
 مقدمه
 

هاي  به ويژه آمار كاربردي و آمار يم آمارو عل و به كارگيري و عمليدستيابي به دانش تجربي

علوم كاربردي و تأثير به سزائي در توسعه  و شتهبه همراه داتوسعه و رفاه اجتماعي حياتي، رشد، 

ران و برنامه  مدي،ست اندركاراند ، بنابراين آشنايي متخصصين. در جامعه داردپيشرفتهتكنولوژي 

  .به شمار مي آيد امري ضروري آمار به عنوان يك روش كارو اهميت نقش ه بهر جامعه ريزان 

كه در پايان سال اول [  دولت را مكلف كرده است  نيز برنامه چهارم توسعه كشور56مادة 

 آمار، مبني بر نسبت به تهيه برنامه ملي " منظومه آمار ملي و مكاني كشور"برنامه، به منظور شكل دهي 

اصالح و تقويت نهاد مديريت اطالعات و آمار ملي كشور، استانداردها، ضوابط توليد و ارائه آمارهاي 

ثبتي، تقويت وايجاد پايگاه هاي اطالعات و آمار و اطالع رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل 

اين ]. ياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نماينددستگاه ها، راهبري، هماهنگي الزم را انجام و جهت اجرا وعمل

ي و برنامه ريزيهاي خرد و كالن سياستگذارضمن تأكيد بر اهميت و نقش آمار در  ، قانونيماده

 رتقاءجمع آوري، توليد و انتشار آمارهاي صحيح و ابه  را  دستگاه هاي توليد كننده آمارضرورت توجه

 . روشن مي سازدرا بين دستگاه ها امل و نيز تعآمارهاي توليد شده كيفيت 

 ،جمعيتياصلي آمارهاي و منبع  توليد كنندگانبه عنوان يكي از  سازمان ثبت احوال كشور نيز

در طول برنامه هاي پنج ساله توسعه، برنامه ها و فعاليت هاي آماري و دسترسي به آمار و ارقام 

ش ثبت وقايع تعيين شده ناسب ميزان پوشمطلوب را پيش بيني و جزء وظايف اصلي خود دانسته و به ت

فعاليت هاي بخشي از گزارش تهيه شده در رابطه با  .ثري را بعمل آورده استؤها اقدامات مبرنامه در 

اهداف پيش بيني شده، پيگيري آماري تعريف شده در برنامه چهارم توسعه بوده كه با مالك قرار دادن 

در سطح اين فعاليت ها و اقدامات . استبه اجرا در آمده تعيين شده آن برنامه ريزيهاي خرد و كالن و 

روستاهاي كشور صورت گرفته و ضمن پوشش كامل مناطق حتي  و ي بخشي، شهرستان، استاني،ملي



فعاليت هاي عملي، پيگيري و ديگر  امكانات مفيد را در اين زمينه بكار گرفته و در كنار ،جغرافيايي

مورد نياز را دنبال نموده و با انجام فعاليت هاي ويژه توانسته اجرائي ن نامه هاي تصويب قانوني و آئي

توانسته  همچنينپوشش و ارقام و درصدهاي تعيين شده را عملياتي و به اهداف مورد نظر دست يابد و 

كشور طي دوره هاي زماني استان هاي برخي از با اجراي برنامه هاي دقيق و طرح هاي ويژه در 

 برداردتوليد و انتشار آمارهاي انساني جمع آوري، ، ثبت وقايع در جهت مؤثري مهم و  گامهاي،مشخص

طي والدت و وفات كه مي توان بازخورد آن تالش ها را در افزايش درصد ثبت رويدادهاي حياتي 

درصدها و نرخهاي بدست آمده بيانگر تالش ثبت احوال براي بهبود . سالهاي اخير مشاهده نمود

 .عيت ثبت رويدادهاي والدت و وفات در كشور و هريك از استانها مي باشدوض

به تفكيك را  كشور 1387 الي 1383مجموعه حاضر كه روند ثبت رويداد والدت طي پنج سال 

مي تواند ساله، پنج عالوه بر ارائه آمارهاي والدت هر استان در يك دوره زماني  نشان مي دهد، استان

صورت گرفته فعاليت ها و پيشرفت هاي جايگاه كشوري و نتايج حاصله از ا از مسئوالن هر استان ر

در جهت را ، سياستگذاري هاي مؤثري ي حاصله آمارها اطالعات وو با استفاده از اينآگاهي بخشيده 

  .ارتقاء ثبت رويدادهاي حياتي به مرحله اجرا گذارند
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