
  
  مقدمه

  

از مهمترين ابزارهاي برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

 داشتن اطالعات صحيح، دقيق و بهنگام، خصوصاً در رابطه با آمار جمعيت و ... و آموزشيسياسي، 

  .يرد مورد بهره برداري قرار مي گسياستگذاري، برنامه ريزي و اجرانيروي انساني مي باشد كه در 

ثبات يا تغيير آن پديده . جمعيت استو تحرك مرگ و مير يكي از مؤلفه هاي اصلي تغييرات 

در طول زمان باعث تغيير در حجم، ... در كنار تعيين كننده هاي ديگر از جمله والدت ، مهاجرت و 

 دقيق و بنابراين ثبت اين رويداد مهم و داشتن اطالعات. شود جمعيت ميو ساختمان توزيع و تركيب 

  .بهنگام از اين واقعه مي تواند ابزاري در راستاي پيشرفت جامعه در زمينه هاي مختلف باشد

 خصوصاً ثبت جاريفعاليت هاي و در اجراي وظايف محوله سازمان ثبت احوال كشور نيز 

 ، اقدامات و فعاليت هاي ويژه اي را در جهت شناسايي و ثبت به موقع وقايعبه موقع وقايع حياتي

توانسته در جهت اهداف مورد انتظار گام هاي  وصورت گسترده شروع كرده  وفات به والدت و

ز جمله فعاليت هاي انجام شده در اين راستا مي توان به اجراي طرح ا. را برداردو مؤثري اساسي 

  .آن در سراسر كشور اشاره كردپوشش ثبت بهنگام وقايع حياتي با هدف دسترسي به ثبت كامل 

را به همراه چهار سال اول برنامه  1383 سال وفاته حاضر كه روند ثبت رويداد مجموع

عالوه بر ارائه آمارهاي دهد،   نشان ميبه تفكيك استان ) 1387الي  1384( چهارم توسعه كشور 

را  لهاسپنج هر استان در يك دوره زماني در كشور، آمار عملكرد شاخص هاي ثبت وفات  فاتوثبت 

كل اسناد، اسناد تا ( ت ثبت شده به تفكيك نقاط شهري و روستايي و جنس فاآمار و: كه شامل

ت و شاخص هاي نسبت فاو درصدهاي حاصل از ثبت رويداد و) يكسال پس از وقوع، مهلت قانوني



 را به نمايش گذاشته و در كنار آن به تجزيه و تحليل درصدها و جنسي و نسبت شهري مي باشد

جايگاه كشوري و امكان بررسي وضعيت ثبت و  مربوطه پرداخته است و از طرفيشاخص هاي 

 است، لذارا براي هر استان مشخص نموده صورت گرفته فعاليت ها و پيشرفت هاي نتايج حاصله از 

 مالك قراردادن سياست ها، اهداف و راهبردهاي اساسي سازمان از اين ابمسئوالن استان ميتوانند 

در جهت كماكان را  مؤثري ، فعاليت ها و اقداماتهاي جمعيتي استفاده مطلوب نمودهاطالعات و آمار

   .ارتقاء ثبت رويدادهاي حياتي به مرحله اجرا گذارند

در پايان بيان نقطه نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده مي تواند ما را در پيشبرد يكي ديگر                 

  . بموقع آمار مي باشد، ياري نمايداز اهداف اساسي سازمان كه اطالع رساني صحيح و
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