦٢١٢١ ٧٩٥٤٣٤ ١٢٣٠٣٣١ ١٢٣١٦٩ ١٣٥٣٥٠٠  ........ 1398سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ...... 1399سال

 مخدر. : ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادماخذ

 
 
 
 تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و بعد خانوار  -6-5

 
 جمع دوره

 زن مرد

 نفر 9تا  5 ترنفر و کم 4 جمع
نفر و  10

 تربیش
 جمع

نفر و  4
 ترکم

 نفر 9تا  5
نفر و  10

 تربیش
٢٢٦٩٠٣٠١٣٥٦٨٠٦١٢٣١٥٦١١٢٤٢٩٥٩٥٠٩١٢٢٢٤٨٦٧١٦٧٤٤٦٠١٤٥٦  ................ 1396سال 
٢٥١٠٦٩٠١٤٧٦٠١٩١٣٤٧٣٨٤١٢٧٧٩٥٨٤٠١٠٣٤٦٧١٩٩٠١٤٧٤٤١١٢٤١٢  ............... 1397سال 

٢٦٣٢٩٦٤١٥٤٤١٢٠١٤١٠٥٦٧١٣٢٨٠٧٧٤٦١٠٨٨٨٤٤١٠٤٤٦٢٣٤٣٨٣٩٣٨٢  ............... 1398سال 

 ٣٦٧ ١٠٦٤١٤٤٤٣٨٤٠ ١١٠٨٣٥١ ٧١١ ١٣٥٥٢٨ ١٤٣٦٢٣٠ ١٥٧٢٤٦٩ ٢٦٨٠٨٢٠  ............. 1399سال

 :  سازمان بهزیستی کشور. ماخذ
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 تعداد مددجویان داراي پرونده اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور برحسب نوع پرونده -7-5

 شبه خانواده توانمند سازي خانواده و زنان هاي اجتماعی آسیب جمع دوره

٥٣٣٥٧٣٣٨٧٤٩٤٦٨٥٣٩٢٦٢٨٥  ............................ 1396سال 
٥٧٩٢٢٦٥٠٨٥٥٥٠٢١٨٩٢٦١٨٢  ........................... 1397سال 
٦٣٤١٣٠٥٨٩٩٢٥٤٩٦٠٠٢٥٥٣٨  ........................... 1398سال 
 ٢٥٠٤٤ ٥٧٨٦١٥ ٦٨٦٦٤ ٦٧٢٣٢٣  ....................... 1399سال

 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ

 

 توان در سازمان بهزیستی کشور برحسب جنس و نوع معلولیتتعداد مددجویان کم -8-5

 جمع دوره
 مرد

 صوت و گفتار شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی
 ١٤١٥٧١٠ ١١٢٧٦٨ ٧٧٧٢٩ ٢٢١٠٨٧ ٣٥٣٣٤٩ ١٠٠٨٨٤ ١٤١٥٧١٠  .............. 1396سال 

 ١٥٩٠١١٣ ١٢١٣٥١ ٨٨٢١١ ٢٣٥٣٩٣ ٣٨٩٥٨٣ ١١٦٦١٦ ١٥٩٠١١٣  .............. 1397سال 

 ١٢٧٢٢٥١٧١٠٤٧٥ ٩٦٥٢٠ ٢٤٥٢٣١ ٤١١٠٦٣ ١٢٧٤٥٨ ١٧١٠٤٧٥  .............. 1398سال 

 ٦٦١٤٩ ١٢٩٢٥٤ ١٠٠٢٤٩ ٢٤٨٦٢٣ ٤١٨٦٤٤ ١٣٢١٩٦ ١٧٥٩١١١  ............ 1399سال

 :  سازمان بهزیستی کشور.ماخذ
 
 

 

 مشاوره و مراکز صداي مشاور سازمان بهزیستی کشورتعداد مراجعان به مراکز  -9-5

 دوره
 هاي صداي مشاورهتماس مراجعان به مراکز مشاوره

 جمع غیر دولتی دولتی جمع
تماس با صداي مشاور 

1480 
 تماس با کد ده رقمی

 ١٥٢٧٥ ٩١٦٢٠٧ ١٤٨٦٠٢٤ ٩٦٨٧٥٣ ٦٤٣٠٥ ١٠٣٣٠٥٨  ................ 1396سال 

 ٤٠٠٨٦ ٩٧٥٧٣٥ ١٠١٥٨٢١ ١٠٢٩٨٤٥ ٧٠٩١٩ ١١٠٠٧٦٤  ................ 1397سال 

٨٥٤١ ١١١٤٥٥٢ ١١٢٣٠٩٣ ١٢٠١٧٧٠ ٧٨٠٢٨ ١٢٧٩٧٩٨  ................ 1398سال 
 ٢٥١٠ ١٧٥٣٦١٣ ١٧٥٦١٢٣ ٨٨٨١٢٧ ٤٣٩٩٠ ٩٣٢١١٧  ............. 1399سال

 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ

 

 

 دوره
 زن

 صوت و گفتار شنوایی روانی ذهنی حرکتیجسمی بینایی

 ١٨٨٣١ ٧٨٠٣٢ ٣٦٧٣٧ ١٣٢٩٣٤ ١٩٧٥٠٣ ٥٤٢٨٨  ........... 1396سال 

 ٢٧٤٨٩ ٨٧٤٨٥ ٤٢٢٨٣ ١٤٦٤٣٠ ٢٢٨٠٥٩ ٦٤٤٥٨  ........... 1397سال 

٣٧٥٣٩ ٩٢٤٤٠ ٤٦٢٧٦ ١٥٣٠٣٨ ٢٤٤١٠٣ ٧١٢٩٧  ........... 1398سال 

 ٤٢٧٦٨ ٩٤٥٤٧ ٤٧٩٩٥ ١٥٥٣٧٣ ٢٤٨٨٨٦ ٧٤١٥٧  ......... 1399سال
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 تعداد مراجعان به مراکز مشاوره و مراکز صداي مشاور سازمان بهزیستی کشور -2-5
 

 
 5-9مبنا: جدول 

 
 
 
 

 تعداد مرگ و میرهاي غیرطبیعی برحسب جنس و به تفکیک علت فوت -10-5

 جمع  دوره
 ناشی از غرق شدگی ناشی از سالح سرد ناشی از حوادث رانندگی ترافیکی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
 ١٦٨ ٨٥٨ ١٠٢٦ ١٠٨ ٦١٢ ٧٢٠ ٣٤٩٢ ١٢٧٠٩ ١٦٢٠١ ٣٦٨٧٣  ............ 1396سال 

 ١٣٥ ٨٠٠ ٩٣٥ ١٤٠ ٥٩٠ ٧٣٠ ٣٧٢٥ ١٣٤٥٨ ١٧١٨٣ ٣٧٧٥٨  ............1397سال 

 ٢٠١ ١٠٧٤ ١٢٧٥ ١٢٣ ٦٨٣ ٨٠٦ ٣٦٩٠ ١٣٢٥٦ ١٦٩٤٦ ٣٩٧٩٦  ............1398سال 

 ٢٠٤ ٩٨٤ ١١٨٨ ١١٢ ٧٥٨ ٨٧٠ ٢٧٠٥ ١٢٦٩١ ٣٩٥١٨١٥٣٩٦  ............. 1399سال

 ٧٠ ٢٩٧ ٣٦٧ ٣٦ ١٧٠ ٢٠٦ ٨٩٤ ٣٢٥٩ ٤١٥٣ ٩٥٨٦  ............. 1398بهار 

 ٨٦ ٥٠٧ ٥٩٣ ٣٣ ٢١٧ ٢٥٠ ١١٨١ ٤٠٢٣ ٥٢٠٤ ١١٣٨٥  ..... 1398تابستان 

 ٢٤ ١٦٩ ١٩٣ ٣٣ ١٣٣ ١٦٦ ٩٧٨ ٣٣٦٨ ٤٣٤٦ ٩٨٩٥  ........... 1398پاییز 

 ٢١ ١٠١ ١٢٢ ٢١ ١٦٣ ١٨٤ ٦٣٧ ٢٦٠٦ ٣٢٤٣ ٨٩٣٠  ..... 1398زمستان 

 ٥٧ ٣١٢٢٥٥ ٢٧ ١٩٤ ٢٢١ ٦٤٦ ٢٨٣٦ ٣٤٨٢ ٩٧٠٩  ...........  1399بهار 

 ٨٩ ٤٥٦ ٥٤٥ ٢٧ ٢١٣ ٢٤٠ ٧٩٩ ٤٤٠٧٣٦٠٨ ١٠٨٧٢  ..... 1399تابستان 

 ٢٤ ١٦٣ ١٨٧ ٢٨ ١٨٣ ٢١١ ٦٤٥ ٣٢٣٧ ٩٣٧١٣٨٨٢  ........... 1399پاییز 

 ٣٤ ١١٠ ١٤٤ ٣٠ ١٦٨ ١٩٨ ٦١٥ ٣٠١٠ ٣٦٢٥ ٩٥٦٦  ..... 1399زمستان 

١٩٧١٧٩١٨٢٩٥٢٤٩٤٦ ٨١٤ ٣٣١٥ ٤١٢٩ ١٠٣٣٨  ............ 1400بهار
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 بر حسب جنس و به تفکیک علت فوت (دنباله) یعیرطبیغ يهاریتعداد مرگ و م -10-5

 دوره
 از سقوط از بلندي ناشی ناشی از برق گرفتگی ناشی از سوختگی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٢٧٠ ١٤٩٧ ١٧٦٧ ٥٧ ٥٤٩ ٦٠٦ ٧٢٩ ٩٢١ ١٦٥٠ .................... 1396سال 

 ٢٥٥ ١٤٧٣ ١٧٢٨ ٦٣ ٦٠٢ ٦٦٥ ٦٥٦ ٩٢٥ ١٥٨١ ....................1397سال 

 ٢٧٨ ١٥٥٢ ١٨٣٠ ٥١ ٦١٨ ٦٦٩ ٧٤١ ١١١٣ ١٨٥٤ ....................1398سال 

 ٣٢٤ ١٧٨٢ ٢١٠٦       ..................... 1399سال

 ٦٢ ٣٥٠ ٤١٢ ١٥ ١٥٩ ١٧٤ ١٧٩ ٣١٠ ٤٨٩ ..................... 1398بهار 

 ٨٠ ٤٢٥ ٥٠٥ ٢٠ ١٩٦ ٢١٦ ١٧٧ ٢٧٢ ٤٤٩ ............. 1398تابستان 

 ٦٨ ٤٣١ ٤٩٩ ١١ ١٥٢ ١٦٣ ١٧٥ ٢٥٧ ٤٣٢ ................... 1398پاییز 

 ٦٨ ٣٤٦ ٤١٤ ٥ ١١١ ١١٦ ٢١٠ ٢٧٤ ٤٨٤ ............. 1398زمستان 

 ٦٦ ٤٠٢ ٤٦٨ ١٤ ١٥٦ ١٧٠ ١٧٩ ٤٧٧٢٩٨ ..................... 1399بهار 

 ١٠٦ ٤٧٢ ٥٧٨ ٢٩ ٢٣٧ ٢٦٦ ١٧٦ ٤٢٩٢٥٣  ............. 1399تابستان

 ٧٣ ٤٩٦ ٥٦٩ ١٨ ١٥٧ ١٧٥ ١٥٦ ٤٠٧٢٥١ ................... 1399پاییز 

 ٧٩ ٤١٢ ٤٩١ ١٢ ١١٦ ١٢٨ ١٩٦ ٣١٢ ٥٠٨  ............. 1399زمستان 

 ١٠١ ٤٥٩ ٥٦٠ ٢٠ ١٦٨ ١٨٨ ١٩٩ ٣٥٩ ٥٥٨  ................... 1400بهار
 

 دوره
 ناشی از فوت ریلی و قطار

 ناشی از مسمویت
 ناشی از مسمویت دارویی مسمومیت با سم

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٢٨٣ ٤٦٤ ٧٤٧ ٣٣٢ ٦٦٠ ٩٩٢ ٧ ٤٠ ٤٧  .................. 1396سال 

 ٣١٨ ٤٨٠ ٧٩٨ ٤١٤ ٧٤٣ ١١٥٧ ٧ ٦١ ٦٨  .................. 1397سال 

 ٢٢٨ ٢٧٨ ٥٠٦ ٤٢٤ ٨١٦ ١٢٤٠ ١٤ ٧٠ ٨٤  .................. 1398سال 

 ٢٥٧ ٣٢٣ ٥٨٠ ٤٦٤ ٧٦٩ ١٢٣٣ ١٠ ٦٢ ٧٢  ................... 1399سال

 ٥٣ ٦٣ ١١٦ ٩٥ ١٦٤ ٢٥٩ ٢ ٢١ ٢٣  ................... 1398بهار 

 ٥٨ ٧٨ ١٣٦ ١١٤ ٢٣٦ ٣٥٠ ١ ١٧ ١٨  ............ 1398تابستان 

 ٦٠ ٦٢ ١٢٢ ١٢٠ ٢١١ ٣٣١ ٦ ٢٣ ٢٩  ................. 1398پاییز 

 ٥٧ ٧٥ ١٣٢ ٩٥ ٢٠٥ ٣٠٠ ٥ ٩ ١٤  ............ 1398زمستان 

 ٥٧ ٦٢ ١١٩ ١٠٠ ١٥٣ ٢٥٣ ٠ ١٤١٤  ................... 1399بهار 

 ٨١ ١٠١ ١٨٢ ١١٤ ١٨٧ ٣٠١ ٤ ٢٣١٩  ............ 1399تابستان

 ٥٨ ٨٢ ١٤٠ ١٠٧ ٢٠٣ ٣١٠ ٤ ١٥١١  ................. 1399پاییز 

 ٦١ ٧٨ ١٣٩ ١٤٣ ٢٢٦ ٣٦٩ ٢ ١٨ ٢٠   ............ 1399زمستان 

 ٧٧ ٧٣ ١٥٠ ١٢٨ ٢٢٢ ٣٥٠ ٦ ١٣ ١٩  ................. 1400بهار
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 بر حسب جنس و به تفکیک علت فوت (دنباله)         یعیرطبیغ يهاریتعداد مرگ و م -10-5

 دوره
 مخدرناشی از سوء مصرف مواد ناشی از مسمویت

 محرك ناشی از مواد مخدرمواد  نکربناشی از مسمومیت با منوکسید 
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 ٣٣ ٣٤٢ ٣٧٥ ٣٣٠ ٢٣٥١ ٢٦٨١ ٢٠٢ ٥٦٤ ٧٦٦  1396سال 

 ٤٢ ٢٩٠ ٣٣٢ ٤١٧ ٢٩٢٣ ٣٣٤٠ ١٧٦ ٥٧٣ ٧٤٩  1397سال 

 ٢٤ ١٨٣ ٢٠٧ ١٢٨ ٩٦٢ ١٠٩٠ ١٩٤ ٥٩٠ ٧٨٤  1398سال 

 ٢١ ١٩١ ٢١٢ ٨٥ ٨٩٢ ٩٧٧ ٢٣٥ ٦٩١ ٩٢٦  1399سال

 ٦ ٤٢ ٤٨ ٣٦ ٢٤٩ ٢٨٥ ٤٨ ١١٨ ١٦٦  1398بهار 

 ٤ ٤٢ ٤٦ ٢٨ ٢٦٨ ٢٩٦ ١٥ ٤١ ٥٦  1398تابستان 

 ٩ ٤٧ ٥٦ ٣٦ ٢٢١ ٢٥٧ ٤٥ ١٦٩ ٢١٤  1398پاییز 

 ٥ ٥٢ ٥٧ ٢٨ ٢٢٤ ٢٥٢ ٨٦ ٢٦٢ ٣٤٨  1398زمستان 

 ٤ ٤٩ ٥٣ ٢٢ ٢٤٥ ٢٦٧ ٣٩ ١٨٢١٤٣  1399بهار 

 ٤ ٦٠ ٦٤ ٢٣ ٢٣٢ ٢٥٥ ١٨ ٧٢٥٤  1399تابستان

 ٤ ٣٩ ٤٣ ٢١ ١٧٧ ١٩٨ ٥٥ ٢٢٣١٦٨  1399 پاییز

 ٩ ٤٣ ٥٢ ١٩ ٢٣٨ ٢٥٧ ١٢٣ ٣٢٦ ٤٤٩  1399زمستان 

 ٥ ٤٤ ٤٩ ٢٠ ٢٠٩ ٢٢٩ ٣٤ ٩٩ ١٣٣  1400بهار

 
 

 دوره

 مخدرناشی از سوء مصرف مواد
 ناشی از مصرف چندگانه ناشی از داروي مخدر )1(سایر 

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٢٩٥  .................... 1396سال 

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٤٩٢  .................... 1397سال 

 ٩٣٣٠ ١٣٧ ١١٣٠ ١٢٦٧ ٣٤٩ ١٥٥٩ ١٩٠٨  .................... 1398سال 

 ٩٩٥٠ ١٨١ ١٢١٢ ١٣٩٣ ٣٨٤ ١٦٧١ ٢٠٥٥  ..................... 1399سال

 ٢٢١٦ ٣٣ ٢٣٣ ٢٦٦ ٦٨ ٣٣٨ ٤٠٦  ..................... 1398بهار 

 ٢٣٩٣ ٣١ ٣١٥ ٣٤٦ ٩٩ ٤٢٨ ٥٢٧  .............. 1398تابستان 

 ٢٢٥٢ ٤١ ٣١٥ ٣٥٦ ١١١ ٣٦٨ ٤٧٩  ................... 1398پاییز 

 ٢٤٦٩ ٣٢ ٢٦٧ ٢٩٩ ٧١ ٤٢٥ ٤٩٦  ..............1398زمستان 

 ٢٨٥٨ ٤٣ ٣٠٦ ٣٤٩ ٨٠ ٤٨٤٤٠٤  ..................... 1399بهار 

 ٢٦٤٣ ٤٦ ٢٨٤ ٣٢٤ ١١٥ ٥٤٣٤٢٨  ............... 1399تابستان

 ٢٢١٧ ٤٦ ٢٨٤ ٣٣٠ ٨٥ ٤٦٤٣٧٩  ................... 1399 پاییز

 ٢٢٣٢ ٥٢ ٣٣٨ ٣٩٠ ١٠٤ ٤٦٠ ٥٦٤  ..............1399زمستان 

 ٢٥٦٦ ٥٦ ٣٤٤ ٤٠٠ ١٠٠ ٤١٥ ٥١٥  ................... 1400بهار

 ز شدن است.یاز حلق آو یر ناشیو مرگ و م یگر کشی، دیر شامل موارد خودکشیسا )1
 .یقانون ی: سازمان پزشکماخذ
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 تعداد مرگ و میرهاي ناشی از حوادث کار برحسب جنس -11-5

 دوره
 ناشی از حوادث کار

 زن مرد جمع
 ١٨ ١٦٧٥ ١٦٩٣  .................................................................... 1396سال 

 ٩ ١٦١٦ ١٦٢٥  ................................................................... 1397سال 

 ١٠ ١٧٤٣ ١٧٥٣  ..................................................................  1398سال 

 ٢٦ ١٧٩١ ١٨١٧  ..................................................................... 1399سال

 ٢ ٤٠٩ ٤١١  .....................................................................1398بهار 

 ٢ ٤٧٠ ٤٧٢  ............................................................. 1398تابستان 

 ٢ ٤٧٧ ٤٧٩  ................................................................... 1398پاییز 

 ٤ ٣٨٧ ٣٩١  ............................................................. 1398زمستان 

 ١ ٣٩٥ ٣٩٦  ...................................................................  1399بهار 

 ١٩ ٥٢٩٥١٠  ............................................................. 1399تابستان 

 ٤ ٤٨١٤٧٧  ................................................................... 1399 پاییز

 ٢ ٤٠٩ ٤١١  ............................................................. 1399زمستان 

 ٨ ٤٦٢ ٤٧٠  ........................................................... 1400بهار

 .یقانون ی: سازمان پزشکماخذ
 

 مشمول قانون کار هايکارگاهتعداد آسیب دیدگان شغلی در  -12-5

 منجر به غیر فوت منجر به فوت جمع دوره

 ٩٨٥٤ ٨٤٣ ١٠٦٩٧  .......................................................................1396سال 

 ٩٣١٨ ٦٧٨ ٩٩٩٦  ...................................................................... 1397سال 

 ٩٠٢٥ ٧٢٦ ٩٧٥١  .....................................................................  1398سال 

 ٨٥٤٤ ٧٥١ ٩٢٩٥  ........................................................................ 1399سال

 ٩٤٦ ٥٧ ١٠٠٣  ....................................................................... 1398بهار 

 ١٢٣٨ ١١٥ ١٣٥٣  ................................................................ 1398تابستان 

 ٧٥٠ ٨١ ٨٣١  .................................................................... 1398پاییز  

 ٦٠٩١ ٤٧٣ ٦٥٦٤  ................................................................ 1398زمستان 

 ١٣٣٣ ١٤٩ ٢٩٨٧  ......................................................................  1399بهار 

 ٢٧٦٣ ٢٢٤ ٤٤٦٩  ...............................................................  1399تابستان 

 ٢٥٧٩ ٢٢٤ ٢٨٠٣  ...................................................................... 1399 پاییز
 ١٨٦٩ ١٥٤ ٢٠٢٣  ............................................................... 1399زمستان 

 ١٣٩٤ ١٦٥ ١٥٥٩  .............................................................. 1400بهار

 اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه : ماخذ
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 ک موضوع یبرحسب جنس و به تفک ینینات بالیتعداد معا -13-5

 دوره 

 موارد معاینات نزاع و درگیري کل

 نزاع روانی نزاع جسمانی
 روانی جسمی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ١٠٢ ١٣٣ ٢٣٥ ٩٨٦٧٦ ٣٧٣٤٢٦ ٤٧٢١٠٢ ٢٨٠ ٥٥٣٨٣١  ................ 1396سال 

 ١٦٦ ٢٩٦ ٤٦٢ ١٠٨١٥٠ ٣٩٦٧٢١ ٥٠٤٨٧١ ٥٠٦ ٥٨٨٥١٧  ................ 1397سال 

 ٣٧٠ ٤٧٧ ٨٤٧ ١٠٧٤٤٢ ٣٨٩٧٦٨ ٤٩٧٢١٠ ٩٩٩ ٥٨٢٥٦٧  ................ 1398سال 

 ٣٩٠ ٥٤٩ ٩٣٩ ١٠٨٢٦٠ ٣٩٦٩٢٧ ٥٠٥١٨٧ ١١٢١ ٥٨٥٣٧٤  ................. 1399سال

 ٦٧ ٨٩ ١٥٦ ٢٨٨٢١ ١٠٥١٧٩ ١٣٤٠٠٠ ١٩٧ ١٥٦٦١٥  ................. 1398بهار 

 ١٣٣ ١٥٩ ٢٩٢ ٣٤٩١٦ ١٢٠٩٥١ ١٥٥٨٦٧ ٣٣١ ١٨٠٩٠٦  .......... 1398تابستان 

 ٩٣ ١٢٧ ٢٢٠ ٢٤٠٨٠ ٨٨١١٥ ١١٢١٩٥ ٢٥١ ١٣١٧٤٥  .............. 1398پاییز  

 ٧٧ ١٠٢ ١٧٩ ١٩٦٢٥ ٧٥٥٢٣ ٩٥١٤٨ ٢٢٠ ١١٣٣٠١  .......... 1398زمستان 

 ٧٤ ١١١ ١٨٥ ٢٦٠١٤ ١٠١٠٣٤ ١٢٧٠٤٨ ١٤٦٣٤٣٢١٥  ...............  1399بهار 

 ١٣٥ ١٥٤ ٢٨٩ ٣٤٨٦٣ ١٢٥١٨١ ١٦٠٠٤٤ ١٨٤٠٥٧٣٣٧  .......... 1399تابستان 

 ٨٣ ١٣٤ ٢١٧ ٢٤٦٣٠ ٨٩١٤٤ ١١٣٧٧٤ ١٣٢٢٧٨٢٧٠  .............. 1399پاییز  

 ٩٨ ١٥٠ ٢٤٨ ٢٢٧٥٣ ٨١٥٦٨ ١٠٤٣٢١ ٢٩٩ ١٢٢٦٩٦  .......... 1399زمستان 

 ٨٩ ١٦٢ ٢٥١ ٣١٨٦٧ ١٠٩٩١٣ ١٤١٧٨٠ ٣٠٧ ١٦٢٥١٥  ................ 1400بهار

 

 دوره
 موارد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاري

 روانی جسمی
 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ٤٠ ٥ ٤٥ ٧٧٠٥٩ ٤٦٧٠ ٨١٧٢٩ ............................... 1396سال 

 ٢٥ ١٩ ٤٤ ٧٩٤٨٤ ٤١٦٢ ٨٣٦٤٦ ............................... 1397سال 

 ١٠٣ ٤٩ ١٥٢ ٨١٦٢٤ ٣٧٣٣ ٨٥٣٥٧ ............................... 1398سال 

 ١٧٢ ١٠ ١٨٢ ٧٧١٩٦ ٢٩٩١ ٨٠١٨٧ ................................ 1399سال

 ٢١ ٢٠ ٤١ ٢١٥٢٠ ١٠٩٥ ٢٢٦١٥ ................................ 1398بهار 

 ٢٦ ١٣ ٣٩ ٢٣٩٩٩ ١٠٤٠ ٢٥٠٣٩ ......................... 1398تابستان 

 ٢١ ١٠ ٣١ ١٨٧٧٧ ٧٧٣ ١٩٥٥٠ ............................. 1398پاییز  

 ٣٥ ٦ ٤١ ١٧٣٢٨ ٨٢٥ ١٨١٥٣ ......................... 1398زمستان 

 ٢٩ ١ ٣٠ ١٨٦١٨ ١٩٢٩٥٦٧٧ ................................ 1399بهار 

 ٤٨ ٠ ٤٨ ٢٣١١٨ ٢٤٠١٣٨٩٥ ......................... ١٣٩٩تابستان 

 ٤٩ ٤ ٥٣ ١٧٦٨٠ ١٨٥٠٤٧٢٤ ............................. 1398پاییز  

 ٤٦ ٥ ٥١ ١٧٦٨٠ ٦٩٥ ١٨٣٧٥ ......................... 1399زمستان 

 ٤٢ ١٤ ٥٦ ٢٠٠٣٦ ٦٩٩ ٢٠٧٣٥  ............................ 1400بهار

 .یقانون ی: سازمان پزشکماخذ
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 جسمانینزاع و درگیري  تعداد معاینات بالینی -3-5
 

 
 

 5-13مبنا: جدول 

 

 

 تعداد موارد مراجعه (معاینات جسمانی) سقط درمانی و تعداد موارد صدور مجوز سقط درمان -14-5

 موارد صدور مجوز سقط موارد مراجعه (تشکیل پرونده) دوره

 ٩٣٩٤ ١٣٠٢٥  ................................................................................ 1396سال 

 ٩٠٨٤ ١٢٥١٢  ................................................................................ 1397سال 

 ٨٩٩٥ ١٢٢٠٦  ..............................................................................  1398سال 

 ٨٥٩٧ ١١٤٣٣  ................................................................................. 1399سال

 ٢١٤٧ ٣٠٠٣  ................................................................................. 1398بهار 

 ٢٣٨٨ ٣٢٤٩  .......................................................................... 1398تابستان 

 ٢١٧١ ٢٩٣٦  .............................................................................. 1398پاییز  

 ٣٠١٨٢٢٨٩  .......................................................................... 1398زمستان 

 ٢٧٠٧٢٠٢٣  ..............................................................................  1399بهار  

 ٢١٠٨  .......................................................................... ١٣٩٩تابستان 

 ٢٨٢٧٢١٢٠  ............................................................................... ١٣٩٩پاییز 

 ٢٣٤٦ ٣٠٦٤ ..........................................................................١٣٩٩زمستان 

 ٢١٧٧ ٢٩٢٧  ............................................................................ ١٤٠٠بهار

 .یقانون ی: سازمان پزشکماخذ
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 تعداد موارد مراجعه سقط درمانی و موارد صدور مجوز سقط درمان -4-5
 

 
 

 5-14مبنا: جدول 
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۶ 
 ز�ن و خا�واده

 تعاریف و مفاهیم

 گر را دارد.مندرج در قانون سازمان بیمه فردی است که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای بیمه شده:

نفر  ٣، یینفر کاردان ماما ٣حداقل  یاست که دارا ییروستا یو درمان یمستقر در روستا و در جوار مراکز بهداشت یواحد :یمانیالت زایتسه

 د. داریاعزام م یمارستانین بخش بیتركینزد ده را بهیچیکمك کرده و موارد پ یعیطب یهامانیساعته به زا ٢٤ك راننده آمبوالنس که یزکار و یتم

پرسنل آموزش دیده،  -١منظور از زایمان به کمک افراد دوره دیده، زایمان به کمک یکی از افراد زیر است: زایمان انجام شده توسط افراد ماهر: 

اداره نمایند و همچنین عوارض زایمان را تشخیص  های مامایی که بتوانند زایمان طبیعی راهارتافرادی با مپزشک (متخصص یا غیرمتخصص) یا 

  و ارجاع دهند.

گردد که به دلیل فقدان سرپرست، ، به خانوار نیازمند مورد حمایتی اطالق میبا سرپرست زن تیمورد حما ازمندیخانوار ن: زنان سرپرست خانوار

وسسات ها یا مهادها، نیت اشخاص حقیقی یا دستگاهدرماندگی مورد حمافوت، از کارافتادگی، طالق، معلولیت و بیماری سرپرست یا استیصال و 

 حمایتی قرار گیرد.

انوار خ یهانهیاز هز یاا بخش عمدهین تمام یت تامیشود و معموًال مسئولین عنوان شناخته میاز خانوار که در خانوار به ا یعضو :سرپرست خانوار

زن  ایتواند مرد یست و مین عضو خانوار نیترن فرد لزومًا مسنیخانوار را بر عهده دارد. ا یهاکردن درآمدنه یدر مورد نحوه هز یریگمیا تصمیو 

 ك نفره، همان شخص سرپرست خانوار است.یباشد. در خانوار 

بدون در نظر گرفتن طول مدت و محل  یا در فاصله چهل و دو روز بعد از خاتمه حاملگیمان ی، زایك زن هنگام حاملگیمرگ  ر مادران:یمرگ و م

 یرعمدیا غی یل حوادث و سوانح عمدیباشد. مرگ به دل یمربوط به حاملگ یهاا درمانی ین که علت مرگ، حاملگیو بدون توجه به ا یحاملگ

 شود: یم میبه دو گروه تقس یرد. مرگ مادریگین گروه قرار نمیدر ا

 به وجود آمده باشد. یا پس از خاتمه حاملگیمان، ین زای، حیه مشکالت حاملگجیمًا در نتیکه مستق یم: مرگیمرگ مستق -١

م علل یقجه مستیافته و نتیگسترش  یکه در طول حاملگ ییهایماریا بیکه قبًال موجود بوده  ییهایماریاز ب یم: مرگ ناشیرمستقیمرگ غ -٢

 است.د شده یتشد یحاملگ یولوژیزیله آثار فیبه وس یست ولین یحاملگ
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  :گزیده اطالعات

 

 
 

 
 
 

 

 1396 سال در خانوار هزار 24673 از که طوري به است داشته صعودي روندي 1399 تا 1396 سال از هاخانوار تعداد
هزار  20050 به 18598 از طی  این دوره در شهري خانوار تعداد. است رسیده 1399در سال  خانوار هزار 26166 به

 .است رسیدههزار خانوار  6117 به 6075 از روستایی نقاط در و خانوار
 180012 به ترتیب از) ره( خمینی امام امداد کشور و کمیته بهزیستی سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان تعداد

 . است رسیده 1399 سال نفر در 1187281و  252688 به 1396 سال در نفر 1156606و 
در طی دوره زمانی  یاجتماع نیتام مهیب يدارا یستیتحت پوشش سازمان بهز سرپرست خانوار يتعداد زنان شهر

نفر در  49363به تعداد  1396نفر در سال  53088روندي کاهشی داشته است به طوري که از تعداد  1399تا  1396
 رسیده است.  1399سال 

 روندي داراي زنده تولد 100000 در زایمان هنگام به مادران میر و مرگ نرخ زنان، باروري به مربوط هايشاخص در
 سال در 7/17 به 1395 سال در نفر 1/18 از رقم این. است داشته 1397 تا 1395 هايسال زمانی دوره در کاهشی
 .است رسیده 1397
 رسیده است. 1399سال  مرکز در 100به   1396سال مرکز در  66خانواده از  و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد
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 ها و بعد خانوار به تفکیک مناطق جغرافیاییتعداد خانوار –1-6
 (هزارخانوار)تعداد خانوار  (نفر) بعد خانوار

 سال
 جمع شهري   روستایی    جمع شهري   روستایی 

٤٢/٣ ٢٤/٣ ٢٩/٣ ٦٠٧٥ ١٨٥٩٨ ٢٤٦٧٣ 1396 ................  
٤١/٣ ٢١/٣ ٢٦/٣ ٦٠٩٢ ١٩٠٧٧ ٢٥١٦٩ 1397 ................  
٣٩/٣ ١٩/٣ ٢٤/٣ ٦١٠٦ ١٩٥٦١ ٢٥٦٦٧ 1398 ................  
٣٨/٣ ١٦/٣ ٢١/٣ ٦١١٧ ٢٠٠٥٠ ٢٦١٦٦ 1399 .............  

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

 ها به تفکیک مناطق جغرافیاییبعد خانوار -1-6

 

  6-1مبنا: جدول 
 

 تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) -2-6

 )ره( خمینی امام امداد کمیته کشور بهزیستی سازمان جمع سال

١٨٠٠١٢ ١٣٣٦٦١٨  ................................................................................................... ١٣٩٦١١٥٦٦٠٦
٢٥١١٩٩ ١٤٣٢٧٣٤  ................................................................................................... ١٣٩٧١١٨١٥٣٥
٢٥٥٦٩٢ ١٤٥٧٤٤٣  ..................................................................................................  ١٣٩٨١٢٠١٧٥١
١١٨٧٢٨١ ٢٥٢٦٨٨ ١٤٣٩٩٦٩  ............................................................................................. ١٣٩٩ 

 سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) :ماخذ
 

 داراي بیمه تامین اجتماعی سرپرست خانوارتحت پوشش سازمان بهزیستیشهري تعداد زنان  -3-6

 بیمه اجتماعی زنان شهري سال

٥٣٠٨٨  ........................................................................................................................... ١٣٩٦ 

٥٠٤٩٠  ........................................................................................................................... ١٣٩٧ 

٤٩٥٨٩  ..........................................................................................................................  ١٣٩٨ 

٤٩٣٦٣  .................................................................................................................... ١٣٩٩ 

 : سازمان بهزیستی کشور.ماخذ

3

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

1396 1397 1398 1399

روستایی  شهري   کل 
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 هاي مربوط به باروري زنان شاخص -4-6
هاي انجام شده توسط نسبت زایمان

 افراد ماهر

هنگام زایمان  مادران بهنرخ مرگ و میر 

 تولد زنده 100000در 

 نرخ باروري عمومی
 سال

 جمع شهري   روستایی 

٠٠٠ ١/١٨ ٦/٢ ٠/٢ ١/٢ ١٣٩٥ ..................................  
٢/٩٩ ١٩٫٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٦ ..................................  

٩٩٫٢ ١٧٫٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٧ ..................................  
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٨  .................................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٩٩ ٠٠٠ ................................  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.: ماخذ

 
 
 

                                                      خانواده و ازدواج مشاروه تخصصی مراکز تعداد -5-6

 تعداد مراکز سال

٦٦  .......................................................................................................................... ١٣٩٦
٢  .......................................................................................................................... ١٣٩٧
١٢٢  ......................................................................................................................... ١٣٩٨
١٠٠  ........................................................................................................................... ١٣٩٩ 

 .ورزش و جوانان: وزارت ماخذ

 

 

 تولد اولین فرزند به تفکیک مناطق جغرافیایی میانگین سن مادران در زمان -2-6

 

  1-15مبنا: جدول 

27
27/5

28
28/5

29
29/5

30

    بهار  تابستان پاییز  زمستان بهار  تابستان پاییز  زمستان بهار 

  

جمع شهري روستایی



 

 
 

۷ 
  ���نگ

 
 تعاریف و مفاهیم

ریزی قبلی در سالن، تاالر و فضای باز تجهیز شده برای جمعی از ای که به صورت زنده با برنامهموسیقی ای موسیقی (کنسرت):هصحناجرای 

 شود.مخاطبان اجرا می

 کند.یم یهارتو م ی، هنریعلم یرسمری) است که با کسب مجوز اقدام به آموزش غیدولتری(غیخصوص یاموسسه: یآموزشگاه آزاد هنر

 و انتشار است. ك نوبت چاپیك اثر در یاز  ر شدهیا تکثی چاپ یهاتعداد نسخه شمارگان:

 و اماکن از هاموزهفردی است که با هدف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و گذران اوقات فراغت از تاریخی:  - بازدیدکننده از موزه و اماکن فرهنگی

 کند.تاریخی دیدن می-و اماکن فرهنگی هاموزه

که واجد یک یا چند ارزش از تاریخی و هنری باشد. بنای معاصری  هر بنایی که واجد یک یا چند ارزش فرهنگی، فرهنگی: -بنای تاریخی

 شود.فرهنگی محسوب می -باشد نیز بنای تاریخی رویداد - های فوق یا ارزش مکانارزش

هنری دیداری و شنیداری که به صورت زنده توسط یک یا گروهی از هنرمندان (بازیگران) در مدت زمان معین برای تماشاگران  تئاتر(نمایش):

 شود.م و کمدی تراژیک تقسیم میراآید و از لحاظ محتوا و مضمون به تراژدی، کمدی، ملودبه اجرا در می

ا نامشخص یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یکه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د :رسانه برخط

مراه را فراهم تلفن ثابت و ه یهابلوتوث، شبکه یبر فناور یمبتن یها، شبکهیمحل یها، شبکهیهانگسترده ج ر شبکهیق بستر شبکه نظیرا از طر

 آورد. یم

ل، مصاحبه و گزارش را در یتال)، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی(د یط رقومیطور مستمر در مح که به یاهرسان رسانه الکترونیک برخط:

 ها بهسانهگونه رنید و انتشار محتوا در ایکه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پاید. مانند خبرگزارینمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو

 و بدون توقف است. یاهلحظ صورت
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ن، به صورت یمع یترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان یدارا یکه همانند رسانه مکتوب به لحاظ زمان یاهرسان رسانه الکترونیکی غیربرخط:

 شود.یداده منتشر م یهاانواع حامل یماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر رو نامه،هفته روزانه،

اد متری، ویدیویی و یا دیجیتالی، برخوردار از ابعمیلی ٧٠و  ٣٨امکانات نمایش فیلم صندلی، داشتن  ١٠٠به مکانی دارای مجوز با حداقل  :نمایس

فیلم، سالن انتظار، نمازخانه، قسمت اداری، های فنی و ایمنی، متشکل از یک یا چند سالن نمایش های ساختمانی، استانداردمناسب و ویژگی

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میگیشه فروش بلیط، اتاق آپارات، سرویس

، یوزش، آمیسرگرم هایبرنامهتحت  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 برایو، لوح فشرده، کاست و...) در تیدیقابل عرضه (مانند نوار و یهاقالب یره بر رویو غ یینمایس

 و ذوق ت،یخالق تیمحور با یقانون و یشرع ضوابط تیرعا ضمن که است یسنت و یهنر عیصنا از یاهمجموع رانیا یدست عیصنا دستی: صنایع

 دست با مدتًاع ،یگروه ای یفرد صورت به محصول دیتول و ساخت ندیفرآ و شودیم دیتول دسترس قابل هیاول مواد از یریگبهره با یشناسییبایز

 وشاکپ ،یدارریغ و یدار یهابافته ،یسنت ینساج لیقب از یدست عیصنا و دستباف فرش یهارشته. ردیگیم انجام ازین مورد ابزار کمک با و

 نه،یآبگ ،ینتس یهایرودوز استخوان، یدست عیصنا ،ییایدر یدست عیصنا ،یریحص و یچوب یدست عیصنا ک،یسرام و سفال ،یسنت یکاش ،یسنت

 قانون ـ ١ ماده.(باشندیم شده ادی های گروه به وابسته یهاشهیپ و یکار نایم ،یسنت یهاساز ،یسنت ینقاش و یطراح ،یکاغذ یدست عیصنا

 )یدست عیصنا فعاالن و استادکاران ،هنرمندان از تیحما

ریق تواند از طها میها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت وجود دارد و مالکیت آنت فیزیکی هستند که برای آنیبا ماه یها محصوالتکاال ها:کاال

اده ها یا جامعه یا برای استفهای خانوارها و خواستهنیازها برای پاسخگویی هادی دیگر منتقل شود. کاالز یک واحد نهادی به واحد نمبادله در بازار ا

شود که توسط تولیدکننده به بازار عرضه و با یاطالق م یبه محصوالت یا به عبارتیگیرند ها و خدمات مورد تقاضا قرار میدر تولید سایر کاال

 شود.یم یانسان یهاازیهای آن، باعث رفع نافت بیدر

و    یفرهنگ یهاکانون یرخانه ستاد عالیمجوز از دب یوابسته به مسجد که دارا یر انتفاعیو غ یموسسه فرهنگ مسجد:کانون فرهنگی، هنری 

 پردازد.یم یو هنر یت فرهنگیاساس مقررات در محدوده مسجد به فعالمساجد کشور است، و بر یهنر

 باشد.شده و دارای شابک میمجموعه چاپی و خطی از موضوعات مختلف که با عنوان مشخص جلد کتاب: 

انی رس، دیداری و شنیداری با هدف اطالعها و نشریات ادواری و دیگر موارد مشابه اعم از چاپی، غیر چاپیکتاب در آن مجموعهکه  مکانی کتابخانه:

 شده باشد.  یای منظم گردآورق و مراجعه به گونهیمطالعه، تحق یو دسترسی برا

گر موارد ها و نشریات ادواری و دیدر داخل یا خارج از مسجد (تحت نظارت هیات امنای مسجد) که در آن مجموعه کتابمکانی  کتابخانه مسجد:

 ای منظم گردآوری شده باشد.هقیق و مراجعه، به گونرسانی برای مطالعه، تح، دیداری و شنیداری با هدف اطالعچاپیمشابه اعم از چاپی، غیر

ساعت  ٢٤محیط معمول زندگی خود برای مدت زمان حداقل  ی که فرد یا افرادی در طی سفر به مکانی خارج ازهایفعالیتمجموعه  گردشگری:

دهد به شرط اینکه از محل مورد بازدید (مقصد) حقوق و دستمزد دریافت م میبا هدف تفریح، تجارت و غیره انجاو حداکثر یک سال متوالی 

 نکند.

 عنوان گردشگر(یا بازدیدکننده با اقامت هاخلی، ورودی یا خارجی) به شرط اینکه سفر وی شامل یک شب اقامت شود، ببازدیدکننده (د گردشگر:

 شود.بندی میشبانه) طبقه

 گردشگری افراد غیرمقیم ورودی به یک مقصد هدف است.  گردشگری ورودی:

 های سیاسی کشور خود است.خارج از مرزهای خارجی و گردشگری افراد مقیم یک کشور به کشور گردشگری خروجی:

ا و هها، روشیندآجدید، محصوالت، فره یا خلق دانشای به طرح اولیهصورت سازمان یافته و به طور حرف فردی است که به محقق(پژوهشگر):

 پردازد و یا مدیریت طرح پژوهشی را برعهده دارد.های جدید میسیستم
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، یاسیگوناگون س یهانهیدر زم یکیا الکترونی یو شماره به صورت اوراق چاپ خیتار و ثابت با نام طور منظم به کههستند  یاتینشر: مطبوعات

، از یو تخصص یروزانه، از نظر محتوا به عمومریب انتشار به روزانه و غیشوند. مطبوعات از نظر ترتیمنتشر م ...و ی، هنری، ورزشی، علمیاجتماع

 د. شونیم میو از نظر مخاطبان به عام و خاص (مانند کودکان و نوجوانان، جوانان و زنان) تقس یالمللنیو ب ی، ملیبه محلع ینظر گستره توز

های آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد. هدف بدون هدف مادی که در ای است دائمیهموزه موسس موزه:

ها تحقیق در آثار و شواهد برجامانده از انسان و محیط زیست او، گردآوری، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن هاموزه

 وری معنوی است.برای بررسی و بهره

انسان  طبع یکه برا یآن به نحو یو ارائه ییایقیحاکم بر هر فرهنگ موس یباشناختیود زیق یمبنابراصوات در زمان،  یهنر سازمانده :یقیموس

 ند باشد.یخوشا

 نگی، هنری اعم ازشخصیت حقوقی که تحت عناوین موسسه، مرکز، کانون، بنیاد و یا انجمنی یا اهداف و مقاصد فره موسسه فرهنگی هنری:

 رسانی با اخذ مجوز از وزارتو اطالع سینمایی، مطبوعاتی، خبریانتفاعی برای فعالیت در یک و یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، انتفاعی یا غیر

 شود.ها تاسیس میو ثبت در اداره کل ثبت در اداره کل ثبت شرکت فرهنگ و ارشاد اسالمی

: شخصیت حقوقی که با مجوز هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت توسط اشخاص حقیقی یا موسسه فرهنگی قرآن و عترت

 کند.ای فعالیت میه، مطالعاتی، فرهنگی، هنری و رسانهای آموزشیسازی قرآنی در زمینهراستای فرهنگحقوقی تاسیس شده و در 

 هاید و غالبًا سرویسها محدودیتی وجود ندارشود و برای تعداد تخت در اتاقمیکه برای استفاده مسافران ایجاد اقامتگاه عمومی پذیر:مهمان

تقسیم  ٣تا  ١گروه 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 که به صورت چاپی و یا الکترونیکی (به شکل دیجیتال) در اشکال مختلف منتشر می ه:ینشر

دستی مکانی به صورت دایم یا موقت که هدف اصلی از برگزاری آن عرضه تولیدات حداقل یک گروه  نمایشگاه صنایع دستی: صنایعنمایشگاه 

 دستی است. های صنایعرشته یا زیرمجموعه رشته ،اصلی
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  :گزیده اطالعات

 ١٥٣٨٣٠از  نمایس یهاسالن تیسالن، ظرف ٦٣٦سالن به  ٥٣٩از  نمای، تعداد سالن س١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یدر دوره زمان

 یینمایس یهالمیاست. تعداد ف دهیهزار نفر رس ٦٧٩هزار نفر به  ٢٢٨٤٧و تعداد تماشاگران از  یصندل ١٦٢٤٨٦به 

 یهالمیمذکور تعداد ف یاست. در دوره زمان دهیرس ١٣٩٩مورد در سال  ٦٣به  ١٣٩٦مورد در سال  ٩٨شده از  دیتول

 است.  دهیرس ١٣٩٩در سال  لمیف ٢٢به  ١٣٩٦در سال  لمیف ٨٢اکران شده از  یینمایس

 

 یکاهش یروند یو اجرا شده و تعداد دفعات اجرا دارا دیتول یهاشی، تعداد نما١٣٩٩ و ١٣٩٦ هایمقایسه سال در

 ١٠١٨٨٨مورد و تعداد دفعات اجرا از  ٤٥٠١به  ٦٩٣٠و اجرا شده از  دیتول یهاشیکه تعداد نما یطور بوده است به

 است.  دهیهزار نفر رس ٢٩٥٠به  ٥٥٧٩دوره تعداد تماشاگران از  نیاست. در ا دهیرس ٧٤١٠به 

 

 ١٤٥٤به  ١٣٩٦مورد در سال  ٦٩٦٩از  یقیموس یاصحنه یدفعات اجرا تعداد، ١٣٩٩ تا ١٣٩٦ دوره زمانیدر 

 است. دهیرس ١٣٩٩مورد در سال 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 یچاپ یهارسانه نیمورد و تعداد عناو ٩٩٨٨٩به  ١٣٩٦عنوان کتاب در سال  ٩٩١٥٥منتشر شده از  یهاتعداد کتاب

 است.  دهیرس ١٣٩٩عنوان در سال  ٦٥٣٢عنوان به  ٦٢٨٢از 

 

مساجد  یهاکتابخانه و تعداد کتابخانه ٣٥٥٧کتابخانه به  ٣٤٢٦از  یعموم یهاتعداد کتابخانه ١٣٩٩تا  ١٣٩٦دوره  در

 ٢٤٩٢٨٦٢از  یدوره زمان نیدر ا یعموم یهاکتابخانه یاست. تعداد اعضا دهیکتابخانه رس ٧٠٩٧کتابخانه به  ٧٢٨٨از 

 است. دهیرس نفر ١٤٧١٢٢٢به 

 یموسسات فرهنگ ،یآزاد هنر یهاوزشگاهشامل آم یهنر ،ی،  تعداد مراکز فرهنگ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال نیب

 اندداشته شیمساجد افزا یهنر ،یفرهنگ یهاپروانه و کانون یقرآن و عترت دارا یفعال، موسسات فرهنگ یهنر

فعال،  یهنر یموسسه فرهنگ ٣٦٩٣به  ٢٩٩٩ ،یآزاد هنر آموزشگاه ٦٠٨٥به  ٥٠٦٧از  بیکه به ترت یطور به

مساجد  یهنر ،یکانون فرهنگ ٢٥٨٣٠به  ٢٤٢٤٩پروانه و  یقرآن و عترت دارا یموسسه فرهنگ ١٢٥٦به  ١٢٢٤

 است. افتهی رییتغ

 
 

 

 

 
 

 ١٦٣٨٢٦٢ برابر به ترتیب تاریخی فرهنگی، اماکن و هاموزه از و خارجی ایرانی بازدیدکنندگان تعداد ،١٤٠٠ بهار در

 افزایش نفر خارجی ١٤٢٠ و ایرانی نفر ١٢٩٢٤١٦ تعداد ،قبل سال مشابه فصل به نسبت که است بوده نفر ٢١٥٧ و

 است. یافته

اند. همچنین، از درصد دارای وسیله نقلیه شخصی بوده ٧٢٫٤، ١٣٩٨های ایرانی به سفر رفته در سال از کل خانوار

 اند.داشتهدرصد وسیله نقلیه شخصی  ٥٣٫٩اند، هایی که سفر نرفتهخانوار
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 دوره این در. است اقامتگاه رسیده ١٣٣٦٠ به ٣٢٣٥ از ،١٣٩٩ تا ١٣٩٦ زمانی دوره در کشور اقامتی اماکن تعداد

 .است افزایش یافته ٣٩١٠٧٧ به ٢٤٥٧١٨ از تخت تعداد و ١٤٥١٨٦ به ٩٢٤٠٢ ها ازاتاق اقامتگاه تعداد

و  ٤٢٩١٦، ١٦٠٧٦٣، گردشگران ورودی به کشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر ١٣٩٩در پاییز 

کاهش داشته است.  ٣٠٥١و  ٢٩٣٤٨٨، ١٨٧٦٤٦٠اند که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب نفر بوده ٢٨٣١

 بوده است.کاهش  ١١٨٦افزایش و  ٢٠٩٤٤، ٢٤٢٩٣برابر به ترتیب این تغییرات  ١٣٩٩در مقایسه با فصل تابستان 

، ١٦١٥٤٥همچنین در این فصل تعداد گردشگران خروجی از کشور از راه زمینی، هوایی و دریایی به ترتیب برابر 

 ١١٩٤٩ و ٧٠٧٥٤٣، ٣٣٦٥٦٩٧اند که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب نفر بوده ٣٢٠١٠و  ١٧٠٢٧٤

 افزایشی بوده است.   ١٤٥٣ و ٦٣٠١٤، ٤٧٦٤٧کاهش داشته است. این تغییرات نسبت به فصل تابستان برابر 

افغانستان، ترکیه  عراق، آذربایجان، هایکشور از ١٣٩٨ تا ١٣٩٦ هایسال طی در کشور به ورودی گردشگران تعداد

، نفر ١٢٠٧٢٥از کشورهای افغانستان ی به ترتیب این گردشگران ورود ١٣٩٩در پاییز  .اندبوده ترینبیشپاکستان  و

 .نفر بوده است ٧٩٥٣و آذربایجان  ٨٢٢٧، روسیه ١٦٦٤٧نفر، عراق  ٢٧١٥١ترکیه 

 
 

 

 

 

 

 ٨٨٤٦به  ١٣٩٦نفر در سال  ٥٨٥٧های آموزشی تخصصی ویژه شاغالن صنایع دستی از تعداد آموزش دیدگان دوره

 درصد رشد داشته است. ٤/١٧رسیده است که  ١٣٩٩نفر در سال 

میلیون  ٣٢٢به  ١٣٩٦میلیون دالر در سال  ٢٨١صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی از  ارزش کل

 ٤٧ارزش کل صادرات صنایع دستی بدون احتساب زیورآالت سنتی  ١٤٠٠در بهار  است. رسیده ١٣٩٩دالر در سال 

 میلیون دالر بوده است.
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 نما و تعداد تماشاگران یهاي سسالن تیتعداد و ظرف -1-7

 تماشاگران (هزار نفر) هاي سینماظرفیت سالن هاي سینماتعداد سالن دوره

 ٢٢٨٤٧ ١٥٣٨٣٠ ٥٣٩  .................................... 1396سال 
 ٢٨٥٤٧ ١٥٨٢٠٧ ٥٩٦  .................................... 1397سال 
 ٢٦٣١١ ١٦١٦٣٦ ٦٣٥  .................................... 1398سال 

 ٦٧٩ ١٦٢٤٨٦ ٦٣٦  .............................. 1399سال

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
 

 هاي سینمایی تولید و اکران شده تعداد فیلم -2-7

 هاي سینمایی اکران شدهفیلم هاي سینمایی تولید شدهفیلم دوره

 ٨٢ ٩٨  .................................... 1396سال 
 ٨٠ ٨٢  .................................... 1397سال 
 ٧٤ ٨٨  .................................... 1398سال 

 ٢٢ ٦٣  .............................. 1399سال

 .یاسالم: وزارت فرهنگ و ارشاد ماخذ
 

 ظرفیت تولید و اجراي نمایش و تعداد تماشاگران -3-7

 تماشاگران (هزار نفر) تعداد دفعات اجرا هاي تولید و اجرا شدهتعداد نمایش دوره

 ٥٥٧٩ ١٠١٨٨٨ ٦٩٣٠  .................................... 1396سال 

 ٨٢٠٠ ٨٥٩٧٧ ٧١٩٨  .................................... 1397سال 

 ٥٦٣٢ ٩٥٥٠٢ ٦٤١٥  .................................... 1398سال 

 ٢٩٥٠ ٧٤١٠ ٤٥٠١  .............................. 1399سال

 .یفرهنگ و ارشاد اسالم: وزارت ماخذ
 

  یش خانگیعرضه شده در شبکه نما يهالمیشمارگان و عناوین ف -4-7

 دوره 
 شمارگان

 (هزار نسخه) 

 عنوان فیلم

 خارجی ایرانی جمع

 ٣٠٥ ١٦٠ ٤٦٥ ٢٧٤٨٠  ..................................... 1396سال 

 ١٦٧ ١٤٩ ٣١٦ ٢١١٤٥  ..................................... 1397سال 

 ٩ ٢٣٠ ٢٣٩ ٢٨٧٣٠  ..................................... 1398سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............................. 1399سال 

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
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 اي موسیقی دفعات اجراي صحنه -5-7

 کل دوره

٦٩٦٩  ................................................................................................................. 1396سال 
٩٨٥٤  ................................................................................................................. 1397سال 
٧١٣٨  ................................................................................................................. 1398سال 
  ١٤٥٤  ............................................................................................. 1399سال 

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ 
 

 

 )1(چاپی هايرسانهمنتشر شده و  هايکتابتعداد عناوین و شمارگان  -6-7

 دوره
 هاي چاپیعناوین رسانه هاي منتشر شدهکتاب

 عمومی تخصصی اختصاصی جمع شمارگان عناوین
 ٣٦٣١ ١٧٩٧ ٨٥٤ ٦٢٨٢ ١٤٤١٨٨ ٩٩١٥٥  ......................... 1396سال 
 ٤٤١٦ ١٩٥٢ ١٠٧١ ٧٤٣٩ ١٣٩٧٠٨ ١٠١١٣٦  ......................... 1397سال 
 ٤٧٤٧ ٢٠٩٠ ١١٩٩ ٨٠٣٦ ١٤٨٦٣٨ ١٠٥٤٨٦  ......................... 1398سال 

 ٣٥٤٧ ١٩٩٨ ٩٨٧ ٦٥٣٢ ١١٩٤٢٢ ٩٩٨٨٩  .................... 1399سال 

 نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه است.نامه، دو هفتهشامل روزنامه، هفته )1
 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ

 
 
 ت یناشران برحسب جنس و وضع فعال -7-7

 .: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیماخذ
 
 
 مساجد  يهاها و تعداد کتابخانهموجود در آن هايکتاب، نسخه یعموم يهاتعداد کتابخانه -8-7

 هاي مساجدتعداد کتابخانه هاي عمومیکتابخانههاي موجود در نسخه کتاب هاي عمومیکتابخانه دوره

 ٧٢٨٨ ٤١٦٦٦ ٣٤٢٦  ................................ 1396سال 

 ٧٤٥٨ ٤٢٩٣٠ ٣٤٨٩  ................................ 1397سال 
 ٨٢٥٨ ٤٤٦٢٣ ٣٥٣٣  ..............................  1398سال 

 ٧٠٩٧ ٤٤٧٨٨ ٣٥٥٧  ........................... 1399سال

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
 
 
 
 

 جمع دوره
 فعال

 غیرفعال
 زن مرد

 ١٠٩١٦ ٩٦٧ ٣٣٣٩ ١٥٢٢٢  ............................ 1396سال 
  ١٤٨٦٤ ١٠٧٥ ٣٣٥٧ ١٩٢٩٦  ........................... 1397سال 
 ١٥٣١٨ ١٠٥١ ٣٣٠٠ ١٩٦٦٩  ..........................  1398سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ...................... 1399سال 
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 هاي مساجدکتابخانه يتعداد اعضا و هاي عمومیکتابخانهو مراجعان تعداد اعضا -9-7

 سال
 تعداد اعضاي 

 هاي عمومیکتابخانه
تعداد مراجعان به 

 هاي عمومی کتابخانه
 تعداد اعضاي 

 هاي مساجدکتابخانه

٢٤٩٢٨٦٢٥٣١٥٩٤٢٦١٣٠٦١٧٥  .......................................................... 1396سال 
٢٥٨٣٨٨٩٥٣٣٢٠١١٣١٣١٠٩٦٨  .......................................................... 1397سال 
 1429564 52450251 2486903  .........................................................  1398سال 

 1095772 7683809 1471222  ...............................................  1399سال

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
 
 
 
 

 تعداد مراکز فرهنگی، هنري  -10-7

 موسسات فرهنگی هنري فعال هاي آزاد هنريآموزشگاه سال
موسسات فرهنگی قرآن و 

 عترت داراي پروانه
هاي فرهنگی، هنري کانون

 مساجد
1396 ............................  ١٢٢٤ ٢٩٩٩ ٥٠٦٧٢٤٢٤٩ 

1397 ............................  ٣٢١٤ ٥٩٩١٢٤٩٤٨ ١٢٥٥ 

1398 ............................  ٢٥٥٤٢ ١٢٥٥ ٣٣١٧ ٥٩١٣ 

1399 .......................  ٢٥٨٣٠ ١٢٥٦ ٣٦٩٣ ٦٠٨٥ 

 .يراهبرد يزیررنامه، دفتر مطالعات و بی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
 
 
 
 
 

 مساجد  ي، هنریفرهنگ يهاکانون يقرآن و عترت و اعضا یآموزش يهاکنندگان دورهتعداد شرکت -11-7
 هاي مساجداعضاي کانون  هاي آموزشی قرآن و عترتکنندگان در دورهشرکت سال

1396 .................................................................  ٤١١٨٣٧٤٠٢٤٢٧٨
1397 ................................................................  ٥٣٤٠٩٤٢٠٨٥٤٨١
1398 ................................................................  ١٢١٣٦٥٢٢٥٣١٠٧
1399 ......................................................  ٢٣٨٢١٥٥ ١٢٢٨١٧ 

 .يراهبرد يزیر، دفتر مطالعات و برنامهی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
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 فرهنگی، هنريتعداد مراکز  -1-7
 

 

 7-10مبنا: جدول 

                                                   
 تاریخی کشور ،و اماکن فرهنگی هاموزهتعداد بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی از  -12-7

 موزه فرهنگی -اماکن تاریخی
 کل

 دوره
 جمع  ایرانی خارجی

١٦٥٤٣٢٢ ٧٠٦٤٠٠٠ ١١٩٢٤٠٠٠ 18110097 ١٩٧٦٤٤١٩   ............... 1396سال 
  ............... 1397سال  ٢١٥٤٧٢٣١ ٢٠١٤٢٥٩٦ ١٤٠٤٦٣٥ ٨١٩٢٠٠٠ ١٢٤٠٥٠٠٠

٠٠٠ ٠٠٠   ............... 1398سال  ٢١٧٦٢٢٤٦ ٢٠٤٣٠٨٥٢ ١٣٣١٣٩٤
 ...............1399سال  ٣٠٧٦٤٥٤ ٢٩٧٨٤٧٠ ٥٧٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠
٠٠٠ ٠٠٠   ................ 1398بهار  ٩٧٦٩٩٦٢ ٩١٤٤٧٢٥ ٦٢٥٢٣٧
٠٠٠ ٠٠٠   ......... 1398تابستان  ٥٧٣٦١٢٣ ٥٥٠٧٩٨٣ ٢٢٨١٤٠
٠٠٠ ٠٠٠   .............. 1398پاییز  ٣٦٥٩٨٢٠ ٣٢٨٢٥٥٣ ٣٧٧٢٦٧
٠٠٠ ٠٠٠   ......... 1398زمستان  ٢٦٥٦٠٧٨ ٢٥٥٥٣٢٨ ١٠٠٧٥٠
٠٠٠ ٠٠٠ ٧٣٧   ............. *١٣٩٩بهار   ٣٥٥٧٧٣ ٣٤٥٨٤٦

٠٠٠ ٠٠٠ ١٦١٦  ........ ١٣٩٩*تابستان  ٨٧٤٦٢٢ ٨٣٧٨٥٣

٠٠٠ ٠٠٠ ٩٧٠ ٤١٣٤٣٥ ٤٣٦٣٩٠   ............ *9139پاییز 
 ........١٣٩٩*زمستان  ١٤٠٩٦٦٩ ١٣٨١٣٣٦ ٢٤٦٦ ٠٠٠ ٠٠٠

١٦٤٠٤١٩ ١٦٣٨٢٦٢ ٢١٥٧ ٠٠٠ ٠٠٠  ..............١٤٠٠ *بهار

 فصل است. و تاریخی هايبنا ،موزه تفکیک به بازدیدکنندگان اطالعات ریز شدن گرد اختالف در سرجمع به علت )*
 : وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی.ماخذ
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                        د)                                (درص              وضعیت برخورداري از وسیله نقلیه و وضع فعالیت سرپرست خانوارخانوارها برحسب وضعیت سفر، به  -13-7

 سال
 سفر رفته

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه
 سایر دارخانه کارداراي درآمد بدون محصل ارکبیکار جویاي شاغل ندارد دارد

1396 .........................  ٣/٢ ٨/٣ ٨/٢٠ ٢/٠ ٠/٢ ٩/٧٠ ٦/٢٨ ٤/٧١ 

1397 .........................  ٤/٢ ٩/٣ ٨/١٩ ٣/٠ ٠/٢ ٦/٧١ ٨/٢٧ ٢/٧٢ 

1398 .........................  ٤/٢ ٤/٤ ٤/٢٠ ٣/٠ ٧/١ ٨/٧٠ ٦/٢٧ ٤/٧٢ 

1399 ....................  ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 
 

 سال
 سفر نرفته

 وضعیت اشتغال وسیله نقلیه
 سایر دارخانه کاربدونداراي درآمد  محصل کاربیکار جویاي شاغل ندارد دارد

1396 ........................  ٩/٣ ٤/٦ ٥/٢٥ ٢/٠ ٩/٣ ١/٦٠ ٧/٤٦ ٣/٥٣ 

1397 ........................  ٥/٤ ٣/٧ ٢/٢٦ ٢/٠ ٥/٤ ٢/٥٧ ١/٤٧ ٩/٥٢ 

1398 ........................  ٦/٣ ٨/٧ ١/٢٧ ٢/٠ ٢/٣ ١/٥٨ ١/٤٦ ٩/٥٣ 

1399 ....................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 : مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانی.ماخذ
 

 ها با اقامت داخلی به تفکیک نوع اقامتگاه شب اقامت سفرنفر  -14-7

 هاسایر اقامتگاه
چادر و کمپ 

 شخصی
ویال و آپارتمان 

 شخصی
ویال و آپارتمان 

 هاياجار
خانه آشنایان و 

 بستگان
 سال اقامتگاه عمومی اقامتگاه سازمانی

٥/٢ ٥/٣ ٥/٦ ٨/٨ ٩/٧١ ٢/٣ ٦/٣ 1396 ............................  

٩/٢ ٨/٣ ١/٧ ٩/٧ ٩/٧١ ٠/٣ ٥/٣ 1397 ............................  

٤/٢ ٦/٢ ٧/٦ ٧/٨ ٦/٧٣ ٦/٢ ٥/٣ 1398 ............................  
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 .......................  

 و خدمات. : مرکز آمار ایران، دفتر خدمات فرهنگی و بازرگانیماخذ
 
 

 و اماکن فرهنگی، تاریخی هاموزهتعداد بازدیدکنندگان از  -2-7
 

 
 7-12مبنا: جدول 
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 ک نوع محل اقامت، تعداد اتاق و تعداد تختیکشور به تفک یتعداد اماکن اقامت -15-7

 دوره
 پذیرمهمان هتل جمع 

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد
 ٦١٥٢٦ ٢٢٧٤٣ ١٣١٦ ١١٨٠٢٩ ٥٠٢٤١ ١٠٩٩ ٢٤٥٧١٨ ٩٢٤٠٢ ٣٢٣٥  ......... )1و2(1396سال 

 ٥٨٣٧٤ ٢٣٧٨٤ ١١٨٨ ١٢٢٣٥٩ ٥١٦٢٨ ١١٤٦ ٢٣٥٦٣٠ ٩٢٧٥٢ ٣٠٧٤  ............ )3(1397سال 

 ٦٢١٦١ ٢٢٩٧٥ ١٣٠١ ١٢٩٨٦٦ ١٢٧٢٥٣٦١٦ ٣٧٧١٠٩ ١٤٨٦٧٣ ١٢٣٥٤  ................ 1398سال 

 ٧٦٢٢٧ ٢٢٥١٦ ١٢٨٥ ١٤٩٣٣٢ ٦١٤٧٦ ١٣٠٥ ٣٩١٠٧٧ ١٤٥١٨٦ ١٣٣٦٠  ........  )4(1399سال 

 

 

 دوره
 خانه مسافر پانسیون

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٨٠١ ٢٠٣٥ ١٤٤  ............... 1396سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٧٨٣ ٢٢٤٩ ١٤٨  ............... 1397سال 

٦٨٢٤٢٦١٣٢٧٩٠٥٦ ٤٢٨ ٨٦ ١٤٣  ............... 1398سال 

 ١٠٣٦٥٢ ٣٤٨١٠ ٨٧٥٢ ١٤٠٨ ٣٨٦ ٢٨  ............ 1399سال 

بندي و نرخ گذاري نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه ، تفکیک متل از هتل در راستاي اصالح و بازنگري آیین1395نسبت به سال  1396ها در سال علت کاهش اقامتگاه)1
 هیات دولت است. 1394ها، مصوب سال تاسیسات اقامتی، گردشگري و نظارت بر آن

 ها لحاظ شده است.ها نیز در ستون هتلهانگردي و متلجنسراي آمار مهما)2
 اند.و در آمار لحاظ نشده بندي بودهدر مرحله درجه 1397هتل در سال  64تعداد )3
 باشد. یمالعات مناطق آزاد تجاري کشور نیز اط شامل  1399هتل در سال )4

 .یع دستیو صنا ي، گردشگریراث فرهنگی: وزارت مماخذ
 

 شده کل کشور به تفکیک نوع  بنديدرجهنرخ اشغال تخت، شب اقامت و متوسط اقامت اماکن اقامتی  -16-7
 نرخ اشغال تخت

 (درصد)
 تعداد شب اقامت

 (تعداد مسافرین مقیم) (نفر)
 متوسط اقامت

 (شب)
 دوره

٣٣/٤٣ ٨٢٧٩٣٤٧١ ٤/٢   ........................... 1395سال 
  ........................... 1396سال  ٥/٢ ٩٢٣٤٦٥٤٦ ٠٣/٤٧

  ............................ 1397سال ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
  ............................ 1398سال ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 .......................1399سال ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

 دستی.اث فرهنگی، گردشگري و صنایع : وزارت میرماخذ
 

 دوره
 گرديبوم متل هتل آپارتمان

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد
1396 ..........................  ٠٠٠ ٥٠٢٨٩ ١٥٢٠٠ ٦٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1397 ..........................  ٠٠٠ ٤١٩٨٩ ١٣٤٢٦ ٥٩٢٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
1398 .........................  ٦٣ ٥٠٧٤٢ ٣٤٤٠٠ ٦٨٨١٦٥٣٥٩٥٠٢٠٦٣٩٨١١٤٨٩٠٦
1399.....................  ٦٩٧٩١ ١٠٥٨٠ ٢٥٠٢ ٤٥٠٧ ١٠٢٢ ٦٨ ٥٥٩٥١ ١٤٣٩٦ ٧٢٥ 
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 مرزهاي کشور ک یبه تفک یو خروج يتعداد گردشگران ورود -17-7

 دوره 
 تعداد گردشگران خروجی از کشور  تعداد گردشگران ورودي به کشور 

 دریایی هوایی زمینی دریایی هوایی زمینی
 ١٥٢٨٢٤ ٥١٨٧٧٨٩ ٥٢٠٢٣٣٩ ٢٦٩٥٥ ١٥٢٢٥٩٧ ٣٥٦٣٩٧٢  ........................ 1396سال 

 ١٦٤٣٣١ ٣٨٣٣٢١١ ٣٢٤٥١٢٥ ٢١٦٧١ ١٥٥٠١٣٦ ٦٢٣٢٣٠٦  ....................... 1397سال 

 ١٧٩٦٨٤ ٣٣٨٧٣٦٥ ٥٩٤٩٩٦١ ٢١٤٣٩ ١٤٥٤٧٩٧ ٧٣٥٥٨١٤  ....................... 1398سال 

 ٥٠٥٦٢ ٨٩١٢٦٢ ٨١٧٩٢٥ ٤٧٥١ ٣٥٨٧٨٤ ١٦٦٦٩٨٨  .........................1398بهار 

 ٥٢٦٨٠ ١١١١١٤٣ ١٣٣٥٣٧٢ ٦٧١٢ ٥٦٣٠٣٢ ٢٣٩٧٩٤٨  ................. 1398تابستان 

 ٤٣٩٥٩ ٨٧٧٨١٧ ٣٥٢٧٢٤٢ ٥٨٨٢ ٣٣٦٤٠٤ ٢٠٣٧٢٢٣  ....................... 1398پاییز 

 ٣٢٤٨١ ٥٠٧١٤٦ ٢٦٩٤٢٢ ٤٠٩٤ ١٩٦٥٧٧ ١٢٥٣٦٥٥  ................. 1398زمستان 

 ١٦٧٦٦ ٥٠١٩٠٢٤٣٤٦ ٢٥٤٦ ٧٣٩٥٠٣٦٢٨  .........................1399بهار 

 ٣٠٥٥٧ ١٠٧٢٦٠ ١١٣٨٩٨ ٤٠١٧ ٢١٩٧٢ ١٣٦٤٧٠  ................. 1399تابستان 

 ٣٢٠١٠ ١٦١٥٤٥١٧٠٢٧٤ ٢٨٣١ ١٦٠٧٦٣٤٢٩١٦  ....................... 1399پاییز 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ................. 1399زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ..................... 1400بهار 

 .یع دستیو صنا ي، گردشگریراث فرهنگی: وزارت مماخذ

 

 هاي کشورتعداد گردشگران ورودي و خروجی به تفکیک مرز -3-7 

 
 7-17مبنا: جدول 
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 کشور اول مبدا 10تعداد گردشگران ورودي به کشور به تفکیک  -18-7

 دوره
کل ده 
 کشور اول

 کشور پنجم کشور چهارم سومکشور  کشور دوم کشور اول

 ٢٧٣٢٧٣ پاکستان ٥٧٣٨٤٩ ترکیه ٨٦٠٠٧٩ افغانستان ٩٥٩٦٥٣ آذربایجان ١٣٥٦١٨٥ عراق ٤٤٨٠٩١٨  ............ 1396سال 

 ٣٠٤٦٧٧ پاکستان ٩٤٧٠٣٣ ترکیه ١٠٣٤٢٧٥ افغانستان ١٨٢٩ آذربایجان ٢٥٩٨٢٣٠ عراق ٥٤٣٩١٥١  ............ 1397سال 

 ٤١١٣٥٣ پاکستان ١٠٠٢٢٦٨ ترکیه ١٢٦٥٢٩١ افغانستان ١٨٧٩٩٣٥ آذربایجان ٣١٦٥٨٣٩ عراق ٨٣٣٣٦٧٥  ............ 1398سال 

 ٦٢٩١٧ پاکستان ٢٣٧٢٧٤ افغانستان ٢٨٦٩٧٣ ترکیه ٤٨٩٦٩٥ آذربایجان ٦٦٧٤٣٣ عراق ١٨٩٢٢٠٤  ............. 1398بهار 

 ٩٢٦١٥ پاکستان ٢٧٨٧٣٠ ترکیه ٢٩٤٥٠٤ افغانستان ٥٢٧٩٢٥ آذربایجان ١٤٣٥٨٧٠ عراق ٢٨٣٤٢٦١  ...... 1398تابستان 

 ٢١٥٨٩٤ پاکستان ٢٥٦٣٢٨ ترکیه ٤٧٤٢٥٤ افغانستان ٥٠٤٦١١ آذربایجان ٦١١٩٥٩ عراق ٢٢٤٤٤٨٩  ............. 1398پاییز

 ٣٩٩٢٧ پاکستان ١٨٠٢٣٧ ترکیه ٢٥٩٢٥٩ افغانستان ٣٥٧٧٠٤ آذربایجان ٤٥٠٥٧٧ عراق ١٣٧٨٠٣٨  ...... 1398زمستان 

 ٤١١٥ ارمنستان ٥٢٧٤ روسیه ٥٧٣٥ آذربایجان ٦٢٩٦ ترکیه ٥٢٢٦٤ افغانستان ٨٠١٢٤  ............. 1399بهار 

 ٧٦١٥ ارمنستان ٨٣٣٥ عراق ٨٧٣٠ آذربایجان ٢٣٧٠٤ ترکیه ٩٤٧٣٧ افغانستان ١٦٢٤٥٩  ....... 1399تابستان

 ٧٩٥٣ آذربایجان ٨٢٢٧ روسیه ١٦٦٤٧ عراق ٢٧١٥١ ترکیه ١٢٠٧٢٥ افغانستان ١٩٧٣٢٢  ............. 1399پاییز

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .....1399زمستان

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .........1400بهار 

 

 کشور دهم کشور نهم کشور هشتم کشور هفتم کشور ششم دوره

 ٦٨٩٦٩ چین ٧٢٨٠٩ هندوستان ٧٨١٤٠ کویت ٨٨٠١٢ بحرین ١٤٩٩٤٩ ترکمنستان  ........... 1396سال 

 ٦٨١٨٣ هندوستان ٧١٢٦١ کویت ٧٨٩٨٦ بحرین ١٦٣٦٩٣ ارمنستان ١٧٠٩٨٤ ترکمنستان  ........... 1397سال 

 ٧٢٩٨٠ کویت ٧٨٩٤٢ بحرین ٨٥٤٣٢ عمان ١٧٧٩٢٩ ترکمنستان ١٩٣٧٠٦ ارمنستان  ........... 1398سال 

 ١٢٧٠٨ عمان ١٥٥٢٢ کویت ١٧٠٩٥ هندوستان ٥١١٢٥ ارمنستان ٥١٤٦٢ ترکمنستان  ............ 1398بهار 

 ٢٢٦٧٦ کویت ٣٦١٧٧ عمان ٣٨٨١٢ بحرین ٤٩٥٦٩ ارمنستان ٥٧٣٨٣ ترکمنستان  ..... 1398تابستان 

 ١٦٩٠٤ عمان ١٩١١٩ کویت ٢٤٢١٣ هندوستان ٥٧٢٤٦ ترکمنستان ٦٣٩٦١ ارمنستان  ............ 1398پاییز

 ١٢٤٠٨ روسیه ١٣٥٦٩ بحرین ١٥٦٦٣ کویت ١٩٦٤٣ عمان ٢٩٠٥١ ارمنستان  ..... 1398زمستان 

 ١٢٠ بالروس ١٩٤ پاکستان ٢٣٠ اوکراین ٢١٠٦ عراق ٢٢١٩ هندوستان  ............ 1399بهار 

 ١٦٠٩ عمان ١٦٢٦ پاکستان ٣٥٣٥ هندوستان ٤٠٦٩ روسیه  ...... 1399نتابستا
امارات 

 متحده عربي
٧٧٧ 

 ١٢٦٨ سوریه ٢٤٧٧ پاکستان ٣٨٨٢ عمان ٤٤٩٦ ارمنستان ٤٤٩٦ هندوستان  ....... ...1399ییز پا

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ..... .1399زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............ 1400بهار 

 .یع دستیو صنا ي، گردشگریراث فرهنگی: وزارت مماخذ
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                                                                        آموزش صنایع دستی و هنرهاي سنتی هايفعالیتوضعیت موجود  -19-7

 سال
هاي آموزش تخصصی (ویژه دیدگان دوره تعداد آموزش

 دستی) شاغالن صنایع
 )نفر(

هاي آموزش عمومی (بارویکرد دیدگان در دوره تعداد آموزش
 دستی)ترویج صنایع  سازي وفرهنگ

 )نفر(
1396 ......................  ٢٠٠١١ ٥٨٥٧ 

1397 .....................  ١٩٢٣٠ ٨٨٩٦ 

1398 .....................  ٤٥٩٥٨ ٩٢٥٥ 

1399 ..................  ١٥٨٠٠ ٨٨٤٦ 

 

 سال
برگزاري جشنواره فجر صنایع دستی و 

 هنرهاي سنتی (تعداد)
 )1(برگزاري برنامه داوري مهر اصالت ملی

 (تعداد)
) 2(المللیحضور در برنامه مهر اصالت بین

 (تعداد)

 - نشان ملی ٣٤٦ ١  ..................... 1396

 مهر اصالت ٤٦ - ١  ..................... 1397

 - نشان ملی ٤٨٥ ١  ..................... 1398

1399 .................  ٣(- - ١( 

 

 سال

 
 ثبت نشان فاخر

 (تعداد)

ثبت شهرها و روستاهاي 
 ملی صنایع دستی

 (تعداد)

ثبت شهرها و روستاهاي 
 جهانی صنایع دستی

 (تعداد)

هاي سازي رشته زنده احیاء و باز
یا در حال رفته  صنایع دستی از یاد

 فراموشی (تعداد)

1396 ......................  - ٧(- ٣ ٤( 

1397 ......................  - ٤٥ ٣ ٨ 

1398 ......................  - ٥٥ ٤ ١١ 

1399 ..................  ١٦ )٥(- ٢٩ ٥٥ 

 شود.این برنامه به صورت یک سال در میان برگزار می )1
 گردد.آن از جانب شوراي جهانی صنایع دستی تعیین می شود و سهمیهاین برنامه به صورت یک سال در میان برگزار می )2
 برگزار نشد.   یدست عیصنا یجهان يکرونا از جانب شورا يماریب وعیبه علت ش )3 
 آغاز نشده بود. )4
 المللی شوراي جهانی صنایع دستی به ایران محقق نشد.به علت شیوع بیماري کرونا سفر ارزیابان بین )5
 .آغاز نشده بود )7و  6

 دستی.: وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع ماخذ
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 وضعیت صنایع دستی -20-7

 سال

ارزش کل صادرات صنایع 
دستی (بدون احتساب 

 زیورآالت سنتی)
 (میلیون دالر)

برگزاري نمایشگاه 
المللی و سراسري بین

 در داخل کشور
 (تعداد)

موقت  هايبازارچه يبرگزار
 یدست عیعرضه و فروش صنا
 (تعداد)

 دائمیهاي بازارچه ایجاد
 صنایع دستی

 (تعداد)

1396 ..........................................  ١١ ٩٨١ ١٩ ٢٨١ 

1397..........................................  ٨ ١١٥١ ٢٠ ٢٨٩ 

1398)1(......................................  ٧ ١٢٢٧ ١٨ ٢٥٥ 

1399..........................................  ١١ ٠ ٣ ٣٢٢ 

 ٠ ١٩٤ ٠ ٤٧  ............................. 1400بهار 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است. يریبا کاهش چشمگ 98اسفندماه سال  یط یدست عینا صادرات محصوالت صناروک يماریب وعیش لیالزم به ذکر است بدل)1
دو  99و در سال  دیتاکنون لغو گرد 98کشور از اواخر سال  يهااستان یدست عیصنا يحضور يهاشگاهینما يکرونا در سطح کشور، مجوز برگزار روسیو يریگهمه لیدلب

کشور  ياهاستان یدست عیموقت صنا يهابازارچه یتمام يکرونا در سطح کشور، مجوز برگزار روسیو يریگهمه لیدلب .دیبرگزار گرد یمل شگاهینما کیو  يمجاز شگاهینما
 .دیلغو گرد 99سال  انیپا تیلغا 98از اواخر سال 

 : وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی.ماخذ
 
 

 چمدانی)سنتی و تجارت  نمودار وضعیت ارزش صادرات صنایع دستی(بدون احتساب زیورآالت -4-7
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ارزش کل صادرات صنایع دستی  برگزاري نمایشگاه بین المللی و سراسري در داخل کشور

 میلیون دالر



 

 
 

۸ 
  رسا� و �ضای �جازی 

 
 تعاریف و مفاهیم

رارداد های مختلف و در قالب قکاربران از روش که است هم به متصل یمخابرات و یکیالکترون ،یاانهیرا زاتیتجه از متشکل یهانج شبکه اینترنت:

 توانند از منابع و خدمات آن استفاده نموده و تبادل اطالعات نمایند.یکسان به آن دسترسی داشته و می

 تر است.کیلوبایت بر ثانیه و بیش ٢٥٦رعت دسترسی به اینترنت با س باند پهن:اینترنت 

ا نامشخص یك هزار مخاطب مشخص یش از یا بیتال در معرض دسترس عموم یجید یکه امکان قرار دادن محتوا یتالیجیرسانه د رسانه برخط:

مراه را فراهم تلفن ثابت و ه یهابلوتوث، شبکه یبر فناور یمبتن یها، شبکهیمحل یها، شبکهیر شبکه گسترده جهانیق بستر شبکه نظیرا از طر

 آورد.یم

ل، مصاحبه و گزارش را در یتال)، انواع مطالب از جمله خبر، تحلیجی(د یط رقومیطور مستمر در مح که به یاهرسان رسانه الکترونیک برخط:

 ها بهسانهگونه رنید و انتشار محتوا در ایکه تول ینترنتیا یخبر یهاگاهیها و پاید. مانند خبرگزارینمایر منتشر میقالب نوشتار، صدا و تصو

 و بدون توقف است. یاهلحظ صورت

ن، به صورت یمع یترتیب انتشار منظم است و در فواصل زمان یدارا یکه همانند رسانه مکتوب به لحاظ زمان یاهرسان رسانه الکترونیکی غیربرخط:

 شود.یداده منتشر م یهاانواع حامل یماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه، بر رو نامه،هفته روزانه،
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  :گزیده اطالعات

 

 
 

 
 

 دهیرس ١٣٩٩مشترک در سال  ١٣١٠٥٤٧٤٠به  ١٣٩٦مشترک در سال  ٨٨٣٤١٧٢٣از  تلفن همراه نیتعداد مشترک

علت این موضوع به دلیل این  است. دهیمشترک رس ١٣١٨٢٣٣٤٦تلفن همراه به  نی، تعداد مشترک١٤٠٠است. در بهار 

 است که برخی افراد دارای بیش از یک خط تلفن همراه هستند.

 ٨٤١٩٦٨٢٨مشترک به  ٥٣٢٤٤٤٥٤از تعداد  اریپهن باند س نترنتیا نیتعداد مشترک ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال یط

 ٢٢/١٠٠به  ١٣٩٦در سال  ٦٢/٦٦از  اریپهن باند س نترنتینفوذ ا بیدوره ضر نیا یط نیاست. همچن دهیک رسمشتر

 .است دهیرس ١٣٩٩در سال 

مشترک  ١٠٦٠٠٠٥٠مشترک به  ٩٧٨٥٥٤١از تعداد  ثابتپهن باند  نترنتیا نیتعداد مشترک ١٣٩٩تا  ١٣٩٦طی دوره 

در سال  ٦٢/١٢به  ١٣٩٦در سال  ٢٤/١٢از  ثابتپهن باند  نترنتینفوذ ا بیدوره ضر نیا یط نیاست. همچن دهیرس

 است. دهیرس ١٣٩٩

ساعت،  ١٣٢٠و بالنده  ایجوان پو تیرشد جمع یهااستیپخش شده در مورد س یونیزیتلو یها، برنامه١٤٠٠در بهار 

و  ٥٤، ٢٧١، ٢٧٥ بیشامل طالق، مواد مخدر، مشروبات و مفاسد به ترت یاجتماع یهابیساعت، آس ٦٥٢ازدواج 

ساعت برنامه مربوط به فرهنگ  ٤٩٨ساعت برنامه خانواده و زنان و  ١١٨٣٩تعداد  نیساعت بوده است. همچن ٣٥١

 شده است. دیتول یرانیا یو تمدن اسالم

 زا سرگرمی و تفریحی رویکرد با رادیویی و تلویزیونی هایبرنامه تولید میزان ١٣٩٨ تا ١٣٩٦ هایسال طی در

 تربیتی و ارشادی رویکرد با و ساعت ١٣٢٣٠١ به ٥٢٩٣٣ از آموزشی اطالعاتی رویکرد ،ساعت ٧٥٦٢٨ به ٢٤٣٠٢

 .است رسیده ساعت ١١٥٣٦٢ به ٤٧٠٨٨ از
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 (درصد)                                                                     )1(خانوارها براساس دسترسی به رایانه در محل سکونتوضعیت  -1-8

 شود.ها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات بصورت یک سال در میان انجام میطرح آمارگیري برخورداري خانوار )1
 ارتباطات و فناوري اطالعات.: وزارت ماخذ 

 
 
 
 

 (درصد)                                                                          )1(وضعیت خانوارها براساس دسترسی به اینترنت در محل سکونت -2-8

 کل شهري روستایی

اینترنت پهن  سال
 باند سیار

اینترنت 
پهن باند 

 ثابت
 جمع

اینترنت 
باند پهن 

 سیار

اینترنت 
پهن باند 

 ثابت
 جمع

اینترنت پهن 
 باند سیار

اینترنت 
پهن باند 

 ثابت
 جمع

٧/٢٦ ٣/٩ ٧/٣٦ ٩/٤٩ ٦/٣٥ ١/٦٢ ٨/٤٣ ٨/٢٨ ٥/٥٥ 1394 ................  
٨/٥٤ ٦/٤٠ ٠/٥٧ ٢/٧٣ ٦/٥٩ ٩/٧٧ ٧/٦٨ ٩/٥٤ ٨/٧٢ 1396 ................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 .............  
 شود.صورت یک سال در میان انجام می هها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات ببرخورداري خانوارطرح آمارگیري  )1

 : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.ماخذ
 
 
 
 

  (درصد)                                 )1(مشترکین و خانوارهاي با دسترسی به اینترنت پهن باند سیار به تفکیک مناطق جغرافیایی -3-8
 هاي با دسترسی به اینترنت پهن باند سیارخانوار

 سال مشترکین
 کل شهري روستایی

٥٣٢٤٤٤٥٤ ١٦٩٥٠٠٩٣ ١٣١٦٨٦٣٠ ٣٣٣١٤٦٤ 1396 ................  
٦٤١٣٧١١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1397 ................  
٦٨٩٩٢١١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 ................  
٨٤١٩٦٨٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1399 .............  

میان اجرا  طور یک سال در هها و استفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات بدست آمده که باساس طرح آمارگیري برخورداري خانوارها بردسترسی خانواراطالعات  )1
 اجرا نشده است.  1398سال  شود و درمی

 : وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.ماخذ

 
 
 
 

 کل شهري روستایی
 سال

 تاپلپ تبلت
رایانه 
 رومیزي

 تاپلپ تبلت جمع 
رایانه 
 رومیزي

 تاپلپ تبلت جمع 
رایانه 
 رومیزي

 جمع 

٣/١٣ ٧/١٠ ٧/٢٢ ١/٣٦ ٨/٢٣ ١/١٩ ٦/٤٠ ٨/٦٤ ١/٢١ ٩/١٦ ٠/٣٦ ٤/٥٧ 1394 ................  
٤/٣١ ٢/٢٩ ٥/١٥ ٤/٤٤ ٢/٣٥ ٩/٤٣ ٧/٣٣ ٠/٧٨ ٢/٣٤ ٣/٤٠ ٢/٢٩ ٧/٦٩ 1396 ................  

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 1398 .............  
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 تلفن ثابت، همراه و پهن باند تعداد مشترکین و ضریب نفوذ  -4-8

 سال

 تلفن همراهمشترکین  تلفن ثابتمشترکین 

 رایتل ایرانسل همراه اول کل ضریب نفوذ خطوط دایري
منطقه 
آزاد 
 کیش

 ضریب نفوذ

 ٥٣/١١٠ ٩٣٠٧ ٢٥٦١٥٩٠ ٣٣١٥٥٩٥٨ ٥٢٦١٤٨٦٨ ٨٨٣٤١٧٢٣ ٧٢/٣٨ ٣٠٩٤٤١٦٩ ....................1396سال 

 ٣٤/١١٣ ١٥٧٠٠ ٣٩٤٧٩٣١ ٣٣٩١٠١٨٤ ٥٥١٦٢٧٦٩ ٩٣٠٣٦٥٨٤ ٩٧/٣٥ ٢٩٥٢١٦٧٩ ...................1397سال 

 ٠٧/١٤٢ ١٤٩٠٠ ٤٠٠٢٧٦٠ ٥١٢٨٤٥١٥ ٦٢٧٢٣٢٧٧ ١١٨٠٢٥٤٥٢ ٨٩/٣٤ ٢٨٩٨٠٩٣٧ ..................1398سال 

 ٩٩/١٥٥ ٠ ٤٥٠٤٠١٤ ٥٦٢٢٧٤٤٠ ٧٠٣٢٣٢٨٦ ١٣١٠٥٤٧٤٠ ٦٨/٣٤ ٢٩١٣٩٢٧٨ ..................1399سال 

 ٥٥/١٣٩ ١٥٧٠٠ ٥١٧٧٠٨٦ ٤٩٩٥٣٩٧٠ ٦٠٧٨٨٣٨٢ ١١٥٩٣٥١٣٨ ٩٢/٣٤ ٢٩٠٠٩٢٤٣ ..................1398بهار 

 ٧١/١٣٩ ١٣٧٥٨ ٤٤٢٠١٤٦ ٤٩٨٩٩٩٩٨ ٦١٧٣١٥٢٤ ١١٦٠٦٥٤٢٦ ٩٤/٣٤ ٢٩٠٢٥٤٠٠ ............1398تابستان 

 ١١/١٤٢ ١٣٨٠٠ ٤١١١٤٦٢ ٥١١٤١٤٢٩ ٦٢٧٩٤٧٢٨ ١١٨٠٦١٤١٩ ٨٥/٣٤ ٢٨٩٥٤٨٥٥ .................1398پاییز 

 ٠٧/١٤٢ ١٤٩٠٠ ٤٠٠٢٧٦٠ ٥١٢٨٤٥١٥ ٦٢٧٢٣٢٧٧ ١١٨٠٢٥٤٥٢ ٨٩/٣٤ ٢٨٩٨٠٩٣٧ ...........1398زمستان 

 ١٤/١٤٤ ٠ ٤٣١٧٠٢٩ ٥١٧٢٧٣٦٠ ٦٥٠٤٧٨٤٣ ١٢١٠٩٢٢٣٢ ٦٠/٣٤ ٢٩٠٦٦٢٠٠ ...................1399بهار 

 ٠٩/١٤٩ ٠ ٤١٦٥٠١٤ ٥٣٥٧٦٢٤٢ ٦٧٥١٧١٣٥ ١٢٥٢٥٨٣٩١ ٦٣/٣٤ ٢٩٠٩٦٣٤٩  .............. 1399تابستان

 ٠٦/٢٣٣ ٠ ٤١٥١٦٧٧ ٥٥٢٩٧٦١٨ ١٣٦٣٥١٣١٢ ١٩٥٨٠٠٦٠٧ ٦٣/٣٤ ٢٩٠٩٣٥٨٧  .................. 1399پاییز 

 ٩٩/١٥٥ ٠ ٤٥٠٤٠١٤ ٥٦٢٢٧٤٤٠ ٧٠٣٢٣٢٨٦ ١٣١٠٥٤٧٤٠ ٦٨/٣٤ ٢٩١٣٩٢٧٨  ............. 1399زمستان 

 ٠٠٠ ٠ ٤٩٠٣١٥٣ ٥٦٧٠٨٥٢٨ ٧٠٢١١٦٦٥ ١٣١٨٢٣٣٤٦ ٠٠٠ ٢٩٢٤٥٧٦٣  .................. 1400بهار

 

 سال

 اینترنت

 ضریب نفوذ تعداد مشترکین
 سیارپهن باند  پهن باند ثابت کل پهن باند سیار پهن باند ثابت کل

 ٦٢/٦٦ ٢٤/١٢ ٨٦/٧٨ ٥٣٢٤٤٤٥٤ ٩٧٨٥٥٤١ ٦٣٠٢٩٩٩٥  ................................... 1396سال 

 ١٤/٧٨ ٦٥/١٢ ٧٨/٩٠ ٦٤١٣٧١١٢ ١٠٣٨١٤٨٣ ٧٤٥١٨٥٩٥  .................................. 1397سال 

 ٠٥/٨٣ ٩٥/١٠ ٠٠/٩٤ ٦٨٩٩٢١١٥ ٩٠٩٤٥٤٨ ٧٨٠٨٦٦٦٣  .................................. 1398سال 

 ٢٢/١٠٠ ٦٢/١٢ ٨٤/١١٢ ٨٤١٩٦٨٢٨ ١٠٦٠٠٠٥٠ ٩٤٧٩٦٨٧٨  .................................. 1399سال 

 ٨٤/٧٤ ٩٠/١٠ ٧٤/٨٥ ٦٢١٧٠٧٦٩ ٩٠٥٧٨٣٠ ٧١٢٢٨٥٩٩  .................................... 1398بهار 

 ٥٨/٧٦ ٦١/١٠ ١٩/٨٧ ٦٣٦١٧٧٧٧ ٨٨١٣٢٨٢ ٧٢٤٣١٠٥٩  ............................ 1398تابستان 

 ٠٩/٨٠ ٤٦/١٠ ٥٥/٩٠ ٦٦٥٣٣٧٣٦ ٨٦٨٩٤٨٠ ٧٥٢٢٣٢١٦  .................................. 1398پاییز 

 ٠٥/٨٣ ٩٥/١٠ ٠٠/٩٤ ٦٨٩٩٢١١٥ ٩٠٩٤٥٤٨ ٧٨٠٨٦٦٦٣  ............................ 1398زمستان 

 ٢٨/٨٧ ٠٥/١١ ٣٣/٩٨ ٧٣٣٢٦٩٦٣ ٩٢٨١١٩٧ ٨٢٦٠٨١٦٠  .................................... 1399بهار 

 ٠٩/٩١ ٢٨/١١ ٣٧/١٠٢ ٧٦٥٣١١٧٩ ٩٤٧٩٣٣٧ ٨٦٠١٠٥١٦  .............................. 1399تابستان

 ٤٩/٩٢ ٥٧/١١ ٠٦/١٠٤ ٧٧٧٠٦٨٨٥ ٩٧١٨٤٣٩ ٨٧٤٢٥٣٢٤  .................................. 1399پاییز 

 ٢٢/١٠٠ ٦٢/١٢ ٨٤/١١٢ ٨٤١٩٦٨٢٨ ١٠٦٠٠٠٥٠ ٩٤٧٩٦٨٧٨  ................ ............1399زمستان 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٢٣٣٩٦٣٥ ١٠٣٩٧٩٣٧ ٩٢٧٣٧٥٧٢  ..................................... 1400بهار

 .سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات: ماخذ  



 1400بهار گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران                                                                                    رسانه و فضاي مجازي 

92 

 
 

 مشترکین پهن باند سیار -1-8 

 
 8-4جدول مبنا: 

 
 
 
 
 
 
 
 نه انتشار یک زمیر برخط به تفکیو غ يک خبرگزاریک برخط به تفکیالکترون هايرسانهن یتعداد عناو -5-8

 دوره
 ربرخطیک غیالکترون هايرسانه ک برخطیالکترون هايرسانه

 یعموم یتخصص یاختصاص جمع  یردولتیغ یدولت جمع 
 ٨٨ ١٩٧ ٩٨ ٣٨٣ ٣٤ ٨ ٤٢  ................ 1396سال 

 ١٢٠ ٢٧١ ١٣٧ ٥٢٨ ٣٤ ٨ ٤٢  ................ 1397سال 

 ١٤٤ ٣٦٧ ١٧٣ ٦٨٤ ٣٤ ٨ ٤٢  ................ 1398سال 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............. 1399سال 

 .ی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمماخذ
 

 

 

 

 

 

 

 









۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

مشترکین
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 (ساعت)                                                                                تلویزیونی به تفکیک محورهاي اصلی هايبرنامهمیزان پخش  -6-8

 ایران.سیماي جمهوري اسالمی : سازمان صدا وماخذ

 

 1400 بهارتلویزیونی و رادیویی به تفکیک موضوع  هايبرنامهمیزان تولید  -2-8
 

 

 8-6مبنا: جدول  

سیاست  هاي رشد جمعیت جوان 
پویا و بالنده

9%
ازدواج

4%
طالق

2%
مواد مخدر

2%
مشروبات

0%
مفاسد

2%

خانواده و زنان
78%

فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی
3%

سیاست  هاي رشد جمعیت جوان پویا و بالنده ازدواج طالق مواد مخدر مشروبات مفاسد خانواده و زنان فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی

 دوره
هاي رشد سیاست

جمعیت جوان پویا و 
 بالنده

خانواده و  هاي اجتماعیآسیب
 زنان

فرهنگ و تمدن 
 ایرانی اسالمی

 مفاسد مشروبات مواد مخدر طالق ازدواج

 ٣٣٤٩ ٨١١٩ ١٧٨١ ١٢٢ ١١٥١ ١٠٠٢ ١٤٣٥ ٥٩٩  ................ 1396سال 

 ٤٩٦١ ١٣٨١٢ ١٢٨٥ ٣٣٨ ٧٠٢ ٦٢٥ ١١٨٧ ١٠٨٥  ................ 1397سال 

 ٢٧٨٤ ٦٤٦٩ ١٥٣٢ ١٥٣ ٢٣٦٣ ٦٥٥ ٢٢٢٩ ١١٤  ............... 1398سال 

 ١٣٤٣ ٣٠٦٩٣ ٤٣٠٨ ٤٣١ ٢٣٨٦ ١٧٥٨ ٢٤٢٩ ١١٧٥  ..................1399سال

 ٧٨٢ ٢٧٨٣ ٣٨١ ٢٦ ٤٤٤ ٢٤٠ ١١٥٩ ٢٧  ................. 1398بهار 

 ٧٨١ ٢٧٨٤ ٤٠٥ ٣٤ ٤٨٧ ١٤٠ ٤٣٨ ٣٢  .......... 1398تابستان 

 ٦١٠ ٤٥١ ٣٦٨ ٥١ ٩١٤ ١٠٥ ٣٨٨ ٣٠  ................1398پاییز 

 ٦١١ ٤٥٢ ٣٧٣ ٤٣ ٥١٢ ١٧٠ ٢٤٤ ٢٩  ........... 1398زمستان

 ٣١٦ ٠ ٢٥٠ ٣٠ ٢٢٠ ١٢١ ١٨٩ ٧٢  ................. 1399بهار 

 ٣١١ ٦٣٦٨ ١٢٣١ ١٠٤ ٦٩٧ ٤٤٣ ٧٩١ ٤٤٠  .......... 1399تابستان 

 ٣١٦ ٧٩٠٠ ١٤٠٥ ١٤٢ ٧٥٨ ٦٠٠ ٨٠١ ٤٥٤  ................1399پاییز 

 ٤٠٠ ١٦٤٢٥ ١٤٢٢ ١٥٥ ٧١١ ٥٩٤ ٦٤٨ ٢٠٩  .......... 1399زمستان 

 ٤٩٨ ١١٨٣٩ ٣٥١ ٥٤ ٢٧١ ٢٧٥ ٦٥٢ ١٣٢٠  ................ 1400بهار
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 (ساعت)                                                تلویزیونی و رادیویی به تفکیک رویکرد، موضوع و مخاطب هايبرنامهمیزان تولید  -7-8
 رویکرد  موضوع 

 دوره
معارف  یاجتماع

 یاسالم
 علم و فن ياقتصاد یفرهنگ یاسیس

و  يارشاد
 یتیترب

 یاطالعات
 یآموزش

 و یحیتفر
 یسرگرم

 ............... )1(1396سال  ٢٤٣٠٢ ٥٢٩٣٣ ٤٧٠٨٨ ٣١٩٤٨ ٦٢١٥٩ ٧٨٧٠١ ٢٢٩٣١ ٨٩٧٢٦ ٨١٢١٨
 ...................1397سال  ٥١٠٧٢ ١٠٩٣٦٤ ٨٨٢٠٠ ٣١٩٨٢ ٢٠١٦٨ ٨٦٦٨٣ ٢٩٣٨٠ ٧٧١١٢ ٨٩٥٣٥
 ...................1398سال  ٧٥٦٢٨ ١٣٢٣٠١ ١١٥٣٦٢ ٢٧٣٥٤ ٢٠٨٩٩ ٨٥٥٧٥ ٢٦٢١٩ ٦٦١٣٢ ٩٩٤٥٩

  ............... 1399سال ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 
 

 مخاطب 
 دوره

 عام سالبزرگ جوان نوجوان کودك  خردسال
  ............... )3(1396سال  ١٣٧٠٦٩ ٤٢١٣٨ ٠٠٠ ٤٥٣٧ ٤٦٤٦ ١٤٨٩
  ............... )4(1397سال  ٦٨٣٩٠ ١١٦٣١ ٧٣٨٤ ٢٨٦٨ ٣٧٩٩ ٩٨١

  ................... ١٣٩٨سال  ٢٣٩٦٨٧ ٣٧٤٣٧ ٢٩٤٠٩ ٨٢٥١ ٦٠٤٦ ٢٤٦٠

  ................... ١٣٩٩سال ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

 است.و معاونت برون مرزي  ها مختص معاونت صدااطالعات مربوط به رویکرد تن )1
 است. هاها مختص معاونت صدا و معاونت سیماي استانی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی )2
 ها است.اطالعات تولید رادیویی و تلویزیونی مربوط به مخاطب استان )3
 ها مربوط به سیما است.ی و تلویزیونی مربوط به مخاطب تناطالعات تولید رادیوی )4

 ایران. : سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمیماخذ
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                                                  1399بیشتر در خانوارها: سال ساله و  15فرهنگ رفتاري افراد  -8-8
گوش کردن به 
موسیقی (در 

 هفته)

انجام 
ورزش (در 

 روز)

شبکه هاي 
 اجتماعی (در روز)

 مطالعه(در ماه)
مطالعه  شرح

 نشریه
مطالعه کتاب  مطالعه روزنامه

 )1(غیردرسی
 جمع

 ٢٩ساعت و  ٣

 دقیقه
 دقیقه ١٣

 ٣٢ساعت و  ١

 دقیقه

 ٢٣ساعت و  ١ دقیقه ٢٣

 دقیقه

 ٣٢ساعت و  ٦

 دقیقه

 ١٨ساعت و  ٨

 هدقیق
 سرانه

 شود.شامل مطالعه قرآن و کتب ادعیه نیز می )1
 . 1399سال   از فرهنگ رفتاري خانوار يریطرح آمارگ ران،ی: مرکز آمار اماخذ

 

 

فعالیت  هاي گروهتر به تفکیک ساله و بیش 15متوسط زمان سپري شده در یک شبانه روز در فضاي مجازي توسط جمعیت  -9-8
 1399پاییز گذران وقت و فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت گذران وقت در مناطق شهري کشور: 

 . وقت گذران آمارگیري طرح ایران، مرکز آمار: ماخذ
  

 فعالیت گذران وقت هاي گروه
فعالیت در فضاي متوسط زمان هر 

 مجازي (دقیقه/ ساعت)
فراوانی نسبی افراد شرکت کننده در 
 هر گروه فعالیت گذران وقت (درصد)

 - ٠:٢١  .................................................................................................................. مرد و زن
 ١٫٣ ٠:١  .............................................................. مرتبط براي مزد هايفعالیتاشتغال و 

 ٠٫٠ ٠:٠    .................................................................... هایی خودتولید کاال براي استفاده ن
 ٠٫٥ ٠:٠   ............................... خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده 

 ٠٫٣ ٠:٠   ............................ خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده 
 ٠٫٠ ٠:٠   .................... هاي بدون مزدداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کار کار

 ٠٫٧ ٠:١  .................................................................................................................. یادگیري 
 ٥٫٥ ٠:٣  ......................... معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 ٢٢٫٣ ٠:١٦   ................................. هاي ورزشیگروهی، تمرین هايرسانهفرهنگ، فراغت، 

 ٠٫٠ ٠:٠  ..................................................................................... رسیدگی و خود مراقبتی 



 

 

  



 

 

ر�ه  ۹
 ین ا��ما� � و �� 

 تعاریف و مفاهیم
دار، تمام یا بخشی از توانایی کار کردن خود را از دست بدهد. این ناتوانی ممکن است فرد شاغلی که به تشخیص مراجع صالحیت ازکارافتاده:

  ناشی از کار (حین انجام وظیفه) یا غیر ناشی از کار باشد.

 شود.مند میفردی است که با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره بازنشسته:

  کودکی است که به تشخیص مراجع قضایی بنا به دالیلی به طور دائم یا موقت از سرپرستی موثر و با صالحیت محروم شده است.بدسرپرست:

ی مددجویان مورد حمایت واجد شرایط گر معتبر به منظور تأمین آتیههای بیمهزمان: قراردادی که بین امداد امام (ره) و ساهای اجتماعیبیمه

ی هاگردد و شامل زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری و مشموالن طرحی مشخص منعقد میدر قبال پرداخت مبلغی معین در طی یک دوره

 .باشداشتغال می

اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی براساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری مقرر به های تامین یکی از حمایت بیمه بیکاری:

اند، مقرری هشده و از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد ٦که طبق این قانون فاقد شغل  ٥کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری

  .بیمه بیکاری پرداخت نماید

 .شودگر میاست که راسًا مشمول مقررات مندرج در قانون سازمان بیمه ایشدهبیمه  بیمه شده اصلی:

 .تفاده کنندگر استوانند از مزایای مقرر در قانون سازمان بیمهشخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده اصلی می بیمه شده تبعی:

براساس قانون اساسی، حقی همگانی و شامل برخورداری از تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی،  تامین اجتماعی:

 شود.های پزشکی است که به صورت بیمه به افراد داده مینیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت

 گیرد.ی نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار میفردی است که مشمول بیمه اجبار بیمه شده خاص:

آید و مبین آن است که به به دست می ٧بگیرانمستمریاین شاخص از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد  :(پوشش حمایتی)نسبت پشتیبانی

  بگیر چند بیمه شده وجود دارد.ازای هر مستمری

ها و خدماتی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق ارزش ریالی کاالوجوه و  درآمد خانوار:

 گیرد.های انتقالی و نظایر آن) به مجموع اعضای خانوار تعلق میها، دریافتیبازنشستگی، درآمد حاصل از دارایی

                                                           
مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد شغل شده و آماده به کار هستند،  قانون بیمه بیکاري: قانونی است که به منظور حمایت از کارگران)5

 توسط مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسیده است. 1369تدوین شده و در سال 
 فاقد شغل: فرد، داراي اشتغال مزد و حقوق بگیري یا خوداشتغالی نباشد.)6
 گردد.راساس پرونده محاسبه میب بگیرانمستمري)تعداد 7
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 یمسـاو گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب یمصـرفـ ها و خـدمـاتنه کـاالیهز زانیم اساسرا بر کننده مصرف جامعه نهیهـز :ایدهـك هزینه

 نامند.یم دهك كیرا  کند که هر قسمتیمـ ـمیتقس

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

مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت  مددکاری اجتماعی:کلینیک 

 .نمایدای) را به متقاضیان ارائه میاری اجتماعی (فردی، گروهی، جامعهنظارت آن، خدمات مددک

 .کندای مربوط، مستمری دریافت میهشرایط) که طبق مقررات صندوق بیم واجدافتاده یا بازمانده (ورثه  کار فرد بازنشسته، از :بگیرمستمری

 های دولتی و غیردولتی صرف های دیگر، سازمانها و یا خدماتی است که توسط خانوار برای خود، خانوارارزش ریالی کاالخانوار:  هزینه

پرداخت وام و پرداخت برای سایر معامالت مالی در هزینه خانوار منظور انداز، وام، بازشود و شامل دو دسته مصرفی و غیرمصرفی است. پسمی

 شود.نمی

 
 :گزیده اطالعات 

 

 
 

 

 
 

 

 

هزار  ٧٤٦٧٦٤به  الیهزار ر ٣٦٦٨٤٨از  یخانوار شهر کی، متوسط درآمد ساالنه ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال یدر ط

 الیهزار ر ٦٢١٣٩٢به  الیهزار ر ٣٢٩٥٢٥مدت از  نیهم یکل خالص در ط نهیکه هز یاست در حال دهیرس الیر

 نهیو هز الیهزار ر ٤٢٠٤٧٠به  الیهزار ر ٢٠١٨٤٢متوسط درآمد در دوره مذکور از  ییاست. در خانوار روستا دهیرس

 است.  دهیرس الیهزار ر ٣٤٠٦٧٩به  ١٧٨٦٧٠کل خالص از 

 

از  یو دخان یخوراک یهانهیهز ،یخانوار شهر کیساالنه  یهانهیهز بیدر ترک ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال یط در

 الیهزار ر ٤٦٠٢٩٨به  الیهزار ر ٢٥٢٧٧٥از  یرخوراکیغ یهانهیو هز الیهزار ر ١٦١٠٩٤به  الیهزار ر ٧٦٧٥٠

 یهانهیو هز الیهزار ر ١٣٦٤٤٢به  الیهزار ر ٦٦٥٠٤از  یو دخان یخوراک یهانهیهز ییاست. در خانوار روستا دهیرس

 است.   دهیرس الیهزار ر ٢٠٤٢٣٧به  الیهزار ر ١١٢١٦٦از  یرخوراکیغ

روندی کاهشی داشته  ١٣٩٩تا  ١٣٩٦نسبت پشتیبانی(پوشش حمایتی) بیمه تامین اجتماعی در طی دوره زمانی 

نسبت  ١٤٠٠در بهار سال رسیده است.  ١٣٩٩در سال  ٤/٣به  ١٣٩٦در سال  ٥/٥است به طوری که این نسبت از 

بوده است که نسبت به فصل قبل و مشابه سال قبل  ٣/٤برابر  یاجتماع نیامت مهی) بیتی(پوشش حما یانبیپشت

 واحد کاهش داشته است. ٠٫١

نفر به  ١٣٩٨٢٩٥٤از  ،یاجتماع نیسازمان تأم یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب ١٣٩٩تا  ١٣٩٦ یهاسال یط در

 ٢٢٥٠٦٦١١و  ١٤٥٤٦٥٩٦ بیبه ترت یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب ١٤٠٠است. در بهار  دهینفر رس ١٤٥٢١٨٤٣

 .باشدینفر م ٢٨٢٨٢٨٤و  ١١٧١٨٣١٢ب یتعداد مرد و زن به ترت یشدگان اصل مهینفر بوده است که از مجموع ب
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و  ینفر اصل ٢٠٠٨٩٩برابر  یاجتماع نیسازمان تام یکاریب مهیب یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب ١٤٠٠در بهار 

نفر کاهش  ٨١٢٧٨و  شیافزا ١٢٤٧٤ بیبوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترت ینفر تبع ٢٩٤٣٦٩

 داشته است.

شده  مهینفر و ب ٤٠٥٣٩١٤ یشده اصل مهیب کیبه تفک یاجتماع نیشدگان خاص تام مهیتعداد کل ب ١٤٠٠در بهار 

داشته است.  شینفر افزا ٨٥٢٩٥و  ٢٨٦٩٢ بیت که نسبت به فصل قبل به ترتنفر بوده اس ٧٠٩٢٤٩٣برابر  یتبع

در حرف و  یو تبع یشده اصل مهیبنفر  ٥٥١٠١٩و  ١١٥٦٦٢٥ ،یاجتماع نیشدگان خاص تام مهیاز تعداد کل ب

نفر  ١٦٣٢٦٨٢و  ٧٠٧٥٧٥رانندگان،  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب ٢٣٢٧٢٧٢و  ٨٧٩٤٨٨مشاغل آزاد، 

کارگران  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب ٢٠٣٦٨١٤و  ٨٢١٢٨٢ ،یاریاخت مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهیب

 مهینفر ب ٣٢١٠و  ٢٨١٢٧باربران،  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب ٥٤٣٣و  ٤٢١٤٥شده، یسینام نو یساختمان

زنبورداران و  مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب ٧٣٢١و  ٢٩٨٨مساجد،  نیخادم مهیدر ب یو تبع یشده اصل

 بوده است.  یصنف یکارفرما مهیدر ب یو تبع یشده اصل مهینفر ب ٢٦٩٥٣٦و  ١٤٩٤٥٨ ادان،یص

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 نیاند که از انفر بوده ٧٣٠٥٥٤٤برابر  ١٤٠٠هار در ب یاجتماع نیسازمان تأم یو تبع یاصل رانیبگیتعداد مستمر

ارقام نسبت به زمستان  نیاست. ا بوده یو تبع یاصل ریبگینفر مستمر ٢٩٩٢٤٠٢و  ٤٣١٣١٤٢ ب،یتعداد به ترت

ارقام نسبت به فصل مشابه در  نیا نیداشته است. همچن شینفر افزا ١١٧٥٩و  ٨٤٢٤٣، ٩٦٠٠٢ بیبه ترت ١٣٩٩

 .دهدینفر کاهش را نشان م ٨٠٢٢و  شینفر افزا ٢٦١٦٠٠، ٢٥٣٥٧٨ بیسال قبل به ترت

نفر بوده است که  ٢١٦٠٦٣٢برابر  ١٤٠٠در بهار  ریو عشا انیکشاورزان، روستائ یاجتماع مهیصندوق ب یاعضا تعداد

 مهینفر ب ٢٠٢٥٤٥٦تعداد  نی، از ا١٤٠٠داشته است. در بهار  شینفر افزا ٤٦٨٣٥تعداد  ١٣٩٩نسبت به زمستان 

 داشته است.  شینفر افزا ٥٣١٢و  ٤١٥٢٣، ١٣٩٩اند که نسبت به زمستان بوده ریبگینفر مستمر ١٣٥١٧٦شده و 

تعداد   نینفر بوده است که از ا ١٥٠٦٨٥٠ یکشور یصندوق بازنشستگ رانیبگیتعداد کل مستمر ١٤٠٠بهار  در

 یکشور یشستگتعداد بازنشستگان صندوق بازن ١٤٠٠نفر زن بوده است. در فصل بهار  ٤٨٩٥١٩نفر مرد،  ١٠١٧٣٣١

نفر  ١٩٦٣٦تعداد  ١٣٩٩فصل بهار  بهنفر بوده است که نسبت  ١٣٤٢٠نفر و تعداد از کار افتادگان  ١٢١٩١٢٠

 داشته است.  شینفر از کارافتاده افزا ٩بازنشسته و 

 مهی، ب٢١٢٨٠١ ینفر، بازنشسته متوف ٦١٥٠٩برابر  یشاغالن متوف کیبه تفک رانیبگ یتعداد مستمر ١٤٠٠بهار  در

 شینفر افزا ١١٤٠نفر کاهش،  ٢٦٦ بیبه ترت ١٣٩٩نفر بوده است که نسبت به فصل زمستان  ٩٨٠٤٣٠ یشده اصل

 نفر کاهش داشته است. ١٨٣٩و 

 ١٧٥٩١١١نفر به  ١٤١٤١٢٣تعداد افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از  ١٣٩٩تا  ١٣٩٦های در طی سال

نفر، معلولیت جسمی  ٢٠٦٣٥٣نفر به  ١٥٥١٧٢عداد معلولیت بینایی از نفر افزایش داشته است. در این بین ت

نفر، معلولیت روانی از  ٤٠٣٩٩٦نفر به  ٣٥٤٠٢١نفر، معلولیت ذهنی از  ٦٦٧٥٣٠نفر به  ٥٥٠٨٥٢حرکتی از 
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نفر  ٤٨٨١٢نفر و معلولیت گفتار از  ٢٢٣٨٠١نفر به  ١٩٠٨٠٠نفر، معلولیت شنوایی از  ١٤٨٢٤٤نفر به  ١١٤٤٦٦

 نفر رسیده است. ١٠٩١٨٧به 

 بهزیستی سازمان مستمر از هزینه کمك کننده دریافت مددجوی های، تعداد خانوار١٣٩٩تا  ١٣٩٦های در طی سال

مورد افزایش یافته است. همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی  ١١١٧١٨٩مورد به  ٥٠٥٩٢٨کشور از 

 نفر افزایش داشته است.  ٨٥٣٤٣٨نفر به  ٦١٧٧٢٩از 

 ١٣٩٩نفر در سال  ٢٥٠٤٤به  ١٣٩٦نفر در سال  ٢٦٢٨٥کشور از  بهزیستی سازمان مراقبت تعداد فرزندان تحت

در تحت مراقبت نفر  ١٥٨٢١های بهزیستی و در خانهتحت مراقبت نفر  ١٠٤٦٤تعداد  ١٣٩٦رسیده است. در سال 

 اند. نفر بوده ١٦٦٥٩نفر و  ٨٣٨٥به ترتیب برابر  این افراد ١٣٩٩اند که در سال خانواده بوده
 

 ١١٩٨٩٠نفر به  ٣٠٠٨٦حمایت کمیته امداد از  مورد بگیرمعیشت ، مددجویان١٣٩٩تا  ١٣٩٦های در طی سال

 ١٢٢٨٥٤٩نفر به  ١٠٤٢٩٨٩نفر رسیده است. در همین دوره تعداد مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد از 

مورد رسیده  ٣٤٦٥٦مورد به  ٣١٧٤٩نفر رسیده است. همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد از 

 است.

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ٨٠٦٥١٠نفر به  ٧٤٣٢٤١سرپرست مورد حمایت کمیته امداد به علت فوت سرپرست از بی خانوار، دورهاین طی در 

نفر،  ٦٩٢٨٠نفر به  ٧١٧١٦نفر، بیماری سرپرست از  ٤٧٩٠٦٥نفر به  ٤٨٤٩٤٠کارافتادگی سرپرست از  نفر، از

نفر  ٦٢٢٧٦٠نفر به  ٦٨٥٠٧سایر علل از  نفر مورد و ٢٠٧٥٩٥نفر مورد به  ١٣٨٥٥٠سرپرستی به علت طالق از بی

به علت تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی  ،١٣٩٨تا  ١٣٩٦های همچنین طی سالرسیده است. 

نفر به  ٤٥٢١سرپرست از  یمفقود ایبه علت متارکه  یسرپرستینفر، ب ٧٣٨٦نفر به  ٤٤٦٦سرپرست از  تیمعلول

 رسیده است.نفر  ٥٦٥٩نفر به  ١٩٦٣از  ینفر، بدسرپرست ٩٤٨٩

 

 نفر ٦٤٤٣٤٥نفر به  ٣١١٤٤٣محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی از  ،١٣٩٩تا  ١٣٩٦های طی سالدر 

نفر رسیده  ٥١٦٥٥ به نفر ٥٧١٢٦خمینی از  امام امداد کمیته حمایت مورد رسیده است. همچنین تعداد دانشجویان

 است. 

 

نفر بوده  ١٠٠٠٠٠سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی  ٦تعداد کودکان زیر  ١٣٩٦در سال 

سال مشمول برنامه امنیت  ٦از کل کودکان زیر  ١٣٩٦نفر رسیده است. در سال  ٣٨٦٣٢به  ١٣٩٩است که در سال 

اند. این شاخص در نفر را پسران تشکیل داده ٤٦٦٣٩نفر را دختران و  ٥٣٣٦١و تغذیه کمیته امداد امام خمینی 

 نفر بوده است. ١٧٧٧١نفر و برای پسران  ٢٠٨٦١برای دختران  ١٣٩٩سال 
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 (هزار ریال)                                                            و درآمد ساالنه خانوار به تفکیک مناطق جغرافیایی متوسط هزینه -1-9

 سال
 روستایی شهري

 درآمد هزینه کل خالص درآمد هزینه کل خالص

1396 .................................  ٢٠١٨٤٢ ١٧٨٦٧٠ ٣٦٦٨٤٨ ٣٢٩٥٢٥ 

1397 .................................  ٢٣٣١١٤ ٢١٤٤٧٢ ٤٣٤٩٠٥ ٣٩٣٢٢٧ 

1398 .................................  ٢٩٧٠٢٢ ٢٦١٠٠٦ ٥٤١٠٠٧ ٤٧٤٣٧٩ 

1399 ............................  ٤٢٠٤٧٠ ٣٤٠٦٧٩ ٧٤٦٧٦٤ ٦٢١٣٩٢ 

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

 

 

 (هزار ریال)                                                         هاي ساالنه یک خانوار به تفکیک مناطق جغرافیاییترکیب هزینه -2-9

 روستایی شهري سال

 غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل خالص غیر خوراکی خوراکی و دخانی هزینه کل خالص

1396 ...................  ١١٢١٦٦ ٦٦٥٠٤ ١٧٨٦٧٠ ٢٥٢٧٧٥ ٧٦٧٥٠ ٣٢٩٥٢٥ 

1397 ...................  ١٣٤٢٢٦ ٨٠٢٤٦ ٢١٤٤٧٢ ٢٩٨٧٢٢ ٩٤٥٠٥ ٣٩٣٢٢٧ 

1398 ...................  ١٥٨٣٤٢ ١٠٢٦٦٤ ٢٦١٠٠٦ ٣٥٦٨٥٠ ١١٧٥٢٩ ٤٧٤٣٧٩ 

1399 ................  ٢٠٤٢٣٧ ١٣٦٤٤٢ ٣٤٠٦٧٨ ٤٦٠٢٩٨ ١٦١٠٩٤ ٦٢١٣٩٢
 : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.ماخذ

 

 

 هاي توزیع درآمد در کشورشاخص -3-9

 ضریب جینی سال
درصد  10سهم 

درصد  10ثروتمندترین به 
 فقیرترین

درصد  20سهم 
درصد  20ثروتمندترین به 

 فقیرترین

 40 درصد ثروتمندترین به 40سهم 
 درصد فقیرترین

1396 ..................  ٢٦/٤ ٠٠/٨ ٦٥/١٣ ٣٩٨١/٠ 

1397 ..................  ٤١/٤ ٣٦/٨ ٤٥/١٤ ٤٠٩٣/٠ 

1398 ..................  ٢٥/٤ ٩٧/٧ ٦٩/١٣ ٣٩٩٢/٠ 

1399 ...............  ٣٢/٤ ١٣/٨ ٩٦/١٣ ٠٫٤٠٠٦ 

 : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.ماخذ
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 هاي شیوع و پوشش بیمه تامین اجتماعینماگر -4-9

 نسبت پشتیبانی (پوشش حمایتی) ضریب پوشش شیوع بیمه بیکاریضرب  دوره

 ٥٫٥ ٥٢٫٣ ١٫٥  .................................... 1396سال 

 ٤٫٨ ٥٢٫٣ ١٫٨  .................................... 1397سال 

 ٤٫٦ ٥٣٫١ ١٫٦  ....................................  1398سال

 ٤/٣ * *  ..................................... 1399سال

 ٤٫٧ ٥٢٫٦ ١٫٨  ..................................... 1398بهار 

 ٤٫٧ ٥٢٫٨ ١٫٨  .............................. 1398تابستان 

 ٤٫٧ ٥٣٫٣ ١٫٧  .................................. 1398پاییز  

 ٤٫٦ ٥٣٫١ ١٫٦  .............................. 1398زمستان 

 ٤٫٤ ٥٢٫٨ ١٫٣  .....................................  1399بهار

 ٤٫٥ ٥٢٫٦ ١٫٣  .............................. 1399تابستان 

 ٤٫٥ * *  .................................. 1399پاییز  

 ٤/٤ * *  ............................  1399زمستان 

 ٣/٤ * *  ................................ 1400بهار

 .باشدمی محاسبات روش در بازنگري  بدلیل نماگر دو این مقادیر درج عدم *
 : وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ

 
                                             تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفکیک نوعتعداد بیمه شدگان اصلی و  -5-9

 دوره
 

 اجباري جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ١٤٣٦٩٦٨٤ ١٨٦٨٤٣٠ ٧٧٣٩٥٩٠ ٩٦٠٨٠٢٠ ٢٢٣١٩٣٢١ ٢٦٧٩٩٣٠ ١١٣٠٣٠٢٤ ١٣٩٨٢٩٥٤ .................. 1396سال 

 ١٤٥٥٦٢٣٣ ١٨٩٦٢٨٠ ٧٧٠٨٩٠٨ ٩٦٠٥١٨٨ ٢٢٤١٥٧٨٥ ٢٧٦٠٧٤١ ١١٢٦٨٤٥٢ ١٤٠٢٩١٩٣ ................. 1397سال 

 ١٤٩٨٠٧٣١ ١٩٨٠١٦٢ ٧٩٤٦١٠٥ ٩٩٢٦٢٦٧ ٢٢٩٤٠٥١٣ ٢٨٥٣٤٣٠ ١١٥١٩٨٣٠ ١٤٣٧٣٢٦٠ ................. 1398سال 

 ١٤٨٣٨٧٢٧ ٢٠٠٩٦٣٩ ٨٠٦٨٤٣٤ ١٠٠٧٨٠٧٣ ٢٢٥٨٦٠٠١ ٢٨٨٣٤٢٣ ١١٦٣٨٤٢٠ ١٤٥٢١٨٤٣ ................... 1399سال

 ١٤٦٥٩٥٤٨ ١٨٦٩٢٦١ ٧٨١٦٣٣١ ٩٦٨٥٥٩٢ ٢٢٥١٨٧٢٢ ٢٧٣٨٢٥١ ١١٣٧٩٨٢٣ ١٤١١٨٠٧٤ ................... 1398بهار 

 ١٤٨٠٣٧٨٢ ١٨٦٠٣٣٤ ٧٨٧٨٨٥٤ ٩٧٣٩١٨٨ ٢٢٦٦٤٩٥٠ ٢٧٣٧١٢٦ ١١٤٢٤٥٢٧ ١٤١٦١٦٥٣ ........... 1398تابستان 

 ١٥٠١٠٧١٧ ١٩٨٨٣٩٥ ٨٠٠٢٨٦٦ ٩٩٩١٢٦١ ٢٢٨٧٧٠٣٨ ٢٨٧٢٤٦١ ١١٥٦٨٣٨٥ ١٤٤٤٠٨٤٦ ................. 1398پاییز 

 ١٤٩٨٠٧٣١ ١٩٨٠١٦٢ ٧٩٤٦١٠٥ ٩٩٢٦٢٦٧ ٢٢٩٤٠٥١٣ ٢٨٥٣٤٣٠ ١١٥١٩٨٣٠ ١٤٣٧٣٢٦٠ ............. 1398زمستان

 ١٤٦٩٢١٧٩ ١٨٩١٨٠٣ ٧٨٦١٢٠٢ ٩٧٥٣٠٠٥ ٢٢٤٦٦٩٢٥ ٢٧٤٢٩٢٤ ١١٣٦٧٥٦٧ ١٤١١٠٤٩١ ................... 1399بهار 

 ١٤٧٦٢٤٩٠ ١٨٩٣١٥٠ ٧٩٥٧١٧٣ ٩٨٥٠٣٢٣ ٢٢٥٧٨٣٧١ ٢٧٦٢٦٨٧ ١١٥١٠٧٠٧ ١٤٢٧٣٣٩٤ ........... 1399تابستان 

 ١٤٩٠٧٦٦١ ١٩٩٢١٧٥ ٨٠٨٩٥٥٠ ١٠٠٨١٧٢٥ ٢٢٧٤٨٦٢٨ ٢٨٨٠٥٣٦ ١١٧٠٢٩٦٠ ١٤٥٨٣٤٩٦ ................. 1399پاییز 

 ١٤٨٣٨٧٢٧ ٢٠٠٩٦٣٩ ٨٠٦٨٤٣٤ ١٠٠٧٨٠٧٣ ٢٢٥٨٦٠٠١ ٢٨٨٣٤٢٣ ١١٦٣٨٤٢٠ ١٤٥٢١٨٤٣ ..........  1399زمستان 

 ١٤٨٠٢٣٣٥ ١٩٩٣٦٢٩ ٨١٤٠٢١٧ ١٠١٣٣٨٤٦ ٢٢٥٠٦٦١١ ٢٨٢٨٢٨٤ ١١٧١٨٣١٢ ١٤٥٤٦٥٩٦ ................. 1400بهار
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 )                     دنبالهحسب جنس و به تفکیک نوع (سازمان تأمین اجتماعی بر یو تبع یشدگان اصل تعداد بیمه -5-9

 دوره
 بیمه بیکاري )1(خاص 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٣٥٢٦٥٠ ٥٤٥٦٥ ١٥٨٤٦٧ ٢١٣٠٣٢ ٧٢٩٥٧٩٦ ٧٤٦٦٩٠ ٣٢٧٣٧٦٠ ٤٠٢٠٤٥٠  .............. 1396سال 

 ٣٠٩٦١٤ ٦٤١٦٥ ١٨٢٧٠٠ ٢٤٦٨٦٥ ٧٢٣٤٨٩٣ ٧٨٨٦٢٧ ٣٢٤٢٥٣٩ ٤٠٣١١٦٦  .............. 1397سال 

 ٤٣٤٨٧٨ ٦٣٥٥٠ ١٦٢٣٩٢ ٢٢٥٩٤٢ ٧٩٢٧٥٥٧٢٠٤٩٣٨ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢  .............. 1398سال 

 ٣١٣٠٩٧ ٦٩٥٦٨ ١٤٤٤١٤ ٢١٣٩٨٢ ٧٧٩١٩٧٧٠٠٧١٩٨ ٣٢٤٦٠٢٥ ٤٠٢٥٢٢٢  ............... 1399سال

 ٣٠٩٦١٤ ٦٤١٦٧ ١٨٢٦٩٨ ٢٤٦٨٦٥ ٧٢٣٣٨٤١ ٧٩٣٢١٩ ٣٢٤٧٢٤١ ٤٠٤٠٤٦٠  ............... 1398بهار 

 ٣٧٣١٦٥ ٦٧٩٣٣ ١٨٢١١١ ٢٥٠٠٤٤ ٧١٧٣٠٣٥ ٨٠٠٠٨٤ ٣٢٣٠٩٦٣ ٤٠٣١٠٤٧  ........ 1398تابستان 

 ٣٧٣١٦٥ ٦٧٩٣٣ ١٨٢١١١ ٢٥٠٠٤٤ ٧١٦٩٣٧٢ ٧٨٩٦٦١ ٣٢٤٦٩٥١ ٤٠٣٦٦١٢  ............. 1398پاییز 

 ٤٣٤٨٧٨ ٦٣٥٥٠ ١٦٢٣٩٢ ٢٢٥٩٤٢ ٧٩٢٧٥٥٧٢٠٤٩٣٨ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢  ......... 1398زمستان

 375647 50855 137570 188425 7083864 783475 3237411 4020886  ............... 1399بهار 
 ٣٥٠٨٩٤ ٥٣٩٢٢ ١٣٤٠٧٦ ١٨٧٩٩٨ ٧١٥٤٧٣٦ ٨٠٧٩٨٧ ٣٢٩٣٥٤٨ ٤١٠١٥٣٥  ........ ١٣٩٩تابستان 

 ٣١٧٣٩٢ ٦٢٢٦٠ ١٤٠٢٥٤ ٢٠٢٥١٤ ٧١٩٣٩١٨ ٨٠١٢٨٩ ٣٣٣٣٥٩٠ ٤١٣٤٨٧٩  ............. 1399پاییز 

 ٣١٣٠٩٧ ٦٩٥٦٨ ١٤٤٤١٤ ٢١٣٩٨٢ ٧٠٠٧١٩٨ ٧٧٩١٩٧ ٣٢٤٦٠٢٥ ٤٠٢٥٢٢٢  ......  1399زمستان 

 ٢٩٤٣٦٩ ٦٤٧٨٧ ١٣٦١١٢ ٢٠٠٨٩٩ ٧٠٩٢٤٩٣ ٧٤٥٥٢٩ ٣٣٠٨٣٨٥ ٤٠٥٣٩١٤  .............. 1400بهار

 
 

 دوره

 توافقی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع
 ٣٠١١٩١ ١٠٢٤٥ ١٣١٢٠٧ ١٤١٤٥٢  ............... 1396سال 

 ٣١٥٠٤٥ ١١٦٦٧ ١٣٤٣٠٧ ١٤٥٩٧٤  .............. 1397سال 

 ٣١٩٩٦٦ ١٦٩٦٣ ١٣٣٦٣٦ ١٥٠٥٩٩  .............  1398سال 

 ٣١٧٨٨٦ ٢٤٩٤٥ ١٣٤٠٤٨ ١٥٨٩٩٣  ................ 1399سال

 ٣١٥٧١٩ ١١٦٠٤ ١٣٣٥٥٣ ١٤٥١٥٧  ................1398بهار 

 ٣١٤٩٦٨ ٨٧٧٥ ١٣٢٥٩٩ ١٤١٣٧٤  ........ 1398تابستان 

 ٣٢٣٧٨٤ ٢٦٤٧٢ ١٣٦٤٥٧ ١٦٢٩٢٩  .............. 1398پاییز 

 ٣١٩٩٦٦ ١٦٩٦٣ ١٣٣٦٣٦ ١٥٠٦٠٠  .......... 1398زمستان

 ٣١٥٢٣٥ ١٦٧٩١ ١٣١٣٨٤ 148175  ................1399بهار 

 ٣١٠٢٥١ ٧٦٢٨ ١٢٥٩١٠ ١٣٣٥٣٨  .......... 1399تابستان

 ٣٢٩٦٥٧ ٢٤٨١٢ ١٦٤٣٧٨١٣٩٥٦٦  .............. 1399پاییز 

 ٣١٧٨٨٦ ٢٤٩٤٥ ١٣٤٠٤٨ ١٥٨٩٩٣  ........ 1399زمستان 

 ٣١٧٤١٤ ٢٤٣٣٩ ١٣٣٥٩٨ ١٥٧٩٣٧  ............... 1400بهار

ادان و ین مساجد، صی، خادمیو گروه ي، باربران انفرادیبافندگان، رانندگان، کارگران ساختمان، حرف و مشاغل آزاد، ياریشدگان اخت مهیخاص شامل: ب ياهمیب يهاطرح )1
 باشد.یکم درآمد م یصنف يزنبورداران و کارفرما

 : وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ
 
 



 اجتماعی تامین و رفاه                                                                                      1400بهار گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

104 

 هاي شهري و روستاییهاي خانوارترکیب هزینه -1-9 

 

 9-2مبنا: جدول 

 

 

 شدگان خاص سازمان تامین اجتماعی برحسب جنس و به تفکیک نوعتعداد بیمه  -6-9

 دوره
 حرف و مشاغل آزاد جمع 

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٣١٠٥٥٤ ٤٢٧٣٨٣ ٤٤٩١٨٤ ٨٧٦٥٦٧ ٧٢٩٥٧٩٦ ٧٤٦٦٩٠ ٣٢٧٣٧٦٠ ٤٠٢٠٤٥٠  .................. 1396سال 

 ٣٠٤٠١٣ ٤٧٨٩١١ ٤٨٣٠٨٠ ٩٦١٩٩١ ٧٢٣٤٨٩٣ ٧٨٨٦٢٧ ٣٢٤٢٥٣٩ ٤٠٣١١٦٦  .................. 1397سال 

 ٣٥١٣٥٣ ٥٠٩٤٨٤ ٥٧١٩٤٠ ١٠٨١٤٢٤ ٧٢٠٤٩٣٨ ٧٩٢٧٥٥ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢  .................. 1398سال 

 ٤٠٠٢٤٠ ٥١٨٦٨٤ ٦٣٦٠٥٠ ١١٥٤٧٣٤ ٧٠٠٧١٩٨ ٧٧٩١٩٧ ٣٢٤٦٠٢٥ ٤٠٢٥٢٢٢  ................... 1399سال

 ٣٠٨٠٥٢ ٤٩١٩٢٩ ٥٠٠٥٦٨ ٩٩٢٤٩٧ ٧٢٣٣٨٤١ ٧٩٣٢١٩ ٣٢٤٧٢٤١ ٤٠٤١٣٨٤  ................... 1398بهار 

 ٣٢٣٠٤٣ ٥٠٥٣٦٩ ٥١٩٦٣١ ١٠٢٥٠٠٠ ٧١٧٣٠٣٥ ٨٠٠٠٨٤ ٣٢٣٠٩٦٣ ٤٠٣١٠٤٧  ............ 1398تابستان 

 ٣٣٥٦٦١ ٥٠١٢٨٢ ٥٤٤٦٣٦ ١٠٤٥٩١٨ ٧١٦٩٣٧٢ ٧٨٩٦٦١ ٣٢٤٦٩٥١ ٤٠٣٦٦١٢  ................. 1398پاییز 

 ٣٥١٣٥٣ ٥٠٩٤٨٤ ٥٧١٩٤٠ ١٠٨١٤٢٤ ٧٢٠٤٩٣٨ ٧٩٢٧٥٥ ٣٢٧٧٦٩٧ ٤٠٧٠٤٥٢  ............. 1398زمستان

 ٣٤٧٤٨٩ ٥٠٨٢١٩ ٥٧٧٩٩٦ ١٠٨٦٢١٥ ٧٠٨٣٨٦٤ ٧٨٣٤٧٥ ٣٢٣٧٤١١ ٤٠٢٠٨٨٦  ................... 1399بهار 

 ٣٨٣٨٠٥ ٥٣٦١٠٦ ٦١٨١٥٧ ١١٥٤٢٦٣ ٧١٥٤٧٣٦ ٨٠٧٩٨٧ ٣٢٩٣٥٤٨ ٤١٠١٥٣٥  ............ 1399تابستان 

 ٤٠٦٧٥٢ ٥٣٤١٩٥ ٦٤٨٥٧٩ ١١٨٢٧٧٤ ٧١٩٣٩١٨ ٨٠١٢٨٩ ٤١٣٤٨٧٩٣٣٣٣٥٩٠  ................. 1399پاییز 

 ٤٠٠٢٤٠ ٥١٨٦٨٤ ٦٣٦٠٥٠ ١١٥٤٧٣٤ ٧٠٠٧١٩٨ ٧٧٩١٩٧ ٣٢٤٦٠٢٥ ٤٠٢٥٢٢٢  ............1399زمستان 

 ٥٥١٠١٩ ٤٩١٤٢٦ ٦٦٥١٩٩ ١١٥٦٦٢٥ ٧٠٩٢٤٩٣ ٧٤٥٥٢٩ ٣٣٠٨٣٨٥ ٤٠٥٣٩١٤ .................. 1400بهار
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 (دنباله)حسب جنس و نوع بیمه گان خاص سازمان تأمین اجتماعی برشد تعداد بیمه -6-9

 

 
 
 
 
 

 دوره
 رانندگان بافندگان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
  ............ 1396سال 

  ............1397سال 

  ٢٩٥٥٦٧٠٠٠٠٠٠٢٨٣٤٩٨  ..........  1398سال 

٨٩٠٤١٧٢٨٤٢٢٣٦٨٧٧٦ ٨٩٣٢٥٩ ٢٧٢٦٣٣٥٦٢٤٢٢١٦٣٩١٢٦٤٦٧٧  ............. 1399سال
 ٢٤٧٧٧٢٣ ٣٠٠٩ ٩٣١٣٧٩ ٩٣٤٣٨٨ ٢٩٧٩١٨ ٢٥١٠٦٩ ٣١٣٤٨٠٦٢٤١١  ............. 1398بهار 

٦١٥١٤٢٤٥٩٤٢٢٩٢٦٠٢٩٢٦٨٦٩٩٢٣٨٩١٢٩٧٨٢٤٥٩١١٣ ٣٠٧٤٥٦  ..... 1398تابستان 
٢٤٠٨٢٦٢٨٧٩٦٩٩٢٢٨٩٠٩١٩٩٢٦٢٩٦٤٢٤٤٩١١٩ ٣٠١٤٩١٦٠٦٦٥  ........... 1398پاییز 

٩٠٨٠٤٨٢٩٠٣٢٤١٩٧٣٢ ٩١٠٩٥١ ٢٨٣٤٩٨ ٢٣٦٢٥١ ٢٩٥٥٦٧٥٩٣١٦  ....... 1398زمستان
 ٢٤٠٧١٠٢ ٢٩٠٥ ٩٠٢٨٥٠ ٩٠٥٧٥٥ ٢٧٧٢٧٢ ٢٣٠٨١٨ ٢٨٩١٠٧٥٨٢٨٩  ............. 1399بهار 

 ٢٣٩٤١٦٠ ٢٨٩٣ ٨٩٨٢٧٥ ٩٠١١٦٨ ٢٧٤١١٠ ٢٢٧١٤٠ ٥٧٧٠٦ ٢٨٤٨٤٦  ....... 1399تابستان

 ٢٣٨٢١٣٢ ٢٨٥٦ ٨٩٤٤٤٩ ٨٩٧٣٠٥ ٢٦٩٤٢٧ ٢٢٢٤٣٠ ٢٧٩٤٥٩٥٧٠٢٩  ........... 1399پاییز 

 ٢٣٦٨٧٧٦ ٢٨٤٢ ٨٩٠٤١٧ ٨٩٣٢٥٩ ٢٦٤٦٧٧ ٢١٦٣٩١ ٥٦٢٤٢ ٢٧٢٦٣٣  ..... 1399زمستان 

 ٢٣٢٧٢٧٢ ٢٧٥٧ ٨٧٩٤٨٨ ٨٧٩٤٨٨ ٢٥٩٢٠٦ ٢١٠٨٩٠ ٥٥٣٣٦ ٢٦٦٢٢٦  ............ 1400بهار

 دوره
 کارگران ساختمانی نام نویسی شده اختیاري

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٢٢٤٤٤٩ ٣٤ ٩٧٠٤٩٥ ٩٧٠٥٢٩ ١٦١٧٧٨٣ ٣٩٥٧٥ ٧١٣١٧٣ ٧٥٢٧٤٨  ............... 1396سال 

 ١٩٦٤٠٣٤ ٤ ٨٠٩٧٤٩ ٨٠٩٧٥٣ ١٧٤٨٥٤٣ ٣٨٣٤٥ ٧٦٨١٠٠ ٨٠٦٤٤٥  ............... 1397سال 

 ٢٠٥٢٢٧٩ ١ ٨٣١٤٠٥ ٨٣١٤٠٦ ١٦٦٩٥٥٢ ٣١١٨٢ ٧١٩٢٥٧ ٧٥٠٤٣٩  .............  1398سال 

 ٢٠٧١٥٥٥ ٣ ٨٣٥٧٧٦ ٨٣٥٧٧٩ ١٥٦٧٥٧٨ ٢٦٠٤٦ ٦٧١٤٠٣ ٦٩٧٤٤٩  ................ 1399سال

 ٢٠٢٧٦٩٠ ٥ ٨٢٧٥٧٨ ٨٢٧٥٨٣ ١٧٠٥٢٩٧ ٣٥٦٥٢ ٧٤٤٧٤١ ٧٨٠٣٩٣  ................ 1398بهار 

 ٢٠٠٢٢٥٥ ٥ ٨١٦١٢٥ ٨١٦١٣٠ ١٦٧٢٠٨٦ ٣٣٥٨٩ ٧٢٦٠٠٣ ٧٥٩٥٩٢  .........1398 تابستان

 ٢٠١٠٣٧٠ ٢ ٨١٧٤٣٩ ٨١٧٤٤١ ١٦٥٩١٤٦ ٣١٨٧٧ ٧١٧٥٩٧ ٧٤٩٤٧٤  .............. 1398پاییز 

 ٢٠٥٢٢٧٩ ١ ٨٣١٤٠٥ ٨٣١٤٠٦ ١٦٦٩٥٥٢ ٣١١٨٢ ٧١٩٢٥٧ ٧٥٠٤٣٩  .......... 1398زمستان

 ٢٠٥٣٧٠٢ ٠ ٨٣٢٧٨٤ ٨٣٢٧٨٤ ١٥٦٨٥٣٠ ٢٨١٨١ ٦٧٥١٨٥ ٧٠٣٣٦٦  ................ 1399بهار 

 ٢٠٧٤٥٤٣ ٢ ٨٤٠٤٣٥ ٨٤٠٤٣٧ ١٥٩٣٥٥٠ ٢٧٩٢١ ٦٨٤٨٥٨ ٧١٢٧٧٩  .......... 1399تابستان

 ٢٠٨٩٨١٦ ٢ ٨٤٥٠٧٨ ٨٤٥٠٨٠ ١٦٠٦٣٧٢ ٢٧٢٣٨ ٦٩٠٤٠٧ ٧١٧٦٤٥  .............. 1399پاییز 

 ٢٠٧١٥٥٥ ٣ ٨٣٥٧٧٦ ٨٣٥٧٧٩ ١٥٦٧٥٧٨ ٢٦٠٤٦ ٦٧١٤٠٣ ٦٩٧٤٤٩  ........ 1399زمستان 

 ٢٠٣٦٨١٤ ٢ ٨٢١٢٨٠ ٨٢١٢٨٢ ١٦٣٢٦٨٢ ٢٤٢٩٧ ٦٨٣٢٧٨ ٧٠٧٥٧٥  ............... 1400بهار
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 )دنبالهحسب جنس و نوع بیمه (گان خاص سازمان تأمین اجتماعی برشد تعداد بیمه -6-9

 
 

 دوره
 کارفرماي صنفی زنبورداران و صیادان

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٩٦٦٢٤ ٢٨٥١ ٤١٨٠٣ ٤٤٦٥٤ ٧٦٥٩ ٨٢ ٣٢٣١ ٣٣١٣ ........... 1396سال 

 ٢١٤٠٥١ ٨٤٢٣ ٩٨٩٠٨ ١٠٧٣٣١ ٧٦٧٩ ٧٩ ٣١٣٧ ٣٢١٦ .......... 1397سال 

 ٢٣٥٢٥٠ ١٠٣٥٢ ١١١٥٠٢ ١٢١٨٥٤ ٧٥٠٩ ٧٣ ٣٠١٨ ٣٠٩١ .........  1398سال 

 ٢٦٢١٣٧ ١٢٩٦٦ ١٢٩٧٩٢ ١٤٢٧٥٨ ٧٣٦٦ ٧٣ ٢٩٣٥ ٣٠٠٨ ............ 1399سال

 ٢١٨٨٦٠ ٨٨٨٨ ١٠٢١٦٣ ١١١٠٥١ ٧٦٣٦ ٧٧ ٣١٠١ ٣١٧٨ ............1398بهار 

 ٢٢٤٥٦٨ ٩٤٥٣ ١٠٥٢٧٧ ١١٤٧٣٠ ٧٥٩٦ ٧٧ ٣٠٧٢ ٣١٤٩ .... 1398تابستان 

 ٢٣٠٧٦٦ ١٠٠٤٧ ١٠٩٢٣٢ ١١٩٢٧٩ ٧٥٥٢ ٧٤ ٣٠٤٨ ٣١٢٢ .......... 1398پاییز 

 ٢٣٥٢٥٠ ١٠٣٥٢ ١١١٥٠٢ ١٢١٨٥٤ ٧٥٠٩ ٧٣ ٣٠١٨ ٣٠٩١ ...... 1398زمستان
 ٢٤٠٦٩٤ ١٠٨٦٨ ١١٥٤٩١ ١٢٦٣٥٩ ٧٤٦٨ ٧٣ ٢٩٩٦ ٣٠٦٩ ............1399بهار 

 ٢٤٧٨٣٧ ١١٤٧٨ ١٢٠٢٩٨ ١٣١٧٧٦ ٧٤٣٨ ٧٣ ٢٩٧٣ ٣٠٤٦ ...... 1399تابستان

 ٢٥٥٣٦٢ ١٢١٩٠ ١٢٥٢٤٥ ١٣٧٤٣٥ ٧٤٠٩ ٧٣ ٢٩٥٩ ٣٠٣٢ .......... 1399پاییز 

 ٢٦٢١٣٧ ١٢٩٦٦ ١٢٩٧٩٢ ١٤٢٧٥٨ ٧٣٦٦ ٧٣ ٢٩٣٥ ٣٠٠٨ ....1399زمستان 

 ٢٦٩٥٣٦ ١٣٨٧١ ١٣٥٥٨٧ ١٤٩٤٥٨ ٧٣٢١ ٧٢ ٢٩١٦ ٢٩٨٨  ........... 1400بهار

 گردد.می شمارش خاص شیت در و جدا توافقی و خادمین مساجد از گروهی و انفرادي باربران )1
 : وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ

 
 

 دوره
 خادمین مساجد )1(باربران

 اصلی
 تبعی

 اصلی
 تبعی

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 ٨٢٥٥٧ ٢٧٥٤ ٣٠٣٧٤ ٣٣١٢٨ ١١٧١٥٤ ١ ٤٧٣٢٥ ٤٧٣٢٦ ......... 1396سال 
 ٨٤٨٩٣ ٢٨٠٤ ٣١٢٣٠ ٣٤٠٣٤ ١١٢١٥٨ ١ ٤٦٠٣٠ ٤٦٠٣١ .........1397سال 
 ٧٨٦٠٢ ٢٥٠٨ ٢٨٧٢٦ ٣١٢٣٤ ١٠٧١٦٣ ١ ٤٤٤٨٥ ٤٤٤٨٦ .......  1398سال 
 ٧٢٢٣٥ ٢٢٦٥ ٢٦٣٤٥ ٢٨٦١٠ ١٠١٧٢٧ ١ ٤٢٥٦٤ ٤٢٥٦٥ .......... 1399سال

 ٨٠٠٦٦ ٢٥٨٩ ٢٩٦٣٨ ٣٣١٥١ ١١٠٥٩٩ ١ ٤٥٦٦٢ ٤٥٦٦٣ .......... 1398بهار 
 ٨٢٤٤٠ ٢٦٧٠ ٣٠٢٣٦ ٣٢٩٠٦ ١٠٩٣٣٢ ١ ٤٥٢١٤ ٤٥٢١٥ .. 1398تابستان 

 ٨٠٨٥٩ ٢٥٨٨ ٢٩٦٢٤ ٣٢٢١٢ ١٠٧٩٣٠ ١ ٤٤٧٨٤ ٤٤٧٨٥ ........ 1398پاییز 
 ٧٨٦٠٢ ٢٥٠٨ ٢٨٧٢٦ ٣١٢٣٤ ١٠٧١٦٣ ١ ٤٤٤٨٥ ٤٤٤٨٦ .... 1398زمستان

 ٧٥٩١٤ ٢٤١٠ ٢٧٨٩٦ ٣٠٣٠٦ ١٠٥٦٩٣ ١ ٤٣٩٢٤ ٤٣٩٢٥ .......... 1399بهار 

 ٧٤٨٦٣ ٢٣٧٣ ٢٧٣٣٨ ٢٩٧١١ ١٠٤٤٣٠ ١ ٤٣٥٠٨ ٤٣٥٠٩ .... 1399تابستان

 ٧٣٢٣٤ ٢٣٠٤ ٢٦٧٠٦ ٢٩٠١٠ ١٠٣٤١٤ ١ ٤٣١٣٨ ٤٣١٣٩ ........ 1399پاییز 

 ٧٢٢٣٥ ٢٢٦٥ ٢٦٣٤٥ ٢٨٦١٠ ١٠١٧٢٧ ١ ٤٢٥٦٤ ٤٢٥٦٥ .. 1399زمستان 

 ٣٢١٠ ٢٢١٣ ٢٥٩١٤ ٢٨١٢٧ ٥٤٣٣ ١ ٤٢١٤٤ ٤٢١٤٥  ......... 1400بهار
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 اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی برحسب نوع بگیرانمستمريتعداد  -7-9

 جمع  دوره
 اصلی

 تبعی
 بازمانده از کار افتاده بازنشسته جمع 

 ٢٦٠٥٠٢٢ ١٥٦٧٢٨٤ ١٣٧٨٦٦ ١٧٦٧١٨٢ ٣٤٧٢٣٣٢ ٦٠٧٧٣٥٤  ........................ 1396سال 

 ٢٧٨٦٦٩٨ ١٦٦٠٨٠٨ ١٤١٨٣٠ ١٩٢٦٤٦٣ ٣٧٢٩١٠١ ٦٥١٥٧٩٩  ....................... 1397سال 

 ٢٩٣٨١٣٥ ١٧٤٢٣٣٤ ١٤٤٢٠٢ ٢٠٦٧٨٦٩ ٣٩٥٤٤٠٥ ٦٨٩٢٥٤٠  ......................  1398سال 

 ٢٩٨٠٦٤٣ ١٨٧٩٠٣٩ ١٤١٥٥٨ ٢٢٠٨٣٠٢ ٤٢٢٨٨٩٩ ٧٢٠٩٥٤٢ ........................1399سال 

 ٢٨٥٨٨٦١ ١٦٨٤٧٨٠ ١٤٢١٧٧ ١٩٧٨٤٧٢ ٣٨٠٥٤٢٩ ٦٦٦٤٢٩٠  .........................1398بهار 

 ٢٨٩٧٧١٧ ١٧٠٦١٣٨ ١٤٣٠٥٨ ٢٠١٣٠١٧ ٣٨٦٢٢١٣ ٦٧٥٩٩٣٠  ................. 1398تابستان 

 ٢٩٢١١٧٤ ١٧٢٥٦٨٨ ١٤٣٥٦٨ ٢٠٣٩٧٢٠ ٣٩٠٨٩٧٦ ٦٨٣٠١٥٠  ....................... 1398پاییز 

 ٢٩٣٨١٣٥ ١٧٤٢٣٣٤ ١٤٤٢٠٢ ٢٠٦٧٨٦٩ ٣٩٥٤٤٠٥ ٦٨٩٢٥٤٠  ................... 1398زمستان

 ٣٠٠٠٤٢٤ ١٧٨٢٩٥٣ ١٤٣٠٤٦ ٢١٢٥٥٤٣ ٧٠٥١٩٦٦٤٠٥١٥٤٢  .........................1399بهار 

 ٢٩٦٠٤٧٩ ١٨٠٨٠٧٥ ١٤١٤٠٨ ٢١٢٧٨٨١ ٤٠٧٧٣٦٤ ٧٠٣٧٨٤٣  ................. 1399تابستان 

 ٣٠٠٢٠١٣ ١٨٣٨٠٤٤ ١٤١٢٥٥ ٢١٥٨٦٢٤ ٧١٣٩٩٣٦٤١٣٧٩٢٣  ....................... 1399پاییز 

 ٢٩٨٠٦٤٣ ١٨٧٩٠٣٩ ١٤١٥٥٨ ٢٢٠٨٣٠٢ ٤٢٢٨٨٩٩ ٧٢٠٩٥٤٢  ................  1399زمستان 

 ٢٩٩٢٤٠٢ ١٩٠٩٦٥٧ ١٤١٢٥٣ ٢٢٦٢٢٣٢ ٤٣١٣١٤٢ ٧٣٠٥٥٤٤  ...................... 1400بهار

 کار، رفاه و تامین اجتماعی.: وزارت ماخذ

 

 

 شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه -2-9
 

 
  9-7مبنا: جدول 
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 تعداد اعضاي صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برحسب جنس به تفکیک وضعیت بیمه -8-9

 دوره
 بگیرمستمري شده بیمه جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 ١٢٩٧ ٥٨٢٩٨ ٥٩٥٩٥ ٢٥٦٧٥٩ ١٢٥٩٦٩١ ١٥١٦٤٥٠ ٢٥٨٠٥٦ ١٣١٧٩٨٩ ١٥٧٦٠٤٥  ................ 1396سال 

 ٢٧٠٠ ٩٣٦٤٧ ٩٦٣٤٧ ٢٩٥٠٩٥ ١٣٣٨٤٧٤ ١٦٣٣٥٦٩ ٢٩٧٧٩٥ ١٤٣٢١٢١ ١٧٢٩٩١٦  ................ 1397سال 

 ٣٤٤١ ١٠٧٤٨٦ ١١٠٩٢٧ ٣٣٧٠١٦ ١٤٣٩٠٠١ ١٧٧٦٠١٧ ٣٤٠٤٥٧ ١٥٤٦٤٨٧ ١٨٨٦٩٤٤  ..............  1398سال 

 ٤٤٢٨ ١٢٥٤٣٦ ١٢٩٨٦٤ ٤٠٩٥٢٢ ١٥٧٤٤١١ ١٩٨٣٩٣٣ ٤١٣٩٥٠ ١٦٩٩٨٤٧ ٢١١٣٧٩٧  ................. 1399سال

 ٢٨٨٠ ٩٧٤٤٢ ١٠٠٣٢٢ ٣٠٣٧٣٩ ١٣٥٩١٠٨ ١٦٦٢٨٤٧ ٣٠٦٦١٩ ١٤٥٦٥٥٠ ١٧٦٣١٦٩  ................. 1398بهار 

 ٣٠٤٩ ١٠٠٤٤٤ ١٠٣٤٩٣ ٣١٣٠١٨ ١٣٨٠٧٨٢ ١٦٩٣٨٠٠ ٣١٦٠٦٧ ١٤٨١٢٢٦ ١٧٩٧٢٩٣  .......... 1398تابستان 

 ٣١٧٢ ١٠٢٧٠٤ ١٠٥٨٧٦ ٣٢٣٦٠٤ ١٤٠٨٣٨٠ ١٧٣١٩٨٤ ٣٢٦٧٧٦ ١٥١١٠٨٤ ١٨٣٧٨٦٠  ............... 1398پاییز 

 ٣٤٤١ ١٠٧٤٨٦ ١١٠٩٢٧ ٣٣٧٠١٦ ١٤٣٩٠٠١ ١٧٧٦٠١٧ ٣٤٠٤٥٧ ١٥٤٦٤٨٧ ١٨٨٦٩٤٤  ........... 1398زمستان

 3707 112077 115784 345581 1457907 1803488 349288 1569984 1919272  ................. 1399بهار 

 3928 116300 120228 358721 1484528 1843249 362649 1600828 1963477  .......... 1399تابستان 

 4120 12047 124167 375268 1517316 1892584 379388 1529363 2016751  ............... 1399پاییز 

 4428 125436 129864 409522 1574411 1983933 413950 1699847 2113797  .......... 1399زمستان 

 ٤٧١٠ ١٣٠٤٦٢ ١٣٥١٧٦ ٤٢٧٣٥٧ ١٥٩٨٠٩٩ ٢٠٢٥٤٥٦ ٤٣٢٠٦٧ ١٧٢٨٥٦١ ٢١٦٠٦٣٢  ................ 1400بهار

 : وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ
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 صندوق بازنشستگی کشوري برحسب جنس و نوع بیمه )1(بگیرانمستمري -9-9

 دوره
 (حقوق بگیران) بگیرانمستمري

 از کار افتاده بازنشسته جمع 
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 ٥٦١٥ ٧١٣٤ ١٢٧٤٩ ٤٠٦٦٦٤ ٧٠٧٨٩٤ ١١١٤٥٥٨ ٤٢٨٧١٢ ٩٤٣٤٣٤ ١٣٧٢١٤٦  ........  1396سال 

 ٥٩٣٤ ٧٢٣٠ ١٣١٦٤ ٤٢٩٦٠٠ ٧٣٣٥٨٦ ١١٦٣١٨٦ ٤٥٢٩٩٤ ٩٧٦٨٦٧ ١٤٢٩٨٦١  .......  1397سال 

 ٦٢٦٢ ٧٢٢٥ ١٣٤٨٧ ٤٥٠٧٦٤ ٧٥٣٠٢١ ١٢٠٣٧٨٥ ٤٧٤٧٠٨ ١٠٠٢٧٨٣ ١٤٧٧٤٩١  ......   1398سال 

 ٦٣٩٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٧٨ ٤٦٤٩٨٧ ٧٥٩٠٣٨ ١٢٢٤٠٢٥ ٤٩٠٣٧١ ١٠٢٠٥٦٨ ١٥١٠٩٣٩  .......... 1399سال

 ٥٩١٧ ٧١٦٩ ١٣٠٨٦ ٤٢٩٠٣٨ ٧٣١٠٢١ ١١٦٠٠٥٩ ٤٥١٦٥٠ ٩٧٢٦٧٠ ١٤٢٤٣٢٠  ......... 1398بهار 

 ٦٠٠٥ ٧١٨٧ ١٣١٩٢ ٤٢٩٨٢٤ ٧٣١٨٨٩ ١١٦١٧١٣ ٤٥٢٧٤٠ ٩٧٥٧٨٨ ١٤٢٨٥٢٨  .  1398تابستان 

 ٦٠٧٦ ٧١٧٩ ١٣٢٥٥ ٤٤٨٣١٩ ٧٥٠٠٩٩ ١١٩٨٤١٨ ٤٧١٥٨٢ ٩٩٦٢٤٨ ١٤٦٧٨٣٠  .......  1398پاییز 

 ٦٢٦٢ ٧٢٢٥ ١٣٤٨٧ ٤٥٠٧٦٤ ٧٥٣٠٢١ ١٢٠٣٧٨٥ ٤٧٤٧٠٨ ١٠٠٢٧٨٣ ١٤٧٧٤٩١  ...  1398زمستان

 ٦٢٣٢ ٧١٧٩ ١٣٤١١ ٤٤٩٨٨٠ ٧٤٩٦٠٤ ١١٩٩٤٨٤ ٤٧٣٧٠٩ ٩٩٩٣٣٦ ١٤٧٣٠٤٥  ......... 1399بهار 

 ٦٣٢١ ٧١٤٧ ١٣٤٦٨ ٤٥٠٠٧٩ ٧٤٧٩٦٥ ١١٩٨٠٤٤ ٤٧٤٣٣٢ ١٠٠٠٥٩٩ ١٤٧٤٩٣١  .  1399تابستان 

 ٦٣٢٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٠٨ ٤٦١٢٧٨ ٧٥٥٧٢٥ ١٢١٧٠٠٣ ٤٨٥٥٠٦ ١٠١٠٥٤١ ١٤٩٦٣٤٧  ........ 1399پاییز 

 ٦٣٩٠ ٧٠٨٨ ١٣٤٧٨ ٤٦٤٩٨٧ ٧٥٩٠٣٨ ١٢٢٤٠٢٥ ٤٩٠٣٧١ ١٠٢٠٥٦٨ ١٥١٠٩٣٩  ... 1399زمستان 

 ٦٣٨٤ ٧٠٣٦ ١٣٤٢٠ ٤٦٤١١٦ ٧٥٥٠٠٤ ١٢١٩١٢٠ ٤٨٩٥١٩ ١٠١٧٣٣١ ١٥٠٦٨٥٠  .......... 1400بهار

 

 دوره
 (حقوق بگیران) بگیرانمستمري

 )کسورپرداز شاغل( اصلی شدهبیمه شاغل متوفی بازنشسته متوفی
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٥٧٥٢٢ ٦٠٦٥ ٥٤٩٦٠ ٦١٠٢٥ ١٠٣٦٨ ١٧٣٤٤٦ ١٨٣٨١٤  .......  1396سال 

 ٥٠٩٨٨٠ ٥٢١٨٧٥ ١٠٣١٧٥٥ ٦١٨٦ ٥٥١٦٨ ٦١٣٥٤ ١١٢٧٤ ١٨٠٨٨٣ ١٩٢١٥٧  .......  1397سال 

 ٥٠٠٥٨٦ ٥٠٨٠٨٢ ١٠٠٨٦٦٨ ٦١٧٧ ٥٥٢٠٥ ٦١٣٨٢ ١١٥٠٥ ١٨٧٣٣٢ ١٩٨٨٣٧  .....   1398سال 

 ٤٨٩٠٧٠ ٤٩٣١٩٩ ٩٨٢٢٦٩ ٦٢٨٠ ٥٥٤٩٥ ٦١٧٧٥ ١٢٧١٤ ١٩٨٩٤٧ ٢١١٦٦١  .......... 1399سال

 ٥٠١٣٢٧ ٤٩٨٨٠٥ ١٠٠٠١٣٢ ٦٠٥٨ ٥٤٨٩٨ ٦٠٩٥٦ ١٠٦٣٧ ١٧٩٥٨٢ ١٩٠٢١٩  ........  1398بهار 

 ٤٩٨٠٩٧ ٥٠٧٨٢٨ ١٠٠٥٩٢٥ ٦٠٧٧ ٥٤٩٦٥ ٦١٠٤٢ ١٠٨٣٤ ١٨١٧٤٧ ١٩٢٥٨١  .  1398تابستان 

 ٤٩١٦٢٤ ٥٠٤٢٣٠ ٩٩٥٨٥٤ ٦٠٧٦ ٥٥٠٥٥ ٦١١٣١ ١١١١١ ١٨٣٩١٥ ١٩٥٠٢٦  ......  1398پاییز 

 ٥٠٠٥٨٦ ٥٠٨٠٨٢ ١٠٠٨٦٦٨ ٦١٧٧ ٥٥٢٠٥ ٦١٣٨٢ ١١٥٠٥ ١٨٧٣٣٢ ١٩٨٨٣٧  ..  1398زمستان

 ٥٣٦٤٤٩ ٥٣٧٣٣٣ ١٠٧٣٧٨٢ ٦٠٩٦ ٥٥٠١٨ ٦١١١٤ ١١٥٠١ ١٨٧٥٣٥ ١٩٩٠٣٦  ........  1399بهار 

 ٤٦٩٧٥٥ ٤٥٧٢٦٧ ٩٢٧٠٢٢ ٦١١٠ ٥٥٠٧٥ ٦١١٨٥ ١١٨٢٢ ١٩٠٤١٢ ٢٠٢٢٣٤  .  1399تابستان 

 ٤٨٥٥٥١ ٤٨٩٠٠٩ ٩٧٤٥٦٠ ٦١٥١ ٥٥٠١٠ ٦١١٦١ ١٢٠٥٧ ١٩٢٧١٨ ٢٠٤٧٧٥  ........ 1399پاییز 

 ٤٨٩٠٧٠ ٤٩٣١٩٩ ٩٨٢٢٦٩ ٦٢٨٠ ٥٥٤٩٥ ٦١٧٧٥ ١٢٧١٤ ١٩٨٩٤٧ ٢١١٦٦١  .. 1399زمستان 

 ٤٨٨٤٤٤ ٤٩١٩٨٦ ٩٨٠٤٣٠ ٦٢٢٠ ٥٥٢٨٩ ٦١٥٠٩ ١٢٧٩٩ ٢٠٠٠٠٢ ٢١٢٨٠١  .......... 1400بهار

 است.بگیر معادل حقوق بگیر در صندوق بازنشستگی کشوري مستمري )1
 شود.یها برقرار موراث آن يشان در صورت داشتن وارث، براشدگان است که مستمري، پرونده فوتیو بازنشسته متوف یمنظور از تعداد شاغل متوف )2
 بیمه شده اصلی معادل شاغل کسورپرداز در صندوق بازنشستگی کشوري است. )3

 .وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی: ماخذ
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 هاي پوشش و پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشورنماگر -10-9

 ضریب پوشش نسبت پشتیبانی (پوشش حمایتی) دوره

 ٣/٤ ٩/٠  ........................................................................................  ١٣٩٦سال 

 ٠/٤ ٧/٠  ........................................................................................  ١٣٩٧سال 

 ٠/٤ ٧/٠  .......................................................................................   ١٣٩٨سال 

 ٢/٤ ٧/٠  ........................................................................................... ١٣٩٩سال

 ٠/٤ ٧/٠  .........................................................................................  ١٣٩٨بهار 

 ٣/٤ ٧/٠  ..................................................................................  ١٣٩٨تابستان 

 ٠/٤ ٧/٠  ........................................................................................  ١٣٩٨پاییز 

 ٠/٤ ٧/٠  ...................................................................................  ١٣٩٨زمستان

 ٠/٤ ٧/٠  .........................................................................................  ١٣٩٩بهار 

 ٠/٤ ٧/٠  ..................................................................................  ١٣٩٩تابستان 

 ٠/٤ ٧/٠  .........................................................................................  ١٣٩٩پاییز

  ٢/٤ ٧/٠  ..................................................................................  ١٣٩٩زمستان 

 ٠/٤ ٧/٠  ...................................................................................... ١٤٠٠بهار
 : وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی.ماخذ 

 
 (نفر)                                                           افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی برحسب جنس به تفکیک نوع معلولیت -11-9

 

 ذهنی یروان شنوایی صوت و گفتار
 سال

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن
  ٤٨٨١٢   ١٩٠٨٠٠   ١١٤٤٦٦    1396 .....  
  ٧٠٢٤٤   ٢٠٨٨٣٦   ١٣٠٤٩٤    1397 .....  
  ٩٥٨٢٤   ٢١٩٦٦٥   ١٤٢٧٩٦    1398 .....  
٤٢٧٦٨ ٦٦٤١٩ ٩٤٥٤٧ ١٠٩١٨٧ ١٢٩٢٥٤ ٤٧٩٩٥ ٢٢٣٨٠١ ١٠٠٢٤٩ ١٥٥٣٧٣ ١٤٨٢٤٤ ٢٤٨٦٢٣ ٤٠٣٩٩٦ 1399 ....  

 : سازمان بهزیستی کشور.ماخذ

  

 کل بینایی حرکتی جسمی
 سال

 جمع  مرد زن جمع  مرد زن جمع  مرد زن
١٤١٤١٢٣ ٨٩٥٧٩٨ ٥١٨٣٢٥ ١٥٥١٧٢ ١٠٠٨٨٤ ٥٤٢٨٨ ٥٥٠٨٥٢ ٣٥٣٣٤٩ ١٩٧٥٠٣ 1396 ....................  
١٥٩٠١١٣ ٩٩٣٩٠٩ ٥٩٦٢٠٤ ١٨١٠٧٤ ١١٦٦١٦ ٦٤٤٥٨ ٦١٧٦٤٢ ٣٨٩٥٨٣ ٢٢٨٠٥٩ 1397 ...................  
١٧١٠٤٧٥ ١٠٦٥٧٨٢ ٦٤٤٦٩٣ ١٩٨٧٥٥ ١٢٧٤٥٨ ٧١٢٩٧ ٦٥٥١٦٦ ٤١١٠٦٣ ٢٤٤١٠٣ 1398 ...................  
١٧٥٩١١١ ١٠٩٥٣٨٥ ٦٦٣٧٢٦ ٢٠٦٣٥٣ ١٣٢١٩٦ ٧٤١٥٧ ٦٦٧٥٣٠ ٤١٨٦٤٤ ٢٤٨٨٨٦ 1399 ...............  
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 کشور   یستینه مستمر از سازمان بهزیافت کننده کمک هزیدرهاي مددجوي خانوار -12-9
کمک هزینه امداد 

 کودکان
حق پرستاري افراد 

 ضایعه نخاعی
 سال جمع  اجتماعی توانبخشی

٥٠٥٩٢٨ ١٨٠٠١٢ ٣٢٥١٧٠ ١٦٨٧٨ ٨٢٢٩ 1396 ............................  
١٠٧٧٧٩٠ ٢٥١١٩٩ ٧٨٦٠٥٧ ٢٤٣٨٩ ١٦١٤٥ 1397 ............................  
١٣٠٥٥٦٨ ٢٥٥٦٩٢ ١٠٠٦٦٧٩ ٢٦١٤٣ ١٧٠٥٤ 1398  ...........................  
١١١٧١٨٩ ٢٥٢٦٨٨ ٨٢١٢١٥ ٢٦٦٢٧ ١٦٦٥٩ 1399 .......................  

 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ
 

 حسب جنسکشور بر یستیسالمندان تحت پوشش سازمان بهز -13-9
 سال جمع  مرد زن

٦١٧٧٢٩ ٣٠١٠٩٧ ٣١٦٦٣٢ 1396 ...............................................  
٧١٢٥٦٨ ٣٤٤٨١٧ ٣٦٧٧٥١ 1397 ...............................................  
٧٨٨٨٨٧ ٤٠٨١٢١ ٣٨٠٧٦٦ 1398  .............................................  
٨٥٣٤٣٨ ٤١٢٩١٤ ٤٤٠٥٢٤ 1399 .......................................  

 : سازمان بهزیستی کشور.ماخذ

 

 کشور یستیتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهز -14-9
 یاجتماع يخدمات مشاوره و مددکار توانیخدمات پیشگیري از کم

 سال
 مچش یتنبل يگاه غربالگریپا کیمشاوره ژنت

مشاور  يصدا
 (مشاوره تلفنی)

 يمشاوره حضور
هاي مددکاري کلینیک

 اجتماعی

 ٠٠٠ ٤٨٣ ٢٣١٠ ٧٤ 1396 .........................  
 ٠٠٠ ٥٧٠ ٢٨١٩ ٧٤ 1397 .........................  
 ٠٠٠ ٥٧١ ٣٠٦٢ ٧٢ 1398  .......................  
٢٧٢ ٥٤٩ ٣٢٠٤ ٥٨ ٠٠٠ 1399 .....................  

 

 یتوانپزشک يهاواحد
 سال

 جمع یوتراپیزیف کاردرمانی یگفتاردرمان بینایی سنجی یسنجییشنوا یفن يارتوپد

٤١٥ ١٣٠ ٨٢ ٧٢ ٤٧ ٦٦ ١٨ 1396 ..........................  
٤٠٨ ١٢٥ ٩٥ ٨٣ ٣٦ ٦٠ ٩ 1397 .........................  
١٩٨ ٦٨ ٣٧ ٣٧ ٢٠ ٣٦ ٠ 1398  ........................  

١٠ ٧١ ٤٣ ٩٢ ٨٩ ١١٨ ٤٢٣ 1399 ..................... 
 : سازمان بهزیستی کشور. ماخذ
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                                                                                                       فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی کشور -15-9
 جمع در خانهمراقبت  در خانوادهمراقبت 

 دوره
 جمع پسر دختر جمع پسر دختر جمع پسر دختر

٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٨٢١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٤٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٢٨٥   ............... 1396سال 
٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠٦٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦١٨٢   ............... 1397سال 

٨٢٦٤ ٨٨٠٧ ١٧٠٧١ ٣٩٢٩ ٤٥٣٨ ٨٤٦٧ ١٢١٩٣ ١٣٣٤٥ ٢٥٥٣٨   .............  1398سال 
٨٠٩١ ٨٥٦٨ ١٦٦٥٩ ٣٩٤١ ٤٤٤٤ ٨٣٨٥ ٢٥٠٤٤ ١٣٠١٢ ١٢٠٣٢   ............ 1399سال

 : سازمان بهزیستی کشور.ماخذ
 
 
 

 کشور ننده کمک هزینه مستمر سازمان بهزیستیکي مددجوي دریافتهاخانوار -3-9
 

 
 9-12مبنا: جدول 
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                                      جنسی هاي گروهبگیر مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب جنس و به تفکیک مددجویان معیشت 16-9

 سال
 ساله ٢٠-٢٩ سنی گروه ساله ١٥-١٩ سنی گروه ساله ٥-١٤گروه سنی  ساله ٠-٤گروه سنی 

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

٢١٤٣٨ ١٧٩٣٥٤ ٢٠٠٧٩٢ ٧٧٣١٥ ٨١٨٢٦ ١٥٩١٤١ ١٢١٤٨٢ ١١٤٥٧٨ ٢٣٦٠٦٠ ١٦٣٩٧ ١٣٦٨٩ ٣٠٠٨٦  ............ ١٣٩٦ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ............ ١٣٩٧ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٤٤٣٥١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٥٤٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٩٥٧٦  ...........  ١٣٩٨ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩٤٦٨١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٨٣٧٥١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١١٩٨٩٠  ............ ١٣٩٩ 
 

 سال
 تربیشساله و  ٦٠ سنی گروه ساله  ٥٠-٥٩ سنی گروه ساله ٤٠-٤٩گروه سنی  ساله ٣٠-٣٩گروه سنی 

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

٤٧٣٦٦٠ ٨٥٨١٠٥ ١٣٣١٧٦٥ ٥٦٢٤٦ ٢٧٧٦٤٩ ٣٣٨٩٥ ٢٧٨٥٩ ٢٣٠٤٣٦ ٢٥٨٢٩٥ ١٢٥٠٥ ٢٣١٨٧٤ ٢٤٤٣٧٩  .......... ١٣٩٦ 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  .......... ١٣٩٧ 

٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٣٩٠٩١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٢٨٧٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ........  ١٣٩٨ 

٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٨٦٥٣٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥١١٧٥٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ..........١٣٩٩ 

 کمیته امداد امام خمینی (ره). :ماخذ
 

 مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی  -17-9
 جمع شهری )١(روستایی

 سال
 خانوار نفر خانوار نفر خانوار نفر

١٣٩٦ ١٠٤٢٩٨٩ ١٧٤٩٨٩٦ ٤٢٦١٩٠ ٧٣٢٨٥٤ ٦١٦٧٩٩ ١٠١٧٠٤٢ ....................  

١٣٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ....................  

١٣٩٨ ١٢٨٤٣٩٩ ١٦٣٩٠٩١ ٥٣٩٣٣٣ ٦٦٧٨٥٣ ٧٤٥٠٦٦ ٩٧١٢٣٨  ...................  

١٣٩٩ ١٢٢٨٥٤٩ ١٥٨٦٥٣٦ ٥١٣٤٧٤ ٦٦٧٩٦٥ ٧١٥٠٧٥ ٩١٨٥٧١ ...................  

 گیرد.میعشایر را نیز در بر)1
 کمیته امداد امام خمینی (ره).: ماخذ

 
 

                                                                                                              خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی -18-9

 سال جمع شهری )١(روستایی

١٣٩٦ ٣١٧٤٩ ٢٢٣٦٥ ٩٣٨٤ ..................................................................... 

١٣٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ..................................................................... 

١٣٩٨ ٣٢٩٣٤ ٢٣٣٥٤ ٩٥٨٠  .................................................................... 

١٣٩٩ ٣٤٦٥٦ ٢٤٤٧٣ ١٠١٨٣ ................................................................  

 گیرد.میعشایر را نیز در بر )1
 کمیته امداد امام خمینی (ره).: ماخذ
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 تعداد خانوار مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب علت -19-9

 جمع سال
بی سرپرستی 
به علت فوت 

 سرپرست

ازکارافتادگی 
 سرپرست

بیماري 
 سرپرست

بی سرپرستی 
 به علت طالق

معلولیت 
 سرپرست

بی سرپرستی 
به علت متارکه 

مفقودي یا 
 سرپرست

 سایر  بدسرپرستی

1396.................  ٦٨٥٠٧ ١٩٦٣ ٤٥٢١ ٤٤٦٦ ١٣٨٥٥٠ ٧١٧١٦ ٤٨٤٩٤٠ ٧٤٣٢٤١ ١٥١٧٩٠٤ 

1397 ................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٤٢٥٠٦ 

1398  ...............  ١٠٩٧٤٩ ٥٦٥٩ ٩٤٨٩ ٧٣٨٦ ٢٨١٢١١ ٢٤٣١٩٩ ٥٢٤٢١٧ ١٠٩٥١٠٥ ٢٢٧٦٠١٥ 

1399..............  ٦٢٢٧٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٧٥٩٥ ٦٩٢٨٠ ٤٧٩٠٦٥ ٨٠٦٥١٠ ٢١٨٥٢١٠ 

 : کمیته امداد امام خمینی (ره).ماخذ
 

 محصلین مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به تفکیک مناطق جغرافیایی -20-9

 (ره).ینیته امداد امام خمیکم :ماخذ
 
 دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) برحسب جنس -21-9

 (ره).ینیته امداد امام خمی: کمماخذ

 سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی (ره) 6زیر کودکان -22-9

 جمع  دوره
 بر حسب حمایت بر حسب جنس بر حسب اقامت

 پسر دختر روستایی شهري
مورد حمایت کمیته امداد 

 امام خمینی (ره)
غیر مورد حمایت کمیته 
 امداد امام خمینی (ره)

 ٨٠٤٥١ ١٩٥٤٩ ٤٦٦٣٩ ٥٣٣٦١ ٦١٣٥٣ ٣٨٦٤٧ ١٠٠٠٠٠  ................... 1396سال 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ................... 1397سال 

 ١٢٣٦٧٨ ١٣٢٨٢ ٦٢١٩٥ ٧٤٧٦٥ ٧٦٨٦٦ ٦٠٠٩٤ ١٣٦٩٦٠  ................... 1398سال 

 ٣٣٢٢٤ ٥٤٠٨ ١٧٧٧١ ٢٠٨٦١ ٢١٦٣٤ ١٦٩٩٨ ٣٨٦٣٢ ................1399سال

 .: کمیته امداد امام خمینی (ره)ماخذ

 روستایی شهري جمع سال

1396 .............................................  ١٤٥١٧١ ١٦٦٢٧٢ ٣١١٤٤٣ 

1397 .............................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398 .............................................  ١٧٧٣٨٩ ٢٠٩٦١١ ٣٨٧٠٠٠ 

1399 .....................................  ٣٠٨٥٩٥ ٣٣٥٧٥٠ ٦٤٤٣٤٥ 

 مرد زن جمع سال

1396........................................................................  ٢٤٠٤٥ ٣٣٠٨١ ٥٧١٢٦ 

1397 .......................................................................  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

1398 .......................................................................  ٢٠٠٧٣ ٣٦٧٣٤ ٥٦٨٠٧ 

1399 ...........................................................  ١٨٧١٠ ٣٢٩٤٥ ٥١٦٥٥ 
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