
سال 1396سال 1395واقعه
میزان 

تغییر

 درصد

تغییر

%5-1267-2644525178والدت

%573359071743وفات

%14-1416-102068790ازدواج

%13-458-35243066طالق

مجموعواقعه
 میانگین

روزانه

2517869,0والدت

590716,2وفات

879024,1ازدواج

30668,4طالق

واقعه
درصد ثبت در مهلت 

قانونی به ثبت تا 

یکسال پس از وقوع

 درصد پیش بینی 

شده در طرح 

تحرك

99,3298,85والدت

97,9496,85وفات

آمار وقایع حیاتی استان قم

آمار وقایع حیاتی استان قم در سال 1396

نسبت 

ازدواج به 

طالق

2,87

میانگین ماهانه

2098

492

733

256

انحراف از پیش بینی

0,47

1,09

درصد ثبت در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال در سال 1396

تعدادعنوان خدمت

25356صدور شناسنامه کوچکسال (زیر 15 سال)*

52480صدور شناسنامه بزرگسال (باالي 15 سال)**

6311صدور شناسنامه المثنی***

777تغییر نام

1621تغییر نام خانوادگی

2214صدور گواهی کد ملی

1014تنظیم سند والدت اتباع خارجه و صدور گواهی

288تنظیم سند وفات اتباع خارجه و صدور گواهی

9685صدور خالصه رونوشت وفات

1859درخواست هیئت حل اختالف

162صدور گواهی مشخصات و گواهی تجرد

13977پاسخ به استعالم مراجع دولتی

47پرونده هاي کیفري

0درخواست کمیسیون تشخیص سن

آمار خدمات حقوقی و سجلی ارائه شده به شهروندان در سال 1396

* شامل شناسنامه هاي نوزاد و تعویض شناسنامه هاي زیر 15 سال.

** تعویض شناسنامه هاي باالي 15 سال در دست مردم.

*** شامل صدور شناسنامه المثنی و تعویض شناسنامه هاي المثنی در دست مردم.



تعدادنامردیفتعدادنامردیف

1266فاطمه6271علی 1

726زهرا5442امیرعلی 2

533زینب5233محمدحسین3

432حلما4034امیر حسین4

319ریحانه3775امیرعباس5

256نازنین زهرا3766حسین6

251معصومه3057محمد7

178فاطمه زهرا2968محمدرضا8

163یسنا2959محمد مهدي9

160محیا27910ابوالفضل10

فراوانی ده نام اول دختر در سال   1396فراوانی ده نام اول پسر در سال 1396

ازدواج

و

اقرارنامهزنمردزنمرددخترپسردخترپسر

1042100523372107303229140537859162فروردین

109098324272124263214560488982258اردیبهشت

1056102525362142265200761479592281خرداد

100496626232019275196970487538220تیر

11491084222222772182031192443607196مرداد

117310851716229124619794045662192شهریور

11351051221922272541978604651165350مهر

1072948261920652652139120499308450آبان

1027100151520482622251160504895304آذر

110410891513222127727420110582867291دي

9691007510199126519815200498606216بهمن

811845641666256197970469750246اسفند

12632120892162412517831492543114983590787903066جمع

2641دختر3263پسر12330دختر12848پسر

212روستائی5692شهري457روستایی24721شهري

آمار وقایع حیاتی سال 1396

ماه

والدت

ت
الد

 و
ع

جم

فوت

طالقکل فوت روستائیشهريروستائیشهري
نامشخص

124

2,87

نسبت 

ازدواج به 

طالق
5907مجموع25178مجموع

نسبت جنسی حاصل از ثبت فوت104نسبت جنسی در بدو تولد

1،6661،605613029100

پنج قلو و بیشترچهار قلوسه قلودوقلوجمع

25،17824،4327463613392020

 تعداد والدت هاي ثبت شده به تفکیک چند قلوزایی در اسفند ماه سال 1396

 تعداد والدت هاي ثبت شده به تفکیک چند قلوزایی در سال 1396

کل اسناد والدت
تعداد والدت 

تک زایی

تعداد والدت هاي 

حاصل از چندقلو 

زایی

چندقلو زایی

کل اسناد والدت
تعداد والدت 

تک زایی

تعداد والدت هاي 

حاصل از چندقلو 

زایی

چندقلو زایی

پنج قلو و بیشترچهار قلوسه قلودوقلوجمع

از ابتداي طرح

541،397

480،442

461،897

عملکرد کارت هوشمند ملی در استان قم

208،079کارتهاي تحویل شده

213،131کارتهاي صادر شده

239،138ثبت نام نهایی

 سال 1396شرح


