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های اجرایی ... مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و دستگاه
های شورای عالی آمار، آمار در چارچوب ضوابط و استاندارد
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 تبث سدهیک 
______________________________________ 

 
شاید به سودای  ۱۲۹۵وثوق الدوله در  ریزان کابینٔه اولگذرد. برنامهثبت احوال در ایران می گیری ایدٔهیک سده از شکل

ملت -است( و البد ایجاد رابطٔه اساسی دولتهای ملی بودهریزیاطالع از جمعیت حاضر در ایران )که قاعدتاً موضوع برنامه
وزارت )از طریق صدور مدارک هویتی برای اتباع خود( اقدام به ارائٔه برنامٔه تأسیس ادارٔه احصائیه و سجل احوال مملکتی در 

برداری از دولت عثمانی بوده و نیز به حسب نظامی ای که به وضوح و به اعتبار نام برگزیده برای آن، گرتهداخله نمودند. برنامه
های معادل در کشورهای غربی داشته است. الزام تعیین نام خانوادگی به عنوان که برای آن تدوین شده نیم نگاهی به گزینه

گیری این اداره هویت )شناسنامه( حکایت از تغییری اساسی در فرهنگ ایرانیان با شکل ورقٔه پیش درآمدی برای صدور
 شود. تاریخ ثبت احوال )نامی که فرهنگستان بعدها به جای سجل احوال برساخت( آغاز می ۱۲۹۷دارد. از 

ها شکل گرفت در اسناد سجلی )بعدها: که دوایر ثبت احوال در شهرستان ۱۳۰۴مأموران ثبت احوال اطالعات ایرانیان را از 
( صادر نمودند. اقدامی که با دشواری نمودند و برای آنان سجل )بعدها ورقٔه هویت یا شناسنامه« ثبت»اسناد ثبت کل وقایع( 
 سوادی عمومی، مشکالت دسترسی به جمعیت به ویژه در نقاط روستایی و نوپا بودن نظام اداری کشور.بسیار همراه بود: بی

بررسی اقتصادی جمعیت(، محل سکونت  شغل )شاخص پایٔه اطالعات افراد که شامل نام و شهرت )نام خانوادگی(،
اقتصادی و اجتماعی(، وضع سواد )شاخص  اوالد )شاخص پایٔه )شاخص پایٔه بررسی جغرافیایی و پراکنش جمعیت(، عدٔه
شد و سرآغازی شد برای تولید آمارهای « ضبط»دفاتر شهرستانی  پایٔه فرهنگی( و اطالعات مربوط به پدر و مادر بود، در

نمود. به ویژه که نظام آماری نیز در آغازهای کار روز رسانی آن ناممکن میجمعیتی. هرچند این اطالعات به کفایت نبود و به
دی آمارهای رسمی و بنمنتشر شده بود. متنی علمی که سعی در صورت کتاب دستور احصاء ۱۳۱۳و تازه در  خود بود

اولین سرشماری عمومی نفوس )بعد از دو تجربٔه محدود در  ۱۳۱۸های تولید و انتشار آن داشت. با این حال، در سال شیوه
شهر انجام شد و البته با اشغال ایران در  ۲۰به روش دوفاکتو )سرشماری جمعیت حاضر( در  دارالخالفه )پایتخت((

سودای دسترسی به آمارهای جمعیت که به حسب شواهد از هشت و نیم میلیونِ زمان تأسیس جنگ دوم ناتمام ماند. جهان
 ماند. برجای ۱۳۳۵اداره کل آمار و ثبت احوال )نامی که جایگزین احصائیه و سجل احوال مملکتی شده بود( فراتر رفته بود؛ تا 

 ۱۳۰۷الزامی بود. سال  ۱۳۰۴وال دایر بود از سال دریافت شناسنامه برای تمامی ایرانیان در مناطقی که ادارٔه سجل اح
های کشور دایر بود اداره کل احصائیه و سجل احوال شکل قانونی یافته و ادارات سجل احوال مملکتی در تمامی شهرستان

ه از و عالوه بر صدور شناسنامه و ثبت رویدادهای حیاتی افراد، هر ساله فهرست مشموالن نظام وظیفه عمومی )سربازی( ک
یکی از دالیل اهمیت یافتن توسعٔه ثبت احوال در کشور بود، با  ۱۳۰۳زمان تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 

 شد. تهیه می صور مشمولیننام 
گاهی از وضعیت جمعیت اما هم مطالعات دربارٔه  ۱۳۳۰چنان استمرار داشت. در اجابت این سودا بود که از دهٔه سودای آ

، ۱۳۳۹، ۱۳۳۶های وال و نظام ثبت جمعیت کشور با عنوان مطالعات اصالح سیستم ثبت احوال )در سالنظام ثبت اح
یک از این مطالعات دردسترس های ایرانی یا خارجی( به انجام رسید. )متأسفانه هیچتوسط شرکت ۱۳۴۷و  ۱۳۴۶، ۱۳۴۳
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 استمرار یافت.  ۱۳۶۰نیست.( و تا تدوین طرح اصالح اساسی سیستم ثبت احوال در دهٔه 
مطرح شد. از همان زمان بحث ضرورت حذف شناسنامه و صدور کارت  ۱۳۴۶طرح قانون جدید ثبت احوال از سال 

 ای شد. شناسایی رسانه
(، بعد از دو دهه تالش، روند صدور شناسنامه و خدمات هویتی تکامل یافته بود )هرچند ۱۳۳۰در ابتدای این روند اصالحی )

قانون مدنی واجدان دریافت تابعیت ایرانی را معلوم  ۹۷۶ها وجود داشت(. مادٔه مینٔه منطق آماری ثبتنقدهای جدی در ز
کید داشت:  ۹۹۹( به اسناد سجل احوال اختصاص یافته بود. ماده  ۱۰۰۱تا  ۹۹۲کرده بود و کتاب سوم قانون مدنی )مواد  تأ

و   سجل احوال اظهارشده است، سندرسمی محسوب خواهدبودها در مدت قانونی به دایرٔهسندوالدت اشخاصی که والدت آن
های مخصوصه کرده بود. قانون تکامل یافتٔه ثبت نامهسایر مطالب راجع به سجل احوال را مقرر به قوانین و نظام ۱۰۰۰ماده 

آمار و ثبت »به  به تصویب رسید. اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی ۱۳۱۹اجرایی آن در سال  نامٔهاحوال و آیین
داد برای ساعته از زمان رخ ۴۸داد و برای مرگ زمان روزه از لحظٔه رخ ۱۵تغییر نام داد و برای ثبت والدت زمان « احوال

 اعالم به دوایر ثبت احوال تعیین شد. 
ز کشور به آمارهای های مقرر قانونی، تمامی نیاچنان اعالم رویدادهای حیاتی به دوایر ثبت احوال، حتی در مهلتاما هم

آمار  قانون آمار عمومی و سرشماری به تصویب رسید که منجر به تأسیس ادارٔه ۱۳۳۴کرد. در جمعیتی بهنگام را اجابت نمی
را توسط دوایر آمار و ثبت  ۱۳۳۵عمومی در اداره کل آمار و ثبت احوال شد و در پی، انجام سرشماری عمومی نفوس سال 

میلیون نفر رسیده  ۱۹سال پس از تأسیس اداره کل آمار و ثبت احوال به حدود  ۳۵جمعیت کشور، احوال کشور ممکن کرد. 
 برابر(. ۲بود )بیش از 

به اجرا  ۱۳۲۷شکل گرفت و اولین برنامٔه توسعه از  ۱۳۲۷گیری اداره کل برنامه در سال ریزی ملی با شکلنظام نوین برنامه
( در قالب سازمان ۱۳۲۷-۱۳۴۱های وقت )در طول برنامٔه اول و دوم عمرانی: سال ریزیدرآمد. شاید نیازهای نظام برنامه

(، منجر به انتزاع مرکز آمار ۱۰۹کرد )آل یاسین، برنامه که با هدایت ابوالحسن ابتهاج فرصت زیادی را صرف مطالعه می
سالٔه عمرانی که به اول پنج هم برنامٔهایران از سازمان ثبت احوال کشور و الحاق آن به سازمان برنامه شد. در فصل یازد

میلیون دالر( به تهیٔه آمار صنعتی و کشاورزی و  ۱میلیون ریال +  ۶۷میلیون ریال ) ۱۰۰تصویب شورای ملی رسید، مبلغ 
 تهیٔه آمار صنعتی و کشاورزی و اجتماعی اختصاص یافته بود. خالصٔه عملیات ذکر شده برای این برنامه به این شرح است:

تا  ۱۳۳۲های عمرانی آتی )از زمینٔه برنامه های اقتصادی و تهیٔهمنظور کسب اطالعات دقیق از کلیٔه فعالیتاجتماعی به
۱۳۳۶.) 

، ۱۳۵۳و تصویب قانون مرکز در سال ۱۳۴۵چنان و با وجود سامان یافتن مرکز آمار ایران، اجرای سرشماری نظام اجرایی هم
جمعیت را داشت. ظاهراً مطالعات مؤسسه مطالعاتی کاراندیش )در دسترس نیست( بر  سودای دست یافتن به نظام ثبت

کید داشته ای که دکتر خداداد فرمانفرمائیان )که در ابتدای و در دوره ۱۳۵۵است. مجلس شورای ملی در سال این موضوع تأ
مان برنامه بود.دکتر فیروز توفیق ریاست رییس ساز شکل گیری سازمان برنامه مسؤولیت دفتر اقتصادی آن را برعهده داشت(

را به اجرا گذاشته بود( و جمشید ۱۳۵۵های عمومی نفوس مرکز آمار ایران را برعهده داشت )وی در آن سال سرشماری
ثبت جمعیت، بند ز ماده یک قانون ثبت احوال را به تصویب رساند  آموزگار وزیر کشور بود، به سودای سرانجام یافتن ایدٔه

با وجود نهاد مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور موظف به تولید و انتشار آمارهای انسانی سراسر کشور باشد. از تا 
، نمایندٔه مرکز آمار ایران عضوی از شورای عالی ثبت احوال است و ۲نکات جالب این قانون آن است که به موجب مادٔه 

های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه آورینحوه جمعاین ماده:  برمبنای تبصرٔه
 .تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شدکشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و

به  ۱۳۵۵سرشماری  این بدان معناست که از منظر دولت مدرن در ایران، دسترسی مستمر به آمارهای جمعیت که برپایٔه
برابر در نیم قرن( و مسایل استقرار فضایی این جمعیت در شهرها، حواشی شهرها و  ۴میلیون نفر رسیده )حدود  ۳۴حدود 

 های آغازین قرن )زمان شکل گیری اداره کل آمار و ثبت احوال(تر از سالهای روستا به شهر بسیار پیچیدهروند مهاجرت
قراردادی به منظور گردش سریع اطالعات در  ۱۳۵۵رسید. در پانزدهم اسفندماه می چنان سودایی بزرگ به نظرشده بود، هم

اه اطالعات جمعیت ها بسته شد: پروژٔه ایجاد پایگها در داخل با فرانسویها در داخل و خارج و خارجینظام و کنترل ایرانی
ش، تأمین کادر متخصص، تأمین تجهیزات، کامپیوتری پیوسته و خدمات و پشتیبانی مشتمل بر آموز کشور به مدد سیستم

(.  که این ۱۳۵۶میلیون اعتبار دالری )به نرخ سال  ۷۰میلیارد اعتبار ریالی و  ۳۴بینی لوازم مورد نیاز و ساختمان با پیش
 گام با وقوع انقالب اسالمی ناتمام ماند.
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، بند ز ماده یک ۱۳۶۳ثبت احوال در سال چنان ادامه یافت. در تغییرات قانون این سودا اما در دهٔه شصت شمسی هم
کید قرار گرفت ) ۱۳۶۴برجای ماند. طرح اصالح اساسی سیستم ثبت احوال در سال   ۱۷در هیأت وزیران طرح و مورد تأ

ترین بخش آن، ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت کشور )و نه پایگاه راه یافت و مهم ۱۳۶۸شهریور(. رسماً به بودجٔه سال 
 اول توسعه به تصویب رسید.  قانون برنامٔه ۳۹بت احوال( در تبصره اطالعاتی ث

دفتر سنجش و پژوهش آمارهای انسانی، از این زمان به دفتر آمار و اطالعات جمعیتی تغییر نام داد و عماًل متولی شکل 
 . بخشیدن به نظام آمار حیاتی کشور در درون سازمان ثبت احوال و به موازات نظام ثبت احوال شد

بود. در این  ۱۳۵۵های مهم قانون ، توجه به یکی از ظرفیت۱۳۷۰های دهٔه یکی از ابتکارات بی نظیر این دفتر در سال
قانون نمود یافته. برپایٔه این ماده،  ۵قانون، ثبت احوال به عنوان امری عمومی تعریف شده است. این موضوع در ماده 

تواند از وجود کدخداها، سپاهیان انقالب، اعضای انجمنهای که بر عهده دارد میسازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی 
ها و وفق تبصره این ماده، مأموران دولت و کارکنان بیمارستان .های تعاونی استفاده نمایدهای انصاف و شرکتخانهده و

این ماده بازنگری  ۱۳۶۳. در سال نمایندها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری گورستان
 یابد: و توسعه می

ها های دولتی و ارگان. سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمان۵ماده 
 .ونهادهای انقالب اسالمی موجود در محل استفاده نماید

ستانها  و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی . مأموران دولت و کارکنان بیمار۱تبصره 
. نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون ۲تبصره  .همکاری نمایند

 خواهد بود.
طالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال با مشاوره و حمایت صندوق هفتاد دفتر آمار و ا برمبنای همین قانون بود که در دهٔه

را طراحی نمود که با اجرای آن و شکل گیری شورای « پوشش کامل ثبت بهنگام وقایع حیاتی»جمعیت ملل متحد طرح 
ها و نهادها نها و ارگاسازمان همکاری افراد، ها )برای سامان دادن به نحؤهها و شهرستانهماهنگی ثبت احوال در استان

داد و ثبت رویدادها به شکلی در فرآیند ثبت رویدادهای حیاتی( و تشکیل شبکه اعالم کنندگان رویدادهای حیاتی، فاصله رخ
 هنگام نزدیک شد.گیر کاهش یافت و نظام ثبت احوال و آمار حیاتی به تحقق اهداف تولید آمارهای انسانی بهچشم

برداری و پس از صورت ۱۳۷۲از سال  پایگاه اطالعات جمعیت کشورم ثبت احوال، در اجرای طرح اصالح اساسی سیست
 آمایی اسناد ثبت کل وقایع، شکل گرفت و به مرور به تکامل رسید. و داده
چهل شمسی، سازمان ثبت احوال کشور به دو موضوع مهم به عنوان تغییراتی اساسی در سیستم ثبت احوال توجه  در دهٔه

 خصیص شماره اختصاصی به تمامی ایرانیان )شماره ملی(، تبدیل شناسنامه به کارت شناساییت کرده بود:
به انجام رسید و ضمن اختصاص شماره یکٔه ملی به تمامی اسناد ثبت کل  ۱۳۶۸برداری در سال تغییر اول در حین صورت

تعویض  ۱۳۶۸های قبل شد. در سال دورهعماًل این شماره جایگزین شماره شناسنامه در  وقایع تنظیم شده تا آن روز،
همانی بین صاحبان اسناد هویتی با گیر در کشور برای انجام اینهمه اولین تجربٔه های در اختیار مردم آغاز شد:شناسنامه

عنوان اسناد در اختیار ثبت احوال. این امر باعث شد تا بخشی از اسناد ثبت کل وقایع به دلیل عدم مراجعٔه صاحبان آن به 
 شناسایی و از دایرٔه محاسبات جمعیتی خارج شود. « اسناد راکد»

به تصویب مجلس شورای اسالمی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ، ۱۳۷۶در سال 
به تصویب  ۱۳۷۸ه در سال اجرایی این قانون ک نامٔهآیین ۴گیری نظام ثبت جمعیت. در مادٔه رسید. نقطٔه عطفی مهم در شکل

ها ها، شرکتها، سازمان. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه۲قانون )ماده ۲های موضوع ماده رسید، کلیٔه دستگاه
ها، نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای مسلح جمهوری ها، شهرداریها، بانکو مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه

ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شمارٔه ملی و کدپستی ده ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنو شرکتاسالمی ایران 
رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسالمی ایران برای 

کار گیرند( ختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بهها حسب مورد اشناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن
های اختصاصی های اطالعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیٔه سیستمموظفند پایگاه

 .مربوطه شناخته شود
م ثبت جمعیت در کشور را مشخص نامٔه اجرایی آن، تکلیف نظاچه در قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی و آیینآن
پایگاه اطالعات جمعیت کشور تنها مرجع رسمی اطالعات افراد به شرح موضوع نامه است: آیین ۴کند تبصرٔه همین ماده می



 
 10صفحه 

  .نامه است( این آئین۵ماده )
وشش دستگاه اشعار دارد که سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ابالغ اطالعات فردی افراد تحت پ ۵ماده 

متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شمارٔه شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شمارٔه ملی و 
 .کدپستی ، براساس درخواست باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط اقدام نماید

نامه مسؤولیت این آیین ۱۴مادٔه  اقی ماند. هیأتی که برپایٔهچنان سودایی برای نظام اجرایی کشور باجرای این مواد و بندها هم
تغییر نشانی خود به ها هنوز موفق به الزام مردم به گزارش گیریها و پیتسهیل اجرای آن را برعهده دارد، با وجود ممارست

ن الزام( هنوز خود را مکلف قانو ۲های موضوع مادٔه نفعان )دستگاهچنان ذیپایگاه اطالعات جمعیت کشور نشده است. هم
های دولت با اند و این امر با وجود تالشبه استناد به اطالعات هویت و نشانی در پایگاه اطالعات جمعیت کشور ندانسته

موانع اجرایی همراه است. هر چند مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرای فناوری اطالعات، مبنی بر ضرورت استناد به نشانی 
ای را برای تحقق نظام ثبت جمعیت گشوده اه اطالعات جمعیت کشور برای ارائٔه خدمات الکترونیکی، روزنهافراد در پایگ

 است.
با وجود این مشکالت، پایگاه اطالعات جمعیت کشور در طول این سالیان، از نظر زیرساخت و ارتباطات، گسترشی فراتر 

. در حال حاضر این پایگاه حاوی حجم عظیمی از اطالعات ایرانیان ریزان خود یافته استاز حدود قابل تصور اولیٔه برنامه
تغییرات هویتی  تصویر اسناد ثبت مرگ، اطالعات ازدواج و طالق، های هویتی، تصاویر اسناد ثبت کل وقایع،است: داده

قانون برنامٔه  ۴۶د مادٔه که به استناد بند های اخیر داده برای افراد، عکس و سوابق عکس و نشانی و کدپستی. در سالرخ
های الکترونیکی با صدور کارت هوشمند ملی در دستور پنجم توسعه تکمیل پایگاه اطالعات جمعیت کشور و تجمیع کارت

کار قرار گرفته است، اطالعات بیومتریک و امضای دیجیتال  نیز به این پایگاه افزوده شد و عماًل پایگاه اطالعات جمعیت 
چنان که زمانی با تأسیس ادارات ثبت احوال امکان صدور اوراق بدیل برای دولت تبدیل شد. تا همیکشور به ظرفیتی ب

ملت در فضای سنتی فراهم شده بود، ظرفیت ایجاد این ارتباط در فضای سایبری -هویتی برای شکل بخشی به رابطه دولت
 نیز برای دولت الکترونیکی فراهم آید. 

گاهی یافتن از وضعیت جمعیت  الدوله است:ریزان دولت وثوقنامهرؤیای بر انگار تعبیر ،سده ثبت یک ایجاد مرجعی برای آ
هایی که مبتنی بر آمایش سرزمین ای برای اجرای برنامهمایهای و دستهای ملی و منطقهریزیکشور. ابزاری برای برنامه

 هستند. 
ل مملکتی چنین ذهنیت شفافی از سرانجام این رؤیا نداشتند. اما شاید نویسندگان الیحه تشکیل اداره احصائیه و سجل احوا

هایی که با هایی بیشتر است. گامچنان نیازمند گامبه حسب واقعیت نظام اجرایی و فضای اجتماعی کشور، تحقق آن هم
پایگاه و تکامل های پایگاه اطالعات جمعیت کشور، شکل بخشیدن به نظام ثبت جمعیت بر مبنای این افزایش کیفیت داده

های های جمعیتی و سرویسیابی به شاخصبخشیدن به نظام آمار حیاتی، در پایان تالشی که یک قرن به طول انجامیده، دست
ریزی ممکن خواهد کرد. سودایی در دوردست، های جغرافیایی دلخواه برای کارشناسان نظام برنامهها را در محدودهمحاسبٔه آن

 چنان.هم
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 مارگاهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . رسیدهیأت وزیران ای دربارٔه احصائیه و سجل احوال به تصویب ماده ۴۱نامٔه تصویب ،شهریور ماه ۱۲۹۵
 شد. آغازوزارت داخله توسط  ۱۲۹۵نامٔه سال تصویباجرای  ،آذرماه ۱۲۹۷
و  دهیجد یبر مبان اتیوال هیو نظم هیادارات امن لیاصالح و تکملس شورای ملی، در مج ،)فروردین( حمل ۲۴ ۱۳۰۳

 .رسیدگرام مشی کابینه به تصویب به عنوان یکی از موارد پرو احوال قانون سجل دنیگذران
ی را در شش ماده به تصویب رسانید. مادٔه اول: انامهتصویب رانیوز أتیه ۱۳۰۳ ()دی یجد ۳۰در جلسه  ۱۳۰۳

 شود.العات راجع به احصائیه کل مملکت در وزارت داخله جمع آوری و مرکزیت داده میاط
مصوبٔه  ۶)به موجب مادٔه  اداره احصائیه و سجل احوال در وزارت داخله تشکیل شد)فروردین( از اول حمل  ۱۳۰۴

۱۳۰۳) 
عموم اتباع ایران پس از یک ماده یک: قانون سجل احوال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.  ،خردادماه ۱۴ ۱۳۰۴

همین قانون  ۴سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایاالت و والیات باید دارای ورقٔه هویت باشند. مادٔه 
کید تصویب  بود، الزامی نمود.  ۱۲۹۵نامٔه انتخاب نام خانوادگی را که مورد تأ

سجل احوال  التیتشک یدوازده تومان اعتبار براو چهل و شش هزار و  صدیستخصیص قانون اردیبهشت ماه،  ۲۳ ۱۳۰۷
 مادٔه سوم این قانون اوراق هویت مجانی شد. . برپایٔهرسیدبه تصویب مجلس شورای ملی ۱۳۰۷ سنه در

 اداره کلایجاد تصویب قانون سجل احوال و با  احصائیه و سجل احوال گسترش تشکیالت  ماه مردادبیستم  ۱۳۰۷
: اداره کل احصائیه و سجل احوال ۱۳مادٔه  به تصویب رسید. ، تابع وزارت داخلهکتیاحصائیه و سجل احوال ممل

مملکتی عالوه بر وظایف مقرره مأمور سرشماری کلیه نفوس مملکت خواهد بود و هر ده سال یک مرتبه باید در 
زمه را در موقع باشند باید اطالعات التمام مملکت سرشماری به عمل آید و عموم اشخاص که در ایران ساکن می

 تقاضا به مأمورین سرشماری بدهند.
 آموزشگاه اختصاصی برای تربیت آمارگر توسط اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی تأسیس شد. ۱۳۱۰
 نامه( شکل گرفت.تنظیم شد و شورای عالی احصائیه )مادٔه یک نظام هینامٔه احصائنظام ،پنجم تیرماه ۱۳۱۲
 اء منتشر شد.کتاب دستور احص ۱۳۱۳
نامٔه اداره کل احصائیه و ثبت احوال به تصویب هیأت وزرا رسید. تشکیالت مرکزی نظام ،۱۳۱۴ماه بیستم بهمن ۱۳۱۴

این اداره کل شامل ادارات احصائیه، ثبت احوال، تفتیش، تحریرات، استخدام، محاسبات و ضبط راکد بود. )مادٔه 
. از نکات (۳۷)مادٔه  س و سرشماری و تمرکز اطالعات و نشریات بوده است( ادارٔه احصائیه شامل دو دایرٔه نفو۳۵

در دایره تمرکز « متخصص احصائیه تشریحی»و « متخصص احصائیه رقمی»جالب وجود دو شغل با عنوان 
باشد. ادارٔه ثبت احوال شامل پنج دایره بوده است: حل اختالف، تمرکز ثبت احوال، اطالعات و نشریات می
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تعداد کل مأموران احصائیه  ۶۶(. طبق مادٔه ۴۱، محاکمات سجلی و اتباع دولت مقیمین خارجه )مادٔه مشمولین
 نفر تعیین شده است. ۱۴۴۹احوال کشور  سجلو 

شهر تا  ۳۵ عمومی درسرشماری اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و  ،ماهخرداد دهم ۱۳۱۸
اداره کل آمار و ثبت  لٔهیوزارت کشور به وسماده سوم:  .به روش دوفاکتو انجام شد ،و اشغال ایران ۱۳۲۰شهریور 

 یشهردار نیو مأمور یکشور و کارمندان دینمایاقدام م یامر سرشمار یمربوطه در اجرا یهانامهنییاحوال طبق آ
 هرها و ها و کارکنان بنگاهدهو دانشک هارستانیآموزان دبو دانش ارانیو دانش رانیآموزگاران و دب، انیو کدخدا

از  شودیها داده مکه به آن ییمکلف هستند دستورها شوندیم دهیبرگز یانجام خدمت سرشمار یبرا کهی گریفرد د
 .ندیصحت اجرا نما یرو

 یقانون سرشمار ۶موجب ماده هب یآمار و سرشمار یعال یشورا لیتشک نامهبیتصو ،۱۳۲۰ماه بهشتیارد ۱۳۲۰
 .دیرس رانیوز ئتیه بیتصوهب

 .کردکار هشروع بعالی آمار و سرشماری  یشورا ،ماهید ۱۱ ۱۳۲۵
 های اولین برنامٔه عمرانی به تصویب رسید.برنامٔه آمار به عنوان یکی از فعالیت ۱۳۲۷
و  ۱۳۴۶، ۱۳۴۳، ۱۳۳۹، ۱۳۳۶های از جمله در سالمطالعات اصالح ساختار آمار و ثبت احوال آغاز شد.  ۱۳۳۰

۱۳۴۷ 
و تمرکز  یآوربه منظور جمع: ۱ مادٔهقانون آمار و سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید.  ،ماهدی ۲۱ ۱۳۳۳

نفوس  یهایسرشمار یکشور و اجرا یو بهداشت یفرهنگ و یو کشاورز یو اقتصاد یمتنوع اجتماع یآمارها
 فیسازمان و وظا - تبصره .گرددیم لیتشک یر عمومبه نام اداره آما یاادارهی اقتصاد یو آمار کشاورز یکشاورزو

کشور به مرحله اجرا گذارده  ریوز بیو پس از تصو هیته اداره کل آمار و ثبت احوال لهیبه وس یاداره آمار عموم
 .شودیم

 ادارات آمار و ثبت احوال به انجام رسید.اداره آمار عمومی و اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن توسط  ۱۳۳۵
 .منتزع شد و نام آن به اداره کل آمار عمومی تغییر یافتاز اداره کل آمار و ثبت احوال  عمومیآمار  ادارٔه ۱۳۳۷
به  . این مطالعاتمطالعات مؤسسه مطالعاتی کاراندیش با هدف اصالح و بهبود سیستم ثبت احوال آغاز شد ۱۳۴۷

و ایجاد مرکز اطالعات جمعیت کشور  شناسایی ارٔهپیشنهاد جایگزینی شناسنامه با کارت شناسایی، اختصاص شم
 منجر شد. 

به  چهارم کشور یبرنامه عمران یراجع به اصول و هدفها نیبرنامه مجلس ونیسیمتخذه کم میتصم ،ماهمرداد ۸ ۱۳۴۷
درازمدت در مورد  استیس کی یبه منظور اجرا :۳مادٔه ، تیجمع استیستصویب رسید. در  فصل سوم، بخش 

به نظر  یضروربرنامه چهارم کشور یط لیمشروحه ذ ریتداب اتخاذ کشور یرشد اقتصاد عیر جهت تسرد تیجمع
 قیثبت دق یبرا دستگاه نیدر سازمان ثبت احوال کشور به منظور آماده ساختن ا ینظر اساس دیتجد .الف :رسدیم

 یعیطب شیافزا زانیم نییتع یبرا عاتاطال منبع نیکه مستندتر مربوطه یو انتشار منظم آمارها اتیو متوف دیموال
 کشور خواهد بود. تیجمع

به تصویب مجلس  حوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشورا ثبت لیتبد ماده واحدٔه قانون ،ماهاسفند ۲۵ ۱۳۵۲
 آن سمت معاونت سییسازمان ثبت احوال کشور وابسته به وزارت کشور است و ر: ۱ تبصرٔهشورای ملی رسید. 

 کشور را خواهد داشت. توزار
جمع آوری و تهیٔه آمار انسانی سراسر قانون ثبت احوال کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ، تیرماه ۱۶  ۱۳۵۵

به  شمارٔه شناسایی اختصاص ۱۴در مادٔه به وظایف سازمان ثبت احوال کشور اضافه شد. کشور و انتشار آن 
هر  ییشناسا شماره و گرددیم نییکه مخصوص به او خواهد بود تع ییاهر فرد شماره شناس یبراتصویب رسید )
صدور کارت شناسایی فصل هشتم قانون به (  گردد. دیق دیاحوال او بامدارک مربوط به ثبت هیشخص در کل

 . دربارٔه روند ثبت نشانی افراد و تغییرات آن ۳۹مادٔه و  دربارٔه صدور کارت ۳۸مادٔه اختصاص یافت. 
به طراحی طرح اصالح سیستم ثبت احوال منجر شد. اما با وقوع انقالب وارد فاز اجرایی  CGAطالعات مؤسسه م ۱۳۵۵

 نشد.
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ها ها در داخل و خارج و خارجیقراردادی به منظور گردش سریع اطالعات در نظام و کنترل ایرانی ،اسفندماه۱۵ ۱۳۵۵
اطالعات جمعیت کشور به مدد سیستم کامپیوتری پیوسته با  ها بسته شد: پروژٔه ایجاد پایگاهدر داخل با فرانسوی

 ( که به انجام نرسید.۱۳۵۶میلیون اعتبار دالری )به نرخ سال  ۷۰میلیارد اعتبار ریالی و  ۳۴بینی پیش
های آن )مربوط به ثبت نشانی قانون ثبت احوال کشور و تبصره ۳۹ای مادٔه ماه، شورای انقالب طی الیحهبهمن ۱۳ ۱۳۵۸

 یاجرا خیبه منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تار: ۳۹ماده افراد و تغییرات آن( را ملغی نمود. 
 محلی سرپرست هر خانوار موظف است نشان و اعالم خواهد شد نییکه از طرف دولت تع یمدت ظرف قانون نیا
 کنندیم یکه با او زندگ یافراد هیخود و کلرا همراه با مشخصات  یجاریاست ای یسکونت اعم از ملک یهامحل ای

که  یدارند. افراد افتیدر دیحسب مورد( کتباً اعالم و رس) محل سکونت خود یژاندارمر ای یشهربان ای یبه کالنتر
 رییمقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغ نیمشمول ا زین کنندیم یزندگ یجمع ای یبه صورت انفراد

ظرف پانزده روز  حداکثر مکلفند کنندیم یزندگ یجمع ای یکه به صورت انفراد یکسان ایت خانوار سرپرس ابدی
 ندهیاعم از مالک و نما نیموجر هیکل ( اعالم کنند.مورد حسبمحل ) یژاندارمر ای یشهربان ای یمراتب را به کالنتر

خود را حداکثر  نیمستأجر ایمستأجر  مشخصات یرسم ریغ ای یموظفند پس از عقد اجاره اعم از رسم زیاو ن
 حسب مورد( اعالم دارند.محل مورد اجاره ) یژاندارمر ای یشهربان ای یساعت به کالنتر ۴۸ ظرف

بودجٔه مورد درخواست سازمان ثبت احوال کشور برای اجرای طرح تعویض شناسنامه به تصویب  ،ماهمرداد۲۸ ۱۳۶۰
  هیأت وزیران رسید.

به تصویب هیأت وزیران رسید و مقرر شد از اول فروردین  یقانون انگشت نگار یینامه اجرا نییآ، شهریورماه ۳۰ ۱۳۶۲
ها تا اجرای طرح تعویض شناسنامه های قدیم شود.های جمهوری اسالمی جایگزین شناسنامهشناسنامه ۱۳۶۴ماه 

 پایان دهٔه شصت استمرار داشت.
شمارٔه »ال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در این قانون عبارت قانون اصالح قانون ثبت احو ،ماهدی ۱۸ ۱۳۶۳

 تغییر یافت.« شمارٔه شناسنامه»به  ۱۴در مادٔه « شناسایی
 کلیات طرح ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت کشور به تصویب هیأت وزیران رسید. ،شهریورماه ۱۷ ۱۳۶۴
 پردازی ایران به امضاء های ایزایران و دادهعیتی کشور با شرکتطرح جامع پایگاه اطالعات جم های مطالعٔهقرارداد ۱۳۶۶

ها وابسته به وزارت برنامه و بودجه امضاء چنین قرارداد مشاوره و نظارت با دفتر طراحی و ایجاد سیستمرسید. هم
 شد.

 ور ارائٔه خدمت بهینٔهمنظماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی: بهقانون برنامٔه اول توسعه اقتصادی، اجت ۳۹ تبصرٔه ۱۳۶۸
هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورت استفاده هویت و تابعیت و شناخت به

ریزی آتی، دولت موظف است نسبت به اصالح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزٔه در برنامه
  اطالعات جمعیت کشور اقدام نماید. 

مستقلی در سازمان ثبت احوال کشور با عنوان حوزٔه طرح اصالح اساسی سیستم ثبت احوال  اجرا، حوزٔهبرای 
 های ایزایران، ایران ارقام و کامپیوتک آغاز شد. ایجاد شد و اقدامات اجرایی با مشارکت شرکت

 از ابتدای فروردین شمارٔه ملی به تمامی اسناد ثبت کل وقایع اختصاص یافت. ۱۳۶۸
 سناد با هدف ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت کشور آغاز شد.اآمایی و پس از آن دادهبرداری صورت ۱۳۶۸
سال  اجرای طرح ازتوسط دفتر آمار و اطالعات جمعیتی منتشر شد.  یاتیح عیهنگام و کامل وقاثبت بهطرح سند  ۱۳۷۰

 آغاز شد.  رانیملل متحد در ا تیصندوق جمع یندگینما یو فن یمال تیحما با ۱۳۷۴
به تصویب مجمع تشخیص  و شناسنامه یمربوط به اسناد سجلی هاو مجازات میقانون تخلفات، جراماه، مرداد ۱۰ ۱۳۷۰

 مصلحت نظام رسید.
الله هاشمی رفسنجانی(  پایگاه اطالعات جمعیت کشور با حضور رییس جمهور وقت )مرحوم آیتماه، آذر ۲۳ ۱۳۷۲

 افتتاح شد.
به تصویب مجلس شورای  یرانیاتباع ا هیکل یبرا یو کد پست یقانون الزام اختصاص شماره مل ،ماهبهشتاردی ۱۷ ۱۳۷۶

 اسالمی رسید.
به سازمان ثبت  ییو صدور کارت شناسا دیتول زاتیتجه دیو اختصاص اعتبار به منظور خر نیتأم ،ماهآبان ۳۰ ۱۳۷۶

 در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. احوال کشور
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با صدور کارت بیمٔه خدمات درمانی برای روستاییان شمارٔه ملی و کدپستی روستائیان کشور ابالغ شد )بیش از  ۱۳۷۶
 میلیون قطعه کارت(. ۲۲

 هویت.( استعالم الکترونیکی OffLineخط )برداری از سامانه برونآغاز بهره ۱۳۷۸
به تصویب هیأت  کشور احوال ثبت سازمان توسط حیاتی یآمارها المللیبین اندیشی هم اولین برگزاری ،ماهدی ۲۲ ۱۳۷۸

 برگزار شد. ۱۳۷۹اندیشی در سال وزیران رسید. هم
 به تصویب هیأت وزیران رسید یرانیاتباع ا هیکل یبرا یو کدپست یقانون الزام اختصاص شماره ملنامٔه اجرایی آیین ۱۳۷۸

 .ماه()اسفند
میلیون قطعه  ۴۷حدود ۱۳۸۳تی به ساکنان شهرهای کشور آغاز شد. تا سال صدور کارت ابالغ شمارٔه ملی و کدپس ۱۳۷۹

 میلیون قطعه بود. ۳۴های توزیع شده حدود کارت صادر شد. تعداد کارت
 .)تیرماه( آغاز شد صدور کارت شناسایی ملی ۱۳۸۰
 برداری رسید.به بهره ( استعالم الکترونیکی هویتOnLineسامانه برخط ) ۱۳۸۳
تعیین مرجع اعالم واجدان شرایط شرکت در انتخابات در هیأت وزیران مطرح و سازمان ثبت احوال موضوع  ۱۳۸۴

 .ماه(خرداد ۱۸) کشور به عنوان مرجع مزبور تعیین شد
مجلس شورای  ۱۳۶۳ مصوب، احوال ثبت قانون( ۵) ماده اصالحی( ۲) تبصره اجرایی نامه آیین ،ماهفروردین ۲۰ ۱۳۸۵

 ها شکل گرفت.متعاقباً شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در استانأت وزیران رسید. اسالمی به تصویب هی
هزار  ۳۵اعالم کنندگان رویدادهای حیاتی در نقاط روستایی شکل گرفت. این شبکه در حال حاضر حدود  شبکٔه ۱۳۸۵

 . ارددیاران و یاوران ثبت( عضو )شامل ثبت
تبادل  دویتول یفضا تیامن یسند راهبرد نییدر خصوص تعأت وزیران هینامه  بیتصوماه، به موجب خرداد ۵ ۱۳۸۷

 .درآمد کشور یکیالکترون یگواه یگذاراستیس یشورا به عضویتسازمان ثبت احوال ، اطالعات کشور
 به تصویب هیأت وزیران رسید. یمل ییشدن کارت شناسا یکاربرد نامٔهنییآ ،ماهاردیبهشت۱۵  ۱۳۸۷
وزارت کشور )سازمان : ۴۶بند د مادٔه برنامٔه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. قانون  ،ماهدی۱۵ ۱۳۸۹

به  یتیاطالعات هو گاهیو اصالح پا لیهمراه با تکم ربطیذ یدستگاهها یثبت احوال( مکلف است با همکار
 یو صدور گواه یتیت هومشخصا راتییتولد، ازدواج، طالق، فوت و تغ رینظ یاتیح عیوقا هیکه شامل کل یصورت

چند  یو صدور کارت هوشمند مل نیان برنامه نسبت به تأمیکاربردها باشد، تا پا ری( و سایکی)امضاء الکترون
 . دیآحاد مردم اقدام نما یمنظوره برا

به تصویب  رانیا یاسالم یجمهور پنجم توسعٔه سالٔهپنج قانون برنامٔه ۴۶ مادٔه د بند ییاجرا نامٔهنییآ ،ماهآبان ۲۱ ۱۳۹۱
 هیأت وزیران رسید. صدور کارت هوشمند ملی آغاز شد.

های کلی جمعیت( به عنوان روز ملی جمعیت اردیبهشت )روز ابالغ سیاست ۳۰گذاری پیشنهاد نامتیرماه،  ۲۰ ۱۳۹۳
شورای  ۷۷۰نشست این پیشنهاد در  کشور به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شد. توسط سازمان ثبت احوال

 به تصویب رسید. (۰۹/۰۴/۱۳۹۴الی انقالب فرهنگی )ع
خدمات دولت الکترونیکی برپایٔه نشانی ضبط شده در پایگاه اطالعات جمعیت کشور  مصوبٔه ارائٔه ،ماهفروردین ۲۷ ۱۳۹۷

مطابق تبصره ماده و توشیح ریاست جمهور رسید:  اطالعات یفناور ییاجرا یشورا یازدهمین نشستبه تصویب 
 یمجلس شورا ۱۷/۰۲/۱۳۷۶ مصوب یرانیاتباع ا هیکل یبرا یو کد پست یون الزام اختصاص شماره ملقان ۳

 یقیاشخاص حق  یاطالعات گاهیپا جادیا یآن، سازمان ثبت احوال کشور تنها مرجع رسم یینامه اجرا نییو آ یاسالم
 رییاند در صورت هرگونه تغموظف انیرانیا هیکل /.باشدیم انیرانیا یتمام یر با آن براظاقامت متنا یو شرح نشان

واقع در درگاه سازمان ثبت  ینشان رییسامانه اعالم تغ قیروز از طر ۲۰حداکثر ظرف مدت  ،یمحل زندگ ینشان
 .ندیخود را اعالم نما ینشان رییاحوال کشور، تغ

ازمان س «تیجمع یثبت ادار مرجع»ماه، در نشست پنجاه و هفتم شورای عالی آمار به تصویب رسید: شهریور ۱۲ ۱۳۹۷
 تیجمع ی)تولد، ازدواج، طالق و فوت(... مرجع آمار رسم یاتیح عیعالوه بر آمار وقا /ثبت احوال کشور است ...

برآوردها و  رانیو مرکز آمار  ا… سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود  زی( نی)تعداد، سن، جنس و محل زندگ
   د نمود.را ارائه خواه یتیجمع یهاینیبشیپ
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 هادارایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قوانین    رمتبط
 قانون ثبت احوال کشور 

 (۱۳۶۳، اصالح شده در سال ۱۳۵۵مصوب )
 توسعه  قانون برنامه اول ۳۹تبصره 

 شماره ملی و کدپستی قانون الزام اختصاص 
 ن برنامٔه پنجم توسعهقانو ۴۶بند د ماده 

  ادارات 
 ۶۵۶ ادارات ثبت احوال کشور:تعداد 

 ۱۳۰های ادارات ثبت احوال: تعداد نمایندگی

 

 اسناد و دمارک اقنونی
 میلیون ۱۱۰تعداد اسناد ثبت کل وقایع صادر شده: بیش از 

 میلیون ۸۰ها: حدود برآورد تعداد شناسنامه
 میلیون ۶۴مردم: حدود  های شناسایی صادر شده برایتعداد کارت

 خدمات واگذار شده هب بخش غیردولتی 
 خدمت  ۱۳: خوان عمومیتعداد خدمات واگذار شده به دفاتر پیش

خوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی: تعداد دفاتر پیش
 دفتر  ۱۷۰۰

 ۱۶۳۴۲های کاری خدمات کارت هوشمند ملی: ایستگاهعداد ت

 اهی الکترونیکی دارایی
میلیون رکورد شامل  ۱۱۰با بیش از  اه اطالعات جمعیت کشورپایگ

 اطالعات هویتی افراد و آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی
 صادر شده هوشمند ملی میلیون کارت ۴۵حدود 

هزار نقطه  ۲۰۰استعالم هویت، در دسترس بیش از  سرویس
 اتصال

 رسماهی انسانی
 ۶۳۴۷ تعداد کارکنان:

  ۲۱۶۹ گر:تعداد کارکنان ایثار
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  عمومی میزان 
 حیاتی رویدادهای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۲۰۱۳)سازمان ملل متحد، هایی برای نظام آمار حیاتیبندهایی از اصول و توصیه
افراد در معرض آن  یهایژگیو پایٔهاست که بر ییهادادیتعداد رو اطالعات مشخص شده، معموالً نشان دهندٔه یبند. جدول۶۴
 تیرا به جمع دادیکه تعداد رو ییهاها و شاخصمیزانعالوه بر ارقام مطلق به  یاتیاند. البته کاربران آمار حشدهی بندطبقه داد،یرو

 دارند. اجیاحت زین کنندیدر معرض وقوع مرتبط م
 یماه( دارا ۱۲ساالنه ) یزمان در بازٔه میزان محاسبٔه ،یاتیحهای رویداد یهایزانم یسکاربران برر ریو سا گرانلیتحل ی. برا۲۶۶

 ارزش است.
ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. بهترین روش محاسبٔه میزان تعداد رویدادها، محاسبٔههای تولید جدولرو عالوه بر از این
 یت است:ها در دسترس داشتن جمعیت در معرض رویداد از طریق ثبت جمعمیزان
بدون  یتیجمع ژٔهیو یهانرخ محاسبٔه بالقؤه ای میامکان مستق ،یتیجمع یهااز ثبت یاتیح یآمارها بزرگ محاسبٔه تی. مز۴۷۸

 عرضدر م تیدرست جمع ییشناسا یبرا یترفرصت گسترده یتیاستفاده از ثبت جمع ،یه طور کل. باست یمخرج-صورت  یبیار
 .دینما یفراهم م داد،یرو کی
 های تکمیلی است:ها در شرایطی که ثبت جمعیت به کمال نرسیده باشد، نیازمند دسترسی به دادهاین حال محاسبٔه میزان با

نظام ثبت  یبرا ینیگزیجا چیکننده است، اما ه لیتکم یهامنابع داده ازمندین ،یاتیح ینظام کامل آمارها کیاگر چه  .۵۰۲
نظام کامل  کیآن وجود ندارد. هرچند،  یآمارها دیو تول یاتیح یدادهایرو یبرا یبعشده، به عنوان من یاحوال درست طراح

.. را ممکن سازد. یتیژرف نگرانه جمع هایپژوهش یکننده است تا اجرا لیتکم یهامنابع داده ازمندین یاتیح یآمارها
ثبت احوال )صورت  یهابا داده بیترکدر  یاتیح هایمیزان محاسبٔه یبرا یضرور ریمقاد ٔهیته یبرا یتیجمع یهایسرشمار

ظام ثبت احوال  که ن یها ، هنگامبه عنوان مخرج کسر تیجمع یسرشمار یهابه کار گرفتن داده ژهیبه وهستند.  یها(، ضرورکسر
 است. ینباشد، اجبار تیهمراه با ثبت جمع

های ثبتی رویدادهای حیاتی، برپایٔه پایگاه اطالعات جمعیت کشور و ها دادهمیزان در محاسبات این بخش برای صورت کسرِ
 های عمومی نفوس و مسکن استفاده شده است.برای مخرج کسر از جمعیت ایرانیان محاسبه شده در سرشماری

کل  عمومی صورت کسر شامل رویدادهای به ثبت رسیده و مخرج کسر شامل کل جمعیت است. بدیهی است  ر محاسبٔه میزاند
ست. برای ا «ناخالص»های محاسبه شده به این روش جمعیت ممکن است در معرض رویداد مورد نظر نباشند. از این رو میزان

عنوان مثال، بهدر نظر گرفته شود. رویداد هستند که واقعاً در معرض یت ضروری است آن بخش از جمع هامیزانخالص کردن 
معیت در معرض در نظر گرفت. جهستند را به عنوان  در سن ازدواجساله و بیشتر که  ۱۳در محاسبٔه میزان طالق باید جمعیت 

 .متأهالن را به عنوان جمعیت در معرض رویداد در نظر گرفتجمعیت  توان با بازتعریف میزان،تر شدن میبرای دقیقالبته 
های استانهای تعداد رویدادال مورد نظر لحاظ شده. بدیهی است سها، حتی المقدور تقسیمات جغرافیایی در در مورد استان

 .استاولیه شمارش شدهمنتزع شده قبل از انتزاع در محدودٔه 
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 میزان عمومی رخداد والدت هب تفکیک استان رد سی سال اخیر
 محدوده ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵

 کشور ۵/۴۶ ۱/۲۰ ۲/۱۸ ۸/۱۸ ۵/۱۹
 آذربایجان شرقی ۵/۴۵ ۱/۱۷ ۵/۱۷ ۳/۱۸ ۹/۱۷
 آذربایجان غربی ۰/۴۷ ۵/۳۰ ۳/۲۰ ۳/۲۰ ۷/۲۰
 اردبیل  ۸/۱۹ ۶/۱۷ ۲/۱۹ ۵/۱۹
 اصفهان ۱/۴۱ ۵/۱۵ ۱/۱۵ ۰/۱۶ ۰/۱۷
 البرز    ۵/۱۴ ۳/۱۵
 ایالم ۹/۵۲ ۱/۲۰ ۵/۱۸ ۵/۱۸ ۴/۱۸
 بوشهر ۴/۴۹ ۸/۱۸ ۶/۲۰ ۰/۱۹ ۲/۲۰
 تهران ۱/۳۸ ۵/۱۶ ۷/۱۴ ۲/۱۵ ۰/۱۶
 چهارمحال و بختیاری ۹/۵۳ ۹/۲۴ ۱/۲۱ ۹/۲۱ ۶/۲۲
 خراسان جنوبی   ۷/۲۰ ۲/۲۲ ۰/۲۴
 خراسان رضوی ۷/۵۰ ۶/۲۰ ۷/۲۰ ۰/۲۲ ۰/۲۴
 خراسان شمالی   ۰/۲۲ ۲/۲۱ ۳/۲۲
 خوزستان ۱/۵۵ ۵/۲۲ ۵/۲۱ ۷/۲۲ ۳/۲۴
 زنجان ۹/۴۶ ۴/۱۷ ۸/۱۷ ۵/۱۸ ۴/۱۹
 سمنان ۹/۳۷ ۱/۱۷ ۴/۱۵ ۸/۱۵ ۸/۱۵
 و بلوچستان سیستان ۷/۷۹ ۵/۳۳ ۸/۳۲ ۲/۳۵ ۴/۳۵
 فارس ۶/۴۸ ۳/۱۹ ۶/۱۷ ۰/۱۸ ۴/۱۸
 قزوین   ۹/۱۶ ۰/۱۷ ۱/۱۷
 قم  ۶/۱۹ ۰/۱۹ ۲/۲۰ ۷/۲۲
 کردستان ۹/۵۴ ۰/۲۲ ۹/۱۷ ۴/۱۸ ۸/۱۸
 کرمان ۲/۵۱ ۶/۲۴ ۵/۲۰ ۰/۱۵ ۹/۲۰
 کرمانشاه ۳/۴۳ ۲/۲۳ ۸/۱۸ ۹/۲۳ ۷/۱۷
 کهگیلویه و بویراحمد ۸/۶۳ ۳/۲۵ ۷/۲۱ ۲/۲۳ ۹/۲۲
 گلستان   ۰/۲۱ ۳/۲۲ ۴/۲۲
 گیالن ۰/۳۸ ۳/۱۶ ۱/۱۳ ۹/۱۲ ۹/۱۱
 لرستان ۸/۵۰ ۴/۲۳ ۵/۱۹ ۵/۲۰ ۸/۲۰
 مازندران ۹/۴۳ ۷/۱۹ ۳/۱۴ ۳/۱۴ ۸/۱۳
 مرکزی ۰/۴۱ ۳/۱۷ ۲/۱۵ ۳/۱۵ ۷/۱۵
 هرمزگان ۱/۶۱ ۳/۲۸ ۲/۲۲ ۹/۲۲ ۵/۲۴
 همدان ۵/۴۴ ۹/۱۸ ۵/۱۶ ۵/۱۷ ۱/۱۹
 یزد ۷/۵۱ ۵/۱۷ ۸/۱۸ ۹/۲۱ ۵/۲۳
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 ۱۳۹۵ات سال  ۱۳۶۵د رمگ هب تفکیک استان از سال میزان عمومی رخدا
۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵* ۱۳۶۵  

 کشور ۱/۴ ۰/۲۱ ۹/۵ ۲/۵ ۷/۴
 آذربایجان شرقی ۶/۴ ۰/۱۵ ۰/۶ ۴/۶ ۶/۵
 آذربایجان غربی ۰/۵ ۷/۱۱ ۲/۵ ۰/۵ ۵/۴
 اردبیل  ۲/۱۷ ۱/۵ ۲/۵ ۱/۵
 اصفهان ۰/۴ ۸/۱۲ ۱/۵ ۳/۵ ۷/۴
 البرز    ۵/۳ ۶/۳
 ایالم ۶/۳ ۹/۶ ۵/۴ ۷/۴ ۴/۴
 بوشهر ۸/۲ ۱/۳ ۱/۶ ۵/۴ ۷/۳
 تهران ۴/۴ ۳/۹ ۶/۴ ۵/۴ ۳/۴
 چهارمحال و بختیاری ۹/۳ ۰/۲۵ ۸/۵ ۰/۵ ۴/۴
 خراسان جنوبی   ۵/۶ ۱/۶ ۹/۴
 خراسان رضوی ۴/۴ ۳/۶۴ ۸/۵ ۶/۵ ۹/۴
 خراسان شمالی   ۷/۵ ۳/۵ ۹/۴
 خوزستان ۷/۳ ۳/۶ ۴/۸ ۶/۴ ۴/۴
 انزنج ۲/۴ ۰/۴۳ ۷/۵ ۵/۵ ۸/۴
 سمنان ۲/۵ ۱/۶۴ ۰/۵ ۱/۵ ۹/۴
 سیستان و بلوچستان ۸/۲ ۳/۸ ۰/۷ ۶/۷ ۶/۵
 فارس ۵/۳ ۹/۱۵ ۰/۶ ۵/۵ ۶/۴
 قزوین   ۹/۴ ۱/۵ ۷/۴
 قم  ۴/۴ ۸/۵ ۵/۵ ۹/۴
 کردستان ۲/۵ ۸/۳۹ ۱/۵ ۱/۵ ۵/۴
 کرمان ۱/۴ ۴/۱۱ ۲/۴ ۱/۴ ۲/۴
 کرمانشاه ۰/۴ ۲/۸ ۸/۶ ۹/۵ ۵/۵
 ه و بویراحمدکهگیلوی ۸/۲ ۶/۱۹ ۷/۹ ۲/۵ ۸/۳
 گلستان   ۹/۴ ۸/۴ ۷/۴
 گیالن ۹/۳ ۸/۶ ۲/۶ ۳/۶ ۲/۶
 لرستان ۶/۳ ۹/۲۵ ۴/۵ ۳/۵ ۸/۴
 مازندران ۰/۴ ۲/۱۲ ۱/۵ ۳/۵ ۹/۴
 مرکزی ۲/۴ ۳/۷ ۰/۶ ۰/۶ ۵/۵
 هرمزگان ۴/۲ ۰/۷۵ ۶/۲۰ ۳/۴ ۸/۳
 همدان ۰/۴ ۲/۵۷ ۴/۶ ۳/۶ ۹/۵
 یزد ۲/۴ ۷/۱۰ ۸/۴ ۱/۵ ۲/۴

 )معوقه( در کشور های اعالم نشدهتی مرگ*اجرای طرح ضرب       
  



 
 20صفحه 

 ۱۳۹۵ات سال  ۱۳۶۵میزان عمومی رخداد ازدواج هب تفکیک استان از سال 
 محدوده ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵

 کشور ۰/۷ ۱/۸ ۳/۱۱ ۹/۱۱ ۰/۹
 آذربایجان شرقی ۳/۷ ۱/۹ ۱/۱۲ ۳/۱۲ ۱/۹
 آذربایجان غربی ۶/۷ ۱/۸ ۲/۱۲ ۶/۱۲ ۲/۱۰
 اردبیل  ۷/۸ ۲/۱۳ ۰/۱۵ ۹/۱۰
 اصفهان ۳/۶ ۹/۸ ۸/۱۰ ۸/۱۰ ۶/۷
 البرز    ۷/۸ ۰/۷
 ایالم ۰/۵ ۵/۵ ۹/۹ ۵/۱۳ ۵/۱۰
 بوشهر ۶/۶ ۸/۶ ۲/۱۱ ۱/۱۱ ۵/۷
 تهران ۷/۶ ۹/۷ ۹/۸ ۸/۸ ۷/۷
 چهارمحال و بختیاری ۴/۷ ۷/۸ ۲/۱۲ ۴/۱۴ ۴/۱۰
 خراسان جنوبی   ۹/۱۱ ۵/۱۳ ۶/۹
 خراسان رضوی ۱/۸ ۱/۹ ۵/۱۳ ۱/۱۴ ۸/۹
 خراسان شمالی   ۵/۱۳ ۰/۱۵ ۲/۱۱
 خوزستان ۷/۵ ۹/۶ ۴/۱۱ ۰/۱۳ ۸/۱۰
 زنجان ۶/۷ ۱/۷ ۷/۱۲ ۸/۱۴ ۲/۱۰
 سمنان ۲/۸ ۱/۸ ۵/۹ ۵/۱۰ ۴/۶
 سیستان و بلوچستان ۴/۵ ۹/۴ ۷/۸ ۴/۱۱ ۴/۱۰
 فارس ۴/۵ ۷/۷ ۹/۱۱ ۰/۱۲ ۰/۹
 قزوین   ۲/۱۱ ۰/۱۲ ۲/۸
 قم  ۴/۹ ۷/۱۲ ۱/۱۳ ۷/۸
 کردستان ۷/۷ ۲/۸ ۴/۱۲ ۴/۱۴ ۶/۱۰
 کرمان ۷/۷ ۱/۸ ۱/۱۲ ۰/۱۲ ۰/۹
 کرمانشاه ۳/۶ ۱/۸ ۷/۱۱ ۷/۱۲ ۲/۱۰
 کهگیلویه و بویراحمد ۴/۶ ۴/۵ ۲/۱۱ ۴/۱۳ ۱/۱۱
 گلستان   ۲/۱۳ ۸/۱۳ ۱/۱۰
 گیالن ۶/۸ ۷/۹ ۶/۱۱ ۶/۱۱ ۵/۸
 لرستان ۱/۶ ۴/۷ ۰/۱۲ ۳/۱۴ ۸/۱۰
 مازندران ۱/۸ ۴/۸ ۹/۱۱ ۲/۱۱ ۸/۷
 مرکزی ۸/۶ ۰/۹ ۰/۱۱ ۹/۱۱ ۹/۷
 هرمزگان ۳/۷ ۶/۶ ۱/۱۱ ۳/۱۲ ۰/۹
 همدان ۰/۷ ۷/۸ ۷/۱۲ ۹/۱۳ ۸/۹
 یزد ۹/۷ ۶/۹ ۰/۱۲ ۳/۱۲ ۹/۷
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 ۱۳۹۵ات سال  ۱۳۶۵میزان عمومی رخداد طالق هب تفکیک استان از سال 
 محدوده ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵

 کشور ۷/۰ ۶/۰ ۴/۱ ۹/۱ ۳/۲
 آذربایجان شرقی ۶/۰ ۵/۰ ۱/۱ ۸/۱ ۳/۲
 آذربایجان غربی ۸/۰ ۶/۰ ۲/۱ ۶/۱ ۱/۲
 اردبیل  ۴/۰ ۲/۱ ۶/۱ ۶/۲
 اصفهان ۵/۰ ۶/۰ ۴/۱ ۸/۱ ۲/۲
 البرز    ۷/۲ ۷/۲
 ایالم ۲/۰ ۲/۰ ۴/۰ ۰/۱ ۴/۱
 بوشهر ۷/۰ ۴/۰ ۵/۱ ۷/۱ ۸/۱
 تهران ۲/۱ ۱/۱ ۹/۱ ۷/۲ ۱/۳
 چهارمحال و بختیاری ۴/۰ ۲/۰ ۶/۰ ۲/۱ ۴/۱
 خراسان جنوبی   ۸/۰ ۲/۱ ۶/۱
 خراسان رضوی ۸/۰ ۷/۰ ۷/۱ ۵/۲ ۷/۲
 خراسان شمالی   ۱/۱ ۷/۱ ۳/۲
 خوزستان ۶/۰ ۵/۰ ۰/۱ ۵/۱ ۹/۱
 زنجان ۶/۰ ۵/۰ ۲/۱ ۶/۱ ۳/۲
 سمنان ۴/۰ ۴/۰ ۹/۰ ۸/۱ ۴/۱
 سیستان و بلوچستان ۴/۰ ۲/۰ ۴/۰ ۶/۰ ۷/۰
 فارس ۴/۰ ۵/۰ ۳/۱ ۸/۱ ۰/۲
 قزوین   ۱/۱ ۰/۲ ۳/۲
 قم  ۶/۰ ۹/۱ ۳/۲ ۰/۳
 کردستان ۹/۰ ۸/۰ ۸/۱ ۲/۲ ۵/۲
 کرمان ۶/۰ ۵/۰ ۱/۱ ۳/۱ ۸/۱
 کرمانشاه ۱/۱ ۹/۰ ۸/۱ ۳/۲ ۶/۲
 کهگیلویه و بویراحمد ۲/۰ ۲/۰ ۹/۰ ۶/۱ ۵/۲
 گلستان   ۹/۰ ۶/۱ ۰/۲
 گیالن ۶/۰ ۸/۰ ۳/۱ ۱/۲ ۷/۲
 لرستان ۷/۰ ۵/۰ ۱/۱ ۸/۱ ۱/۲
 مازندران ۵/۰ ۵/۰ ۴/۱ ۱/۲ ۵/۲
 مرکزی ۶/۰ ۴/۰ ۴/۱ ۱/۲ ۳/۲
 هرمزگان ۰/۱ ۴/۰ ۰/۱ ۳/۱ ۸/۱
 همدان ۹/۰ ۶/۰ ۴/۱ ۰/۲ ۳/۲
 یزد ۳/۰ ۳/۰ ۶/۰ ۲/۱ ۵/۱
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[Grab your reader’s attention with a great quote from the 
document or use this space to emphasize a key point. To place this 
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  آمارهای

 ت و مرگوالد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (۲۰۱۳هایی برای آمار حیاتی )سازمان ملل متحد، هایی از اصول و توصیهبخش

مرتبط  یهایژگیو نیچنفرد و هم کیدر طول عمر  یاتیح یدادهایمربوط به رو یآمارها عبارت است از مجموعٔه یاتیآمار ح. ۱
کشور فراهم  کی تیجمع دربارٔه یاتیحساس و ح یاطالعات یاتیآن فرد و افراد مرتبط با او. آمار ح و خودِ دادهایآن رو خودِ
 .آوردیم
 ندیفرآ ٔهیاهداف ثانو ،یاست و اهداف آمار یتیصدور مدارک هو ،یاتیح یدادهایروثبت  هی]هدف اول یاهداف آمار یبرا. ۲

 خانواده نیچنو مرگ افراد ، هم یهستند که به زندگ یعیوقا (vital events) یاتیح یدادهایهستند[، رو یاتیح یدادهایثبت رو
 .شوندیها مربوط مآن یثبت گاهیو جا
 عیدوگانه/وقا عیوقا/یمرتبط با مرگ و زندگ یاتیح یدادهایکرد: رو میبه سه دسته تقس وانتیقابل ثبت را م یاتیح یدادهایرو

 یعموم یخانوادگ
  است.  ینیجن یهازنده ، مرگ  و مرگ یشامل تولدها شودیمربوط م یکه به مرگ و زندگ یثبت یاتیح یدادهایرو
 رییدو فرد بدون تغ نیاز ا کیهر  یدر زندگ گریبار د توانندیو نم دهندیدو فرد رخ م یطور همزمان در زندگبه  دوگانه یدادهایرو
ثبت شده  و  ی  ستیهمز ی  قانون یی، جداثبت شده، متارکه، طالق ی  ستیازدواج ، همزاز جمله:  تند.افیاو اتفاق ب تیدر وضع یقبل

    فسخِ ازدواج
شناختن   تیو به رسم ، مشروعيتیاز جمله: فرزندخواندگ مربوط به فرزندان است. یدادهایشامل رو یعمود یِخانوادگ یِ دادهایرو
 .آن

و  هایبندو طبقه فیاز تعار دیشوند، با یبندو جدول نیتدو کسانیکل کشور به صورت  یبرا دیبا یمل یاتیح ی. آمارها۲۱۸
کم، دست د،یبا هایبندجدولاستفاده شود.  ندیفرآ نیمشترک در کل ا  یشیرایو یهاهیو رو  ییو جستار  و داده آما هایکدگذار
برآوردن لوازم  یبرا یمقتض یریپذقیو تطب یریپذانعطاف دیهماهنگ باشند، و با شدهنییتع شیاز پ یِبندجدول یهابا طرح

 سازند. ریپذرا امکان یالمللنیو ب یمل
 

داد والدت است. روز از رخ ۱۵احوال، ثبت  اداراتمطابق قانون ثبت احوال کشور، مهلت اعالم کنندگان برای اعالم والدت به 
 روز است.  ۱۰این مهلت برای اعالم کنندگان وفات، 

برای ارزیابی وضعیت ثبت والدت و وفات در نظام ثبت احوال هنگام رویدادهای حیاتی، در اجرای طرح پوشش ثبت کامل به
 شود.محاسبه میداد ا یکسال پس از رخهای ثبت شده در مهلت قانونی به رویدادهای ثبت شده تکشور، نسبت رویداد
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 هب تفکیک استا   ن شده ثبتاهی والدتتعداد 
 ۱۳۹۷شش ماهه اول  ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ سال

 ۷۰۶,۸۳۹ ۱,۴۸۷,۹۱۳ ۱,۵۲۸,۰۵۳ ۱,۵۷۰,۲۱۹ ۱,۵۳۴,۳۶۲ ۱,۴۷۱,۸۳۴ کل کشور
 ۳۲,۳۳۵ ۶۷,۴۱۸ ۶۹,۷۳۱ ۷۲,۳۴۹ ۷۲,۴۸۹ ۶۹,۸۴۰ شرقیآذربایجان

 ۳۱,۴۷۸ ۶۵,۲۷۵ ۶۷,۴۲۹ ۷۱,۸۳۲ ۶۹,۴۹۱ ۶۵,۸۱۱ غربییجانآذربا
 ۱۱,۷۶۷ ۲۳,۶۷۹ ۲۴,۷۴۷ ۲۶,۳۵۴ ۲۵,۵۶۸ ۲۴,۸۰۴ اردبیل
 ۳۸,۵۹۷ ۸۰,۵۵۷ ۸۳,۸۱۰ ۸۵,۱۸۷ ۸۳,۱۰۴ ۷۹,۳۷۱ اصفهان
 ۱۸,۲۷۶ ۴۰,۰۳۶ ۴۰,۲۱۶ ۴۱,۵۱۷ ۳۹,۷۴۴ ۳۶,۹۳۵ البرز
 ۵,۲۳۷ ۱۰,۶۶۲ ۱۰,۶۳۱ ۱۱,۰۱۳ ۱۰,۸۵۳ ۱۰,۷۳۴ ایالم
 ۹,۸۶۹ ۲۱,۷۶۱ ۲۲,۸۳۲ ۲۱,۹۵۰ ۲۱,۴۶۵ ۲۰,۷۲۸ بوشهر
 ۹۳,۸۴۸ ۱۹۹,۷۰۴ ۲۰۲,۹۲۵ ۲۰۴,۸۰۷ ۱۹۶,۹۵۷ ۱۸۴,۸۶۸ تهران
 ۱۰,۰۹۷ ۲۰,۳۴۱ ۲۱,۳۸۸ ۲۱,۸۴۶ ۲۰,۸۷۴ ۲۰,۳۹۲ وبختیاریچهارمحال
 ۸,۷۳۱ ۱۷,۸۸۵ ۱۸,۳۳۲ ۱۸,۸۴۵ ۱۸,۲۱۲ ۱۷,۴۳۰ جنوبیخراسان
 ۶۹,۳۳۹ ۱۴۴,۶۱۶ ۱۴۸,۵۰۰ ۱۵۴,۸۳۴ ۱۴۹,۲۳۵ ۱۴۲,۰۰۹ رضویخراسان
 ۸,۴۰۲ ۱۸,۴۶۵ ۱۹,۱۹۸ ۱۹,۷۶۱ ۱۹,۵۳۸ ۱۹,۸۷۸ شمالیخراسان

 ۵۵,۲۴۸ ۱۱۵,۶۳۶ ۱۱۳,۹۵۳ ۱۱۴,۳۱۶ ۱۱۲,۶۱۰ ۱۱۰,۱۶۲ خوزستان
 ۹,۵۳۷ ۲۰,۱۸۵ ۲۰,۵۳۴ ۲۱,۳۶۷ ۲۰,۶۲۳ ۲۰,۶۱۵ زنجان
 ۴,۹۲۴ ۱۰,۲۹۳ ۱۰,۵۱۱ ۱۰,۶۲۴ ۱۰,۵۰۲ ۱۰,۰۵۹ سمنان

 ۴۷,۳۰۷ ۹۷,۰۳۸ ۹۶,۹۱۸ ۱۰۱,۱۴۰ ۱۰۰,۱۸۳ ۹۵,۸۵۸ وبلوچستانسیستان
 ۳۹,۳۳۹ ۸۴,۲۱۹ ۸۷,۳۵۹ ۸۸,۷۹۰ ۸۷,۲۶۴ ۸۴,۵۸۶ فارس
 ۹,۸۰۷ ۲۰,۷۲۷ ۲۱,۴۷۹ ۲۳,۳۳۰ ۲۲,۷۱۸ ۲۱,۲۹۱ قزوین
 ۱۱,۹۸۰ ۲۵,۱۷۸ ۲۶,۴۴۵ ۲۶,۶۴۹ ۲۵,۲۲۹ ۲۲,۸۷۸ قم

 ۱۴,۷۴۰ ۲۹,۸۳۸ ۳۰,۰۷۵ ۳۱,۶۹۶ ۳۰,۹۹۷ ۲۹,۲۸۹ كردستان
 ۲۸,۵۹۷ ۵۹,۷۳۱ ۶۳,۳۱۶ ۶۴,۱۳۰ ۶۳,۶۸۸ ۶۰,۸۰۹ كرمان
 ۱۵,۲۹۶ ۳۳,۲۷۶ ۳۴,۴۶۱ ۳۵,۸۸۰ ۳۶,۱۱۲ ۳۵,۰۳۸ كرمانشاه

 ۷,۳۹۳ ۱۵,۱۱۶ ۱۶,۳۱۲ ۱۶,۳۰۴ ۱۵,۸۶۷ ۱۵,۹۰۹ وبویراحمدكهگیلویه
 ۱۹,۱۵۲ ۴۱,۰۱۷ ۴۱,۴۹۳ ۴۳,۶۱۵ ۴۲,۴۹۹ ۴۱,۷۴۷ گلستان
 ۱۳,۵۸۸ ۲۹,۱۱۷ ۳۰,۰۶۱ ۳۱,۳۴۶ ۳۲,۴۵۶ ۳۲,۶۴۵ گیالن
 ۱۷,۰۷۱ ۳۴,۷۵۰ ۳۶,۵۸۵ ۳۸,۵۸۵ ۳۹,۳۸۸ ۳۷,۹۴۴ لرستان
 ۲۰,۰۷۰ ۴۳,۹۳۲ ۴۵,۲۹۲ ۴۶,۴۶۳ ۴۶,۲۹۴ ۴۴,۹۲۶ مازندران
 ۹,۶۹۴ ۲۰,۷۹۴ ۲۱,۹۴۶ ۲۳,۱۳۶ ۲۲,۷۰۵ ۲۲,۰۴۱ مركزی
 ۱۸,۵۷۳ ۴۰,۸۴۸ ۴۲,۹۰۰ ۴۱,۵۷۵ ۳۹,۶۴۴ ۳۸,۴۴۶ هرمزگان
 ۱۵,۰۵۹ ۳۱,۱۹۳ ۳۳,۱۹۵ ۳۵,۲۳۷ ۳۳,۶۳۸ ۳۲,۲۸۹ همدان
  ۱۱,۴۸۸ ۲۴,۶۲۶ ۲۵,۴۷۹ ۲۵,۷۴۱ ۲۴,۴۱۵ ۲۲,۵۰۲ یزد
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 شده هب تفکیک استا   ن ثبتتعداد رمگ و میر 
 ۱۳۹۷شش ماهه اول  ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ سال

 ۱۸۲۲۵۹ ۳۷۶۷۳۱ ۳۶۹۷۵۱ ۳۷۴۸۲۷ ۴۴۶۳۳۳ ۳۷۲۲۷۹ کل کشور
 ۱۱۲۳۸ ۲۱۸۸۳ ۲۱۹۰۳ ۲۲۳۳۸ ۲۲۹۷۵ ۲۲۶۷۲ شرقیآذربایجان
 ۷۳۷۱ ۱۴۸۷۷ ۱۴۶۲۲ ۱۴۸۵۵ ۱۸۹۸۴ ۱۴۷۳۶ غربیآذربایجان
 ۳۳۰۹ ۶۳۶۸ ۶۴۶۷ ۶۴۷۷ ۸۳۲۴ ۶۵۷۱ اردبیل
 ۱۱۶۱۷ ۲۳۳۶۹ ۲۳۱۸۲ ۲۳۲۳۲ ۲۳۳۱۷ ۲۴۵۰۱ اصفهان
 ۵۱۳۰ ۹۴۳۷ ۹۵۶۴ ۹۱۹۶ ۸۴۱۶ ۸۶۹۹ البرز
 ۱۱۹۴ ۲۵۴۶ ۲۵۳۷ ۲۵۶۵ ۳۳۰۱ ۲۵۰۲ ایالم
 ۱۸۶۴ ۴۳۴۵ ۴۱۵۴ ۴۲۷۶ ۴۹۳۸ ۴۱۳۰ بوشهر
 ۲۸۰۲۰ ۵۷۲۹۶ ۵۵۰۸۶ ۵۴۳۰۸ ۵۳۳۸۱ ۵۳۸۶۸ تهران
 ۲۰۸۲ ۴۰۵۷ ۴۲۰۹ ۶۸۷۸ ۷۲۲۸ ۴۳۹۲ وبختیاریچهارمحال
 ۱۸۷۳ ۳۸۶۹ ۳۷۵۳ ۳۸۶۱ ۴۱۹۲ ۴۶۰۵ جنوبیخراسان
 ۱۴۷۱۲ ۳۱۱۳۲ ۳۰۵۴۲ ۳۱۳۵۴ ۳۶۹۳۷ ۳۰۴۱۲ رضویخراسان
 ۲۳۲۴ ۴۵۷۱ ۴۲۵۷ ۴۵۴۴ ۹۲۳۷ ۵۷۰۱ شمالیخراسان

 ۹۳۲۴ ۲۰۶۴۸ ۲۰۵۵۶ ۱۹۵۵۱ ۱۹۵۶۸ ۲۰۰۶۲ خوزستان
 ۲۵۹۰ ۵۲۸۷ ۵۰۷۰ ۵۳۹۹ ۱۰۳۲۹ ۵۲۷۱ زنجان
 ۱۶۰۰ ۳۲۶۴ ۳۲۵۶ ۳۳۲۲ ۳۵۵۵ ۳۲۰۲ سمنان

 ۶۴۳۴ ۱۵۲۲۸ ۱۵۳۴۷ ۱۴۹۲۷ ۲۱۶۱۵ ۱۳۴۵۶ وبلوچستانسیستان
 ۱۰۴۳۸ ۲۲۳۳۹ ۲۱۹۶۸ ۲۲۱۵۸ ۲۲۳۵۰ ۲۳۰۲۵ فارس
 ۲۹۲۴ ۵۸۵۹ ۵۸۷۶ ۶۴۶۵ ۸۳۲۶ ۵۶۳۳ قزوین
 ۲۹۰۵ ۵۹۰۷ ۵۷۳۳ ۵۷۰۰ ۵۴۴۵ ۵۳۲۶ قم

 ۳۵۹۵ ۷۲۹۶ ۷۲۲۷ ۸۱۱۵ ۱۴۸۵۳ ۷۷۳۰ كردستان
 ۶۰۶۹ ۱۳۶۰۷ ۱۲۸۲۸ ۱۲۴۳۲ ۱۲۹۶۶ ۱۱۵۳۷ كرمان
 ۵۴۱۰ ۱۱۳۸۷ ۱۰۷۶۹ ۱۱۰۸۲ ۱۸۰۸۲ ۱۱۳۷۴ كرمانشاه

 ۱۲۹۱ ۲۷۸۸ ۲۷۲۶ ۲۷۰۹ ۴۵۳۱ ۲۸۰۵ وبویراحمدكهگیلویه
 ۴۳۷۹ ۸۹۱۴ ۸۶۶۱ ۸۹۷۰ ۱۰۹۹۳ ۸۴۳۲ گلستان
 ۸۰۲۶ ۱۶۱۶۵ ۱۵۶۸۹ ۱۶۱۷۲ ۱۷۳۶۳ ۱۵۶۴۸ گیالن
 ۴۴۶۲ ۸۷۳۹ ۸۴۱۱ ۸۳۹۵ ۱۵۷۴۹ ۸۷۲۹ لرستان
 ۷۹۶۹ ۱۶۱۶۶ ۱۶۱۰۵ ۱۵۹۶۶ ۱۷۵۴۱ ۱۶۱۲۸ مازندران
 ۳۸۷۱ ۷۹۰۶ ۷۶۷۷ ۷۸۹۸ ۱۳۴۷۸ ۸۲۷۹ مركزی
 ۲۹۶۰ ۶۵۶۶ ۶۶۹۸ ۶۸۲۶ ۷۰۲۸ ۷۰۰۸ هرمزگان
 ۵۰۴۳ ۱۰۲۰۸ ۱۰۳۰۹ ۱۰۲۲۱ ۱۴۸۳۰ ۱۰۸۶۵ همدان
   ۲۲۳۵ ۴۷۰۷ ۴۵۶۹ ۴۶۳۵ ۶۵۰۱ ۴۹۸۰ یزد
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۱۳۹۷ - : والدت یکسالات  ثبتاقنونی هب  مهلترد  نسبت ثبت نمودار

۱۳۹۷ - : رمگ و میریکسال  اتثبت  اقنونی هب مهلترد سبت ثبت ن  نمودار

 یداد موارد است
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۱۳۹۷شاخصهای رمزکی والد ت و رمگ رد سال 
محدوده

مردگانسن میانگین سن در زمان والدت فرزند
میانه میانگین

زن مردزنمردمادرپدر
۱/۳۳۹/۲۸۶۳.۳۶۸.۳۶۹.۰۷۴.۰کل کشور
۳/۳۳۸/۲۸۶۵.۵۷۰.۴۷۲.۰۷۶.۵یشرقآذربایجان
۴/۳۲۷/۲۸۶۳.۱۶۸.۵۶۶.۵۷۶.۸غربیآذربایجان
۶/۳۲۱/۲۸۶۵.۷۶۹.۰۷۱.۰۷۶.۵اردبیل
۸/۳۳۲۹.۹۶۶.۴۷۱.۶۷۲.۰۷۷.۵اصفهان
۷/۳۳۲۹.۷۶۴.۰۷۰.۰۶۸.۰۷۶.۰البرز
۱/۳۴۲۹.۶۶۲.۳۶۴.۶۶۹.۵۷۲.۰ایالم
۴/۳۳۲۹.۴۵۹.۲۶۵.۲۷۰.۸۷۱.۰بوشهر
۲/۳۴۳۰.۴۶۵.۶۷۱.۱۶۸.۰۷۶.۰تهران
۲/۳۳۲۹.۱۶۱.۹۶۶.۸۷۱.۳۷۱.۸و بختیاریچهارمحال 

۵/۳۲۲۹.۰۶۴.۹۶۹.۴۷۷.۰۷۸.۵خراسان جنوبی
۷/۳۲۲۸.۵۶۳.۵۶۷.۶۷۰.۰۷۵.۰خراسان رضوی
۳۲۲۸.۳۶۲.۷۶۷.۳۶۶.۵۷۰.۰خراسان شمالی
۷/۳۲۲۸.۶۵۹.۰۶۴.۵۶۳.۰۷۰.۰خوزستان
۱/۳۳۲۸.۸۶۴.۶۶۹.۵۷۲.۵۷۷.۰زنجان
۲/۳۳۲۹.۳۶۶.۷۷۳.۴۷۳.۰۷۸.۰سمنان

۳۲۲۵.۴۴۸.۰۴۸.۳۵۰.۰۵۳.۰و بلوچستانسیستان 
۹/۳۳۲۹.۷۶۲.۳۶۶.۷۶۲.۰۷۵.۵فارس
۲/۳۳۲۸.۹۶۵.۳۷۰.۰۷۲.۵۷۹.۵قزوین
۳/۳۳۲۸.۹۶۵.۱۷۰.۸۶۹.۰۷۴.۵قم

۳۳.۴۲۹.۶۶۳.۵۶۸.۸۷۱.۵۷۵.۵كردستان
۵/۳۲۲۸.۹۵۹.۴۶۵.۳۶۳.۰۷۱.۰كرمان
۷/۳۳۲۹.۴۶۱.۸۶۶.۵۶۷.۰۷۱.۵كرمانشاه

۷/۳۳۲۹.۶۵۸.۸۶۱.۵۶۲.۸۷۲.۸و بویراحمدكهگیلویه 
۵/۳۱۲۷.۶۵۸.۴۶۳.۴۶۴.۵۷۰.۰گلستان
۳۳۲۹.۶۶۷.۳۷۳.۰۷۶.۰۷۵.۵گیالن
۳/۳۳۲۹.۱۶۲.۲۶۷.۸۶۲.۰۷۵.۰لرستان
۱/۳۳۲۹.۴۶۵.۵۷۰.۴۷۱.۰۷۶.۵مازندران
۷/۳۳۲۹.۴۶۶.۶۷۱.۹۷۴.۰۷۸.۳مركزی
۸/۳۲۲۸.۹۵۶.۰۶۱.۵۶۰.۳۷۳.۰هرمزگان
۷/۳۳۲۹.۰۶۳.۹۷۰.۱۷۱.۵۷۸.۰همدان
۷۴.۰۸۰.۸ ۹/۳۲۲۸.۹۶۶.۷۷۱.۸یزد
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 آمارهای 

 بازبینی شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با وجود آن که ثبت قانونی ازدواج و طالق با توجه به ابعاد حقوقی آن ای است. نظام ثبت ازدواج و طالق در ایران نظام پیچیده
ه عنوان بخشی غیردولتی رسد، در ایران دفاتر رسمی ازدواج و طالق بدر کشورهای دیگر در مراکز رسمی دولتی به انجام می

سازمان ثبت اسناد و امالک )بخشی از قؤه قضائیه( محسوب  ابعتاین دفاتر در نظام اداری ایران  دار این نقش هستند.عهده
 دنی )در ایران: ثبت احوال(مالمللی و قوانین ملی ثبت این دو رویداد بخشی از ثبت های بینکه برحسب توصیهحال آن،شوندمی

کند. ثبت احوال ایجاد میازدواج و طالق های ریزی نظام آمار حیاتی برای دریافت دادهبرنامه دررا هایی این خود دشواری است.
شود، چندان قابل کنترل نیست. برخی می یاتیحوارد نظام آمار  احوال بندی ثبت و کیفیت آمارهای حیاتی که از  ثبتزمان
که  برای انجام عقد ازدواج و تکمیل دفتر ثبت در منزل. عرف موجود :های اجتماعی مزید بر علت است. به عنوان نمونهویژگی
 شود.میدواج و طالق زونی انتأخیر در روند ثبت قا باعث
امکانی برای بهبود فرآیند ن، یه اکاز دفاتر رسمی الکترونیکی شده است. های ازدواج و طالقفرآیند دریافت داده ۱۳۹۵سال از 

لمداد قثبت احوال قانون  ۳۱تولید آمارهای ازدواج و طالق ایجاد نموده و ظرفیتی برای تسهیل فرآیند قانونی تمهید شده در ماده 
امکان احراز هویت عروس و داماد را برای سردفتر فراهم نموده و به حذف کاغذ از فرآیند تبادل داده منجر  ،عالوه بر آن. شودمی

 شده است. 
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های ورودی حذف امکان کنترل داده مشکلترین . مهمرا دچار مشکالتی نموده استاما در عین حال این اقدام نظام آمار حیاتی 
شد و امکان بررسی مجدد های کاغذی ازدواج و طالق به عنوان مستند ثبت بایگانی میاست. در گذشته اعالمیهبه سیستم 

عالوه بر آن که این امکان عمالً حذف شده است. وجود داشت. و محاسبٔه میزان خطای کاربران های وارد شده به سیستم داده
استفاده  یدیگر ترونیکی نکنند و از مساعدت افرادکدام به تکمیل فرم الشرایط سنی بسیاری از سردفتران موجب شده تا خود اق

قانون ثبت احوال  ۳۱دن دو بخش مهم از ماده معطل مان ،مشکل آخرشوند. کنند که به قاعده شامل مسؤولیت مدنی سردفتر نمی
به ادارٔه ثبت احوال  ازدواج و طالق هایمیهاقدام به تحویل اعال روز ۱۵هر اند حداکثر در این مادٔه قانونی سردفتران مکلف :است
هستند. با تغییر سطح تبادل داده از دفاتر و ادارات ثبت احوال به پایگاه اطالعاتی سازمان ثبت اسناد و امالک  دریافت رسیدو 

در پایگاه  ها و یا عدم ضبط آنو پایگاه اطالعات جمعیت کشور، مشخص نیست عواقب حقوقی تأخیر در ثبت و انتقال داده
 اطالعات جمعیت کشور متوجه چه کسی است.

الکترونیکی کردن فرآیند انتقال باعث کمرنگ شدن نقش نظارتی دوایر ثبت احوال در فرآیند ثبت ازدواج و طالق و تولید آمارهای 
ها ه ارتقاء کیفی دادههای ازدواج و طالق و احیاناً کمک بآن شده است. احیای این نقش نظارتی باعث اطالع از مشکالت داده

 خواهد شد. 
ثبت مطالعات انجام شده در  نیزالمللی و های بیناصول و توصیه دون توجه بهنکتٔه دیگر در نظام آمار حیاتی کشور آن است که ب

 ر گرفتهها در تولید آمارها مالک عمل قرا، تاریخ ثبت آنهاویدادرداد )وقوع( تاریخ رخ به جایدر سالیان گذشته احوال کشور، 
داد )وقوع( هایی مبتنی بر زمان رخاست. این رویکرد اشتباه حتی پس از ایجاد پایگاه اطالعات جمعیت کشور و دسترسی به داده

 ها استمرار یافته است. رویداد
مبتنی بر  آماری هایلوتصمیم گرفت تا ضمن استمرار رویٔه انتشار آمار برپایٔه تاریخ ثبت، جد ۱۳۹۶دفتر آمار جمعیتی از سال 

در اختیار مصرف کنندگان آمار حیاتی قرار دهد. اما این رویکرد در مورد رویدادهای تولید نموده و را نیز  هاویدادرداد تاریخ رخ
 .تأخیر در ثبت ازدواج و طالق )و البته به نوعی دیگر مرگ و میر( دچار مشکلی اساسی است:

درصد  ۲۰بیش از  ؛های دیرهنگام است. به تقریبثبتی ازدواج و طالق رویٔه تولید آمارهاترین عارضٔه وضعیت فعلی مهم
)گاهی این تأخیر بیش  شودداده با تأخیری بیش از یک ساله در پایگاه اطالعات جمعیت کشور ضبط میهای رخازدواج و طالق

های این دو رویداد تا زمان حل نی دادههای آماری کشور بازبیالمللی و نیازهای بین. از این رو برپایٔه توصیهاز چند دهه است(
 این مشکل الزامی خواهد بود. 

باعث تغییر در  روز پس از پایان دورٔه ساالنه انجام خواهد شد و طبعاً ۷۵ی ازدواج و طالق، (Revised data) هابازبینی داده
های امکان بررسی سری دادتاریخ رخو خ ثبت تاریها برحسب زمانی انتشار دادهگردد. هممیسالیان قبل منتشر شده های داده

 کند. نظران فراهم میچنان برای صاحبزمانی را هم
به بعد  ۱۳۹۲های ازدواج و طالق تنها از سال های فعلی پایگاه اطالعات جمعیت کشور، فرآیند بازبینی دادهبا توجه به امکان

 ۱۳۹۰اطالعات مربوط به ازدواج و طالق افراد که تا قبل از سال  افزودنمقدور است. با تکمیل بخش سببی و نسبی پایگاه و 
های قبل نیز گسترش داد و به ها را به سالتوان بازبینی دادهنویس و بر ظهر اسناد هویتی به انجام رسیده میبه صورت دست

 آمارهای دقیقی از تحوالت ازدواج و طالق ایرانیان دست یافت.
باید با توجه به جمعیت در  ادهای ازدواج و طالق نیز به مانند تمامی رویدادهای جمعیتی صرفاًروید بدیهی است بررسی روند

و  (net rates) خالص، (crude rates) های عمومیت رصد تغییرات میزانمعرض رویداد انجام شود. این به معنای ضرور
 به جای محاسبٔه رشد و کاهش نسبت تغییرات رویدادهاست.( refined rates)بازتعریف شده 
به شواهد انجام شود. به عنوان مثال، برخی متغیرهای دخیل در روند ازدواج و طالق ای باید با توجه های منطقههمچنین مقایسه

  ها با مناطق روستایی کشور قابل قیاس نیست.شهردر کالن
در نظر گرفته شده است. بدیهی ۱۳۹۷سال  ردیبهشتا ۱۵داد تا بازٔه ثبت از زمان رخ ،برای بازبینی آمارهای ازدواج و طالق

 افزوده خواهد شد.  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵های داده به ویژه در سالای بعدی بر تعداد ازدواج و طالق رخهاست در بازبینی
  روز پس از دوره( لحاظ شده است. ۶۰ماه )از ابتدای سال تا انتهای آبان ۱۳۹۷بازٔه ثبت برای رویدادهای سال 
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آمار بازبینی شده: ن   داده هب تفکیک استارخ   اهی تعداد ازدواج
۱۳۹۷نیمه اول ۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶ ۱۳۹۲حدودهم

۷۹۲۶۴۳۷۵۱۲۲۳۶۹۹۲۷۴۶۶۸۳۰۳۶۰۵۴۰۴۳۲۴۷۱۳کل کشور
۴۵۰۲۵۴۱۱۳۶۳۶۸۲۷۳۴۵۳۱۳۱۹۶۹۱۶۱۸۷شرقیآذربایجان
۳۶۹۹۵۳۵۵۵۴۳۲۲۱۲۳۰۸۹۲۲۸۵۹۸۱۳۶۴۵غربیآذربایجان
۱۷۷۹۰۱۶۲۶۰۱۴۸۸۶۱۳۴۳۰۱۲۷۳۰۷۰۱۱اردبیل
۴۵۱۴۲۴۲۵۲۷۳۸۹۶۹۳۵۴۶۴۳۲۱۴۵۱۶۴۶۶اصفهان
۲۰۰۰۲۱۹۲۸۶۱۷۹۸۹۱۷۷۹۶۱۵۸۶۰۸۶۰۵البرز
۶۴۰۶۵۷۹۶۵۷۸۰۵۶۲۴۵۰۳۴۲۶۸۴ایالم
۱۰۰۰۷۹۰۱۸۸۶۵۲۸۳۲۲۷۲۶۶۴۰۴۶بوشهر
۹۹۹۶۳۹۸۴۵۱۹۴۲۵۳۹۰۷۱۵۸۱۰۴۶۴۱۹۶۴تهران
۱۱۹۴۹۱۰۶۶۱۹۷۳۶۹۳۶۵۸۴۷۶۵۰۹۳و بختیاریچهارمحال 

۸۰۴۹۸۰۷۲۷۵۷۸۷۲۴۰۶۶۲۷۳۹۴۸یخراسان جنوب
۷۴۴۱۲۶۹۲۲۹۶۱۹۸۸۵۹۲۳۹۵۳۵۲۵۲۷۹۱۹خراسان رضوی
۱۱۵۵۸۱۰۴۷۰۹۷۳۲۹۴۰۲۹۰۸۳۴۸۷۵خراسان شمالی
۵۰۸۳۴۴۹۴۰۹۴۸۶۲۹۴۷۷۸۹۴۳۵۲۸۲۳۸۲۹خوزستان
۱۳۵۲۰۱۲۰۸۶۱۱۰۶۳۱۰۲۰۱۹۵۲۱۵۰۸۳زنجان
۵۵۸۲۵۳۸۳۴۷۳۱۴۲۳۵۳۹۴۹۲۱۲۲سمنان

۲۲۹۱۷۲۳۲۰۷۲۰۷۹۷۲۳۲۴۷۲۱۴۲۷۱۲۵۶۳و بلوچستانن سیستا
۴۷۱۵۱۴۴۵۲۲۴۲۳۵۳۴۰۶۲۹۳۵۰۴۵۲۰۲۵۵فارس
۱۲۹۹۱۱۱۴۸۲۱۰۷۸۶۱۰۱۶۳۹۳۱۷۴۸۰۴قزوین
۱۱۹۲۴۱۱۱۷۶۱۰۴۱۰۹۶۳۸۸۵۷۹۴۲۹۰قم

۱۹۷۱۴۱۹۳۵۱۱۷۱۱۴۱۶۵۵۵۱۵۳۱۶۷۰۵۲كردستان
۲۹۳۳۶۲۷۷۱۱۲۷۲۵۴۲۵۳۷۴۲۳۷۲۱۱۳۵۲۵كرمان
۲۲۹۲۱۲۱۹۴۸۲۰۲۹۷۱۹۰۶۳۱۷۱۴۴۹۸۹۰كرمانشاه

۷۶۱۱۷۱۷۳۶۹۹۷۷۴۹۵۶۴۷۵۴۱۰۵و بویراحمدكهگیلویه 
۲۰۷۴۲۱۹۵۲۹۱۷۹۴۳۱۷۶۴۰۱۵۹۹۴۸۷۰۰گلستان
۲۵۶۹۲۲۳۶۱۹۲۲۱۴۱۲۰۷۷۵۱۸۹۷۱۱۰۷۱۲گیالن
۲۲۰۱۳۲۰۶۵۴۱۹۴۲۱۱۸۳۸۷۱۶۳۸۹۹۵۳۲لرستان
۳۰۷۸۴۲۹۹۰۴۲۷۷۶۰۲۵۳۸۱۲۳۲۸۳۱۱۴۳۵مازندران
۱۴۱۳۵۱۳۰۵۳۱۲۲۱۹۱۱۰۰۲۹۶۲۴۵۰۷۲مركزی
۱۵۷۵۰۱۵۱۳۹۱۳۹۲۶۱۳۸۸۵۱۲۴۹۴۷۲۳۷هرمزگان
۲۱۷۴۰۲۰۱۷۰۱۷۸۵۷۱۶۶۷۲۱۴۹۹۹۸۲۹۷همدان
۹۹۸۸۹۲۴۷۸۹۷۴۸۱۵۲۷۲۶۹۳۷۶۷یزد
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آمار بازبینی شده: ن  اهی رخداده هب تفکیک استاتعداد طالق
۱۳۹۷نیمه اول ۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶محدوده
۱۶۸۴۲۲۱۷۵۲۵۵۱۷۳۷۶۷۱۷۴۳۹۲۱۷۶۹۲۲۸۴۰۱۶کل کشور
۸۰۲۸۸۵۹۵۸۲۷۸۸۴۰۸۹۱۰۷۴۴۱۵شرقیآذربایجان
۶۲۷۸۶۹۵۳۶۳۹۶۶۵۲۰۶۲۱۸۲۹۴۳غربیآذربایجان
۲۷۲۴۲۸۸۵۲۷۹۳۳۰۳۲۳۱۱۵۱۴۶۱اردبیل
۸۸۰۷۹۸۵۱۱۰۱۵۵۱۰۴۰۷۱۰۸۰۲۵۲۱۲اصفهان
۷۱۴۲۶۸۹۱۷۱۱۴۶۸۹۳۶۳۱۱۳۰۴۱البرز
۶۳۹۶۳۹۷۵۸۷۸۲۸۷۴۴۲۶ایالم
۲۲۱۰۱۹۴۵۱۹۸۳۱۹۸۰۱۹۱۲۸۷۶بوشهر
۳۴۳۳۸۳۵۶۹۹۳۵۹۷۲۳۶۶۸۸۳۶۹۰۱۱۷۷۳۳تهران
۱۲۵۴۱۲۹۲۱۳۰۹۱۲۹۴۱۴۰۳۶۷۸و بختیاریچهارمحال 

۹۷۰۱۰۲۳۱۱۴۰۱۲۲۰۱۲۱۱۶۱۴خراسان جنوبی
۱۸۱۵۹۱۸۶۹۰۱۷۷۶۱۱۶۶۴۴۱۶۱۹۰۸۱۶۳خراسان رضوی
۱۸۰۵۱۸۲۵۱۸۱۸۱۹۲۹۱۹۹۶۹۶۱خراسان شمالی
۸۸۷۹۸۸۰۳۸۴۰۴۸۸۹۹۹۲۲۷۴۳۹۶خوزستان
۲۰۴۲۲۲۰۸۲۲۶۵۲۳۹۶۲۴۸۱۱۱۹۱زنجان
۱۲۰۹۱۲۰۰۱۰۲۴۹۰۲۱۳۳۱۶۱۴سمنان

۱۹۵۹۱۹۸۱۱۹۳۳۱۹۹۹۱۸۵۴۸۷۸و بلوچستانسیستان 
۹۷۰۰۹۴۰۱۸۴۱۲۸۶۲۰۹۷۲۲۴۷۰۷فارس
۲۵۷۲۲۵۸۹۲۶۶۷۲۸۸۴۲۹۸۳۱۲۹۸قزوین
۲۶۱۷۳۱۵۷۳۰۲۸۳۲۶۲۳۱۳۲۱۴۲۶قم

۳۹۱۱۴۰۴۷۴۱۶۵۴۱۰۲۴۳۵۶۲۰۸۶كردستان
۴۲۳۴۴۹۵۸۵۱۰۷۵۳۰۵۵۲۶۰۲۵۰۴كرمان
۵۴۰۲۵۳۵۹۵۳۶۵۵۰۸۵۵۲۵۴۲۲۵۴كرمانشاه

۱۰۵۵۱۲۷۰۱۵۱۷۱۷۰۹۱۵۷۴۶۸۵و بویراحمدكهگیلویه 
۳۴۱۴۳۶۰۴۳۵۱۲۳۵۷۸۳۵۱۸۱۶۹۸گلستان
۶۷۰۵۷۱۷۴۷۰۶۳۶۶۶۰۶۶۵۶۳۰۱۸گیالن
۳۶۵۹۳۶۸۵۳۵۹۶۳۶۱۰۳۶۵۷۱۶۸۲لرستان
۷۶۶۶۷۵۲۳۸۰۲۳۸۰۷۴۸۱۱۴۳۶۱۹مازندران
۳۴۳۴۳۶۰۷۳۵۲۷۳۲۵۳۳۲۹۹۱۳۲۲مركزی
۲۵۵۹۲۹۷۴۲۹۹۶۲۸۳۴۲۸۰۹۱۳۲۵هرمزگان
۳۷۹۵۴۰۳۱۴۱۳۰۳۹۲۵۳۹۱۳۱۹۱۰همدان
۱۲۵۶۱۳۹۶۱۵۵۶۱۴۹۸۱۷۴۲۸۸۰یزد
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 های شاخص

و طالق ازدواج 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داده در یک دوره زمانی معین های( رخهای)طالقازدواج)طالق( عبارت است از تعداد ازدواج (crude rate)  میزان عمومی
 شود.ضرب می ۱۰۰۰همان دوره زمانی که در  در هسال( به جمعیت میان )معموالً

زمانی  داده در یک دورٔههای( رخهای)طالقعبارت است از تعداد ازدواج( refined rate)میزان ازدواج )طالق( بازتعریف شده 
شود. ضرب می ۱۰۰۰سال( به جمعیت هرگز ازدواج نکرده )زنان دارای همسر( در همان دوره زمانی که در  معین )معموالً

 ها تنها درانبندی استسه و رتبههای ازدواج و طالق مؤثر است، مقایآن که وضعیت و ساخت سنی جمعیت بر میزانبا توجه به 
کار در جدول ارائه شده در این گزارش، ساخت سنی جمعیت  این ایپذیر است که اثر ساخت سنی حذف گردد. برصورتی امکان

مقایسه و  ها در شرایط مساوی از نظر ساخت سنی جمعیتاستان ها شده است. از این روکشور جایگزین ساخت سنی استان
 اند. بندی شدهرتبه

ماه گذشته(  ۱۲ای )میزان رویدادها در های نقطههایی برای نظام آمار حیاتی، محاسبٔه میزاناصول و توصیه ۲۶۶برپایٔه بند 
های شود. میزانشدٔه طالق متأهالن در این بخش ارائه می های محاسبهبهترین ابزار برای ارزیابی وضعیت رویدادهاست. میزان

 های عمومی سایر رویدادها ارائه شده است.عمومی نیز در بخش بعدی به همراه میزان

ها هستند. میانگین نشان دهندٔه میزان متوسط مقدارهاست. میانه گر وضعیت توزیع دادهبیانشاخص مرکزی میانگین و میانه 
در زمان  هااماددها کمتر از چه مقدار هستند. به عنوان مثال، در استان تهران نیمی از درصد داده ۵۰ آن است که نیز نشان دهندٔه

سال  ۲۵های تهرانی نیز در زمان ازدواج خود سنی بیش از اند. نیمی از عروسسال سن داشته ۲۸اولین ازدواج خود بیش از 
 سال بوده است. ۳۳اند. این مقدار برای زنان سال داشته ۳۶ن کمتر از اند. در زمان طالق نیز نیمی از شوهراداشته

طول  یندهندٔه میانگاست و نشان القطها در زمان میانگین طول مدت ازدواج در زمان طالق نشان دهندٔه عمر متوسط ازدواج
است. به طور  های منجر به طالقدواجدوام ازدهندٔه  این شاخص به تعبیری نشان فاصلٔه تاریخ ازدواج تا تاریخ طالق است.

سال بوده است. ۱۱های منجر به طالق در استان تهران مثال، میانگین طول مدت ازدواج
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۱۳۹۶های میزان عمومی و میزان بازتعریف شدٔه ازدواج و طالق: سال شاخص  مقدار

محدوده
میزان 
عمومی 
ازدواج

میزان 
ازدواج 
بازتعریف 

شده

ها با رتبه استان
تاندارد سازی اس

برپایه ساختار سنی 
کشور

میزان 
عمومی 
طالق

میزان طالق 
 متاهالن

)بازتعریف شده(

ها با رتبه استان
استاندارد سازی 

برپایه ساختار سنی 
کشور

- ۴/۸ ۲/۲ - ۶/۶۳ ۶/۷ کل کشور
۱/۸۴/۷۵۷۳/۲۲/۸۱۳شرقیآذربایجان
۷/۸۹/۷۴۱۱۹/۱۱/۷۲۲غربیآذربایجان
۰/۱۰۳/۸۸۲۴/۲۹۱۱اردبیل
۵/۶۹/۵۷۲۴۲/۲۷/۷۱۲اصفهان
۹/۵۶/۴۴۲۹۳/۲۶/۸۸البرز
۶/۸۸/۶۱۲۶۵/۱۱/۶۲۶ایالم
۳/۶۰/۴۹۲۸۷/۱۸/۶۲۵بوشهر
۳/۶۴/۴۵۳۰۸/۲۴/۱۰۱تهران
۸/۸۳/۷۳۱۳۵/۱۶/۵۲۷و بختیاریچهارمحال 

۴/۸۷/۸۰۴۵/۱۸/۵۳۰خراسان جنوبی
۵/۸۹/۸۱۳۶/۲۵/۹۱۰سان رضویخرا

۵/۱۰۷/۹۳۱۳/۲۷/۸۱۸خراسان شمالی
۲/۹۳/۶۹۱۷۲۹/۷۲۱خوزستان
۹/۸۷/۸۳۵۳/۲۴/۸۱۷زنجان
۸/۵۴/۴۳۳۱۲۵/۷۲۰سمنان

۷/۷۰/۷۴۱۰۷/۰۲/۳۳۱و بلوچستانسیستان 
۳/۷۴/۶۰۲۱۲۸/۷۱۹فارس
۳/۷۶/۶۷۱۶۳/۲۳/۸۱۴قزوین
۲/۷۴/۶۹۱۴۶/۲۷/۹۵قم

۴/۹۲/۷۸۱۲۷/۲۹/۹۴كردستان
۷/۷۵/۶۴۱۸۷/۱۸/۶۲۴كرمان
۸/۸۴/۶۱۲۳۷/۲۵/۱۰۲كرمانشاه

۰/۹۴/۶۷۱۹۲/۲۱/۹۷و بویراحمدكهگیلویه 
۶/۸۲/۷۴۹۹/۱۱/۷۲۳گلستان
۵/۷۰/۵۶۲۷۶/۲۹۳گیالن
۳/۹۸/۷۲۱۵۱/۲۳/۸۱۵لرستان

۰/۷۴/۵۷۲۲۴/۲۳/۸۶درانمازن
۹/۶۳/۶۰۲۰۴/۲۴/۸۹مركزی
۰/۷۸/۵۴۲۵۶/۱۴/۶۲۸هرمزگان
۷/۸۱/۸۰۶۳/۲۲/۸۱۶همدان
۶/۶۳/۶۹۸۶/۱۸/۵۲۹یزد
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اهی فصلیمیزان طالق متاهالن رد بازه
محدوده

سال منتهی به ...یک
خرداد 
۱۳۹۵

شهریور 
۱۳۹۵

 آذر
۱۳۹۵

اسفند 
۱۳۹۵

رداد خ
۱۳۹۶

شهریور 
۱۳۹۶

 آذر
۱۳۹۶

اسفند 
۱۳۹۶

خرداد 
۱۳۹۷

شهریور 
۱۳۹۷

۹/۷۹/۷۰/۸۰/۸۰/۸۳/۸۴/۸۴/۸۲/۸۳/۸کل کشور
۶/۷۵/۷۵/۷۵/۷۵/۷۸/۷۰/۸۲/۸۹/۷۲/۸شرقیآذربایجان
۱/۷۱/۷۲/۷۲/۷۳/۷۴/۷۴/۷۱/۷۹/۶۹/۶غربیآذربایجان
۰/۸۲/۸۶/۸۷/۸۶/۸۹/۸۹/۸۰/۹۷/۸۹/۸اردبیل
۴/۷۴/۷۴/۷۳/۷۴/۷۶/۷۷/۷۸/۷۵/۷۶/۷اصفهان
۱/۹۳/۹۶/۹۴/۹۲/۹۰/۹۷/۸۶/۸۲/۸۴/۸البرز
۳/۵۲/۵۶/۵۴/۵۶/۵۹/۵۹/۵۲/۶۹/۵۱/۶ایالم
۲/۷۱/۷۲/۷۳/۷۱/۷۰/۷۲/۷۹/۶۷/۶۶/۶بوشهر
۷/۸۲/۹۵/۹۸/۹۰/۱۰۳/۱۰۴/۱۰۵/۱۰۲/۱۰۴/۱۰تهران
۲/۵۹/۴۰/۵۲/۵۰/۵۴/۵۶/۵۷/۵۷/۵۸/۵و بختیاریچهارمحال 

۹/۵۰/۶۱/۶۰/۶۷/۵۸/۵۹/۵۹/۵۸/۵۰/۶خراسان جنوبی
۳/۱۰۱/۱۰۲/۱۰۶/۹۳/۹۶/۹۵/۹۵/۹۲/۹۵/۹خراسان رضوی
۸/۷۳/۸۱/۸۱/۸۹/۷۱/۸۳/۸۷/۸۶/۸۹/۸خراسان شمالی
۲/۷۳/۷۴/۷۴/۷۳/۷۸/۷۰/۸۰/۸۷/۷۸/۷خوزستان
۷/۷۷/۷۸/۷۰/۸۰/۸۴/۸۳/۸۴/۸۲/۸۳/۸زنجان
۶/۵۴/۵۳/۵۱/۵۳/۵۳/۶۰/۷۵/۷۵/۷۵/۷سمنان

۳/۲۳/۲۳/۲۴/۲۵/۲۰/۳۲/۳۲/۳۲/۳۲/۳و بلوچستانسیستان 
۱/۶۹/۵۵/۶۶/۶۸/۶۱/۷۵/۷۸/۷۷/۷۰/۸فارس
۷/۷۷/۷۰/۸۱/۸۱/۸۴/۸۵/۸۴/۸۹/۷۹/۷قزوین
۹/۹۱/۱۰۳/۱۰۲/۱۰۰/۱۰۱/۱۰۹/۹۸/۹۴/۹۴/۹قم

۶/۹۳/۹۳/۹۲/۹۱/۹۴/۹۸/۹۰/۱۰۶/۹۱/۱۰كردستان
۴/۵۵/۵۸/۵۴/۶۵/۶۹/۶۰/۷۹/۶۶/۶۸/۶كرمان
۸/۱۰۴/۱۰۲/۱۰۰/۱۰۹/۹۴/۱۰۴/۱۰۵/۱۰۱/۱۰۷/۹كرمانشاه

۷/۸۰/۹۳/۹۵/۹۵/۹۵/۹۲/۹۲/۹۸/۸۶/۸و بویراحمدكهگیلویه 
۱/۷۱/۷۰/۷۰/۷۸/۶۱/۷۱/۷۱/۷۱/۷۱/۷گلستان
۵/۹۵/۹۳/۹۰/۹۸/۸۶/۸۹/۸۱/۹۹/۸۹/۸گیالن
۹/۷۲/۸۲/۸۰/۸۰/۸۰/۸۲/۸۳/۸۹/۷۰/۸لرستان
۳/۸۴/۸۳/۸۳/۸۳/۸۲/۸۶/۸۳/۸۰/۸۹/۷مازندران
۹/۸۷/۸۵/۸۱/۸۸/۷۹/۷۲/۸۴/۸۱/۸۸/۷مركزی
۶/۶۴/۶۴/۶۳/۶۲/۶۵/۶۵/۶۵/۶۳/۶۴/۶هرمزگان
۷/۸۵/۸۵/۸۲/۸۱/۸۲/۸۲/۸۲/۸۱/۸۱/۸همدان
۵/۵۴/۵۳/۵۹/۴۷/۴۱/۵۴/۵۸/۵۰/۶۰/۶یزد
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۱۳۹۷: سال های رمزکی ازدواجشاخص 
محدوده

سن ازدواج باراول سن ازدواج
میانهمیانگینمیانهمیانگین

عروسدداماعروسدامادعروسدامادعروسداماد
--۲/۲۹۴/۲۴۲۷۲۲۴/۲۷۲/۲۳کل کشور
۴/۲۹۵/۲۳۲۷۲۱۳/۲۷۲/۲۲۲۶۲۰شرقیآذربایجان
۴/۲۸۸/۲۳۲۶۲۲۷/۲۶۷/۲۲۲۶۲۱غربیآذربایجان
۹/۲۸۱/۲۳۲۷۲۱۲/۲۷۲/۲۲۲۶۲۰اردبیل
۸/۲۹۳/۲۵۲۸۲۳۱/۲۸۰/۲۴۲۷۲۳اصفهان
۸/۳۰۷/۲۶۲۹۲۵۹/۲۸۰/۲۵۲۸۲۴البرز
۰/۳۰۷/۲۵۲۸۲۵۸/۲۸۳/۲۵۲۸۲۴ایالم
۲/۲۹۱/۲۴۲۷۲۲۷/۲۷۴/۲۳۲۷۲۱بوشهر
۴/۳۱۴/۲۷۲۹۲۶۴/۲۹۷/۲۵۲۸۲۵تهران
۰/۲۹۷/۲۳۲۷۲۲۸/۲۷۲/۲۳۲۷۲۲و بختیاریچهارمحال 

۷/۲۶۱/۲۲۲۴۲۰۹/۲۴۵/۲۱۲۴۱۹خراسان جنوبی
۹/۲۷۶/۲۲۲۵۲۰۸/۲۵۲/۲۱۲۴۱۸خراسان رضوی
۴/۲۷۲/۲۲۲۵۲۰۴/۲۵۳/۲۱۲۴۱۹خراسان شمالی
۳/۲۸۵/۲۳۲۶۲۲۱/۲۷۹/۲۲۲۶۲۱خوزستان
۹/۲۸۲/۲۳۲۶۲۱۹/۲۶۱/۲۲۲۶۲۰زنجان
۷/۲۹۰/۲۵۲۷۲۳۵/۲۷۷/۲۳۲۷۲۳سمنان

۶/۲۵۱/۲۱۲۴۱۹۰/۲۵۸/۲۰۲۴۱۹و بلوچستانسیستان 
۰/۳۰۹/۲۴۲۸۲۳۶/۲۸۲/۲۴۵/۲۷۲۳فارس
۴/۲۹۲/۲۴۲۷۲۲۴/۲۷۱/۲۳۲۶۲۱قزوین
۸/۲۸۸/۲۳۵/۲۶۲۱۹/۲۶۵/۲۲۲۶۲۰قم

۴/۲۹۸/۲۴۲۷۲۳۲/۲۷۴/۲۳۲۶۲۲كردستان
۲/۲۸۶/۲۳۲۶۲۱۷/۲۶۷/۲۲۲۵۲۱كرمان
۵/۲۹۰/۲۵۲۸۲۳۹/۲۷۱/۲۴۲۷۲۳كرمانشاه

۴/۲۹۷/۲۴۲۸۲۳۳/۲۸۳/۲۴۲۸۲۳و بویراحمدكهگیلویه 
۸/۲۷۳/۲۳۲۶۲۱۲/۲۶۵/۲۲۲۵۲۰گلستان
۸/۲۹۹/۲۵۲۷۲۴۸/۲۷۶/۲۴۲۷۲۳گیالن
۸/۲۸۷/۲۳۲۷۲۲۵/۲۷۰/۲۳۲۶۲۲لرستان
۴/۳۰۷/۲۵۲۸۲۴۷/۲۷۲/۲۴۲۷۲۲مازندران
۹/۲۹۷/۲۴۲۷۲۳۶/۲۷۵/۲۳۲۷۲۲مركزی
۱/۲۷۸/۲۲۲۵۲۱۲/۲۶۳/۲۲۲۵۲۱هرمزگان
۴/۲۹۶/۲۳۲۷۲۲۷/۲۷۶/۲۲۲۶۲۱همدان
۱/۲۸۰/۲۳۲۶۲۱۷/۲۶۹/۲۱۲۶۲۱یزد
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۱۳۹۷: سال رمزکی طالق هایشاخص 
محدوده

میانگین طول مدت میانه  سن طالقمیانگین سن طالق
ازدواج در زمان  طالق زنشوهرزنشوهر

۹/۳۶۰/۳۲۰/۳۴۰/۳۰۱۰کل کشور
۸/۳۶۵/۳۱۰/۳۴۰/۳۱۹شرقیآذربایجان
۰/۳۶۱/۳۱۰/۳۳۵/۲۹۹غربیآذربایجان
۸/۳۴۵/۲۹۰/۳۲۰/۲۹۸اردبیل
۲/۳۸۵/۳۳۰/۳۶۰/۳۲۱۱اصفهان
۳/۳۹۶/۳۴۰/۳۶۰/۳۳۱۱البرز
۷/۳۴۱/۳۰۰/۳۴۰/۲۹۶ایالم
۸/۳۵۹/۳۰۰/۳۴۵/۲۹۹بوشهر
۰/۳۹۵/۳۴۰/۳۶۰/۳۳۱۱تهران
۳/۳۶۳/۳۱۰/۳۳۰/۲۹۹و بختیاریچهارمحال 

۶/۳۴۰/۳۰۰/۳۱۰/۲۸۷خراسان جنوبی
۶/۳۵۶/۳۰۰/۳۳۰/۳۰۹خراسان رضوی
۶/۳۴۸/۲۹۰/۳۲۵/۲۸۸خراسان شمالی
۶/۳۵۵/۳۰۰/۳۳۰/۲۹۹خوزستان
۵/۳۵۱/۳۰۰/۳۳۵/۲۸۸زنجان
۲/۳۷۳/۳۲۰/۳۴۰/۳۱۱۰سمنان

۱/۳۳۵/۲۸۰/۳۰۰/۲۶۸انو بلوچستسیستان 
۱/۳۷۸/۳۱۰/۳۵۰/۳۱۱۰فارس
۱/۳۶۰/۳۱۰/۳۴۰/۳۰۹قزوین
۶/۳۵۳/۳۰۰/۳۳۰/۲۹۹قم

۰/۳۵۲/۳۰۰/۳۲۵/۲۸۷كردستان
۱/۳۶۷/۳۱۰/۳۵۰/۳۲۹كرمان
۶/۳۵۹/۳۰۰/۳۴۰/۳۰۸كرمانشاه

۸/۳۵۶/۳۰۰/۳۴۰/۲۹۹و بویراحمدكهگیلویه 
۱/۳۵۶/۳۰۰/۳۲۰/۲۸۹گلستان
۱/۳۸۶/۳۳۰/۳۵۰/۳۲۱۲گیالن
۸/۳۴۷/۲۹۵/۳۲۰/۲۹۸لرستان
۰/۳۷۳/۳۲۰/۳۵۰/۳۱۱۰مازندران
۴/۳۶۱/۳۱۰/۳۴۰/۲۹۹مركزی
۱/۳۵۴/۳۰۰/۳۳۰/۲۹۹هرمزگان
۶/۳۵۱/۳۰۰/۳۴۰/۲۹۸همدان
۲/۳۶۲/۳۱۰/۳۵۰/۳۱۹یزد
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۱۳۹۶-ازدواج دلیل هب رمدان ت سکو محل جایی جاهب نمای     
داد ازدواج محاسبه شده است. مبنای تفاوت استان محل سکونت مرد و استان محل رخاین نما بر

 نظر شده است.مورد بوده صرف ۵۰جایی محل سکونت و ازدواج کمتر از بهاز مواردی که تعداد جا
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۱۳۹۶-جازدوا دلیل هب زان  ن سکوت محل جایی جاهب نمای     
داد ازدواج محاسبه شده است. و استان محل رخ زنمبنای تفاوت استان محل سکونت این نما بر

 نظر شده است.مورد بوده صرف ۵۰جایی محل سکونت و ازدواج کمتر از بهاز مواردی که تعداد جا
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 تغییراتروند 

 رویدادهای حیاتی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های ساالنه است. های رویدادها در بازهترین شیوه برای بررسی وضعیت تغییرات رویدادهای حیاتی، محاسبٔه میزانمتناسب
هر ماه با کنار گذاشتن  توانیم ،میزان رویدادهای حیاتی محاسبٔه یبراهایی برای نظام آمار حیاتی اصول و توصیه ۲۶۶برپایٔه بند 

 وه،یش نیحاضر( اقدام نمود. به ایا فصل مقدار )مربوط به ماه  نیترکردن آن با تازه نیگزیو جایا فصل ماه  نیتریمیمتناوب قد
 .دیآیماهه به دست م ۱۲ یبازه زمان نیآخر پایٔهبر یاتیح میزان رویداد

 های ساالنه با لحاظ جمعیت در معرض رویداد مطلع شد. ادهای حیاتی در بازهتوان از تغییرات میزان رویدبه این روش می
در یک سالٔه منتهی به شهریور  ۱۸به  ۱۳۹۶سالٔه منتهی به شهریور در یک ۲/۱۹به عنوان مثال، میزان عمومی والدت کشور از 

 تنزل یافته است.  ۱۳۹۷
محاسبٔه تغییرات با استفاده از  ان محسوسی بهرجحای( های نقطه)استفاده از میزانست بررسی تغییرات به این شیوه بدیهی ا

 تعداد رویدادهای حیاتی )محاسبٔه تغییرات عددی رویداد بدون توجه به جمعیت در معرض( دارد.
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 اهی فصلییزان عمومی والدت رد بازهتغییرات م 

 محدوده
 سال منتهی به ...یک

خرداد 
۱۳۹۵ 

شهریور 
۱۳۹۵ 

 آذر
۱۳۹۵ 

اسفند 
۱۳۹۵ 

خرداد 
۱۳۹۶ 

شهریور 
۱۳۹۶ 

 ذرآ
۱۳۹۶ 

اسفند 
۱۳۹۶ 

خرداد 
۱۳۹۷ 

شهریور 
۱۳۹۷ 

 ۰/۱۸ ۴/۱۸ ۸/۱۸ ۱/۱۹ ۲/۱۹ ۵/۱۹ ۶/۱۹ ۸/۱۹ ۰/۲۰ ۳/۲۰ کل کشور
 ۳/۱۶ ۷/۱۶ ۱/۱۷ ۵/۱۷ ۵/۱۷ ۸/۱۷ ۹/۱۷ ۱/۱۸ ۳/۱۸ ۷/۱۸ شرقیآذربایجان
 ۹/۱۸ ۶/۱۹ ۸/۱۹ ۲/۲۰ ۳/۲۰ ۵/۲۰ ۷/۲۰ ۱/۲۱ ۶/۲۱ ۱/۲۲ غربیآذربایجان
 ۹/۱۷ ۲/۱۸ ۶/۱۸ ۸/۱۸ ۸/۱۸ ۳/۱۹ ۵/۱۹ ۱/۲۰ ۴/۲۰ ۹/۲۰ اردبیل
 ۴/۱۵ ۸/۱۵ ۲/۱۶ ۵/۱۶ ۷/۱۶ ۹/۱۶ ۰/۱۷ ۲/۱۷ ۳/۱۷ ۵/۱۷ اصفهان
 ۸/۱۳ ۴/۱۴ ۹/۱۴ ۲/۱۵ ۳/۱۵ ۳/۱۵ ۴/۱۵ ۵/۱۵ ۸/۱۵ ۱/۱۶ البرز
 ۰/۱۸ ۰/۱۸ ۳/۱۸ ۴/۱۸ ۴/۱۸ ۴/۱۸ ۴/۱۸ ۵/۱۸ ۶/۱۸ ۰/۱۹ ایالم
 ۸/۱۷ ۳/۱۸ ۹/۱۸ ۴/۱۹ ۸/۱۹ ۱/۲۰ ۳/۲۰ ۱/۲۰ ۰/۲۰ ۱/۲۰ بوشهر
 ۶/۱۴ ۰/۱۵ ۵/۱۵ ۷/۱۵ ۸/۱۵ ۰/۱۶ ۰/۱۶ ۱/۱۶ ۲/۱۶ ۴/۱۶ تهران
 ۴/۲۰ ۸/۲۰ ۳/۲۱ ۶/۲۱ ۹/۲۱ ۵/۲۲ ۶/۲۲ ۰/۲۳ ۲/۲۳ ۴/۲۳ و بختیاریچهارمحال 

 ۵/۲۱ ۳/۲۲ ۸/۲۲ ۳/۲۳ ۶/۲۳ ۸/۲۳ ۱/۲۴ ۵/۲۴ ۹/۲۴ ۴/۲۵ خراسان جنوبی
 ۹/۲۱ ۵/۲۲ ۱/۲۳ ۵/۲۳ ۶/۲۳ ۹/۲۳ ۰/۲۴ ۵/۲۴ ۹/۲۴ ۳/۲۵ خراسان رضوی
 ۱/۲۰ ۸/۲۰ ۴/۲۱ ۰/۲۲ ۹/۲۱ ۲/۲۲ ۳/۲۲ ۶/۲۲ ۷/۲۲ ۸/۲۲ خراسان شمالی
 ۳/۲۴ ۴/۲۴ ۵/۲۴ ۵/۲۴ ۲/۲۴ ۲/۲۴ ۴/۲۴ ۵/۲۴ ۴/۲۴ ۷/۲۴ خوزستان
 ۹/۱۷ ۴/۱۸ ۰/۱۹ ۳/۱۹ ۴/۱۹ ۵/۱۹ ۵/۱۹ ۷/۱۹ ۰/۲۰ ۳/۲۰ زنجان
 ۴/۱۴ ۷/۱۴ ۲/۱۵ ۶/۱۵ ۶/۱۵ ۹/۱۵ ۸/۱۵ ۰/۱۶ ۱/۱۶ ۲/۱۶ سمنان

 ۵/۳۴ ۷/۳۴ ۹/۳۴ ۹/۳۴ ۶/۳۴ ۱/۳۵ ۵/۳۵ ۲/۳۶ ۹/۳۶ ۸/۳۷ لوچستانو بسیستان 
 ۷/۱۶ ۲/۱۷ ۶/۱۷ ۰/۱۸ ۲/۱۸ ۴/۱۸ ۵/۱۸ ۶/۱۸ ۸/۱۸ ۰/۱۹ فارس
 ۴/۱۵ ۹/۱۵ ۴/۱۶ ۵/۱۶ ۷/۱۶ ۸/۱۶ ۲/۱۷ ۶/۱۷ ۱/۱۸ ۷/۱۸ قزوین
 ۱/۲۰ ۶/۲۰ ۲/۲۱ ۸/۲۱ ۳/۲۲ ۷/۲۲ ۷/۲۲ ۸/۲۲ ۹/۲۲ ۳/۲۳ قم

 ۸/۱۷ ۱/۱۸ ۴/۱۸ ۷/۱۸ ۶/۱۸ ۷/۱۸ ۸/۱۸ ۹/۱۸ ۱/۱۹ ۷/۱۹ كردستان
 ۸/۱۸ ۱/۱۹ ۵/۱۹ ۸/۱۹ ۱/۲۰ ۷/۲۰ ۰/۲۱ ۱/۲۱ ۳/۲۱ ۵/۲۱ كرمان
 ۰/۱۶ ۷/۱۶ ۱/۱۷ ۵/۱۷ ۶/۱۷ ۵/۱۷ ۷/۱۷ ۸/۱۷ ۰/۱۸ ۴/۱۸ كرمانشاه

 ۱/۲۰ ۶/۲۰ ۰/۲۱ ۵/۲۱ ۹/۲۱ ۵/۲۲ ۰/۲۳ ۵/۲۳ ۵/۲۳ ۹/۲۳ و بویراحمدكهگیلویه 
 ۹/۲۰ ۴/۲۱ ۰/۲۲ ۰/۲۲ ۲/۲۲ ۵/۲۲ ۵/۲۲ ۰/۲۳ ۲/۲۳ ۸/۲۳ گلستان
 ۰/۱۱ ۳/۱۱ ۵/۱۱ ۶/۱۱ ۷/۱۱ ۸/۱۱ ۹/۱۱ ۹/۱۱ ۰/۱۲ ۳/۱۲ گیالن
 ۰/۱۹ ۵/۱۹ ۷/۱۹ ۲/۲۰ ۳/۲۰ ۵/۲۰ ۸/۲۰ ۱/۲۱ ۳/۲۱ ۶/۲۱ لرستان
 ۵/۱۲ ۸/۱۲ ۳/۱۳ ۵/۱۳ ۶/۱۳ ۸/۱۳ ۹/۱۳ ۰/۱۴ ۰/۱۴ ۴/۱۴ مازندران
 ۹/۱۳ ۳/۱۴ ۸/۱۴ ۲/۱۵ ۳/۱۵ ۵/۱۵ ۷/۱۵ ۹/۱۵ ۲/۱۶ ۷/۱۶ مركزی
 ۷/۲۱ ۱/۲۲ ۹/۲۲ ۵/۲۳ ۸/۲۳ ۶/۲۴ ۶/۲۴ ۵/۲۴ ۶/۲۴ ۷/۲۴ گانهرمز

 ۲/۱۷ ۶/۱۷ ۰/۱۸ ۴/۱۸ ۴/۱۸ ۸/۱۸ ۱/۱۹ ۵/۱۹ ۹/۱۹ ۲/۲۰ همدان
 ۲/۲۱ ۹/۲۱ ۵/۲۲ ۹/۲۲ ۲/۲۳ ۴/۲۳ ۶/۲۳ ۶/۲۳ ۸/۲۳ ۱/۲۴ یزد
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 اهی فصلیتغییرات میزان عمومی رمگ رد بازه
 محدوده

 سال منتهی به ...یک
خرداد 
۱۳۹۵ 

ر شهریو
۱۳۹۵ 

 آذر
۱۳۹۵ 

اسفند 
۱۳۹۵ 

خرداد 
۱۳۹۶ 

شهریور 
۱۳۹۶ 

 آذر
۱۳۹۶ 

اسفند 
۱۳۹۶ 

خرداد 
۱۳۹۷ 

شهریور 
۱۳۹۷ 

 ۸/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ کل کشور
 ۶/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۷/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۷/۵ ۶/۵ ۶/۵ شرقیآذربایجان
 ۵/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۶/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۴/۴ ۴/۴ غربیآذربایجان

 ۲/۵ ۱/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۰/۵ ۱/۵ ردبیلا
 ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۶/۴ اصفهان
 ۶/۳ ۶/۳ ۵/۳ ۴/۳ ۶/۳ ۶/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۶/۳ ۵/۳ البرز
 ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۳/۴ ۴/۴ ۵/۴ ۴/۴ ۴/۴ ایالم
 ۶/۳ ۶/۳ ۸/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ بوشهر
 ۵/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۳/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ تهران
 ۳/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۹/۴ ۹/۶ و بختیاریچهارمحال 

 ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۸/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۹/۴ ۱/۵ ۹/۴ ۰/۵ خراسان جنوبی
 ۹/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۹/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۹/۴ ۹/۴ ۸/۴ ۸/۴ خراسان رضوی
 ۴/۵ ۲/۵ ۳/۵ ۲/۵ ۱/۵ ۰/۵ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ خراسان شمالی
 ۳/۴ ۳/۴ ۴/۴ ۳/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۳/۴ ۲/۴ خوزستان
 ۹/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۸/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۸/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۰/۵ زنجان
 ۹/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ سمنان

 ۲/۵ ۳/۵ ۵/۵ ۴/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۵/۵ ۲/۵ ۳/۵ و بلوچستانسیستان 
 ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ فارس
 ۶/۴ ۵/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۸/۴ قزوین
 ۹/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ قم

 ۴/۴ ۴/۴ ۵/۴ ۵/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۵/۴ ۶/۴ ۵/۴ ۷/۴ كردستان
 ۳/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۱/۴ ۱/۴ كرمان
 ۹/۵ ۸/۵ ۸/۵ ۷/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۴/۵ ۴/۵ كرمانشاه

 ۹/۳ ۸/۳ ۹/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۹/۳ ۸/۳ ۹/۳ ۹/۳ ۸/۳ و بویراحمدكهگیلویه 
 ۸/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ گلستان
 ۴/۶ ۴/۶ ۴/۶ ۳/۶ ۳/۶ ۲/۶ ۲/۶ ۲/۶ ۲/۶ ۴/۶ گیالن
 ۰/۵ ۹/۴ ۰/۵ ۹/۴ ۹/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ لرستان
 ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ ۹/۴ مازندران
 ۶/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۶/۵ ۵/۵ مركزی
 ۶/۳ ۶/۳ ۷/۳ ۶/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۸/۳ ۰/۴ ۹/۳ ۰/۴ هرمزگان
 ۰/۶ ۸/۵ ۹/۵ ۸/۵ ۸/۵ ۹/۵ ۹/۵ ۹/۵ ۸/۵ ۸/۵ همدان
 ۳/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۳/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۲/۴ یزد
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اهی فصلیتغییرات میزان عمومی ازدواج رد بازه
محدوده

سال منتهی به ...یک
خرداد 
۱۳۹۵

شهریور 
۱۳۹۵

 رآذ
۱۳۹۵

اسفند 
۱۳۹۵

خرداد 
۱۳۹۶

شهریور 
۱۳۹۶

 آذر
۱۳۹۶

اسفند 
۱۳۹۶

خرداد 
۱۳۹۷

شهریور 
۱۳۹۷

۴/۸۶/۸۶/۸۴/۸۱/۸۳/۸۹/۷۷/۷۵/۷۲/۷کل کشور
۱/۹۳/۹۱/۹۸/۸۴/۸۵/۸۳/۸۱/۸۸/۷۴/۷شرقیآذربایجان
۶/۹۶/۹۶/۹۴/۹۱/۹۱/۹۸/۸۷/۸۵/۸۳/۸غربیآذربایجان
۱/۱۱۲/۱۱۸/۱۰۵/۱۰۰/۱۰۴/۱۰۱/۱۰۰/۱۰۷/۹۱/۹اردبیل
۴/۷۴/۷۳/۷۱/۷۷/۶۰/۷۷/۶۵/۶۴/۶۹/۵اصفهان
۷/۶۰/۷۰/۷۸/۶۴/۶۴/۶۲/۶۹/۵۸/۵۵/۵البرز
۷/۹۸/۹۸/۹۷/۹۴/۹۴/۹۱/۹۷/۸۵/۸۱/۸ایالم
۳/۷۵/۷۴/۷۳/۷۸/۶۰/۷۷/۶۳/۶۰/۶۹/۵بوشهر
۴/۶۰/۷۰/۷۰/۷۸/۶۸/۶۵/۶۳/۶۱/۶۸/۵تهران
۰/۱۰۵/۱۰۲/۱۰۸/۹۷/۹۶/۹۱/۹۹/۸۸/۸۲/۸و بختیاریچهارمحال 

۸/۹۸/۹۸/۹۴/۹۹/۸۱/۹۷/۸۴/۸۳/۸۹/۷خراسان جنوبی
۶/۹۷/۹۷/۹۵/۹۱/۹۲/۹۸/۸۵/۸۴/۸۱/۸خراسان رضوی
۹/۱۰۰/۱۱۹/۱۰۷/۱۰۶/۱۰۰/۱۱۷/۱۰۵/۱۰۲/۱۰۸/۹خراسان شمالی
۹/۹۱/۱۰۱/۱۰۱/۱۰۸/۹۰/۱۰۷/۹۲/۹۲/۹۸/۸خوزستان
۸/۹۹/۹۷/۹۶/۹۲/۹۶/۹۳/۹۹/۸۶/۸۱/۸زنجان
۸/۶۸/۶۷/۶۳/۶۰/۶۲/۶۰/۶۸/۵۸/۵۵/۵سمنان

۶/۶۲/۷۸/۷۰/۸۹/۷۱/۸۹/۷۷/۷۶/۷۸/۷و بلوچستانسیستان 
۴/۸۶/۸۶/۸۴/۸۱/۸۱/۸۸/۷۳/۷۲/۷۷/۶فارس
۳/۸۶/۸۵/۸۱/۸۷/۷۹/۷۶/۷۴/۷۲/۷۷/۶قزوین
۵/۸۵/۸۵/۸۲/۸۷/۷۸/۷۵/۷۲/۷۹/۶۶/۶قم

۵/۱۰۴/۱۰۳/۱۰۲/۱۰۰/۱۰۱/۱۰۶/۹۴/۹۲/۹۰/۹كردستان
۶/۷۰/۸۲/۸۲/۸۰/۸۳/۸۰/۸۸/۷۶/۷۲/۷كرمان
۹/۹۹/۹۹/۹۷/۹۴/۹۶/۹۱/۹۸/۸۸/۸۵/۸كرمانشاه

۵/۹۲/۱۰۱/۱۰۴/۱۰۱/۱۰۴/۱۰۷/۹۰/۹۸/۸۳/۸بویراحمدو كهگیلویه 
۴/۹۶/۹۷/۹۴/۹۱/۹۳/۹۹/۸۶/۸۵/۸۱/۸گلستان
۳/۸۶/۸۵/۸۲/۸۸/۷۰/۸۶/۷۵/۷۵/۷۰/۷گیالن
۳/۱۰۵/۱۰۵/۱۰۳/۱۰۰/۱۰۲/۱۰۷/۹۳/۹۴/۹۸/۸لرستان
۲/۸۲/۸۱/۸۷/۷۳/۷۵/۷۲/۷۰/۷۸/۶۵/۶مازندران

۲/۸۳/۸۱/۸۷/۷۲/۷۵/۷۱/۷۹/۶۷/۶۲/۶كزیمر
۳/۷۶/۷۸/۷۸/۷۶/۷۶/۷۴/۷۰/۷۹/۶۶/۶هرمزگان
۶/۹۹/۹۸/۹۶/۹۲/۹۳/۹۰/۹۷/۸۶/۸۰/۸همدان
۸/۷۸/۷۷/۷۵/۷۱/۷۲/۷۹/۶۶/۶۵/۶۰/۶یزد
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اهی فصلیرد بازه تغییرات میزان عمومی طالق  
محدوده

..سال منتهی به .یک
خرداد 
۱۳۹۵

شهریور 
۱۳۹۵

 آذر
۱۳۹۵

اسفند 
۱۳۹۵

خرداد 
۱۳۹۶

شهریور 
۱۳۹۶

 آذر
۱۳۹۶

اسفند 
۱۳۹۶

خرداد 
۱۳۹۷

شهریور 
۱۳۹۷

۱/۲۱/۲۱/۲۱/۲۱/۲۲/۲۲/۲۲/۲۲/۲۲/۲کل کشور
۱/۲۱/۲۱/۲۱/۲۱/۲۲/۲۳/۲۳/۲۲/۲۳/۲شرقیآذربایجان
۹/۱۹/۱۹/۱۹/۱۹/۱۰/۲۰/۲۹/۱۸/۱۸/۱غربیآذربایجان
۱/۲۲/۲۳/۲۳/۲۳/۲۴/۲۴/۲۵/۲۴/۲۴/۲اردبیل
۱/۲۱/۲۱/۲۰/۲۱/۲۱/۲۱/۲۲/۲۱/۲۱/۲اصفهان
۵/۲۵/۲۶/۲۵/۲۵/۲۵/۲۴/۲۴/۲۳/۲۳/۲البرز
۳/۱۳/۱۳/۱۳/۱۴/۱۴/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵/۱ایالم
۷/۱۷/۱۷/۱۷/۱۷/۱۷/۱۷/۱۷/۱۶/۱۶/۱بوشهر
۳/۲۵/۲۶/۲۷/۲۷/۲۸/۲۸/۲۹/۲۸/۲۸/۲تهران
۳/۱۳/۱۳/۱۳/۱۳/۱۴/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵/۱و بختیاریچهارمحال 

۵/۱۶/۱۶/۱۶/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵/۱۶/۱خراسان جنوبی
۸/۲۷/۲۷/۲۶/۲۵/۲۶/۲۶/۲۶/۲۵/۲۶/۲خراسان رضوی
۱/۲۲/۲۱/۲۱/۲۱/۲۲/۲۲/۲۳/۲۳/۲۴/۲خراسان شمالی
۷/۱۸/۱۸/۱۸/۱۸/۱۹/۱۰/۲۰/۲۹/۱۹/۱خوزستان
۱/۲۱/۲۱/۲۲/۲۲/۲۳/۲۳/۲۳/۲۳/۲۳/۲زنجان
۵/۱۴/۱۴/۱۳/۱۴/۱۶/۱۸/۱۰/۲۰/۲۰/۲سمنان

۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۵/۰۶/۰۷/۰۷/۰۷/۰۷/۰و بلوچستانسیستان 
۶/۱۵/۱۷/۱۷/۱۸/۱۸/۱۰/۲۰/۲۰/۲۱/۲فارس
۱/۲۱/۲۲/۲۲/۲۳/۲۴/۲۴/۲۴/۲۲/۲۲/۲قزوین
۶/۲۷/۲۸/۲۷/۲۷/۲۷/۲۷/۲۶/۲۵/۲۵/۲قم

۶/۲۵/۲۵/۲۵/۲۵/۲۵/۲۶/۲۷/۲۶/۲۷/۲كردستان
۳/۱۴/۱۴/۱۶/۱۶/۱۷/۱۸/۱۷/۱۷/۱۷/۱كرمان
۷/۲۶/۲۶/۲۵/۲۵/۲۶/۲۷/۲۷/۲۶/۲۵/۲كرمانشاه

۰/۲۱/۲۲/۲۳/۲۳/۲۳/۲۲/۲۲/۲۱/۲۱/۲بویراحمدو كهگیلویه 
۹/۱۹/۱۸/۱۸/۱۸/۱۹/۱۹/۱۹/۱۹/۱۹/۱گلستان
۷/۲۷/۲۷/۲۶/۲۵/۲۵/۲۶/۲۶/۲۶/۲۶/۲گیالن
۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۱/۲۱/۲۰/۲۰/۲لرستان
۴/۲۴/۲۴/۲۴/۲۴/۲۴/۲۵/۲۴/۲۴/۲۳/۲مازندران
۵/۲۴/۲۳/۲۲/۲۲/۲۲/۲۳/۲۴/۲۳/۲۲/۲مركزی
۶/۱۵/۱۵/۱۵/۱۵/۱۶/۱۶/۱۶/۱۶/۱۶/۱هرمزگان
۴/۲۳/۲۳/۲۲/۲۲/۲۳/۲۲/۲۳/۲۲/۲۳/۲همدان
۵/۱۵/۱۴/۱۳/۱۳/۱۴/۱۵/۱۶/۱۶/۱۶/۱یزد
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دالیل مرگ و میر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های ، ایرانیان بیش از هر چیز دیگر به دلیل بیماری۱۳۹۶های مرگ و میر پایگاه اطالعات جمعیت کشور در سال برپایٔه داده
 های دستگاه تنفسی اختصاص دارد.ها و تومورها و پس از آن بیماریروند. رتبٔه بعدی به سرطانقلبی و عروقی از دنیا می

  های عفونی و انگلی.دارد به حوادث غیرعمدی )نظیر سوانح رانندگی( و بیماریشندگی اختصاص های بعدی ک  رتبه
 در نمودارها برحسب درصد است. مقدار

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايالم
بوشهر
تهران
چهارمحال وبختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان وبلوچستان
س
فار

قزوين
قم كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه وبويراحمد
گلستان
گيالن
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد

بیماری های قلبی و عروقی سرطان ها و تومورها بیماری های دستگاه تنفسی
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۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

۱۰۰
قي
شر
ن 
جا
باي
آذر

بي
غر
ن 
جا
باي
آذر

يل
ردب
ا

ان
صفه

ا

برز
ال

الم
اي

شهر
بو

ران
ته

ري
تيا
بخ
ل و

حا
ارم
چه

بي
جنو

ن 
سا
خرا

وي
رض

ن 
سا
خرا

لي
شما

ن 
سا
خرا

ان
ست
خوز ان
نج
ز

ان
سمن

ان
ست
وچ
وبل
ن 
ستا

سي

س
فار

ين
قزو قم

ان
ست
كرد

ان
كرم

شاه
مان
كر

مد
اح
وير
 وب
ويه
گيل

كه

ان
ست
گل

الن
گي

ان
ست
لر

ران
زند

ما

زي
مرك

ان
مزگ

هر

دان
هم يزد

بیماری های قلبی و عروقی سرطان ها و تومورها بیماری های دستگاه تنفسی

حوادث غیرعمدی بیماری های عفونی و انگلی
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 م

پیمایش ملی طالق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از وظایف سازمان ثبت  سراسر کشور و انتشار آن یآمار انسان هیو ته یآورجمعبرحسب بند ز ماده یک قانون ثبت احوال کشور، 
 شود. احوال کشور محسوب می

گیری توأم با ثبت نیز یکی از های نمونهعالوه بر تولید آمارهای حیاتی و آمار مهاجرت برپایٔه نظام ثبت احوال، انجام طرح
 راهبردهای اساسی نظام آمارهای حیاتی است. 

های سالمندی و نیز تولید گیری زاد و ولد، ویژگیهای نمونههایی به دهٔه هفتاد شمسی و انجام طرحانجام چنین طرح قٔهساب
چنان مورد توجه دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت )به گردد. چنین رویکردی همآمارهای تفصیلی ازدواج و طالق بازمی
های جامعه به آمارهای با توجه به نیاز. از این رو طراحی پیمایش ملی ازدواج و طالق عنوان آژانس آمار حیاتی کشور( هست

شورای  نود و هفتمبه استناد مصوبٔه شمارٔه یک نشست  ،تفصیلی این دو رویداد مورد توجه قرار گرفت. موج اول پیمایش ملی
زمان با ثبت ازدواج مشارکت همکاران استانی همو با  راحی شدطاجتماعی کشور در دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت 

 . گردیدها )به جز تهران( تکمیل گری از زوجین در مراکز استانهای طرح از طریق پرسشو طالق، پرسشنامه
های بعدی این پیمایش هر سه سال به انجام خواهد رسید. ضمن آن که به شورای راهبردی ریزی انجام شده موجبرپایٔه برنامه

 های استان خود به انجام برسانند.های مشابهی را در شهرستانشود، پیمایشها پیشنهاد مییت استانجمع
ها فراهم و بعد از اتمام پیمایش مطالعات کیفی و کمی به اتکای این در اجرای موج اول تالش شده تا امکان دسترسی به نمونه

 ریزی شود.ها برنامهنمونه
اطالعات،  یجمع آور یو اعتبار ابزارها ییایپا ی، بررسحجم نمونه نییتعبرای  لوتی، دو مرحله پاایشموج اول پیم یاجراقبل از 

 .به انجام رسیدنقاط ضعف و اشکاالت  ییو زمان و شناسا نهیهز دنمونه، برآور ینمودن روش جمع آور یینها
. در انجام شدزن و مرد  ازاما جداگانه زمان هم گریاز طریق پرسش هاپرسشنامه لیتکمها، در موج اول پیمایش در مراکز استان

.  است نشده لیتکم یاعنوان پرسشنامه چیهر دو، به ه ایاز آنان و  کیهر  یبه جا لیصورت عدم حضور زن و مرد و حضور وک
.استدهش لیکمشوهر( ت ایحاضر )زن  ریفرد غ یبرا یاپرسشنامه د،در محل حضور داشتن نیاز زوج یکیکه   یدر صورت  نیهمچن

ها در دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت به اتمام رسیده و ادیت آمایی پرسشنامه( داده۱۳۹۷ماه در حال حاضر )پایان آذر
 ها در حال انجام است. موضوعی داده

 دهد. گزارش حاضر مختصری از نتایج توصیفی اولیٔه پیمایش طالق ارائه می
منتشر خواهد  ۱۳۹۸ام شده نتایج تحلیلی و تبیینی مختلف پیمایش در قالب نشریات پیاپی تا پایان بهار ریزی انجبرپایٔه برنامه

 نظران قرار خواهد گرفت.گران و صاحبتر در اختیار پژوهشهای عمیقهای پیمایش برای بررسیشد. بدیهی است داده
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شروع

شکل گیری ایده موضوع طرح تفصیلی ازدواج و طالق 
در دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت 

بررسی مطالعات داخلی و 
خارجی در زمینه ازدواج و 

طالق 

استخراج سواالت و متغیرهای 
مورد عالقه 

تهیه نسخه اولیه پرسشنامه 

ر برگزاری جلسات متعدد و بازنگری د
ساختار سواالت پرسشنامه 

آماده سازی پرسشنامه آزمایشی و اجرای آن با 
در دفتر Roll playاستفاده از تکنیک 

تکمیل آزمایشی پرسشنامه ازدواج و طالق در 
دفترخانه طالق و آزمایشگاه ازدواج 

نهایی کردن پرسشنامه

لی تهیه دستور العمل  طرح تفصی
ازدواج و طالق 

پیمایش      نمای رماحل ارجایی
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برگزاری جلسه آموزش و پرسش و 
پاسخ  برای استان ها

اجرای فاز پایلوت در مراکز استان ها 
و ادارات  منتخب

ارسال پرسشنامه های تکمیل شده از 
مراکز استان ها به دفتر آمار 

انجام بازبینی 

آیا پرسشنامه نیاز به تماس تلفنی 
دارد؟ 

داده آمایی پرسشنامه

ادیت موضوعی پرسشنامه 

آیا نیاز به مراجعه به نسخٔه کاغذی
پرسشنامه هست؟

اتمام کار

تماس مجدد با شخص 

 پرسش شونده 
 خیربله

مراجعه به نسخه کاغذي 
 و بررسي

 بله

 خیر
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طالق پیمایشی موج اول ارجااستانها رد  کل ثبت احوال ت مشارکت ادارازگارش 
تعداد نمونهاستان

های تعداد پرسشنامه
تکمیل شده

زمان شروع 
عملیات میدانی

خاتمه زمان 
 عملیات میدانی

۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶مهر ۲۱۲۲۱۲آذربایجان شرقی 
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۹۹۹۰یآذربايجان غرب

۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶یور شهر۷۰۹۳اردبيل
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۲۳۶۲۶۰اصفهان
۱۳۹۷تیر ۱۳۹۶شهریور ۲۷۸۲۷۹البرز
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶مهر ۳۹۵۳ايالم

۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶مهر ۵۰۶۲بوشهر
۷۸۵۰تهران

۱۳۹۶اسفند ۱۳۹۶مهر ۵۰۴۶یچهارمحال و بختيار
۱۳۹۶ بهمن۱۳۹۶شهریور ۵۰۵۰خراسان جنوبی
۱۳۹۷مرداد ۱۳۹۶آبان ۴۳۰۴۳۰خراسان رضوی
۱۳۹۷فروردین ۱۳۹۶مهر ۵۰۵۴خراسان شمالی

۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶شهریور ۱۲۰۱۳۳خوزستان
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۶۷۵۹زنجان
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۵۰۴۸سمنان

۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶شهریور ۵۰۵۰سيستان و بلوچستان
۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶شهریور ۱۷۸۱۷۹فارس
۱۳۹۶اسفند ۱۳۹۶شهریور ۷۱۷۱قزوين

۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶مهر ۱۵۲۸۰قم
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۶۰۵۶كردستان
۱۳۹۷فروردین ۱۳۹۶شهریور ۸۶۹۶كرمان

۱۳۹۶اسفند ۱۳۹۶شهریور ۱۴۶۱۴۴كرمانشاه
۱۳۹۶ی د۱۳۹۶شهریور ۵۰۴۲كهگيلويه و بويراحمد

۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۶۰۷۲گلستان
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۱۵۴۱۵۲گيالن

۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۵۳۵۱لرستان
۱۳۹۷تیر ۱۳۹۶شهریور ۶۵۱۴۰مازندران

۱۳۹۷اردیبهشت۱۳۹۶شهریور ۸۰۸۵یمركز
۱۳۹۷شهریور ۱۳۹۶شهریور ۶۵۵۴هرمزگان
۱۳۹۶بهمن ۱۳۹۶شهریور ۹۴۹۴همدان
۱۳۹۶اسفند ۱۳۹۶اسفند ۶۰۶۲یزد
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 مقدمه
غلط و تفسیر  نگری و ارائهسطحی گرها به عنوان عناصر آگاهی بخشی عمومی به بحث طالق در برخی موارد نشاننگاه رسانه

از جامعه به ویژه  هاییرسد در بخشبه نظر میو ...  رکوردزنی طالق، شیوع طالقبا اصرار بر این رویکرد در فرجام ست. هاداده
 ایم.جا از ازدواج شدهزمان هراس نابهو همطالق زدایی از قبح تر شاهدنسل جوان

های این پیمایش بسیاری از زوجین های جاری نیز بیشتر معطوف به کاهش عددی طالق است. حال آن که برپایٔه دادهتالش
 اند.یی جز طالق نیافتهاوران برای بسیاری از زوجین نسخهاند و مشمطلقه به اجبار و از سر ناچاری تن به طالق داده

همسر در اثر طالق در جمعیت کشور )نتایج سرشماری عمومی هزار مرد بی ۴۰۰هزار زن و  ۷۱۲رسد با توجه به وجود به نظر می
ایجاد این رویداد و های درک بهتر ویژگیداده در جامعه به تر رویدادهای طالق رخ(، بررسی تفصیلی۱۳۹۵نفوس و مسکن 

 کمک نماید.ان شتسهیل ازدواج مجددیا زندگی  در ادارٔه آنان توانمندسازیهایی برای رویه
گاهی عمومی و  ریشٔه بسیاری از مشکالت جامعٔه ما توان گفت:به استناد نتایج پیمایش ملی طالق می در حوزٔه طالق کمبود آ

یف زوجین از طالق و توصیف آنان از زندگی خود بیش از آن که متکی به تجارب زیسته تعر هاست. دالیل طالق،دادن به کلیشهتن
سان شده است و یی هماهای اجتماعی و تبلیغات رسانههایی است که در تعاملتابعی از کلیشه اجتماعی و فردی باشد، و آگاهی
 های قویم فردی. نماید تا تصمیمهای اجتماعی میمد شکالت زندگی نیز بیشتر بر ساختٔهیافته برای نجات از م راه حل 

گسیختگی زندگی را در سنین نوجوانی و جوانی اند که از هم شوربختانه در نیمی از موارد زن و شوهر صاحب فرزند )فرزندانی(
 کنند. می تجربه

 گویانسن پاسخ
سال بوده است. این رقم برای زنان  ۲۹ان ازدواج دوم و در زم ۲۵گو دراین طرح در زمان ازدواج اول میانگین سن مردان پاسخ

اوت میانگین سن زنان در ازدواج مجدد نسبت به ازدواج اول باالتر از مردان است.فاست. به وضوح ت ۲۷و  ۲۱به ترتیب 
. است)مردان بزرگتر( سال  ۵میانگین  تفاوت سنی زوجین در زمان ازدواج  

 سال( ۲۹ بیشینهسال و ۵یک سال، میانه  کمینهن است.) درصد از موارد مرد بزرگتر از ز ۷۹
 سال( ۱۰سال و بیشینه  ۳سال، میانه  ۱درصد  موارد، زن بزرگتر از مرد است.) کمینه  ۱۸

اند. سال سن داشته ۳۳سال است. نیمی از مردان کمتر از  ۵/۳۱و برای زنان  ۵/۳۵گو در زمان طالق میانگین سن مردان پاسخ
سال و در میان  ۱۷گویان مرد ترین سن در میان پاسخاند )میانٔه سنی(. کمسال بوده ۳۱پاسخگو در سنی کمتر از نیمی از زنان 

 سال بوده است. ۹زنان 

 گویانتحصیالت پاسخ
 اند.درصد آنان نیز بیسواد بوده ۲التحصیل بودند. درصد آنان فارغ ۸۹در حال تحصیل و  گویاندرصد پاسخ ۹

 ۵، درصد لیسانس ۱۶ درصد فوق دیپلم، ۷درصد دیپلم،  ۳۸درصد از پاسخگویان کمتر از دیپلم، ۳۴به تقریب مدرک تحصیلی 
 بوده است. درصد فوق لیسانس و باالتر 

 اند.تهسان داشدرصد زوجین تحصیالت هم ۴
است. نسبت همسران با تفاوت دو سطح در میزان درصد موارد تفاوت میزان تحصیالت در حد یک سطح تحصیلی بوده ۵۵در 

 اند.درصد آنان نیز بیش از دو سطح تفاوت در میزان تحصیالت داشته ۱۹درصد بوده و  ۲۲تحصیالت 
تحصیالت زن میزان درصد از موارد  ۳۶( و در ۶ح یک تا درصد از موارد تحصیالت مرد بیشتر از زن )با تفاوت سط ۶۰در 

 تفاوت سطح یک و دو( است.با بیشتر از مرد )

 گویانخاسپ زیستگاه
درصد( ساکن منزل پدری زوج یا زوجه،  ۱۴درصد مستأجر و بقیه ) ۵۶اند. گو ساکن مسکن ملکی بودهدرصد همسران پاسخ ۳۰
 اند.های سازمانی و نظایر آن بودهخانه
متر،  ۷۵تا  ۵۱درصد بین  ۳۵متر، برای  ۵۰ها کمتر از درصد خانواده ۱۲احت محل زندگی در ازدواج در حال ابطال برای مس
 است.متر بوده ۱۰۰درصد موارد بیش از  ۲۳متر و در  ۱۰۰تا  ۷۶درصد  ۳۰
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درصد مردان و  ۱۸کن خواهند شد. درصد زنان، پس از طالق در خانٔه پدری سا ۶۷درصد مردان و  ۵۲گویان، بنا به اظهار پاسخ
 درصد زنان در خانٔه استیجاری ساکن خواهند شد. ۲۰درصد مردان و  ۲۵درصد زنان پس از طالق در خانٔه ملکی و  ۸

درصد از کل زنان پس از طالق با شخص دیگری ) اعم از والدین فرزندان و ... ( زندگی خواهند  ۸۴درصد از کل مردان و  ۶۴
 این بین: از کرد. 
 این افراد با والدین خود زندگی خواهند کرد.درصد  ۷۱
 درصد زنان با فرزند یا فرزندان خود ۱۸درصد مردان و  ۱۶
 درصد زنان توأمان با والدین و فرزندان خود زندگی خواهند کرد. ۸درصد مردان و  ۵
رقم برای زنان کمتر از نیم درصد کنند. این درصد از این مردان، پس از طالق با همسر جدید و یا همسران قبلی خود زندگی می ۴

 .است
 

 گویانوضعیت فعالیت پاسخ
گویان محصل یا دانشجو اند. نسبت پاسخدار بودهدرصد زنان خانه ۴۳اند. بوده گو شاغلدرصد زنان پاسخ ۲۶درصد مردان و  ۸۳

 باشد.درصد می ۷و برای زنان  ۱برای مردان 
 

 گویاندرآمد پاسخ
 ۱۵ میلیون و ۲تا  ۱درصد بین  ۴۰میلیون تومان،  ۱کمتر از  یمدآدرصد از مردان در ۴۵اظهارات پاسخگویان مرد،  پایٔهبر

 مد دارند.آمیلیون در ماه در ۲درصد بیش از 
 

 گویاننسبت خانوادگی پاسخ
گویان هیچ رابطٔه درصد پاسخ ۷۳درصد آنان خویشاوند دور هستند.  ۱۵گو خویشاوند نزدیک و درصد همسران پاسخ ۱۲

 اند.خویشاوندی نداشته
 

 ازدواج گیرندٔهتصمیم
بدون تأیید  درصد زنان ۱۹درصد مردان و  ۱۸اند )گیرندٔه ازدواج بودهدرصد زنان، خود تصمیم ۶۶گو و درصد از مردان پاسخ ۷۳

 اند.یا سایر بزرگان فامیل بودهدرصد زنان، پدر و مادر  ۳۴درصد مردان و  ۲۷گیرندٔه ازدواج برای خانواده(. تصمیم
ای به مدت کمتر از شش ماه )با تایید و بدون تایید خانواده(، رابطه انددرصد مواردی که زوجین خود انتخاب کننده بوده ۶۹در 

 اند.داشته
خورد اتفاقی درصد از همسران حاصل بر ۱۲اند. آشنایی درصد همسران با معرفی آشنایان و بستگان با یکدیگر آشنا شده ۷۰

گویان اند. دلیل آشنایی سایر پاسخدرصد در فضای مجازی آشنا شده ۲درصد در دانشگاه،  ۳درصد در محل کار،  ۵است. 
 بوده است. همانی و یا محفل دوستانهیم ،های آموزشی، تورهای گردشگریآشنایی در کالسهمسایگی، 

 
 گویانتعداد فرزندان پاسخ

 فرزند  ۲درصد آنان صاحب  ۱۸ها صاحب یک فرزند، درصد خانواده ۳۳است. درصد بوده ۴۲ند های بدون فرزتعداد خانواده
  اند.فرزند و بیشتر بوده ۳درصد صاحب  ۶و 
 

 تجربٔه گسست زندگی
درصد زنان  ۱درصد مردان و  ۸گویی به پایان ازدواج اول خود رسیده بودند. پاسخ زماندرصد زنان در  ۸۷درصد مردان و  ۸۶

 اند.دومین گسست زندگی خود بوده در حال تجربٔه
 درصد فوت همسر بوده است.  ۱۱ در و طالق  ،علت از هم گسیختگی ازدواج قبلی درصد از کل موارد ۸۱در 
 اند.از ازدواج قبلی صاحب فرزند نشده هانآدرصد از  ۵۱و  اندودهبرزند درصد از این افراد از ازدواج قبلی صاحب ف ۴۹
 



 
 52صفحه 

  اظهارات پاسخگویان پایٔهگذران زمان بر نحؤه
 ساعت یا کمتر به گفتگو با همسر خود اختصاص داده اند. ۲گویان روزانه درصد از پاسخ ۸۶
 اند.سر خود اختصاص دادهگویان روزانه کمتر از یک ساعت در روز به گفتگو با همدرصد از پاسخ ۳۷

 اند.گویان به تلویزیون دسترسی داشتهتمامی پاسخ
 درصد آنان به ماهواره دسترسی دارند. ۵۷
درصد زوجین توامان دسترسی مستمر به اینترنت  ۳۲درصد زنان دسترسی مستمر به اینترنت دارند.  ۴۶درصد مردان و  ۴۷

 دارند.
 و به موبایل هوشمند یا تبلت دسترسی دارند.گدرصد زنان پاسخ ۷۰درصد مردان و  ۷۲
 

 استفاده از خدمات مشاوره
 درصد از کل افراد قبل از ازدواج برای انتخاب همسر و تصمیم به ازدواج از خدمات مشاوره استفاده کرده اند.  ۳۳
بار به مشاوره   ۳موارد بیش از  درصد از این ۲۹درصد از موارد افراد پس از بروز اختالف به مشاور مراجعه کرده اند که  ۶۲در 

 مورد مراجعه کرده اند!( ۸درصد از موارد بیش از  ۲۵بار، ۸اند)به طور متوسط همراجعه کرد
 بی نتیجه بوده است.  درصد از موارد، بزرگان فامیل اقدام به اصالح رابطه زن و شوهر کرده اند که عمالً ۵۷در 
 

 متقاضی طالق
 ۵۰اند. سهم درخواست طالق توافقی درصد زنان تقاضای طالق نموده ۳۸اند. در اضی طالق بودهدرصد موارد مردان متق ۱۲در 

 درصد بوده است.
درصد از موارد، متقاضی طالق زنان  ۵۳درصد از زنان حق طالق داشته اند. از این تعداد زنان، در ۱۸از تعداد کل زنان پاسخگو، 

 وافقی بوده است. تبه صورت طالق درخواست درصد  ۴۶بوده و در 
 

 مهریه
مورد  ۱۱سکه، در  ۴۰۰تا  ۲۰۱درصد موارد میزان مهریه  ۲۱سکه بوده است. در  ۲۰۰تا  ۱درصد موارد  ۶۰میزان مهریه در 

مواردی که مهریه مقادیر نقدی یا اموال غیرمنقول و... بوده سکه بوده است.  ۶۰۰درصد موارد بیش از  ۸سکه و در  ۶۰۰تا  ۴۰۱
 .رش لحاظ نشده استدر این گزا

 سکه بوده است. ۳۰۰۰گویان یک سکه و بیشترین آن کمترین میزان مهریه به اظهار پاسخ
سکه بوده است )میانه(. بیشترین فراوانی )نما(  ۱۲۱ها کمتراز درصد مهریه ۵۰سکه بوده است.  ۲۵۴میانگین مهریٔه تعیین شده 

 سکه است. ۱۱۴مربوط به عدد 
تقاضای دریافت مهریه ندارند. برخی از دالیل این آنان درصد  ۵۶ .تقاضای دریافت مهریه دارند گوپاسخ ندرصد از زنا ۴۴تنها 

عدم استطاعت مالی /  بذل مهریه در ازای گرفتن حضانت فرزند /بذل مهریه در ازای طالق عبارت است از: گویاندسته از پاسخ
 زوج 

 
 تجربٔه طالق در خانواده

 است.  ابقه داشتهس گویاناسخپ هایانوادهخطالق در  دویدار، درصد از موارد ۴۹در 
 

 جنسی رضایت از رابطٔه
درصد موارد با وجود رضایت مرد، همسر  ۲۸اند. در درصد موارد هم زن و هم شوهر از رابطٔه جنسی خود رضایت داشته ۲۹در 

اند. اضی اما مردان ناراضی بودهدرصد موارد زنان از زندگی جنسی خود ر ۱۵وی از رابطٔه جنسی خود رضایت نداشته است. در 
 اند.درصد موارد زن و شوهر هر دو عدم رضایت خود را در این زمینه ابراز داشته ۲۹در 
 طالق دوران عقد(ر یک سقف را تجربه نکرده بودند )درصد از زوجین زندگی زی ۱۳
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 تصمیم به ازدواج مجدد
گویی تصمیم درصد مردان در زمان پاسخ ۴۲درصد زنان و  ۴۶دارند.  درصد مردان تصمیم به از دواج مجدد ۵۷درصد زنان و  ۵۱

 اند.به ازدواج مجدد نداشته

 پشیمانی از طالق
درصد مردان از طالق خود پشیمان بودند. ۲۳درصد زنان و  ۹در زمان ثبت طالق 

 گویاندالیل پشیمانی از  طالق از منظر پاسخ
 ساله ۳۱مرد  –ساله  ۲۶همسرم و زندگی ام را دوست دارم/  مرد 

 ساله ۲۶به خاطر مادرم طالق گرفتم تا مهر طالق شناسنامه را به وی نشان دهم . /مرد 
 ساله ۲۹از روی اجبار مجبور به طالق زنم شدم /مرد 

 ساله ۴۴به خاطر فرزندانم ناراحتم/مرد، 
 ساله ۳۵شاید اگر کمی دو طرف گذشت و بخشش داشتند اینطور نمیشد/مرد، 

 ساله ۲۸روی دختر یک خانواده بازی شد/مرد با آب
 ساله ۲۹همسرم مشکل نداشت، بیشتر پدرش با طالق موافق بود/مرد 

ساله ۲۹حاضر به جدایی نبودم/مرد  زندگی ام را دوست داشتم، اگر همسرم قبول میکرد که با من زندگی کند
 ساله ۳۸اعتیاد داشتم، همسرم به پای من سوخت/  مرد 

 ساله ۲۳است او راضی شدم/مرد به خاطر درخو
 ساله ۲۲چون زندگیم خراب شد، مثل شخصی هستم که در کما است، نمیتوانم تصمیم بگیرم/مرد 

 ساله ۳۵مرد را گوش مالی بدهم که دیگر این کار را نکند)علت طالق: خیانت مرد(/ زن 
 ساله ۲۵به خاطر فرزندم پشیمانم ولی مجبورم/زن 

 ساله ۳۴ارم/زن زندگی و همسرم را دوست د
 ساله ۳۱شاید از روی بچگی تصمیم گرفته باشم/ زن 

 ساله ۳۰مشکل از خانواده همسرم بود/  زن 
 ساله ۳۰خواست همسرم بود/ زن 

 ساله ۲۲شاید فرصت میدادیم راهی پیدا می شد/ زن 
 ساله ۳۸به خاطر حرف مردم/ زن 

 ساله ۳۷ری داشته باشد/ زن چون فکر میکنم ممکن است خواستگار دیگری باشد و مشکل دیگ
 ساله ۲۶اگر معتاد نبود جدا نمیشدم/ زن 

 ساله ۲۲برای یک خانم سخت است، ای کاش اینطور نمیشد/ زن 

 نگویاتوصیف طالق از منظر پاسخ
 ساله ۵۵طالق، آخرین راه حل زندگی است/ زن، 
 ساله ۳۲بعد از طالق احساس آرامش دارم/زن، 

ساله ۳۳جدا بشی/زن،  را هم گذاشتند که اگر فرد غیر قابل تحمل باشد، طالق ازدواج را گذاشتند،
 ساله ۳۷ها /مرد، رهایی از شر و بدی

 ساله ۳۷ ی زندگی/مرد،ترین حادثهانگیزطالق، نفرت
 ساله ۵۳طالق، از هم پاشیدن زندگی و فرزندان/ زن، 

 راحت شدن از مشکالت/ زن
 یاد/ مردخوب نیست ولی پیش می

 د مرگ عزیزی است. با وجودی که زندگی خوبی نداشتم برایم سخت بود/زنمانن
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 طالق واجب است/ زن وقتی عشق و تفاهم نیست،
 ساله ۲۲گرداند. / زن، آید ولی گاهی ضروری است و دو نفر را به زندگی واقعی خود برمیای به نظر نمیکار پسندیده
 ساله ۲۵ید با اطمینان و تصمیم قطعی اتفاق بیافتد./ زن، ای بد است ولی باای خوب و برای عدهبرای عده

 شوهر معتاد ساله، ۲۳شه/ زن،بیند ولی حداقل بچه با عزت و آبرو بزرگ میبا طالق، زن در جامعه آسیب می
 ساله ۳۴ترین واقعه بعد از فوت عزیزان/ مرد،تلخ

 /زن ، آرامش روحی و روانی نداشتم. طالق، رهایی بخش استدر خانه
 ساله ۳۳طالق، گاهی یک راهکار برای فرار از وضعیت اسفناک موجود است/ زن،

 ساله ۳۰طالق، راه حل نجات از دعواهای پیاپی است /مرد، 
 ساله ۲۳های روزمره است/ مرد، طالق، نجات زن و شوهر از تنش

 ساله ۳۱خانمانی است /زن، طالق، باعث جدایی و بی
 ساله ۲۷است/ زن،  دوامطالق، پایان زندگی بی

 ساله ۲۸طالق بسیار سخت بود. برای نجات همسرم از دست خانواده خودم این کار را کردم/ مرد،
 ساله ۲۹ی خدایی پیش نیاید/ مرد، ی ننگ است. امیدوارم برای هیچ بندهطالق، یک لکه

 ساله ۳۷ترسم. /زن، میخوب نیست. خودم راضی نیستم. چون بیمار است مجبورم. از این کلمه  طالق، اصالً 
 رود /زندر زندگی، دوست داشتن خیلی مهم است. زندگی من یک طرفه بود. عمرم دارد هدر می

 ساله ۳۱هایش باعث جدایی ما شد /مرد، اند. با دخالتای نبود. دو تا از دخترانش طالق گرفتهطالق، آفت است. پدر همسرم انسان فهمیده
 ساله ۴۹شود /مرد، ب انسان جدا میبسیار تلخ است. یک تکه از قل

ی زندگی نتیجه باشد، طالق بد نیست. راهی برای ادامهزندگی بهتر، تالش کرده باشی و بیی طالقی که عجوالنه نباشدو برای ادامه
 بهتر است /زن

 ساله ۷۱دنیا /مرد،  ترین حاللی زیاد درمان کردم. در مورد جوانان زشتاست که با هزینهدر مورد خودم مثل یک بیماری
 پایان است /متعددیک پایان تلخ،  بهتر از تلخی بی

 ساله ۶۵افرادی مثل من جدا بشوند بهتر است. به خاطر اخالق بد من، همسرم بدبخت شده است /مرد، 
 ساله ۳۰در این مملکت بدترین اتفاق برای یک زن /زن، 

 ساله ۳۰بالی /زن، از قفس آزاد شدن و سبک
 ساله ۳۰بد بود. آبرو و حیثیت مرا برد. زیر سوال رفتم /زن،  طالق خیلی

 ساله ۴۸ی روحی و دیدگاه بدی از ازدواج برای دخترانم به وجود آمده /زن، ضربه
 شود /زنطالق عاقبتی جز بدبختی ندارد. اما گاهی مجبوریم تن به آن بدهیم. مشکالت زنان چند برابر می

 داروی تلخ /زن
 چیز دنیاست /زن بهترین و بدترین

 ریزد /زنهم میخیلی بد است. روح و روان را به
 برای زوجین راحتی و برای فرزندان ناراحتی است /مرد

 حال /مردام تا بهبدترین اتفاق زندگی
 باشد. چه برسد به طالق /مرداز نظر من ازدواج امری نادرست می

چیز اعتقاد نداشت. ولی باید به فکر کار باشم. چون ست که به هیچطالق خوب نیست. برای من آزاد شدن از دست فرد معتاد ا
 درآمدی ندارم /زن

 شود /زنطالق خیلی بد است. دیدگاه مردم به آدم عوض می
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  رمداندالیل اربازی طالق:
 گویان برآورد شده است.های پاسخطراحی شده و دالیل از تحلیل پاسخ بازاین بخش پرسشنامه به صورت 

  فراوانی دلیل ردیف  فراوانی  لیلد ردیف
 ۴ درخواست مهریه ۴۲  ۴۸۶ عدم تفاهم )اخالقی و رفتاری( ۱
 ۴ زندانی بودن  ۴۳  ۱۴۶ هادخالت خانواده ۲

   زوجیناختالف  ۳
 )مذهبی، فرهنگی ، روانی، شخصتی، سلیقه(

 ۴ طالق توافقی ۴۴  ۱۱۱

 ۴ مشکل مسکن ۴۵  ۷۲ عدم عالقه  ۴
 ۴ به خانواده اش همسروابستگی  ۴۶  ۷۰ ناسازگاری ۵
 ۴ دزد بودن همسر ۴۷  ۶۷ مشکالت مالی ۶
 ۴ آبروریزی ۴۸  ۴۷ سوء ظن ۷
 ۴ پنهان کاری ۴۹  ۴۱ عدم تمکین زن ۸
 ۴ عدم حرف شنوی همسر ۵۰  ۳۵  اعتیاد ۹

 ۳ برآورده نشدن خواسته های زوجین  ۵۱  ۳۲ خیانت ۱۰
 ۳ شتیبانی خانواده همسرعدم پ ۵۲  ۳۰ سرد مزاجی همسر ۱۱
 ۲ دوران عقد طوالنی ۵۳  ۲۹ پرخاشگری زن ۱۲
 ۲ اهل تفریح نبودن ۵۴  ۲۸ منزل عدم توجه زن به امور ۱۳
 ۲ توسط همسربهداشت عدم رعایت  ۵۵  ۲۸ توقع بیش از اندازه همسر ۱۴
 ۲ بی مسئولیتی خودم ۵۶  ۲۵ بیکاری ۱۵
 ۲ هم چشمی همسرو  چشم ۵۷  ۲۴ اختالف سن) کم و زیاد( ۱۶
 ۲ مشکالت خودم ۵۸  ۲۴ ستقالل طلبی همسرا ۱۷
 ۲ عدم توانایی در پرداخت نفقه  ۵۹  ۲۱ بچه دار نشدن  ۱۸

های شبکهگذران بیش از حد وقت در  ۱۹
 ۲ عدم توجه به زن ۶۰  ۲۱ اجتماعی 

 ۲ مرد به خانواده همسر عدم توجه  ۶۱  ۱۹ بیماری جسمانی همسر ۲۰
 ۲ همسرتوسط عدم رعایت حجاب  ۶۲  ۱۷ ف طبقاتیاختال ۲۱
 ۲ عدم قناعت اقتصادی زن ۶۳  ۱۶ گویی  همسردروغ ۲۲
 ۲ ایشان می خواهد برای خودش آزاد باشد ۶۴  ۱۵ توسط زندرخواست طالق  ۲۳
 ۲ نشوز ۶۵  ۱۵ همسر فساد اخالقی ۲۴
 ۲ ورشکستگی ۶۶  ۱۱ اختالف نظر در تعیین محل سکونت ۲۵
 ۱ قهر کردن و ترک خانواده ۶۷  ۱۱ بینی همسر دهن ۲۶
 ۱ فوت فرزند همسرم از ازدواج اول ۶۸  ۱۳ توسط همسر ضرب و شتم ۲۷
 ۱ از کارافتادگی مرد ۶۹  ۸ از منزل همسربدون اجازه خروج  ۲۸

 ۸ فحاشی ۲۹
 

۷۰ 
تواند فراموش اشتباه کردم در گذشته و همسرم نمی

 ۱ کند

 ۱ اعتماد به نفس پایین  ۷۱  ۷ ازدواج تحمیلی ۳۰
 ۱ شودبدون من همسرم خوشبخت می ۷۲  ۷ های همسررفاقت ۳۱
 ۱ به خاطر گرفتن حقوق بازنشستگی مادرش ۷۳  ۶ ازدواج مجدد ۳۲
 ۱ به دلیل فروش انگشتر درگیر شدیم ۷۴  ۶ عدم داشتن صبر و گذشت ۳۳
 ۱ بیرون کردن مرد از خانه ۷۵  ۶ مهاجرت ۳۴
 ۱ پدرم مجبورم کرده طالق بدم  ۷۶  ۶ شخصیت عدم ثبات ۳۵
 ۱ خانه نشین شدن مرد ۷۷  ۶ عدم رضایت از ظاهر همسر ۳۶
 ۱ زن ساالری خانواده زوجه و انتقال آن به زوجه ۷۸  ۶ بی توجهی به بچه ۳۷
 ۱ فقط برای رو کم کنی خانواده همسرم طالق می گیرم ۷۹  ۵ وجود فرزند همسر ۳۸
     ۵  وسواسبه ابتالی همسر  ۳۹
     ۴ انتخاب اشتباه ۴۰
     ۴ بی احترامی به یکدیگر یا خانواده ها ۴۱
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 زان  ندالیل اربازی طالق:
 گویان برآورد شده است.های پاسخطراحی شده و دالیل از تحلیل پاسخ بازاین بخش پرسشنامه به صورت 

 فراوانی دلیل ردیف  فراوانی دلیل ردیف
 ۱۶ اختالف سنی) زیاد و کم ( ۳۰  ۵۸۲ سازش و عدم تفاهم اخالقی و رفتاریعدم  ۱

۲ 
)شیشه،  اعتیاد زوج به مواد مخدر

مصرف  ( و  تریاک،ماری جوانا، حشیش
  یلمشروبات الک

۳۳۵ 
 

 ۱۳ متواری بودن همسر ۳۱

 ۱۲ مشکل مسکن ۳۲  ۲۱۸ ضرب و شتم ۳

۴ 
 مشکالت مالی

 ۲۱۶ از پرداخت نفقه(مرد )امتناع 
 

 ۱۱ مشکالت ناشی از شغل زوج ۳۳

 ۱۰ عدم شناخت کافی ۳۴  ۲۱۳ بیکاری ۵
 ۱۰ درخواست طالق از طرف مرد ۳۵  ۱۹۸ هادخالت اطرافیان و خانواده ۶
 ۱۰ فرزندانمشکالت  ۳۶  ۱۹۲ مرد نبودن مسئولیت پذیر ۷
 ۹ زن توسط مرد تهدید ۳۷  ۱۷۰ مردبد اخالقی  ۸
 ۷ قالل طلبیاست ۳۸  ۱۲۹ مرد خیانت ۹

 ۶ عدم آشنایی با مهارت زندگی ۳۹  ۱۲۳ بین بودن مردبد ۱۰
 ۶ مهاجرت زوج به خارج از کشور ۴۰  ۱۱۵  عدم عالقه ۱۱
 ۵ عدم پرداخت مهریه ۴۱  ۷۸ مرد ارتباط نامشروع ۱۲
 ۵ فروشنده مواد مخدر ۴۲  ۶۷ طبقاتی و اختالف فرهنگی ۱۳
 ۵ زنبا ادامه تحصیل  مردمخالفت  ۴۳  ۶۳ گوییکاری و دروغپنهان ۱۴
 ۴ اختالف در تعیین محل سکونت ۴۴  ۵۶ مشکالت و مسائل جنسی ۱۵
 ۴ ناسازگاری با فرزندان ۴۵  ۵۴ مرد بیماری جسمانی ۱۶
 ۴ وسواسمرد به  ابتالء ۴۶  ۵۳ مرد اختالل روانی و شخصیتی ۱۷
 ۴ توسط مرد فروش لوازم منزل ۴۷  ۵۰ توسط مردترک منزل  ۱۸
 ۳ تنوع طلبی زوج ۴۸  ۸۰ مردبددهنی توهین، فحاشی و  ۱۹
 ۳ عدم نظافت شخصی از طرف مرد ۴۹  ۳۸ مردرفیق باز بودن  ۲۰
 ۳ استفاده بیش از حد از گوشی موبایل ۵۰  ۳۲ ازدواج مجدد مرد ۲۱
 ۳ دیر آمدن به منزل ۵۱  ۳۱ خسیس بودن مرد ۲۲
 ۲ خرافاتی بودن همسر ۵۲  ۳۱ عدم استقالل فکری و اراده مرد ۲۳
 ۱ عدم سازگاری فرزند با همسرم ۵۳  ۳۰ بچه دار نشدن ۲۴
 ۱ محدودیت در معاشرت ۵۴  ۲۴ ازدواج تحمیلی ۲۵
 ۱ زن کار کردن ت مرد بامخالف ۵۵  ۲۳ مرد بزهکاری ۲۶
 ۱ نداشتن تفریح سالم ۵۶  ۲۲ اعتقادیاختالف مذهبی و  ۲۷
 ۱ مفوت پسر ۵۷  ۱۹ دهن بین بودن ۲۸
     ۱۹ زندانی بودن همسر ۲۹
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 هاترین ناممحبوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود. والدت آنان انتخاب می برحسب قانون، نام افراد توسط اعالم کنندٔه
ها از پایگاه اطالعات جمعیت کشور فراوانی نامهای هر استان در یک سدٔه گذشته است. ترین نامجدول زیر شامل محبوب
ها است. بدیهی است در شمارش نام ۱۳۹۶های ثبت شده از ابتدای تأسیس ثبت احوال تا پایان سال استخراج شده و شامل نام

فراوانی  فاًها در این محاسبه لحاظ نشده و صرها لحاظ نشده است. به عنوان مثال، ترکیب نام محمد با سایر نامترکیبات آن
 محمد در نظر گرفته شده است.

 
 زینب معصومه مریم زهرا فاطمه کل کشور

۴۲۹۲۳۲۱ ۲۸۷۵۴۹۷ ۱۷۷۵۶۴۴ ۱۲۴۸۵۷۴ ۹۶۳۴۷۰ 

 مریم معصومه رقیه زهرا فاطمه شرقیآذربایجان
۲۴۶۱۵۳۱ ۱۶۷۸۷۳ ۱۳۱۹۵۹ ۹۰۲۸۸ ۸۵۷۹۴ 

 خدیجه معصومه مریم زهرا فاطمه غربیآذربایجان
۱۱۳۷۰۹ ۷۶۴۳۲ ۵۵۸۱۲ ۴۱۶۳۳ ۴۰۱۶۶ 

 اردبیل
 لیال مریم رقیه زهرا فاطمه

۶۰۴۴۸ ۵۵۷۲۲ ۳۱۶۳۶ ۲۷۲۲۸ ۱۷۹۹۳ 

 صدیقه معصومه مریم زهرا فاطمه اصفهان
۲۹۱۷۱۲ ۲۳۷۳۷۱ ۱۱۴۹۹۰ ۶۴۹۸۹ ۵۲۷۶۳ 

 زینب معصومه مریم زهرا فاطمه البرز
۵۳۵۸۷ ۴۲۰۸۰ ۲۴۹۹۹ ۱۷۹۳۱ ۱۰۹۹۴ 

 ومهمعص مریم زینب زهرا فاطمه ایالم
۲۰۷۹۰ ۱۷۶۶۹ ۱۳۰۸۸ ۱۲۵۶۴ ۶۰۰۴ 

 سکینه زینب زهرا مریم فاطمه بوشهر
۶۷۳۳۶ ۲۴۲۵۵ ۲۴۱۸۳ ۲۳۵۱۶ ۲۱۵۰۳ 

 لیال معصومه مریم زهرا فاطمه تهران
۴۲۶۳۵۸ ۳۳۵۶۱۱ ۲۲۲۳۵۴ ۱۴۱۰۰۶ ۷۹۶۲۰ 

 معصومه زینب مریم زهرا فاطمه چهارمحال و بختیاری
۴۷۴۹۰ ۴۰۰۰۱ ۲۶۳۳۱ ۱۶۰۱۰ ۱۳۰۳۰ 

 سکینه مریم معصومه زهرا فاطمه سان جنوبیخرا
۹۵۹۵۲ ۴۱۸۱۲ ۲۲۳۷۰ ۱۸۹۵۶ ۱۳۵۱۳ 

 خراسان رضوی
 زینب معصومه مریم زهرا فاطمه

۴۹۸۷۵۵ ۳۴۵۶۲۲ ۱۶۴۱۳۸ ۱۴۴۵۴۳ ۷۴۳۸۴ 
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زینبمعصومهمریمزهرافاطمه خراسان شمالی
۶۶۸۸۸۵۰۹۱۰۲۴۴۷۷۲۳۴۹۷۲۱۱۴۶

خوزستان
مهمعصوزینبمریمزهرافاطمه

۲۳۴۳۲۷۱۵۳۸۰۱۱۲۲۲۳۲۱۰۲۳۶۳۵۶۱۸۷

مریمرقیهمعصومهزهرافاطمهزنجان
۶۹۶۹۱۵۸۳۱۵۳۲۱۵۶۲۸۳۹۶۲۶۶۸۸

سکینهمریممعصومهزهرافاطمهسمنان
۵۳۰۸۵۳۲۹۹۴۱۸۵۰۴۱۵۷۸۵۱۲۴۸۴

عایشهزینبمریمزهرافاطمهسیستان و بلوچستان
۱۲۶۱۷۲۶۵۹۴۰۶۲۲۹۰۴۰۰۸۳۲۳۲۴۳

معصومهزینبمریمزهرافاطمهرسفا
۲۸۴۵۸۳۱۹۹۴۲۹۱۱۹۷۳۷۶۳۸۷۱۵۹۵۶۳

رقیهمریممعصومهزهرافاطمهقزوین
۷۷۳۰۱۵۷۹۷۵۲۹۸۳۵۲۸۸۵۴۲۳۱۹۵

زینبمریممعصومهزهرافاطمهقم
۷۹۲۶۷۶۰۱۴۵۲۷۲۸۹۲۱۲۶۶۱۶۴۳۲

معصومهزهراخدیجهمریمفاطمهکردستان
۴۶۸۷۱۲۵۶۴۹۲۰۰۵۲۱۸۴۹۶۱۲۸۶۲

سکینهمعصومهمریمزهرافاطمهکرمان
۲۴۰۱۱۲۱۲۵۰۲۸۷۲۵۸۹۴۹۷۱۴۴۹۰۲۱

کرمانشاه
لیالزینبمریمزهرافاطمه

۵۸۰۴۷۴۴۳۳۳۴۲۹۶۴۲۰۸۲۱۱۶۰۸۰

معصومهمریمزینبزهرافاطمهکهگیلویه و بویراحمد
۲۴۱۷۹۱۸۲۴۷۱۳۳۴۱۱۱۸۷۸۵۴۶۰

زینبومهمعصمریمزهرافاطمهگلستان
۷۹۸۱۲۵۱۵۳۸۳۲۶۷۲۲۴۶۴۳۲۳۰۹۷

رقیهمعصومهمریمزهرافاطمهگیالن
۱۳۷۶۶۳۱۰۹۵۱۰۷۱۸۵۲۵۹۸۶۲۴۳۷۶۸

معصومهزینبمریمزهرافاطمهلرستان
۱۱۳۹۹۵۷۳۷۵۳۵۴۴۷۹۳۷۲۶۱۳۸۸۴۸

زینبمعصومهمریمزهرافاطمهمازندران
۱۶۶۲۹۹۹۲۵۵۲۶۵۴۰۷۵۳۶۷۰۴۹۸۶۵

سکینهمعصومهمریمزهرافاطمهمرکزی
۱۳۰۴۴۵۸۸۴۱۹۵۲۱۸۲۴۷۵۵۷۲۲۴۰۰

آمنهزینبمریمزهرافاطمههرمزگان
۱۳۴۰۰۳۴۱۹۸۴۶۴۴۹۰۳۴۸۴۳۳۲۹۶۹

لیالمعصومهمریمزهرافاطمههمدان
۱۴۲۵۷۲۱۰۳۷۶۳۶۳۷۲۴۵۴۴۱۷۲۹۱۹۹

یزد
ربابهمعصومهسکینهزهرافاطمه

۱۰۴۳۴۱۴۳۹۰۸۲۴۷۶۱۲۱۸۷۷۲۰۳۷۴
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  رمدان

 

 کل کشور
 رضا مهدی حسین علی محمد

۲۵۹۴۲۵۹ ۲۳۸۴۱۶۸ ۱۸۰۰۱۱۴ ۱۴۱۴۲۴۴ ۱۰۸۰۰۳۲ 

 شرقیآذربایجان
 حسن مهدی حسین محمد علی

۱۹۱۶۷۴ ۱۵۴۶۰۶ ۱۲۱۸۶۰ ۱۰۱۱۴۵ ۸۸۳۰۰ 

 غربیآذربایجان
 مهدی حسن حسین علی محمد

۱۱۳۶۴۰ ۹۲۱۳۲ ۵۷۱۶۳ ۴۴۱۱۵ ۴۰۹۰۷ 

 اردبیل
 رضا مهدی حسین محمد علی

۵۴۹۸۸ ۴۰۱۸۱ ۳۰۱۴۲ ۲۸۶۸۰ ۲۱۴۶۰ 

 اصفهان
 علیرضا مهدی حسین علی محمد

۱۵۶۵۵۳ ۱۵۰۶۷۶ ۱۳۶۶۳۷ ۱۱۴۰۸۰ ۷۸۶۵۸ 

 البرز
 امیرحسین حسین مهدی محمد علی

۳۰۵۴۲ ۲۹۷۵۹ ۲۷۲۱۷ ۲۱۴۹۳ ۱۷۴۲۲ 

 ایالم
 مهدی رضا حسین محمد علی

۱۸۰۰۲ ۱۵۳۲۱ ۱۰۱۳۵ ۹۳۷۴ ۸۷۵۴ 

 بوشهر
 احمد حسن حسین لیع محمد

۳۷۶۵۱ ۳۶۴۰۹ ۳۳۶۶۶ ۱۶۴۲۹ ۱۵۸۴۶ 

 تهران
 علیرضا حسین مهدی علی محمد

۲۴۳۸۵۲ ۲۳۷۳۴۲ ۲۱۳۱۷۴ ۱۸۴۷۵۱ ۱۶۹۱۱۰ 

 چهارمحال و بختیاری
 رضا مهدی حسین محمد علی

۳۰۴۵۱ ۲۹۰۴۳ ۲۰۲۴۲ ۱۵۹۵۲ ۱۵۴۶۴ 

 خراسان جنوبی
 مهدی حسن حسین علی محمد

۵۴۷۱۶ ۳۹۴۳۸ ۳۴۱۲۵ ۲۱۶۳۴ ۲۰۴۲۵ 

 خراسان رضوی
 حسن مهدی حسین علی محمد

۲۷۶۷۵۲ ۲۲۰۴۱۳ ۲۰۱۸۰۹ ۱۴۶۳۱۴ ۱۲۹۶۹۷ 

 خراسان شمالی
 رضا مهدی حسین علی محمد

۴۲۷۴۵ ۴۰۳۲۱ ۲۹۸۳۷ ۲۲۰۷۱ ۲۱۲۷۵ 

 خوزستان
 رضا مهدی حسین محمد علی

۱۶۵۰۵۱ ۱۵۷۲۱۸ ۱۱۵۳۳۳ ۸۲۱۸۳ ۷۵۸۴۵ 

 زنجان
 ابوالفضل حسین مهدی محمد علی

۴۵۰۰۹ ۳۳۲۹۶ ۲۷۷۲۰ ۲۶۹۶۳ ۱۷۱۱۶ 

 سمنان
 مهدی حسن حسین علی محمد

۲۶۹۵۵ ۲۳۲۱۰ ۲۲۰۰۶ ۱۴۶۵۵ ۱۳۱۷۶ 
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 ابراهیم احمد حسین علی محمد سیستان و بلوچستان

 ۹۶۶۲۰ ۴۳۷۱۲ ۳۶۴۴۱ ۲۹۲۴۶ ۲۴۶۴۳ 
 علیرضا مهدی حسین علی محمد فارس

 ۱۳۸۱۳۳ ۱۲۵۵۹۵ ۱۰۱۶۳۴ ۷۴۷۰۷ ۷۳۹۱۸ 
 رضا مهدی حسین محمد علی قزوین

 ۴۳۸۰۰۲ ۴۱۴۰۴ ۲۹۶۶۰ ۲۶۸۹۸ ۱۹۱۸۹ 
 ابوالفضل مهدی حسین علی محمد قم
 ۳۵۰۲۲ ۳۳۹۱۷ ۲۹۶۷۰ ۲۶۳۲۹ ۱۹۵۷۸ 

 کردستان
 حسین عبداله احمد علی محمد

۷۳۸۰۹ ۲۹۲۴۵ ۲۸۳۸۱ ۲۱۳۰۶ ۱۹۰۰۶ 

 کرمان
 ارض مهدی حسین محمد علی

۱۲۹۱۱۳ ۱۲۰۹۴۸ ۹۹۴۳۰ ۵۴۱۰۳ ۵۲۲۰۱ 

 کرمانشاه
 رضا مهدی حسین علی محمد

۵۲۷۴۹ ۵۱۸۹۸ ۲۸۲۰۷ ۲۶۱۹۰ ۲۳۱۱۴ 

 کهگیلویه و بویراحمد
 رضا مهدی حسین محمد علی

۱۷۵۸۵ ۱۶۴۴۱ ۱۰۰۸۸ ۸۰۱۴ ۹۴۹۶ 

 گلستان
 رضا مهدی حسین علی محمد

۵۴۳۵۸ ۳۷۳۹۱ ۳۰۵۶۶ ۲۶۶۴۲ ۲۰۱۰۳ 

 گیالن
 مهدی حسن ینحس علی محمد

۸۶۳۴۰ ۸۰۲۷۰ ۶۹۳۰۶ ۴۹۰۸۵ ۴۴۷۴۰ 

 لرستان
 مهدی رضا حسین علی محمد

۷۷۷۴۴ ۷۳۸۰۶ ۴۶۴۵۹ ۴۲۵۸۷ ۳۶۹۵۰ 

 مازندران
 رضا مهدی حسین علی محمد

۸۲۶۳۵ ۸۹۵۰۲ ۶۹۷۵۷ ۵۳۸۳۹ ۴۴۶۲۵ 

 مرکزی
 رضا مهدی حسین علی محمد

۷۱۷۸۵ ۶۳۰۰۹ ۴۷۹۵۱ ۳۳۸۳۶ ۲۸۹۸۸ 

 هرمزگان
 حسن احمد حسین علی محمد

۱۰۳۷۸۵ ۶۸۲۴۶ ۴۰۴۶۲ ۳۶۴۲۱ ۳۰۶۰۸ 

 همدان
 رضا مهدی حسین علی محمد

۸۹۹۸۰ ۸۵۰۱۶ ۵۷۷۷۰ ۵۱۳۵۵ ۳۸۹۵۵ 

 یزد
 مهدی محمدرضا علی حسین محمد

۴۰۲۴۵ ۳۷۵۴۵ ۳۶۴۰۳ ۲۵۹۵۵ ۲۲۷۵۵ 
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 هایسیاست

 کلی خانواده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 یو اقتدار و اعتال یانسان و پشتوانه سالمت و بالندگ یو کانون رشد و تعال یجامعه اسالم یو سنگ بنا یادیخانواده واحد بن
 معطوف باشد به: دیحرکت نظام با یوسوکشور و نظام است و سمت یمعنو
عنوان مرکز خانواده به یاسالم یالگو هیآن بر پا یاصل یخانواده و کارکردها میو تحک تیمحور و تقوخانواده یاجامعه جادی. ا۱

 بخش.فرزند و کانون آرامش یاسالم تینشو و نما و ترب
 یاجتماع ،یفرهنگ ،یو تمام نظامات آموزش ییاجرا یهااستیها، سو مقررات، برنامه نی. محور قرار گرفتن خانواده در قوان۲

 .ینظام مسکن و شهرساز ژهیوبه یو اقتصاد
 از خانواده و جامعه. انتیو ص یو مل یاسالم تیحفظ و ارتقاء هو یارتباط خانواده و مسجد برا یه کردن کارکردها. برجست۳
مناسب  نیهمه دختران و پسران و افراد در سن یازدواج موفق و آسان برا لیو تسه جیترو یبرا یمل رینهضت فراگ جادی. ا۴

و  یتیو حما یقیو مقررات تشو نیو قوان ییاجرا یهااستیا وضع ستجرد در جامعه ب یخانواده و نف لیازدواج و تشک
 .یبر اساس سنت اله یالخانواده متع لیبه تشک یگذارو ارزش یسازفرهنگ

ک تیرضا هیآن بر پا یاجتماع هیخانواده و ارتقاء سرما می. تحک۵  بر: دیو انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأ
 .یخانواده و روابط خانوادگ انیبن میکشور در جهت تحک یاو رسانه یتیترب ،یآموزش یهاتیرفظ کپارچهی یریکارگبه -
 .یتعامالت اخالق تیو تقو یسازفرهنگ -
 میتحک یهاو چالش هابیو رفع موانع و زدودن آس یو انحراف روابط خانوادگ یفروپاش یمقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برا -

 خانواده.
 خانواده. یهامخل ارزش یهاشر برنامهن تیممنوع -
و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت  گریکدیخانواده در کنار  یو مؤثر اعضا دیحضور مف یفرصت برا جادیا -

 .یجمع
 با: یرانیا-یاسالم یسبک زندگ جیو ترو تیخانواده و تقو یاسالم یالگو می. ارائه و ترس۶
 در ازدواج و خانواده. دهیپسند یهاو سنت یمتعال یهاارزش جیترو -
 باطل از آن. یهاهیرایو زدودن پ یاخالق یهاپر رنگ کردن ارزش -
 و مظاهر فرهنگ غرب. ییگراو تجمل تیمبارزه با اشراف -
 الم.مرجع ناس یهاگروه یریگاز شکل یریها و جلوگآن ستهیشا یرفتارها یسازمرجع و برجسته یهااصالح رفتار گروه -
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وفصل ّو حل دیجد اتیو مقتض ازهایدر حوزه خانواده متناسب با ن ییقضا یهاهیو رو ینظام حقوق لیاصالح و تکم ،ی. بازنگر۷
 یاحکام در دعاو یو اجرا یدادرس ،یمراحل انتظام یدر تمام تیعدالت و امن نیو تأم تیتوسط حکم هیدر مراحل اول یدعاو

 .هانوادخ میو تحک تیخانواده با هدف تثب
 زن و مرد در جامعه. یروابط اسالم تیسالم و رعا یفضا جادی. ا۸
 ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.آن ندهیآ یهاکاهش دغدغه یآنان برا یها با توانمندسازو اقتصاد خانواده شتی. ارتقاء مع۹

-یاسالم یبه آن بر اساس مبان یدسترس لیخانواده و تسه لیو پس از تشک نیو آموزش قبل، ح یانظام مشاوره ی. سامانده۱۰
 در جهت استحکام خانواده. یرانیا

 ،یفرهنگ یهاکشور در همه عرصه یهااهداف و برنامه شبردیپ یخانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برا قیو تشو تی. تقو۱۱
 .یو دفاع یاسیس ،یاقتصاد

و  یتیترب تیمردان و مسؤول یو اقتصاد یزنان و نقش پدر یدارو خانه ینقش مادر ،یاز عزت و کرامت همسر تی. حما۱۲
 نقش و رسالت خود. فاءیو ا یتعامالت خانوادگ ،یریپذتیخانواده در مسؤول یاعضا یزنان و مردان و توانمندساز یمعنو
از آن با  یاشن یهابیموضوع طالق و جبران آس ژهیوو عوامل تزلزل نهاد خانواده به یاجتماع یهابیاز آس یریشگی. پ۱۳

 کراهت طالق. یسازخانواده و فرهنگ یمستمر عوامل طالق و فروپاش ییشناسا
 ازدواج آنان. لیو تسه قیزنان و تشو یبا سرپرست یهااز خانواده یو فرهنگ یاقتصاد ،یحقوق تی. حما۱۴
 یو عاطف یو روح یجسم یهااقبتمر تیسالمندان در خانواده و تقو میتکر یمناسب برا یقیو تشو یتیحما یها. اتخاذ روش۱۵

 از آنان.
در جهت  یفرزندآور شیو افزا یسالمت بارور ژهیوها بهجانبه خانوادهارتقاء سالمت همه یالزم برا یسازوکارها جادی. ا۱۶

 و بالنده. ایاز جامعه جوان، سالم، پو یبرخوردار
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 هایسیاست

 کلی جمعیت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ینیاز سطح جانش شیبه ب ینرخ بارور شیبا افزا تیّجمع یو جوان یبالندگ ،ییایارتقاء پو .۱
جوان و  یهااز زوج تیفرزند، کاهش سن ازدواج و حما شیخانواده و افزا لیتشک جیو ترو لیرفع موانع ازدواج، تسه .۲

 نسل صالح و کارآمد. تیو ترب یزندگ یهانهیهز نیآنان در تأم یتوانمندساز
و درمان  مانیزا یهانهیهز یامهیو پوشش ب یردهیو ش یدر دوره باردار ژهیمادران بو یمناسب برا التیاختصاص تسه .۳

 .ربطیذ یتینهادها و مؤسسات حما تیمردان و زنان و تقو ینابارور
ک یدرباره اصالت کانون خانواده و فرزند پرور یعموم یهاآموزش لیخانواده با اصالح و تکم یداریو پا انیبن میتحک .۴  دیو با تأ

و توسعه و  یرانیا .یاسالم یهافرهنگ و ارزش یبر مبنا یاو ارائه خدمات مشاوره یو ارتباط یزندگ یهامهارت بر آموزش
 .یو فرزندآور یدر جهت سالمت بارور یپزشک یهاو مراقبت یو درمان یبهداشت دماتخ ،یاجتماع نینظام تأم تیتقو
 .یغرب یو مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگ یرانیا-یاسالم یسبک زندگ یسازنهیو نهاد جیترو .۵
 یهایسوانح، آلودگ اد،یاعت ژهیبو ،یاجتماع یهابیاز آس یریشگیو پ تیّسالم جمع هیسالمت و تغذ نیتأم ،یبه زندگ دیارتقاء ام .۶
 .هایماریو ب یطیمح ستیز
 ینیبشیآنان در خانواده و پ یسالمت و نگهدار نیتأم یالزم برا طیشرا جادیسالمندان و ا میاحترام و تکر یبرا یگ سازفرهن .۷

 مناسب. یهاسالمندان در عرصه یهایاز تجارب و توانمند یمندبهره یساز و کار الزم برا
 ،یعموم یهاو آموزش یتیزگار کردن نظامات تربو سا تیو اصالح، تقو یدر سن کار با فرهنگ ساز تیّجمع یتوانمندساز .۸

 اشتغال مؤثر و مولّد. جادیآنان در جهت ا قیجامعه و استعدادها و عال یازهایبا ن یو تخصص یاحرفه-یفن ،ینیکارآفر
ک یستیز تیمتناسب با ظرف ت،یّجمع ییایو جغراف ییفضا عیباز توز .۹ هش متعادل و کا عیآب با هدف توز نیبر تأم دیبا تأ

 .یتیّفشار جمع
 جیو سواحل خل ریدر جزا ژهیبو یتیّجمع دیمراکز جد جادیو کم تراکم و ا یدر روستاها و مناطق مرز تیّحفظ و جذب جمع .۱۰

کسب و کار با درآمد  یفضا جادیو ا یگذارهیسرما قیو تشو تیحما ،ییربنایز یهاتوسعه شبکه قیعمان از طر یایفارس و در
 .یکاف
 مناسب. یساز و کارها یو اجرا نیبا تدو تیّجمع یکل یهااستیهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سم تیریمد .۱۱
 آنان. یهاییو توانا هاتیاز ظرف یریگو بهره ،یگذار هیحضور و سرما یخارج از کشور برا انیرانیا قیتشو .۱۲
در  ژهیبو ینیدر پهنه سرزم یاجتماع ییاء وفاق و همگرا( و ارتقیانقالب ،یاسالم ،یرانی)ا یمل بخشتیهو یهامؤلفه تیتقو .۱۳
 خارج از کشور. انیرانیو ا نان؛یمرزنش انیم

توسعه  یبوم یهاشاخص نیساز و کار مناسب و تدو جادیبا ا یفیو ک یدر ابعاد کمّ یتیّجمع یهااستیرصد مستمر س .۱۴
 .یو توسعه انسان یتیّ جمع یهاو انجام پژوهش یانسان
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 شورای
راهبردی
 جمعیت

_____________________________________

هاگیری شورای راهبردی جمعیت استانچرایی شکل
احوال کشور  با پیشنهاد سازمان ثبت، ماهاردیبهشت سی، ۱۳۹۳اردیبهشت  ۳۰های کلی جمعیت در روز ز ابالغ سیاستا پس

کید مقام معظم رهبری بر هماهنگی امنروز ملی جمعیت  ،و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی  گذاری شد. در پی آن بنا به تأ
ستگاه سیم کار بین ارکان نظام و د سریع و دقیق اقدامات الزم، های ذیو تق ستمر اجرای  چنینهمربط و انجام  صد م گزارش ر

ریزی ی جمعیت و برنامهل ملئن راهکارهای محلی برای مسیییاای تحوالت جمعیتی و یافتها، به منظور پایش منطقهسییییاسیییت
 ها تشکیل شد.شورای راهبردی جمعیت در تمامی استان مبتنی بر شواهد،

هاگیری شورای راهبردی جمعیت استانساختار شکل
های کلی جمعیت )شورای اجتماعی کشور(دستورکار تشکیل شورا توسط دبیرخانه کمیته مشورتی سیاست ٔهتهی

معاونت امور اجتماعی وزارت کشور           سازمان ثبت احوال کشور   

سئول دبیرخان ست ٔهکمیت ٔهم سیا شورتی  شور:های کلی جمعیت م شور شورای اجتماعی ک سازمان ثبت احوال ک ست   ریا
]مسئولیت دبیرخانه به مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی ومهاجرت تفویض شده است[

شورای اجتماعی کشور سازمان ثبت احوال کشور 

به روش مبتنی بر شواهد و  هاریزی راهبردی مسایل جمعیتی استانبرنامه هدف از تشکیل شورای راهبردی جمعیت استان:
 های استانیبا لحاظ واقعیت

ها مات استانگزارش اقدا ۀارائ
درخصوص تشکیل جلسه، 

ها با هدف طراحی و اجرای برنامه
 های جمعیتیاجرای سیاست
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... اسییییتان به منظور اجرای  های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی وهای متناسییییب با ویژگیطراحی برنامه انتظار از این شووووورا:
 های کلی جمعیت سیاست

 ای راهبردی جمعیت استان بر پایٔهتشکیل شور

 های جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(سیاست، 
 وزیر محترم کشور و  ۱۰۷۳۳۲ ٔهابالغ شمار 
 ۱۹/۷/۹۵شورای اجتماعی کشور، مورخ  ٔههشتاد و چهارمین جلس ٔهمصوب 

 

 ای راهبردی جمعیت استاناعضای شور
سازمان  ستان )دبیر(، رئیس  سی، امنیتی و اجتماعی )نایب رئیس(، مدیر کل اداره ثبت احوال ا سیا ستاندار )رئیس(، معاون  ا

شگاه ستان، رئیس )رؤسای( دان ستان، مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی و امور زنان و برنامه و بودجه ا شکی ا های علوم پز
نداری، اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی، مدیران کل صیییدا و سییییما، بهزیسیییتی، ورزش و جوانان، آموزش و اسیییتا ٔهخانواد

های فعال در عرصٔه و با حضور سمن دانشگاه به انتخاب اعضای شورا استادانپرورش استان، رئیس بنیاد نخبگان، سه نفر از 
 جمعیت

 هاهای پویایی جمعیت استانآمار ویژگیاهداف و وظایف شورا پایش و بررسی مستمر  اهم
 ... نرخ رشد، میزان باروری، میزان ازدواج و طالق و میزان مرگ و، 
 های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(،شناسایی موانع تحقق اهداف منطبق با سیاست 
 ها و مشکالت پیش روی اجرای چالشهای کلی جمعیت و بررسی شناسایی اولویت استان در اجرای سیاست

 های ابالغی،سیاست
 ها و نهادهای های جمعیتی استان برای تصویب و ابالغ به دستگاهای در زمینه تحقق سیاستهای برنامهتعیین اولویت

 ذیربط،
 های کلی جمعیت،ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و نهادهای مختلف در اجرای سیاستبرنامه 
 ی مباحث جمعیتی و اقدامات اثربخش ی تولید دانش در حوزهها در زمینهب مشارکت نهادهای غیردولتی و دانشگاهجل

 های کلی جمعیت،بر مبنای سیاست
 و های اجرایی،ها و ابالغ به تمامی دستگاهتعیین راهبردهای جمعیتی استان منطبق با سیاست 
 قق اهداف تعیین شده در راهبردهای جمعیتی استان.دستور کارهای استانی به منظور تح ٔهتهی 

 

ابالغی مقام معظم رهبری و های گذاری در زمینه سییاسیتعنوان یک شیورای باالدسیتی و سییاسیتشیورای راهبردی جمعیت به
 نمایند.های راهبردی جمعیت عمل میتعیین سیاست ٔهوزیر محترم کشور در زمین ٔهابالغی

( مبنی بر ۲۹/۵/۹۶ -۴۲۳۱۸/۱) هال دسییتورالعمل اجرایی شییورای راهبردی جمعیت اسییتانارسییابعد از گذشییت یک سییال از 
گزارش مطابق دستور کار تهیه  های کلی جمعیت و تهیٔهای متناسب با سیاستهای منطقهتشکیل جلسه، طراحی و اجرای برنامه

ها در این خصوص صورت گرفته توسط استانهای های کلی جمعیت، اهمّ فعالیتکمیته مشورتی سیاست شده توسط دبیرخانٔه
 :به شرح زیر است

 البرز، کرمان، های: در اسیییتان اناسیییتاندار با حضیییور ۱۳۹۶حداقل یکی از جلسیییات شیییورای راهبردی در سیییال  برگزاری
 گلستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، ایالم، قم، هرمزگان، تهران، خراسان شمالی، قزوین.

 های گیالن، البرز، مرکزی، کرمان، جلسه برگزار شده است. استان ۵۸در مجموع در کل کشور تعداد  ۱۳۹۶ول سال در ط
درصدی از تعداد کل جلسات برگزار شده   ۴/۴۱جلسه در طول سال، سهم  ۴سمنان و گلستان به ترتیب هر یک با برگزاری 

 اند.خود اختصاص داهدر طول سال را به
 است.استان دریافت نشده  ۶در جلسات شورای راهبردی جمعیت  شکیلت گزارشی از 
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های شورای راهبردی جمعیت در استانبرگزاری مؤثرتر جلسه برایپیشنهادهایی 
برعهده دارد. هدف کلی شورا جلب « گریتسهیل»مدیر کل ثبت احوال به عنوان دبیر شورای راهبردی جمعیت، در حقیقت نقش 

های اجرایی برای این های علمیه، نخبگان و دسییتگاههای مردم نهاد، مراکز علمی و دانشییگاهی، حوزهنمشییارکت مردم، سییازما
مقاصد است:

  پژوهانه،جمعیتی استان با رویکرد آینده مسائلبررسی روندی  ■
سازی زمینهریزی برای سوق دادن اعتبارات استانی با هدف استفاده از وضعیت موهبت جمعیتی )پنجرٔه جمعیتی( و برنامه ■

  آیندٔه بهتر برای جمعیت، 
های نظران برای سخنرانی در نشستاشاعٔه مباحث علمی جمعیت در بین مردم و مسئوالن با دعوت از استادان و صاحب ■

های کلی جمعیت و نه صرفاً افزایش باروری با هدف:شورا، به ویژه جلب توجه عمومی به تمامی ابعاد سیاست
 های کلی جمعیت، وسازی سیاستتر به مباحث آمایش سرزمین با هدف پیادهبیشسازی برای توجه زمینه ■
های های تبدیل شییییهرها به محیطهایی نظیر: برنامههای کلی با برنامهسییییازی برای تحقق سیییییاسییییتزمینه ■

رسانی درمورد مشکالت سالمنددوست، تسهیل ازدواج، تالش برای بهبود دوام زندگی، سالمت مادران، اطالع
ک فرزندی و ....ت

المقدور با تنوع در شکل های شورا از شکل معمول جلسات اداری خارج شده و حتیاز این رو ضروری است برگزاری نشست
ای برای تعامل بخش خصتتوصتتی، بخش دولتی، برای طرح مباحث مرتبط با جمعیت استتتان و زمینه« تریبونی آزاد»برگزاری به 

 های جمعیتی تبدیل گردد. گان و گروهها، استادان دانشگاه، نخبسمن

، ۱۳۹۶نمای استانی وضعیت برگزاری جلسات شورای راهبردی جمعیت در سال 
 تعداد جلسات برگزارشده و حضور استاندار در تمام جلسات
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 ۱۳۹۶اهی ربزگارکننده جلسه شورای راهبردی جمعیت رد سال اهی ردخور توهج استاناه و مصوهبمنتخب فعالیت

بند )های(  اهم فعالیت/ مصوبه نام استان
 های جمعیتیسیاست

  های تولیدی و ازدواج و اشتغالهای الزم برای ماندگاری جمعیت در قطبفراهم نمودن مشوق  ایالم
  گزارش به شورا ارائٔهراهکارهای عملی برای ثبت مهاجرت و  ٔهارائ  بوشهر

چهارمحال و 
 ۳ ایتی استان برای مادران به ویژه در دوران بارداری و در درمان ناباروریسسات حموتقویت نهادها و م  بختیاری

خراسان 
 شمالی

 های ی پایگاه اطالعات جمعیت کشور در خصوص بررسی مغایرتهای کمتر دیده شدهتوجه به ظرفیت
 ۱۳۹۵موجود بین آمارهای برآورد شده ثبت احوال و سرشماری سال 

 

 خوزستان

  تفصیلی ازدواج و طالق در استان توسط ثبت احوال و همکاری کامل رهای تولید آمااجرای طرح
 دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و ثبت اسناد استان

 

 کار در خصوص توانمندسازی نیروی کار جوان در استان، معرفی و تقدیر از  ٔهگزارشی کامل از ادار ٔهارائ
 دو جوان کارآفرین استان

۸ 

 زنجان

 صصی جهت ترویج آموزش پیش از ازدواج، فرزندآوری و مضرات تک فرزندی های تختشکیل کارگاه
 توسط پژوهشگران و اساتید دانشگاه به همت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

 ۴و  ۲

 های بنیادین در امر ازدواج و با عنوان کمپین بحث و بررسی کلیات طرح اجرایی با رویکرد آموزش
گاه  رف ازدواج و نفی تک فرزندیسازی جوانان در شآ

۲ 

  جلب همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و امور بانوان استانداری نسبت
های کوتاه مدت و بلند مدت، توسعه و کیفیت جمعیت، حمایت از مادران باردار و به تدوین سیاست

 ازدواج درست و پایدارهای الزم در خصوص جوانان در شرف ازدواج و آموزش مهارت
 ۴و  ۳و ۲

  اداره کل ورزش و جوانان استان در جهت اشاعه و تدوین فرهنگ نسل سالم و برای  تکلیفتعیین
 های آموزشی، فرهنگی با ماهیت کارگاهی، رفاهی و ارائه راهکارهای اجراییبسته ٔهسالمندی سالم، تهی

۷ 

 ای برای صوص اقدام به تشکیل جلسات دورهجلب همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در خ
والدین تک فرزند با حضور اساتید و کارشناسان صاحب نظر با محوریت ترویج فرهنگ فرزندآوری 

 های شاد و توانمند عاطفیسازی خانواده)فرزند دوم( در جهت نهادینه
۴ 

 سمنان

  سیییازی برای فرزندآوری و هنگپیگیری ترویج و فر در مورداداره ارشیییاد اسیییالمی برای  تکلیفتعیین
 کاهش طالق

 ۴و ۲و  ۱

 شان و دفتر امور بانوان و های استان متناسب با حوزه کاریدار توسط همه دستگاهآموزش بانوان خانه
 خانواده و آموزش و پژوهش استانداری

۲ 

 ۵ آوریهای ساالنه و فصلی با هدف تشویق به فرزندمکاتبه با اصحاب رسانه برای تهیه برنامه 

سیستان و 
 بلوچستان

  ۳۴ -۳۰علل اصلی فوت در گروه سنی درباره دانشگاه علوم پژشکی استان توسط بررسی و گزارش 
 سال استان

۶ 

 های علوم پزشکی با همکاری بازنگری و اصالح الگوی مشاوره در مراکز مشاوره فعلی توسط دانشگاه
 اداره کل بهزیستی استان

 ۵و  ۴

 های سطح استان در کار گروه ذیربط حوزه معاونت امور عمرانی استانداری آرامستان پیگیری حصارکشی
 ها در ثبت به موقع مرگ در روستا و شهرهای کوچکبا توجه به نقش آرامستان

 

های هدف در جهت پیشگیری از ای به تفکیک گروههای تخصصی آموزشی و رسانهتشکیل کمیته  قزوین
 های طالقآسیب

 

 فارس

 های پیشنهادی جهت مناطق مختلف در راستای جمعیت و نسخه ٔهقیق و پژوهش در خصوص آیندتح
 های جمعیتیاجرای سیاست

 ۱۴و  ۹

 عنوان آمایش سرزمین در نظر گرفتن تحقق اهداف جمعیتی آمایش سرزمین به ٔهبا توجه به تدوین برنام
 های اصلی شورای راهبردییکی از خط مشی

 

 قم

 راهکار اساتید  ٔهریزی و ارائق فکر به ریاست استاندار و نخبگان استان برای برنامهراه اندازی اتا
 دانشگاه و حوزه

 

 ۳ های مرتبط با زایمان و فرزندان تا سن معینهای زایمان و درمانکم کردن هزینه 

 ۵ های علمیه و مبلغین در راستای اجرای منویات رهبریهای موجود در حوزهاستفاده از ظرفیت 

 ۱۱ اطالعات دقیق از اتباع خارجی در استان قمو آمار  ٔهارائ 
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 ۱۳۹۶اهی ربزگارکننده جلسه شورای راهبردی جمعیت رد سال اهی ردخور توهج استاناه و مصوهبمنتخب فعالیت

بند )های(  اهم فعالیت/ مصوبه نام استان
 های جمعیتیسیاست

 کردستان
 استفاده با های بیجار و سروآباد انجام پژوهش در خصوص تفاوت نسبت جنسی والدت در شهرستان

شناسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل امور شناسی و جامعههای علمی جمعیتاز دیدگاه
 نداریاجتماعی استا

۱۴ 

 کرمان

  ین تمهیدات الزم برای افزایش نرخ باروری یدانشگاه علوم پزشکی در خصوص تعبرای تکلیف تعیین
 باالتر از جایگزینی و گزارش اقدامات انجام شده )کمیته سالمت(

۱ 

  و میر نوزادان  و تعیین تمهیدات الزم برای کاهش مرگدر مورد دانشگاه علوم پزشکی برای تکلیف تعیین
 گزارش اقدامات انجام شده

۴ 

   برگزاری جلسات مشاوره با کمک روحانیت در  در موردسازمان تبلیغات اسالمی برای تکلیف تعیین
 روحانیت( ٔهدولت و ...( برای تحکیم بنیان خانواده )کمیت ٔهها، خانوادجوامع هدف )مدارس، دانشگاه

 ۵و  ۴

  

 ۱۴ ت نرخ رشد جمعیت در مناطق مختلف استانهای علمی در خصوص تفاوپیگیری انجام پژوهش 
  برگزاری جلسات در مورد سازمان ورزش و جوانان با همکاری اداره کل بهزیستی برای تکلیف تعیین

 ورزش اصالحی و مشاوره جهت ارتقاء جایگاه سالمندان و بهبود سالمت روحی و روانی ایشان
۷ 

  رسانی سازی و اطالعمنظور فرهنگخت مستندهایی بهسازمان صدا و سیما برای سابرای تکلیف تعیین
 ای جهت افزایش جمعیت و پیامدهای کاهش آنفراخور نیازهای منطقه

 ۵و ۴

  های عضو شورای راهبردی جمعیت برای ارتباط مار و جمعیت دستگاهآتهیه بانک اطالعاتی کارشناسان
 مستمر

 

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 ۱۴ ه گزارش در حوزه جمعیت به بنیاد نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاهواگذاری انجام پژوهش و تهی 
  اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی برای تهیه سیمای کلی از وضعیت جمعیت تعیین تکلیف برای

 هابیکار و رصد آن
۸ 

  دانش  تحلیل کلی از وضعیت جمعیت ٔهتهی در مورداداره کل آموزش و پرورش تعیین تکلیف برای
 آموزان در استانمکانی و فضای آموزشی موردنیاز دانش ٔهآموزان و توسع

۱۴ 

  باروری و ناباروری و سالمت  ٔهتحلیلی کلی در زمین ئٔهدانشگاه علوم پزشکی به اراتعیین تکلیف برای
 جمعیت استان

۳ 

 گلستان

 به صورت رایگان در جهت  ها جهت استفاده از بردهای تبلغاتی شهرداریرایزنی با شوراها و شهرداری
 های جمعیتیسازی برای اهداف سیاستفرهنگ

۵ 

 ها و پیگیری تامین بودجه طرح بررسی امکان سرمایه گذاری ایرانیان غیر مقیم در استان )فرصت
 ها(چالش

۱۳ 

 ٔهادیه مرکز مامایی مهر مادران با همکاری اداره کل ثبت احوال و اداره کل بانوان و امور خانوحافتتا 
 استانداری گلستان

 ۴و ۳

 ۸ ترین کار آفرین منتخب از طرف دبیرخانه شورای راهبردی استانانتخاب جوان 

 گیالن

 نامه در کار گروه آموزش و عنوان پایانطرح موضوع اختصاص عناوین پژوهشی مورد نیاز استان به
تحقیقات »د بر اجرای کیأهای جمعیتی استان با تپژوهش دانشگاه با موضوعات مرتبط با چالش

 «های پیمایشیپژوهش»به جای « پژوهشی مشارکتی
 

 ثیر آن أپزشک خانواده و طرح سالمت در روستاها و میزان ت ٔهگزارش تحلیلی در خصوص توسع ٔهارائ
 در پایداری جمعیت توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

 ۷و  ۴و  ۳

 طور ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری و طرح مسئله بهراهکارهای قابل اجرا در راستای  ٔهارائ
 ریزی استانداری گیالنویژه در شورای برنامه

 

 گزارش مهاجرت با ترکیب جنسی و سنی توسط معاونت دفتر آمار و اطالعات و  ٔهارائGIS ۱۴  ۹و 
 ها از ردم و رسانهتحلیل کاربردی از جلسات تخصصی مرتبط با جمعیت با دیدگاه مثبت و ارائه به م

 طریق انتشارات رسمی
 

 قبل ٔه ها و مراکز مشاوراشتی، آزمایشگاهدهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی )مراکز به
 از ازدواج( با ثبت احوال در راستای اجرای طرح کشوری تولید آمارهای تفصیلی ازدواج و طالق
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۱۳۹۶اهی ربزگارکننده جلسه شورای راهبردی جمعیت رد سال اهی ردخور توهج استاناه و مصوهبمنتخب فعالیت
بند )های(  اهم فعالیت/ مصوبه نام استان

 های جمعیتیسیاست

 لرستان

 کز ناباروری استان توسط استانداری و توزیع مناسب ساعت کاری تأمین اعتبار موردنیاز برای مر
های اجراییهای شاغل در دستگاهخانم

۳

 س آن بیکاری، تحلیل نظام أهای اجتماعی و در ربررسی عوامل افزایش سن ازدواج، وجود آسیب
ها از گسترده به ها، تغییر سبک زندگی و فرهنگ مردم و مخصوصاً تغییر خانوادهتقسیم کار در خانواده

ایهسته
۸و  ۲

  بررسی در راستای عوامل مهاجرت از جمله پیروی از سرپرست خانوار، در جستجوی کار، به دنبال
مسکن بهتر و رفاه بیشتر، ادامه تحصیل، پایان سربازی

۱۱و  ۹

 ۴پذیر.ای و آسیبهای زندگی در مناطق حاشیهآموزش مهارت

 ۲افزایش سن ازدواج جوانان پژوهش و تحقیق در خصوص

 مرکزی

  بررسی و تهیه آمار ناباروری در  در مورددانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی تعیین تکلیف برای
استان و ارسال نتیجه به دبیرخانه شورای راهبردی جمعیت )اداره ثبت احوال(

۳

  از کارشناسان شبکه بهداشت و  تهیه برنامه با دعوت جهتصدا و سیمای استان تعیین تکلیف برای
ها در راستای افزایش های تک فرزند و تشویق خانوادهدرمان و اساتید در خصوص معایب خانواده

 فرزندآوری
  های ویژه برای باال بردن نرخ باروری داشتن برنامه در مورددانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف برای

در دو شهرستان آشتیان و تفرش

۵

۱

 نهرمزگا

  اقدام دانشگاه علوم پزشکی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و امور بانوان استانداری نسبت به تدوین
حمایت از مادران باردار و جوانان ، برای توسعه و کیفیت جمعیت مدتمدت و بلندهای کوتاهسیاست

در شرف ازدواج، کاهش طالق، فرزندآوری و نگهداشت جمعیت مطلوب
۴و  ۳

 هایی برای پوشش خبری، تولید برنامه در موردصدا و سیمای مرکز خلیج فارس یف برای تعیین تکل
های کلی جمعیتترویج ازدواج و فرزندآوری و ازدواج آسان در راستای سیاست

۵و  ۲

  اعالم و گزارش اقدامات انجام شده جهت  در مورداداره کل بهزیستی استان تعیین تکلیف برای
ان و برررسی علل و عوامل ناشی از طالقتوانمندسازی سالمند

۴و  ۷

 همدان

  تهیه پروپوزال طرح پژوهشی جامعی در ارتباط با شناسایی  در مورددانشگاه بوعلی تعیین تکلیف برای
علل مهاجر فرستی و رشد منفی جمعیت در استان

۱۲

  ور و تدوین برنامه منسجمی دانشگاه علوم پزشکی همدان برای تهیه آمار زوجین نابارتعیین تکلیف برای
 متناسب با آن

  تخصیص ساختمانی در شهرک مدنی جهت تبدیل به مرکز ناباروری با راهبری دانشگاه علوم پزشکی و
مدیریت جهاد دانشگاهی

۳
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استانداردهای موثق
______________________________________

های نماید با تکیه بر سیاستن ثبت احوال کشور، در رویکرد جدید خود سعی مییتی و مهاجرت سازمادفتر آمار و اطالعات جمع
ها و استانداردهای کلی و اسناد باالدستی، ضمن مطالعه و شناخت اصول علمی مرتبط، وظایف ذاتی خود را همگام با برنامه

اندازی  که یابی به چشمگر چه، معتقدیم دستمعتبر داخلی و جهانی در حوزٔه نظام ثبت احوال و آمار حیاتی، به انجام برساند. ا
های جدید، پیش روی های قانونی ایجاد شده و مأموریتاکنون، با توجه به جایگاه ویژٔه پایگاه اطالعات جمعیت کشور و ظرفیت

ینده، متناسب با این دفتر قرار گرفته است، نیازمند تدوین استانداردی است که بتواند در قالب یک مرامنامٔه کاری برای حال و آ
های به نیازها، وظایف و امکانات موجود در هر زمان، تولید آمارهای حیاتی اعتمادپذیر، ارزنده و با کیفیت را با توجه به نیاز

 روز کشور و کاربران این آمارها، تضمین نماید.
رسانی در خصوص هنگام و اطالعوز و بهرانداز، وظایف اصلی این دفتر تولید، تحلیل و انتشار آمارهای حیاتی بهدر این چشم

سازی تحقق کامل نظام ثبت جمعیت در کشور است. عالوه بر آن، به طور ضمنی، چنین زمینهکیفیت اجرای این وظایف، هم
ده های آماری را نیز بر عههای ثبت و ضبط آمارهای حیاتی  بر تولید گزارشها و تأثیر عملکرد سامانهپایش و بررسی کیفی داده

دارد. از سوی دیگر، با توجه به این که پایگاه اطالعات جمعیت کشور، بزرگترین بانک دادٔه شامل اطالعات شخصی ایرانیان 
است، دسترسی به این پایگاه باید با رعایت اصول و استانداردهایی صورت گیرد که حفظ محرمانگی اطالعات خصوصی افراد 

نگی را گوشزد نمایند و پیامدهای آن را به حداقل برسانند. از این رو، این دفتر )و را تضمین کنند، مخاطرات نقض این محرما
های آماری این پایگاه، باید به تبع آن، کارشناسان آمار در ادارات ثبت احوال در سراسر کشور( به عنوان کاربر دست اول داده

 پیشگام مطالعه، معرفی و کاربست چنین استانداردهایی باشد.
های مختلف باید مورد توجه قرار گیرند. در این بخش به مرور ل به این دورنما، اصول و استانداردهای متنوعی در حوزهبرای نی
سازی آمارهای رسمی(، منتخب )دو عضو از گروه استانداردهای باالدستی برای نوین GSIMو  GSBPMای از استاندارد گزیده

آمار حیاتی، آیین کار برای آمار )چارچوبی برای تولید آمارهای اعتمادپذیر، باکیفیت  هایی برای نظام ثبت احوال واصول و توصیه
 پردازیم.( میییقابل شناسا یشخص یهاحفاظت از داده یبرا کارنییآ) ISO/IEC 29151استاندارد و ارزنده( و 
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یکسب و کار آمارالگوی عمومی فرآیند ، GSBPM)الف( 
:ل سه سطح استشام این استانداردساختار: 
 کسب و کار آماری  فرآیندسطح صفر،  ■
کسب و کار آماری فرآیندسطح یک ، هشت فاز  ■
 ها در هر فازفرآیندسطح دو، زیر ■

شود؛ های کسب و کار آماری اعمال میفرآیندفراگیر را که در سراسر هشت فاز در طول  فرآیندچندین  GSBPM. روش  ۱۲
هایی که دارای مؤلفه آماری هستند و توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آنها را میفرآیندر ها و زیفرآیندکند. این شناسایی می

تر است، با توانند برای هر نوع سازمانی مورد استفاده قرار گیرند. گروه اول در این مدل مهمترند و میهایی که عمومیدیگر؛ آن
اغلب غیر مستقیمی( روی چندین بخش از مدل هستند باید به رسمیت که دارای اثرات )این وجود گروه دوم نیز به لحاظ این

 شناخته شوند.

 :های فراگیر با یک مؤلفه آماری شامل موارد زیر استفرآیند. ۱۳

های کنترل است. این مرحله در واقع اهمیت ارزیابی و این فرآیند شامل ارزیابی کیفیت و مکانیزم مدیریت کیفیت. ■
 شناسد.فرآیندهای کسب وکار آماری به رسمیت میبازخوردها را در طول 

شود. بنابراین وجود یک سیستم مدیریت متا دیتا برای . فراداده در درون هر مرحله تولید و پردازش میمدیریت فراداده ■
کند، به شدت ضروری حفظ می GSBPMها در سراسر اطمینان از اینکه یک فرادادٔه مناسب ارتباط خود را با داده

این عمل شامل شرایط استقالل فرآیند از قبیل مالکیت و حضانت فراداده، کیفیت، قوانین آرشیو، حفظ، است. 
 باشد.نگهداری و نظارت می

های عمومی، حضانت و . این فرآیند شامل مالحظاتی مستقل از فرآیند است. از قبیل امنیت دادههامدیریت داده ■
 فظ ، نگهداری ونظارت.ها ، قوانین آرشیو، حمالکیت، کیفیت داده

های ها و فرادادٔه تولید شده و فراهم نمودن اطالعات در تمام قسمت. این مرحله شامل مدیریت دادههافرآیند مدیریت داده ■
 فرآیند کسب و کار آماری است.

آن را این مرحله به طور عمده از طریق نگهداری مستندات فرآیند کسب و کار آماری قابلیت تکرار  مدیریت دانش. ■
 کند.تضمین می

هایی ها، مفاهیم و طبقه بندیاین مرحله شامل استانداردهای در حال توسعه از قبیل روش مدیریت چهارچوب آماری. ■
 شود.های چند جانبه اعمال میاست که در طول فرآیند

دار شده و آشکار . این مرحله شامل نظارت سیستماتیک و بررسی نیازهای اطالعاتی پدیهای آماریمدیریت برنامه ■
های کسب و کار واقع این موضوع سبب تعریف فرآیند های آماری است. درها در تمام  حوزهکردن و تغییر منابع داده

 گردد.آماری جدید یا طراحی مجدد فرآیندهای موجود می
ل پروفایل بندی و . این مرحله شامل مدیریت بار فرآیند متقابل، و همچنین موضوعاتی از قبیمدیریت ارائه دهنده ■

های کسب و کار آماری که دفاتر ثبتی را ای با فرآیندمدیریت اطالعات تماس است )و بنابراین روابط نزدیک ویژه
 کنند، دارد.(حفظ می

های بازاریابی عمومی ، گسترش سواد آماری و پرداختن به بازخورد . این مرحله شامل فعالیتمدیریت مشتری ■
ی است.های غیر اختصاصمشتری
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 :بردرکا
 یهایخروج دیتول یها براو پردازش داده یآورشامل جمع ج،یرا یکسب و کار آمار فرآیندعالوه بر آن که به  GSBPM. روش ۱۶
کاربرد دارد. به  زیدوباره محاسبه شده است، ن یزمان یهایسر ایشده و  ینیموجود بازب یهاکه داده یدر موارد پردازد،یم یآمار

 در روش. رییتغ ایو  یاادهبهبود منابع د یجهینتعنوان 

اطالعات  یچهارچوب مرجع برا کی(GSIM) یعموم یمدل اطالعات آمار ها و استانداردها[]در رابطه با دیگر مدل . ۲۶
کند.  فایا یالملل نیو ب یدر سطوح مل یو کارآمد کردن  آمار رسم یرا در مدرن ساز یشده تا نقش مهم یاست، که طراح یآمار

GSIM سازدیم سریم یآمار دیتول فرآینددر سراسر  فرادادهها و و کاربرد داده تیریمد ف،یعام از تعر فیتوص کی .GSIM کی 
 یهایو خروج یکه ورود ی. اهدافکندیو استاندارد شده فراهم م فیرا که به طور منسجم توص یمجموعه از اهداف اطالعات

داد، و  حیآمار را توض دیدر تول ریدرگ ینهادها نیدار بیتا بتوان رابطه معن کندیکمک م GSIMآمارهستند.  دیو تول یطراح
 .ردیمنسجم مورد استفاده قرار گ ییاجرا اتیخصوص ایتوسعه و کاربرد استانداردها  تیهدا یبرا تواندیم نیهمچن

 :فازها و زیرفرآیندها
 :شناسایی نیازها

در این فاز، سازمان:. ۳۸
 کند.ای آمار را شناسایی مینیاز بر ■
 کند.داران را تأیید میبا جزئیات بیشتر، نیازهای آماری سهام ■
 کند.ریزی میهای آماری را پایهاهداف متعالی خروجی ■
 کند.هایی مورد نیاز است را شناسایی میهایی که برای آن دادهمفاهیم مرتبط و متغیر ■
ها را برآورده کنند.توانند این نیازموجود میهای کند که تا چه حد منابع دادهبررسی می ■
 کند.مورد کسب کاری را برای گرفتن تأییدیه برای تولید آمار آماده می ■

 :یطراح
های آماری، مفاهیم، های طراحی و توسعه و هر کار تحقیقاتی عملی مربوطه که برای تعریف خروجیاین فاز، فعالیت. ۴۶

 کند.های عملیاتی مورد نیاز است را توصیف میندفرآیها، ابزار جمع آوری  و روش
برای اهداف، ابزار جمع  GSBPM   دادهفراابزار جمع آوری به طور گسترده شامل هر وسیله یا روالی برای جمع آوری یا استخراج داده ها و ]

«کانال های تبادل» ۱.۱نترنت است. در نسخه ها با استفاده از ایهای کاغذی تا  ابزار استخراج دادهبا استفاده از پرسشنامه GSIMآوری 
 [گیرد.افتی مورد استفاده قرار میهستند که برای اطالعات دری

ها و یا محصوالت آماری که در مورد کسب و کار این فاز شامل تمام عناصر طراحی مورد نیاز برای تعریف و یا اصالح سرویس
کسب و کار آماری آماده است، و  فرآیندهای بعدی در تبط که برای استفادهمر دادٔهفراباشد. این فاز  تمام مشخص شده،  می

برای  کند. برای خروجی های آماری تولید شده به صورت منظم، این فاز  معموالًهای تضمین کیفیت را مشخص میهمچنین روش
 .دهده باشد، رخ میتکرار اول و هر زمانی که اقدامات بهبودی در فاز ارزیابی تکرارهای قبلی شناسایی شد

 :ساخت
کند. ]این سازد و بررسی میآماده باشد را می« زنده»ای که برای استفاده در محیط این فاز، راهکار تولیدی تا حصول نقطه. ۵۵

هایی که در این فاز، برای های قابل استفاده مجدد، ابزار، اطالعات و سرویسفرآیند، انتخاب «طراحی»فاز[ خروجی های فاز 
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های جدید به صورت استثنائی کند. سرویساند، را هدایت می؛ مونتاژ و تنظیم شدهفرآیندیجاد محیط کامالً عملیاتی برای اجرای ا
باشند. این خدمات های مورد مراجعه از درون و برون سازمان میهای موجود در کاتالوگ سرویسساخته شده و پاسخی به شکاف
 ماری تولید آماری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.نوساخته به طور گسترده  در مع

 :آوریجمع
ای متفاوت ) از قبیل استخراج از های مجموعهاین فاز تمام اطالعات مورد نیاز  )داده ها و فراداده( را با استفاده از حالت. ۶۵

های آتی یک محیط مناسب برای پردازشهای غیر اداری( جمع آوری و در های آماری، اداری و دیگر ثبتها، ثبتپایگاه داده
ها ایجاد ها  باشد، اما تغییری در خود دادهتواند شامل اعتبار سنجی شکلی مجموعه دادهکند. اگر چه این فاز میبارگزاری می

شود، لید میهای آماری که به طور منظم تواجرا شده است. برای خروجی« پردازش»ای در فاز  کند. چرا که این تغییرات دادهنمی
 .شوداین فاز در هر مرتبه اجرا می

 :پردازش
کند. این فاز از چندین زیر فاز تشکیل شده که ها برای تحلیل را وصف میها و آماده سازی آناین فاز، منقح کردن داده. ۷۲

های تحلیل کرد و به عنوان خروجیها را کند ، به طوری که بتوان آنکند، و داده های ورودی را تبدیل میکند، منقح میبررسی می
های آماری آماری منتشر ساخت. این فاز ممکن است چندین بار در صورت لزوم تکرار شود. این فاز، به طور منظم، برای خروجی

به استثنای ) ها از هر دو منبع آماری و غیر آماریتواند برای دادهها در این فاز میفرآینددهد. زیر تولید شده در هر تکرار رخ می
 .های نظرسنجی است( به کار گرفته شودها، که معموالً مختص دادهمحاسبه وزن فرآیندزیر 

 :تجزیه و تحلیل
سازی محتوای شوند. این فاز شامل آمادههای آماری تولید، با جزئیات بررسی و برای انتشار آماده می. در این فاز، خروجی۸۴

ها و اهداف مورد نظر، قبل از انتشار برای مشتریان نی و ...( و اطمینان از تناسب دادهآماری )شامل گزارش رویداد، نکات ف
سازد تا آمارهای تولید شده را گران آماری را قادر میهایی است که تحلیلها و فعالیتفرآینداست. این فاز همچنین شامل زیر 

و زیر « تجزیه وتحلیل»دهد. فاز فاز در هر تکرار رخ می های آماری به طور منظم تولید شده، ایندرک کنند. برای خروجی
 ها، عمومیت دارند.های آن برای همه خروجی های آماری، بدون توجه به منبع دادهفرآیند

ها)و فراداده(ی منتشر شده قوانین مربوط به محرمانگی را نقض کند که دادهتضمین می[ اعمال کنترل افشااین زیرفرآیند ]. ۸۹
ها و ها در رابطه با افشای اولیه و ثانویه، همچنین  استفاده از توقیف دادهممکن است شامل بررسی فرآیندشند. این زیر نکرده با
های اختالل است. درجه و روش کنترل افشا ممکن است برای خروجی های مختلف متفاوت باشد، به عنوان مثال روش روش

 .های منتشر شده متفاوت استنقشه ای اهداف پژوهشی با جداول وها برمورد استفاده برای مجموعه  ریز داده

 :انتشار
کند. این فاز شامل کلیه فعالیت های مرتبط با نصب و راه . این فاز انتشار محصوالت آماری برای مشتریان را مدیریت می۹۱

از کانال ها است. این فعالیت ها  اندازی و انتشار طیف وسیعی از محصوالت دینامیکی و استاتیکی با استفاده  طیف وسیعی
 دهد.مشتریان را برای دسترسی و استفاده از خروجی های منتشر شده توسط سازمان های آماری مورد حمایت قرار می
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 :ارزیابی
یفی فراگیر عمومی تر مدیریت ک فرآیندکند، که مخالف با کسب و کار آماری را ارزیابی می فرآیند. این فاز یک مورد خاص از ۹۹

دهد، اما وابسته به رخ می فرآیندباشد. این فاز به طور منطقی در انتهای یک نمونه از توصیف شده می VIآماری که در بخش 
کسب و کار  فرآیندهای جمع آوری شده در فازهای مختلف است. این فاز شامل ارزیابی موفقیت یک نمونه معین از ورودی

 های بالقوه است.ای کمی و کیفی ، و شناسایی و اولویت بندی بهسازیهآماری، ترسیم طیف وسیعی از ورودی

 یآمار الگوی عمومی اطالعات، GSIM)ب( 
انجام  ،هر کداممورد استفادٔه  یهافرآیندهایی در وجود تفاوتبا  ،را یمشابه یهاتیفعال یآمار یهادر سراسر جهان، سازمان

استفاده  یبندها از طبقهمثال تمام سازمان ی)براکنند یمو تولید استفاده ی را ابهها اطالعات مشتیفعال نیاز ا کیدهند. هر یم
های آماری در که اطالعات مورد استفادٔه سازمانبا این کنند(.یم تشرمن یکنند و اطالعاتیم جادیا ییهادادهکنند، مجموعهیم

کنند. در گذشته روش مشترکی برای توصیف یگر توصیف میها این اطالعات را اندکی متفاوت از یکداصل یکسان است، همٔه آن
کند و بدون چنین ها را مشکل میسازمانی و بین سازمانشود وجودنداشت. این امر، تبادل شفاف دروناطالعاتی که استفاده می

د.ها و ابزار وجود ندارای برای همکاری، استانداردسازی یا به اشتراک گذاشتن روشاشتراکی، هیچ پایه

اند. هدف آنها شدهسازی آمارهای رسمی تشخیص داده عنوان استانداردهای کلیدی برای نوینه ب GSIM وGSBPM  دو مدل
 ٔهها است. این موضوع به نوببهبود ارتباط در تولید آمارها در داخل و بین سازمان مجموعه اطالعات مشترک و ٔهتعیین و ارائ

 .گرددمی امات مناسب و در نهایت کارایی بیشترخود موجب تسهیل همکاری و تبادل اقد

می تواند: GSIMبه مزایای مهم تری منتهی می شود.    GSBPMتوام با  GSIMاجرای  -
 ها فراهم می آورد.فرآیندمحیطی برای استفاده مجدد و انتشار روش ها، مفاهیم . 

تولید کاهش میدهد. فرآیندن دخالت بشری را در ها باشد، بنابرایفرآیندفرصتی برای اجرای قوانین مبتنی بر کنترل 
 های آماری تسهیل می نماید. ایجاد معیار اقتصادی را از طریق توسعه ابزار مشترک به وسیله جامعه سازمان

- GSIM  های مثالاز جمله د. نکنرا مشخص می -« اهداف اطالعات» - در مورد دنیای واقعی  یکه اطالعات استاهدافی شامل
عنوان مثال، ه های تولید )بفرآیند ٔهبرای ادام  قوانین و پارامترهای مورد نیاز همچنینبندی(، طبقه مانندها )ها و فرادادهادهآن د

در  ها، و به جزئیات آناندندی شدهبارشد دستههدف اطالعاتی در چهار گروه  ۱۱۰حدود  GSIMدر . هستندقوانین اصالح داده( 
 .استشده ه پرداخت اختصاصی هایسند

اند:به شرح ذیل توصیف شده ارشدچهار گروه 

عبارت است  ها بکار می رود. این گروهآن ٔههای ارائفرآیندهای آماری و برای طراحی و ترسیم برنامه کسب و کارگروه -
 .هاآنو ارزیابی است های آماری برنامهکسب و کاری که در بر دارندٔه های فرآیند ،شناسایی نیازهای آماری از 

خارج ها از آنهای آماری وارد یا برای طبقه بندی اطالعاتی است که از طریق کانال های تبادلی به سازمان تبادلگروه -
 گیرد.آوری و توزیع اطالعات را در بر میاهداف جمع . این گروهشوندمی

 .شوداستفاده مینجند، سمیها دادهچه ی از آندرکآوردن برای تعریف معنای داده و فراهم مفاهیمگروه -

.شوداستفاده می آن در ارتباط با اطالعات و ساختاربکار رفته   اصطالحات برای توصیف و تعریف ساختارگروه -
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نماید.که برخی اطالعاتی را که در یک سازمان آماری مهم هستند، بازگو می GSIMنمای زیر، مثالی است از اهداف اطالعات 

 ایم:مشخص کرده نویسیکجح این نما، اهداف اطالعات در مدل  را با در شر
با فعالیت در دست اقدام همانند تحقیق و یا مجموعه  برنامٔه آماریکند. را آغاز می آماری ٔهبرنامیک یک سازمان آماری 

 شود(.میتکرار  شش ماهه و یا ساالنهکه برای مثال، )دارد  چرخٔه برنامٔه آمارییک است و مرتبط ای از نتایج 
( اقدامات) فرآیندهای گام شامل های کسب و کارفرآینداست.  های کسب و کارفرآیندحاوی یک سری  چرخٔه برنامٔه آماری

های خروجی ویژگیو  فرآیندهای ورودی ویژگیدارای  طرح فرآیندهااین کند. ها را مشخص میآن فرآیندطرح که است 
، متغیر، بندی آماریطبقهبه مفاهیم و ساختارها )برای مثال:  هستند که یاطالعاتخرده  ها اغلبویژگیاین . هستند فرآیند

 د.نکن( اشاره میهامجموعه دادهو  ایساختار داده، جمعیت
که  داشتخواهد  وجود عرضه کنندٔه اطالعات یک ها باشد،آوری دادهمربوط به جمع فرآیند کسب و کاراگر برای مثال 

 ٔهساختار دادتعیین کنندٔه  هتوافقناماین  اعالم کند.( نامهموافقت)از طریق را  داده برای سازمان آماری موافقت با تأمین
ثبت یک یا  پرسشنامهتواند یک می کانال تبادل. استبرای اطالعات ورودی  کانال تبادل اطالعاتناظر بر  مورد توافق

داده مصاحبه و یا تبادل یک فایل  همچون( پروتکل) ایژهوی ساز و کاراطالعات را از طریق این کانال،  .باشد اداری
.کنددریافت می

تبادل
EXCHANGE

ساختارها
STRUCTURES

کسب و کار
BUSINESS

مفاهیم
CONCEPTS

طبقهبندی
آماری مفهوم   جمعیت

متغیر

برای اندازهگیری 

بر پایۀ نوعی از 

چرخۀ برنامۀ 
آماری ک سب و کار گام فرآیند

برنامۀ آماری

طرح فرآیند

 ویژگی
ورودی فرآیند

 ویژگی
 خروجی فرآیند

دارای 

دارای  دارای 

تعیین کنندۀ 

شامل  فرآیند  دارای 

ساختار داده مجموعه داده

متغیر

گروهبندی کنندۀ 

گرفتن س اختار از 

 تولید کنندۀ
تعیین کنندۀ
ساختار توافق شده برای 

موافقتنامه کانال تبادل

عرضه کنندۀ اطالعات  پروتکل

موافقت با  دارای 

ناظر بر استفاده از 
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 .شدذخیره خواهد  ساختار دادهیک  پایٔهبرو  دهادمنبع در یک  کانال تبادلتولید شده از یک مجموعه دادٔه 
 

 .در خدمت مردم استی آمار رسم کهنیاز ا نانیاطم یبرا ،کار برای آمار)پ( محورهایی از آیین
( استفاده Code of practice for statisticsهای آیین کار برای آمار )تنظیم این بخش، به صورت آزاد از برخی بخشبرای 

هاست که به تری از دادهبرای طیف بسیار گسترده یچارچوب ٔهفراهم کنند هکنه فقط مربوط به آمار رسمی، کار این آیین شده است.
 اند.نشدهآمار رسمی تعریف  عنوانبهطور سنتی 

 یرسم یمورد توجه نهادها (یو ارزندگ تیفیک ،یریاعتمادپذآن )که چارچوب  نیاز ادر بخش پایانی آیین کار مزبور، به صراحت 
شده که این به معنی  تی، حمازندیکه بالقوه بحث برانگاست  ییهابا انتشار آمار و دادهسر و کارشان که  ردیقرارگ ییهاو سازمان

 اد از این آیین کار است.مجوز برداشت آز
  

ها همواره به خودی خود به طور عام اما این داده.. هستند.ی امروزی ها()حاکمیت هاهای اساسی دولتها یکی از ویژگیداده
این در برابر دولت دیگر مهم  ٔهوظیف مفید نیستند و الزم است با استفاده از فنون آماری به اطالعات مفیدی پردازش شوند.

آمارهای »کار، مبنای این آیین آمارهای دولتی تولید شده بر .آمار است عنوانبهها، آنقابل توجهی از  بخشانتشار ، اتاطالع
های به دلیل اینکه در آگاهانه کردن قضاوت آیند: یکیخوانده می شوند. این آمار از دو منظر سرمایه عمومی به حساب می« رسمی

ها و کسب شده از شهروندان، سازمان گردآوریدلیل که حاصل اطالعات این آیند و دیگر به یعمومی و مباحث همگانی به کار م
ای در انتشار آمارهایی که مورد ملی اعتماد داشته باشند. هیچ فایده هایسرمایهاین عموم مردم باید به  . بنابراین،و کارها هستند

 .اطمینان نیستند وجود ندارد
 کار:در این آیین برخی مفاهیم مورد استفاده

 یمسئول اجرا چنینهم. استسازمان خود  یآمار یازهایو ن یآمار یمسئول نظارت بر عملکردها :سرپرست واحد آماری
کشور  یدر سطح نظام آمار یهم در سطح سازمان خود و هم به طور کل ،کارنیی[ آنیمصوب در قانون آمار و ]ا یمقررات آمار

 دارند. یرسم یبه آمارها یاعتماد عموم یدر بنا یدینقش کل یرآما ی. سرپرستان واحدهااست
اند و هنوز مورد ارزیابی برای دریافت عنوان که به فراخور نیازهای جدید به طور آزمایشی تهیه شده آمارهای جدیدآمار آزمایشی: 

 اند. آمار رسمی قرار نگرفته
ها، که ممکن است از تراکنش ای دادهایرو د،یات، مانند مشاهدات، عقااطالع ای هاتیاز واقع ،یعدد معموالً ،ییهایژگیو داده:
پردازش  ٔهیها ممکن است ماداده ،چنینهممنبع(.  ٔهاطالعات هستند )داد یآورها محصول جمع. دادهدیبدست آ یجیها نتاآن
 پردازش شده(. ٔهباشند )داد یآمار

 عیو تجم یمرتبط با سازمانده یهاتیو فعال هافرآینداشاره به  یبرا فراگیر اصطالحی :(Data curation) هاپروردن داده
ارزش ای که گونهها به داده نیا شیانتشار و نماهمچنین ها، و داده نیا یسینو هیشده از منابع مختلف و حاش یآورجمع یهاداده
 یضرور یهافرآیندتمام ها، شامل داده ازیسگزینش و آماده. وندش یمجدد حفظ و نگهدار ٔهاستفاد یها براحفظ شود و داده هاآن
 . استها دادهافزوده برای ارزش ظرفیت ایجاد همراه با  ،مندکنترل شده و ضابطه ٔهداد تیریو مد یخلق، نگهدار یبرا

 ها را گذرانده باشند.که فرآیند پروردن داده هاییداده: (Curated data) های پروردهداده
. آمار و کندیده  را فراهم مپرور یهابه انواع آمار و داده یکه امکان دسترس نترنتیبر ا یمبتن بزار و منابعخدمات داده: ا

اند، و شده یمعمول همگردان ٔهداد یداده در دسترس هستند، اغلب با استفاده از استانداردها یهاسیسرو قیکه از طر یاطالعات
 .وندشیم یبانیپشت ما،اطالعات راهن گریها و دبا فراداده
ها داده ییبتوانند به کشف و شناسا دیبا ایها . فرادادهکندیم فیو توص فیها را تعرداده گریکه د یاداده ایاطالعات فراداده: 

 یهایژگیها و وداده ریمختلف، ارتباط با سا یهانوع داده فیها؛ با توصداده یگذارو برچسب یگذارنام قیکمک کنند )مثالً از طر
 تیریبه مد ،یگرید یهر اطالع فن ای هالیها، اشاره به انواع فاداده جادیا یبتوانند با نشان دادن زمان و چگونگ دیبا ایها(، آن
 .ها کمک کنندداده

 آیند.بدست میهای داده هایی که از سرویسفرادادهپاراداده: 
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 این آیین کار بر سه رکن اعتمادپذیری، کیفیت و ارزندگی، استوار است:
 یسازمانهر  .ی استدولت یهاسازمانحاکم بر  یهاو نظامافراد  ،دربارٔه فرآیندها: (Trustworthiness) اعتمادپذیری.  ۱

 و شایستگیاثبات ا . یک سازمان جز بمنافع عمومی استپذیر، نشان دهد که واقعا در پی آزمون یشواهد ٔهبا ارائباید 
 ٔهرکن اعتمادپذیری، تعیین کنند ٔهزیرمجموعهای شیوهیابد. ین مهم دست نمیو این که گوشی شنوا دارد، به ا دوخصداقت 
هایی که آمار و اطالعات تولید به کارکنان و سازمان اعتقاد» .هستندکلیدی برای حمایت از تولید مستقل آمار  یتعهدات

 این رکن است:محصول تعهدات « کنندمی
T1  :طرف و مستقل باشند و مطابق با ، باید راستگو، بیٔه آمارشر کنندهای منتکارکنان سازمانصداقت و یکپارچگی

استانداردهای رفتاری که در خدمت منافع عمومی جامعه است عمل نمایند. 

T2 با کنند که تعیین  آمارشناس ارشد/سرپرست واحد آماریکسی را به عنوان ها باید سازمان: گیری مستقل و رهبریتصمیم
کار، برای بهبود استفاده از آمار و اطالعات در راستای خدمت به منافع عمومی جامعه ستانداردهای آیینپشتیبانی و حمایت از ا
 برداری نادرست از آمارها جلوگیری کنند.  تالش نمایند و از بهره

T3  :را ترویج نمایند.  ها باید متعهد شوند که آمار خود را آشکارا و شفاف منتشر کنند تا اعتماد به آمارسازمانانتشار منظم

T4  :ها باید فرآیندهای کاری موثر و منابع مناسبی برای پشتیبانی از کارکردهای آماری سازمانمدیریت و فرآیندهای شفاف
 هایشان در دسترس باشند. ها و پیشرفتها و اولویتخود داشته باشند و برنامه

T5 ی کافی ماهر و ای خود به اندازههای حرفهها و مهارتد باید در نقشکننافرادی که آمارها را تولید میای: توانایی حرفه
 گرمی برخوردار باشند.آموزش دیده و از پشت

T6 هایی همخوان با قوانین مربوط و ها را به روشها باید مراقب امنیت اطالعات مردم باشند و دادهسازمانها: راهبری داده
 در جهت منافع عمومی مدیریت کنند.

استقالل تولید، کار بر آن است که باور این آیینآمار است. به ها آنفراگرد ها، و چگونگی داده دربارٔه: (Quality) کیفیت  .۲
اش گیریآن چیزی باشند که اندازهموجود از  برآوردبه تنهایی برای تضمین آمارهای ارزشمند کافی نیست. آمارها باید بهترین 

ها ها کامل و صحیح و اطمینان از خروجیها مرتبط، روشنده باشند. به این منظور، باید دادههدف بوده و نباید گمراه کن
 هستند:  رکن کیفیت بیان شده در  هایشیوه ، جوهرهای تولید آماریاین جنبه .آشکار باشند

Q1 یهاتیمحدود ریار را برآورده کند. تأثمورد انتظ یها باشد تا کاربردهاداده نیترمناسب یهیبرپا دیآمار با: منابع داده مناسب 
داده شود. حیو توض ابدیحد کاهش  نیشده، به کمتر یابیارز دیاستفاده از آمار با

Q2 یشناخته شده ]در بررس یموجود و استانداردها یهاروش نیاز بهتر دیها باها و دادهآمار دکنندگانیتول: مستدل یهاروش 
 گوش شنوا داشته باشند. ماتشانیدر مورد تصم ها[ استفاده کنند وداده تیفیک

Q3 شده  دیها و آمار تولداده کهنیدهند که چگونه از ا حیتوض یبه روشن دیها باآمار و داده دکنندگانیتول: تیفیاز ک نانیاطم
 .کنندیحاصل م نانیقابل اعتماد، منسجم و بهنگام هستند اطم ق،یدق
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است که از  ییسازمان ملل متحد در مورد آمارها یرسم یآمارها یبر اصول اساس دیاکدنبال ت به: (Value) ارزندگی.  ۳
حتی  عموم فراهم شوند. یبرا دیبا ییچه آمارها کندیم فیرکن تعر نیاند. اآمده رونیسربلند ب «یعمل یمنددهیآزمون فا»

در دسترس  یآمار اگر، نباشند دیمف مومع یممکن است برانیز  تیفیبا ک یهاداده جادیا یقابل اعتماد برا یهافرآیند
 لیدل نیبه همارائه ندهند.  ینشیب ایشده باشند و  دیناکارآمدانه تولیا ، نباشند یدیکل یهاسؤالیا آمارها پاسخگوی نباشد، 

 :استبسیار با اهمیت  یرکن ارزندگ
V1 هاشاندگاهیدرک شود، د شانیازهاین دیبا رند؛یرار گق یآمار دیدر کانون تول دیکاربران آمار و اطالعات با :ارتباط با کاربران 

 شود.  یبانیپشت شانیآمار یو کاربردها ردیمورد توجه و عمل قرار گ

V2 یبرخ اریدر اخت نیریاز سا شیکه پدر دسترس همه باشد، نه آن یبه طور مساو دیو اطالعات با آمار :یدسترس تیقابل 
 .رندیمنتشر و در دسترس عموم قرار گ یکاف اتییبا جز دی. آمار و اطالعات باردیافراد قرار گ

V3 یدر خدمت منافع عموم یقیدق نشیداده شود و ب حیروشن ارائه شود، معنادار توض دیاطالعات با آمارو: نشیوضوح و ب 
 بدست دهد. 

V4 به خدمت  یبالقوه تیاشند، و ظرفب زهیبهبود آمار و اطالعات، خالق و با انگ یبرا دیکنندگان آمار با دیتول :و بهبود ینوآور
 و انتشار را به فعل برسانند. دیتول فرآیند یهاتمام بخش یتوسعه یبرا شرفتهیپ یهایآورگرفتن فن

V5 دکنندگانیمنتشر شود که به دفعات قابل استفاده باشند. تول ییهادر شکل دیها باو داده آمارها :تناسب تیو رعا ییکارآ 
 باشند. یشتریب یهاداده یدر پ ه،یکن است از اطالعات موجود استفاده کنند و تنها در صورت وجود توجکه مم ییتا جا دیبا

 های شخصی قابل شناسایی.کار برای حفاظت از دادهآیین ،ISO/IEC 29151هایی از استاندارد )ت( بخش
 یمالحظات، (Personally Identifiable Information: PII) ییقابل شییناسییا یاطالعات شییخصیی یحاو یهادر مورد داده

 از جمله: ؛استاندارد مورد توجه قرار گرفته است  این وستیوجود دارد که در پ
شییوند، مگر آن که  لیپردازش اطالعاتشییان تبد ٔهنحو ٔهدربار یریگمیفعال در تصییم نانیبه نقش آفر PIIالزم اسییت صییاحبان  -

 داشته باشد. یگرید حیقانون تصر
ها حاصل شود. سازمان نانیاست، اطم یقانون ٔهبر پشتوان یموجود سازگار و مبتن نیبا قوان PIIاهداف پردازش  کهنیاز ا دیبا -
مورد  د،یموجود را بالقوه نقض نما نیاز قوان کی چیکه ه یابه گونه PIIدهد پردازش  نانیرا اتخاذ کنند که اطم ییهاهیرو دیبا

 استفاده قرار نخواهد گرفت.
مورد نظر الزم  یاهداف قانون یآن چه واقعا برا یمورد پردازش، به حداقل ممکن برا یی قابل شییییناسییییا یِفرد ٔهادحجم د دیبا -

 [ محدود شود.ی]قانون نفعانیتعداد ذ نیبه کمتر PII یاست، برسد و افشا
 دارند، محدود شود. ازینانجام کارشان به آن  یکه برا ینفعانیبه ذ PII یاسناد حاو یکیالکترون ٔهالزم است انتقال داد -
مجاز شمرده  یمگر آن اندازه که به صورت رسم ،محدود شود PII ٔهسازمان دارند یهااز خارج به سامانه یالزم است دسترس -

 شده است.
را  PIIمحافظت از  یهاسییامانه ،سییازمان[ دارند یهااتصییال ]به سییامانه ٔهکه اجاز یخارج یهاکرد که بخش دییبتوان تأ دیبا -
 اند.کرده یسازادهیپ یدسترس ٔهاجاز افتیاز در شیپ
در چه  ،یافشا شده، به چه کس PIIاز  ی)شامل آنکه چه بخش گرید یهابه طرف PII یاز ثبت و ضبط ]هر گونه[ افشا دیبا -

 حاصل شود. نیقی( یچه هدف یو برا یزمان
 مرتبط با هدف مورد نظر است.و  یروز، کاف، کامل، بهقیدق PIIکه پردازش  نیاز ا نانیحصول اطم -
 شود. یاز پردازش بررس شی، پPIIبه جز صاحب  یشده از منبع یآورجمع PIIالزم است که قابل اتکا بودنِ  -
اند و به هسییتند، به زبان سییاده نوشییته شییده یکاف اتییشییامل جز ی]حفظ[ محرمانگ یهاهیحاصییل شییود که اطالع نیقی دیبا -

 در دسترس هستند یسادگ
 آن، داده شود. تیدقت و تمام دنیبه چالش کش یها براداده ینیو بازب ی، امکان دسترسPIIبه صاحبان  دیاب -
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ست مع - سازمان یارهایالزم ا سط  سب تو صاحبان  یها برامنا ساختن  س ی، براPIIقادر  ستر صالح  PIIبه  ید حذف  ایو ا
PIIشود. جادی، ا 
 

اری، دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت نیاز به تدوین و اعالم مرامنامٔه های آمبدیهی است که به مانند تمامی آژانس
های کلی و اصول استاندارد کسب و کار آماری ای که بر اصول پایه، سیاستخود مطابق با شرایط بومی، دارد. مرامنامه

 مبتنی خواهد بود.
فراگیر ز توجهی ویژه نمود. با توجه به برنامٔه جهانی برای عالوه بر آن باید به تغییر اساسی رخ داده در نظام ثبت احوال نی

اهداف توسعٔه پایدار  ۱۶.۹( که در هدف ID4D=Identification For Developmentنمودن شناسایی برای توسعه )
های سازی الزامنمود یافته است، نظام ثبت احوال در حال تجربٔه تغییراتی کم نظیر است که در فرجام به ایجاد و پیاده

ها منجر خواهد شد. از های مکانی و تولید شناسٔه یکتای افراد و مکانهای شخصی افراد و دادهآوری و نگهداری دادهجمع
های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و بیش و پیش ها و اقدامها، نقشه عملاین رو ضروری است این رویکرد در تدوین برنامه

 های کاری بروز یابد.مهها و نظامنااز همه در مرامنامه
 

 فراهم کردن شناسۀ قانونی برای همه ۲۰۳۰تا سال از اهداف توسعٔه پایدار:  ۱۶.۹هدف 
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 همه دیده شویم
 

_____________________________________ 
 

آن « انداز مشترک چشم»ای را فراهم سازد که در زمینه ۲۰۲۴سال  تادارد ای است که قصد ای منطقهبرنامه همه دیده شویم
های آمار مند شوند و سیستمگو بهره( از ثبت احوال فراگیر و پاسخUN-ESCAPتمامی مردم آسیا و اقیانوسیه )کشورهای عضو 

جامعه به کار  ، سالمت و توسعٔه(Good Governance)حیاتی در جهت تسهیل تحقق حقوق افراد و حمایت از حکمرانی شایسته 
 .گرفته شود
 ۷۱/۱۴ ٔه( در قطعنام۱۳۹۴)اردیبهشت ماه  ۲۰۱۵آغاز شد، در ماه مه  ۲۰۱۲ساز اولیه که از ع بعد از مطالعات زمینهاین موضو

ای )برنامٔه مورد تفاهم اعضاء( با شعار در آسیا و اقیانوسیه در ضمن چارچوب اقدام منطقهاحوال با هدف همگانی شدن ثبت 
 د.های عضو رسیبه امضای کشورهمه دیده شویم 

کید بر ضرورت اتخاذ رویکرد شد مزبور ٔهمنجر به قطعنامکه های اولیه ریزیاز نکات جالب در برنامه ریزی مبتنی بر برنامه، تأ
های سازیهای محلی در تصمیمریزی مزبور، بر توجه به واقعیتدر جهت تحقق اهداف توسعه بوده است. رویکرد برنامه شواهد

کید دارد.ملی و منطقه   ای تأ
آسیا  های منطقٔه( با توجه به واقعیتCRVS Decadeبا عنوان دهٔه ثبت احوال و آمار حیاتی ) ۲۰۱۵-۲۰۲۴گذاری دهٔه نام

یابی به سیستم آمار حیاتی های ثبت احوال در منطقه و در عین حال ضرورت دستهای آشکار سیستمو اقیانوسیه و ضعف
 ریزی مبتنی بر شواهد بوده است. نیز نظام برنامهکارآمد برای پایش اهداف توسعٔه جهانی و 

های نخبگانی ملی تدوین ای نیز ضمن مشخص ساختن اهداف کلی، اهداف ملی کشورها را که در نشستچارچوب اقدام منطقه
 گیری خواهد نمود. گردید، پایش و پی

و نیز جلب و هدایت پشتیبانی شرکای توسعه بوده  افزایی اعضاای، ایجاد بستری برای همقصد واالتر این چارچوب اقدام منطقه
 است.  

 
 هاهدف
 بندی گردید:های برنامٔه همه دیده شویم به این شرح صورتهدف
 : ثبت فراگیر تولد، وفات و دیگر رویدادهای حیاتی ۱هدف 
د قانونی و امکان اثبات هویت مدارک قابل استنا ٔهو دیگر رویدادهای حیاتی با ارائ مین امکانات ثبت تولد و وفاتأت: ۲هدف 

 افراد و وضعیت حقوقی متعاقب آن درصورت ضرورت
 شود.پایٔه سوابق ثبت شده ارائه و منتشر میهنگام )از جمله بیان علت مرگ ( که بر: آمار حیاتی دقیق، کامل و به۳هدف 
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رسد. به انجام می )که ایران نیز عضو آن است(ای های ملی و با حمایت گروه راهبری منطقهگیری این اهداف در قالب برنامهپی
ها مشخص گردیده است. یک دهه فرصتی کم نظیر برای هایی تعیین شده و مقادیر هدف ملی توسط دولتبرای هر هدف، سنجه

 یابی به این اهداف است. دست
کنندگان بیانیٔه  ن( نیز مورد انتظار امضاءها در ایراهای جغرافیایی ملی )نظیر استانای به محدودهگسترش چارچوب اقدام منطقه

 بوده است.همه دیده شویم 
 

 های عملحوزه
های های مشترک و هماهنگ برای بهبود و تقویت ظرفیتانداز مشترک بستگی به تالشتحقق چشم ،کنندگان بیانیه از دید امضاء

 ی عمل دارد:اعضاء اصلی و وابسته در هفت حوزه
 الف( تعهد سیاسی

 تعامل، مشارکت عمومی و ایجاد تقاضاب( 
 ج( هماهنگی]بین بخشی[

 ها، قوانین، مقررات اجرایید( سیاست
 ها و منابعه(زیرساخت

 ها و نوآوریهای عملیاتی، شیوهو(رویه
 ز( تولید، انتشار و استفاده از آمار حیاتی

 
 همه دیده شویم های اجرایی برنامٔهگام

همه  ع برنامٔهاز که در جدول زیر معرفی و وضعیت کشورهای عضو در آن گزارش شده است، شروسعالوه بر برخی اقدامات زمینه
بود. گزارش ایران توسط رابط کشوری ثبت احوال و آمار حیاتی )مدیر کل  ۲۰۱۵کشورها در سال  ٔهگزارش پای ٔهبا تهیدیده شویم 

های اجرایی مرتبط )با هدف ضور نمایندگان دستگاهدفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت ثبت احوال( در نشستی با ح
ارسال گردید. در این گزارش  UN-ESCAPبرای دبیرخانه  ۱۳۹۴آذرماه  ۲۴اطمینان از هماهنگی و اجماع نظر( تکمیل و در 

ای دام منطقههای تعیین شده در چارچوب اقهای مورد نظر برای تحقق آن، مقادیر پایٔه سنجهعالوه بر اهداف تعیین شده و سال
، ۱۳۹۳شده در سال  انجام (Complete Assessment) . تعیین اهداف در ایران برپایٔه ارزیابی کامله استو گزارش شد برآورد

، استادان دانشگاه کوئینزلند استرالیا )طراح مدل ارزیابی کامل و سریع میکلسون لنه پروفسور آلن لوپز و دکتر با حضور و هدایت
 صندوق جمعیت ملل متحد بوده است. حمایتبا  ی و ثبت احوال(نظام آمار حیات
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۲۰۱۵ای ربای ثبت احوال و آمار حیاتی رد اولین زگارش اپهی، کشوراهی منطقه اهی ارجایی چارچوب اقدام منطقهگام وضعیت  
 معیار

سازوکار هماهنگ 
 CRVS ۱ملی

ارزیابی 
 ۲جامع

وجود هدف 
 ۳ملی

طرح پایش و 
 ۴گزارش دهی

ی ارزیاب
 ۵نابرابری

راهبرد ملی 
 CRVS ۶برای

 رابط کشوری ملی
 CRVS ۷برای

گزارش به 
 ۸اسکاپ

 نام کشور

         آذربایجان

         ارمنستان

         ازبکستان

         افغانستان

         ایران

         پاکستان

         انتاجیکست

         ترکمنستان

         ترکیه

         روسیه

         قرقیزستان

         قزاقستان

         گرجستان

۵ Inequality Assessment 

۶ National CRVS Strategy 

۷ National CRVS Focal Point 

۸ Reporting to ESCAP 

 ۱National CRVS Coordination Mechanism 

 ۲Comprehensive Assessment 

 ۳National Target 

 ۴Monitoring and Reporting Plan 

 

 فاقد اطالعات  شروع نشده است  در حال انجام  کامل 

Source: http://www.getinthepicture.org/resource/list-national-crvs-focal-points 

  

http://www.getinthepicture.org/resource/list-national-crvs-focal-points
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 اهداف کشوری
 ها به این شرح هدف گذاری شد:بینی شده برای سنجهبرپایٔه این گزارش مقادیر پیش

 
 : ثبت فراگیر تولد، مرگ و دیگر رویدادهای حیاتی ۱هدف 
های صورت گرفته ساالنه در قلمرو و حوزه قضائی کشور به ثبت رسیده درصد از تولد [۱۰۰] ۲۰۲۴ل : تا سا 1Aهدف 
 باشند. 
 سال در قلمرو و حوزه قضائی کشور به ثبت رسیده باشند.  ۵درصد تولد کودکان زیر  [۱۰۰] ۲۰۲۴: تا سال 1Bهدف 
 ضائی کشوربه ثبت رسیده باشند.[ درصد کلیه افراد در قلمرو و حوزه ق۱۰۰] ۲۰۲۴: تا سال 1Cهدف 
 [ درصد ازکلیه افراد فوت شده در قلمرو و حوزه قضائی کشوربه ثبت رسیده باشند. ۹۵حداقل ]  ۲۰۲۴: تا سال 1Dهدف 
 ٔهانی و ...[ قلمرو و حوزهای ثبت شده در حوزه سالمت ]مراکز درم[ درصد فوت ۸۵حداقل ]  ۲۰۲۴: تا سال 1Eهدف 

 یده باشند. قضائی کشور به ثبت رس
 

 ۱هدف  ٔهبررسی کوتاهی دربار
 شود، این اهداف در پی تکمیل فرآیندهای ثبت والدت و مرگ هستند.چنان که مالحظه می

شود. تعدادی از افراد مدعی مربوط می 1Cو  1Bهای های عمده به هدفدر ایران در زمینٔه تکمیل فرآیند ثبت والدت، چالش
ک شناسایی ایرانی هستند، در حال طی کردن مراحل کسب تابعیت هستند. از این رو ثبت والدت تابعیت ایرانی که فاقد مدار

شود. این مسأله با مشکالت های ثبت والدت برای ایرانیان و خارجیان ساکن در ایران نمیشان مشمول رویهآنان و فرزندان
کنند و نظام بهزیستی دسترسی والدت فرزندان خود نمی اجتماعی )نظیر معتادان( که اقدام به ثبت ٔهفرزندان افراد آسیب دید

تری در قالب برنامٔه رسد این دو هدف نیازمند اقدام جمعی گستردهمی نظر بهشود. از این رو کامل به آنان ندارد، تشدید می
 باشند.همه دیده شویم 

ها با جهی از مرگمعموالً تعداد قابل توثبت مرگ نیز چالش اصلی به مانند دیگر کشورهای منطقه آن است که  ٔهدر زمین
های گزارش شده در مرگ دلیل چنینهمشود. مینآن گزارش  دلیل اساسالمللی گواهی مرگ برهای بیناستفاده از فرم

ان ثبت احوال تحویل مأمورسازی است( به در حال پیاده ICD10های مرگ، بدون کدگذاری )در ایران سیستم کدگذاری گواهی
ایست قلبی و تنفسی )که عماًل علت  دلیلهای گزارش شده با شود. نسبت مرگ نقش کدگذاری توسط آنان انجام میو عمالً 

درصد از کل  ۵/۶معلوم )(، مواردی که علت مرگ ناشودو در متون بهداشتی با کد پوچ شناسایی می شودمرگ تلقی نمی
 .گیر استچشمها( درصد از کل مرگ ۲/۱۰) عریف شده و مبهمعالئم و حاالت بد تهای با علت است و نیز مرگ ها(مرگ

 گردد.گامی مهم برای تحقق هدف محسوب می ICD10ملی ثبت مرگ و پیاده سازی کامل  در این زمینه نیز تشکیل کمیتٔه
 

: همٔه افراد دارای مدرک هویتی برای والدت، مرگ و دیگر رویدادهای حیاتی باشند که با آن بتوانند ۲هدف 
 چنین حقوق خود را احراز کنند.خود، وضعیت اجتماعی و همهویت 
قانونی با صدور یک گواهی والدت  ٔههای ثبت شده در قلمرو و حوز[ درصد از کل والدت۱۰۰] ۲۰۲۴: تا سال 2Aهدف 

  .رسمی صورت خواهد پذیرفت که حداقل دارای اطالعات نام، نام خانوادگی، جنس، محل تولد و نام والدین باشد
قانونی با صدور یک گواهی فوت  ٔههای ثبت شده ساالنه در قلمرو و حوز[ درصد از کل مرگ۱۰۰] ۲۰۲۴تا سال  :2Bهدف 

 .رسمی صورت خواهد پذیرفت که حداقل دارای اطالعات نام و نام خانوادگی و جنس و سن و تاریخ وفات باشد
 

 ۲هدف  ٔهبررسی کوتاهی دربار
نگام رویدادهای حیاتی، از دهٔه هفتاد شمسی با مشورت و حمایت هبه وکامل ثبت ح پوشش سیستم ثبت احوال با اجرای طر
بیان شد،  ۱های بزرگی برای تحقق این دو هدف برداشته است. اما چنان که در مورد هدفصندوق جمعیت ملل متحد، گام

گردد. این امر باعث وجود قانونی بازمیداده توسط اعالم کنندگان های رخبرخی مشکالت سیستم ثبت به عدم اعالم والدت
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: ۱۳۹۶داد در سال سال از رخهای اعالم شده با فاصلٔه بیشتر از یک)نسبت والدتدر سیستم ثبت احوال است. « دیرثبتی»
 ( درصد ۰۷/۱

و یاتی رویدادهای حنگام هبهکامل و در زمینٔه ثبت مرگ نیز با وجود تمهیدات قانونی، اجرای مستمر طرح پوشش ثبت 
رسد )نسبت می نظر بهدیرثبتی محرز اعالم دیرهنگام/ های گزارش نشده، وجود ی کشف مرگهای پیمایشی برااجرای طرح

مرگ نیز  ثبتیکماعالم دیرهنگام/  (.درصد ۰۳/۴ :۱۳۹۶داد در سال سال از رخهای اعالم شده با فاصلٔه بیشتر از یکمرگ
 IMR-1سال )( و کودکان زیر یک۱۳۹۶در سال  ۵/۱۳۱مرگ:  جاریبت جنسی ثبت با توجه به نسویژه برای زنان )به

 ( قابل بررسی است.۵۶/۷ :۱۳۹۶در سال جاری های ثبتی برپایٔه داده
 

 : آمارهای دقیق، کامل و به هنگام )شامل دالیل مرگ( براساس اسناد ثبتی تهیه و منتشر شود ۳هدف 
آمار والدت به تفکیک سن مادر، جنس کودک و منطقه  ٔهر سراسر کشور نشان دهندساالنه د [ آمار۲۰۱۵: تا سال ]3Aهدف 

 اداری از سوابق ثبتی و دیگر منابع اطالعات اداری ارائه خواهد شد. ٔهجغرافیائی، زیرمجموع
  

 [ آمار ساالنه در سراسر کشور نشان دهنده آمار وفات به تفکیک سن، جنس، علت مرگ منطبق۲۰۲۰: تا سال ]3Bهدف 
)آخرین نسخه( منطقه جغرافیائی و تقسیمات اداری، سوابق ثبتی و دیگر منابع اطالعات اداری  ICDبر تعریف بین المللی 

 معتبر ارائه خواهد شد. 
 

داده به دالیل  های رخهای صورت گرفته در مراکز سالمت و مرگ[ درصد از فوت۸۵حد اقل ] ۲۰۲۴: تا سال 3Cهدف 
 ( به ثبت خواهند رسید. ICDاند )مطابق با واهی پزشکی تائید شدهگپایٔه پزشکی دیگر که بر

[ درصد در ۱۰به میزان ]کمتر از « عالئم و حاالت بد تعریف شده و مبهم»هایی با نسبت مرگ ۲۰۲۴: تا سال 3Dهدف 
 مقایسه با سال پایه کاهش خواهد یافت.

 

در خارج از مراکز درمانی )بدون گواهی پزشک( با های رخ داده [ درصد از مرگ۵۰اقل ]حد ۲۰۲۴: تا سال 3Eهدف 
المللی، ثبت ردهای بین[، مطابق با استانداverbal autopsyاستفاده از علل شناسایی شده از طریق کالبد شکافی شفاهی ]

 خواهد شد. 
 

استفاده از رکوردهای ها با ها و مرگای از آمار حیاتی در مورد والدتبندی کلیدی خالصه[ جدول۲۰۱۵: تا سال ]3Fهدف 
 دسترس خواهد بود. عمومی در ٔهعنوان منبع اصلی و در قالب الکترونیکی سالیانه در عرض یک سال تقویمی، در حوزهثبتی ب

 

ای از آمار حیاتی در مورد علل مرگ با استفاده از موارد ثبت شده بندی کلیدی خالصه[ جدول۲۰۲۰: تا سال ]3Gهدف 
 عمومی در دسترس خواهد بود. ٔهدر قالب الکترونیکی سالیانه در عرض دو سال تقویمی، در حوزعنوان منبع اصلی و هب
 

تر با استفاده از سوابق ثبت شده برای دو سال قبل هنگامبه[ گزارش آمار حیاتی دقیق، کامل و ۲۰۱۵: تا سال ]3Hهدف 
 عمومی ارائه خواهد شد. ٔهعنوان منبع اصلی و قابل دسترس در حوزهب

 

 
 ۳هدف  ٔهبررسی کوتاهی دربار

بسیاری از اهداف عنوان آژانس ملی آمار حیاتی( به وضوح و با توجه به عملکرد دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت )به
 هایدلیلثبت و گزارش  در حال حاضر محقق شده است. با این حال هنوز تا تحقق اهداف مورد نظر در زمینٔه ۳ذیل هدف 
های اجرایی برای اجرای کالبدشکافی شفاهی هنوز شکل رسمی نیافته و سهم ای بسیاری باقی مانده است. گامهمرگ، گام

)سهم این علت در های گذشته از برنامه کاهشی محسوس نیافته است. در سال« عالئم و حاالت بد تعریف شده و مبهم»
 به ثبت رسیده بوده است.( جاری هایرگاز کل م درصد ۲/۱۰و  ۱۱، ۶/۱۱به ترتیب  ۹۶و  ۹۵، ۹۴های سال
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 بررسی روند اجرایی برنامه
گیرنده در زمینٔه مسایل اجتماعی(، با وجود تشکیل کمیتٔه مشورتی جمعیت در شورای اجتماعی کشور )باالترین نهاد تصمیم

ی( و هماهنگی مؤثر بین های محلسازیها )به عنوان یک نهاد باالدستی برای تصمیمشورای راهبردی جمعیت در استان
های اجرایی ، نیازمند گامهمه دیده شویم نفعان، نهادسازی برای تحقق اهداف برنامٔهسازمان ثبت احوال کشور و سایر ذی

 است: تریمهم
 های تعریف شدههای ملی در قالببازسازی هماهنگی -
بینانٔه اقدامات انجام شده و مقادیر فعان و ارزیابی واقعنهای توافق شده با حضور تمامی ذیانجام ارزیابی کامل در بازه -

 های برنامٔه ملیحاصل شده برای سنجه
تر استانداردها و استمرار های ثبت احوال مرتبط با کسب و کار آمار حیاتی ملی و تالش برای تعریف دقیقبازتعریف رویه -

 هاسازی و مراقبت از آندر پیاده
 ساز در تحقق اهداف برنامه غافل شد:های زمینهدادها و برنامهبا این حال نباید از رخ

ثبت احوال در بستر شکل گیری دولت الکترونیکی با تکمیل پایگاه اطالعات جمعیت کشور )زیرساخت،  ٔهتغییر اساسی روی
که اهدافی فراتر از افزارها( و به ویژه صدور کارت هوشمند ملی که ضمن تغییر اساسی در شناسایی هویت )نرم ارتباطات،

داده ترین تحوالت رخدهد(، یکی از مهمرا پوشش می «( بانک جهانیID4Dشناسایی برای توسعه )»جهانی  اهداف برنامٔه
 تأثیر مستقیم خواهد داشت.  همه دیده شویم ٔههای اخیر است که بر تحقق اهداف برنامدر سال

 عالم و ثبت رویدادهای حیاتی در جریان است. ای برای بهبود وضعیت اعالوه بر آن تالش گسترده
 سازی استانداردهاست.رویکرد تولید و انتشار آمارهای حیاتی در حال تعمیق پیاده چنینهم

تر امکان تحقق هماهنگی های نزدیکرسد در زمانمی نظر بهو ایجاد شده های بین بخشی هماهنگیبستر مناسبی برای 
 کامل فراهم گردد.

 
 ریگینتیجه
یابی تمامی شهروندان به حقوق اساسی خود گری شایسته و دست، گامی اساسی برای تحقق حکومتهمه دیده شویم ٔهبرنام

های ثبت احوال، آمار حیاتی و است. تالشی که در یک قرن گذشته در سازمان ثبت احوال کشور به عنوان نهاد متولی نظام
 ٔهملی در زمین تحقق اهداف توسعٔه نظیری برایهای بیباعث ایجاد ظرفیترسد می نظر بهثبت جمعیت استمرار داشته و 

اقدام  ٔهاساسی برنام ریزی مبتنی بر شواهد )توصیٔهآمارهای حیاتی شده است. برخی مشکالت موجود به وضوح با برنامه
های دولت ترها و رویهتوان امید داشت که با گسترش بسمی چنینهم( قابل رفع و رجوع است. همه دیده شویممشترک 

دلیل ثبت دقیق گزارش و ها به ویژه های تحقق هرچه بیشتر اهداف فراهم گردد. با این حال در برخی زمینهالکترونیکی زمینه
روی نظام ثبت احوال و آمار حیاتی کشور قرار دارد که طی آن به المللی راهی طوالنی پیشمرگ مبتنی بر استانداردهای بین

 .خواهد داشتگرایانه نیاز ریزی مبتنی بر اهداف واقعو برنامهعزم مضاعف 
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