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 اداره کل ثبت احوال استان سمنان •

 1389رش تحلیلی رویداد والدت و وفات با تاکید بر شاخص هاي جمعیتی و بین المللی سال گزا •

 1390 –شهریور : تاریخ انتشار •

 1:شماره  •

 -: تیراژ  •

  نگین:چاپ و لیتوگرافی  •

   معاونت آمار و انفورماتیک: تهیه و تدوین  •

  خیابان شهید دربان – بلوار قائم – میدان سعدي –سمنان : نشانی  •

 معاونت آمار وانفورماتیک  - اداره کل ثبت احوال استان سمنان -    35196-39447: ستی کدپ

 اداره کل ثبت احوال استان سمنان  •

 0231-3324490 : تلفن و دورنگار •

  ir.sabteahval@semnan: پست الکترونیکی  •

  org.sabteahval.www :وب سایت  •
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 :عالئم و اختصارات   
 :   نشانه ها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   نکته ها 

 

مالك تشخیص شهري و روستائی بودن واقعه بـر اسـاس اظهـار              •
اعالم کننده می باشد و درخصوص والدت محل سـکونت والـدین            

 . نوزاد و درخصوص فوت آخرین محل سکونت متوفی بوده است 
 و علت آن بر اساس مستندات ارائه شده یا اظهار    مستند ثبت فوت   •

  . اعالم کننده است

ì  اداره ثبت احوال تا سیس نشده. 

 .  آمار در دسترس نیست ¿

  روز پس از وقوع و15ثبت والدت حداکثر :ثبت واقعه در مهلت قانونی 

 . روز پس از وقوع 10 ثبت فوت حداکثر تا 
 .س از وقوع ثبت والدت و وفات تا یکسال پ :ثبت واقعه در مهلت جاري 

 .ثبت والدت و فوتی که بیش از یکسال از وقوع آن گذشته باشد :ثبت معوقه واقعه 
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 :     تار
 :                                                                                 والدت

مـی بـا   مورد 9366  مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 9372در استان 1389در یکساله والدت ثبت شده سال     
 .  درصد را نشان می دهد1/0رشدشد 

 مورد مربوط به خانم هـا  4582 مورد مربوط به آقایان و 4790 در استان، 1389 سال  مورد والدت ثبتی در9372از مجموع  
همچنـین از مجمـوع والدت هـاي    .    درصد سهم زنان می باشـد 9/48 درصد سهم مردان و نیز 1/51بوده است که بر این اساس   

  درصد روستائی 3/19  درصد شهري و7/80 مورد روستائی بوده است که بر این اساس          1813 مورد شهري و     7559ده  ثبت ش 
 .بوده است

 بـه  1388  درصـد دریکـساله   28/99در مورد درصد والدت هاي ثبت شده تا یکسال پس از وقوع نسبت به کـل اسـناد، از                 
 .  درصد را نمایانگر است01/0ه که رشدي برابر  افزایش یافت1389  درصد طی همین مدت در سال 29/99

ــانونی      ــت قـ ــده در مهلـ ــت شـ ــاي ثبـ ــد والدت هـ ــورد درصـ ــوع والدت 15(در مـ ــس از وقـ ــه ) روزپـ ــسبت بـ  نـ
   درصــــد درمـــدت مــــشابه 27/99 بـــه  1388  درصــــد در یکـــساله  9/98 ثبـــت تـــا یکــــسال پـــس از وقـــوع، از     

 . می دهد درصد را نشان4/0 افزایش یافته که رشدي برابر 1389 سال 
 می باشد که نشان دهنده 105نسبت جنسی والدت  .  در هزار می باشد    15,12 دراستان،   1389نرخ کل اسناد والدت در سال       

 . واقعه والدت مردان به ثبت می رسد105 واقعه والدت زنان 100آن است که در برابر هر

 : وت
 :، نکته زیر را مدنظر قرار دهید1389 سالالزم است قبل از ورود به بحث اصلی ثبت رویداد فوت در

 کــه در ایــن اســتان انجـــام   ) ســال و بــاالتر  100(بــه دلیــل انجــام طــرح ویــژه بررســی مظنــونین بـــه فــوت        
  گذشـته  مـورد ثبـت فـوت  انجـام شـده اسـت کـه ایـن فـوت هـا مربـوط بـه سـنوات               81 تعـداد    1389دریکساله  . شده است  

 .ل پس از وقوع  در این استان را افزایش می دهدمی باشد که این تعداد  آمار ثبت فوت بیش از یکسا
 مورد مـی بـا شـد    4216 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که      3112 در استان    1389سالکل فوت ثبت شده در      

 . درصد ي را نمایانگراست2/26کاهش 
 

  مــورد بــه1413 و مــورد مربــوط بــه آقایــان1699 دراســتان، 1389 ســال مــورد فــوت ثبــت شــده در3112از مجمــوع 
الزم به ذکر است که از کل فوت .   درصد سهم زنان می باشد4/45  درصد سهم مردان و6/54 خانم ها بوده است که بر این اساس

  درصـد  4/33 درصـد شـهري و  6/66 مورد روستائی بوده است که بـر ایـن اسـاس          1039  مورد شهري و    2073هاي ثبت شده    
 . روستائی بوده است

ــوت در ا  ــت ف ــانونی     ثب ــت ق ــت در مهل ــد ثب ــه درص ــه ب ــا توج ــتان ب ــوت  10(س ــوع ف ــس از و ق ــه ) روز پ ــسبت ب  ن
 1/0، افـزایش  )5/97(  درصد بوده  که در مقایسه با مدت مشابه سـال قبـل  58/97 که 1389 سال  ثبت تا یکسال پس ازوقوع طی   

 .درصدي را نشان می دهد
  73/96 به 1388، درصد دریکساله 93/96به کل اسناد از  در مورد درصد فوت هاي ثبت شده تا یکسال پس از وقوع نسبت              

که این کاهش به دلیل اجراي طرح ویـژه ثبـت فـوت    .  درصدي را نمایانگر است2/0 کاهش  1389درصد طی همین مدت در سال       
 .مظنونین به فوت  می باشد

می باشد که نـشان دهنـده آن   125ت فونسبت جنسی   .  در هزار می باشد    5,02 دراستان،   1389 در سال    دوفاتنرخ کل اسنا  
 .ت مردان به ثبت می رسدفو واقعه 125 زنان فوت واقعه 100است که در برابر هر
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: قد   
اهی بخشی از وضـعیت  آگاداره کل ثبت احوال استان سمنان در راستاي انجام وظایف محوله و به منظور اطالع رسانی و        

ت وقایع و تولید آمار انسانی سعی نموده که با تولید و انتشار کاملی از آمـار و اطالعـات جمعیتـی استان،شهرسـتان و                ثب
 .اداره زمینه دسترسی مسئولین، برنامه ریزان، محققین، اساتید، دانشجویان و حتی عامه مردم را فراهم آورند

تعـداد و تنـوع اقـالم اطالعـاتی     . دت، وفـات تـدوین شـده اسـت     حول محور ثبت رویدادهاي حیاتی والنشریهمحتویات این  
 . و نحوه نمایش آنها در قالب جداول و نمودارها استنشریهتشکیل دهنده ساختار

 بخش والدت، وفات این اداره کل است که در ابتداي هر بخش بـا یـک نگـاه کلـی واجمـالی بـه        دو شامل 1389 سال   نشریه
ول مربوطه ، اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرار داده و در بعضی مـوارد بـراي   اطالعات آن اشاره شده و سپس جدا      

آمـاري داراي جـدول و      نشریه به طور کلی . انتقال بهتر مفاهیم به نمایش هندسی اعداد در قالب نمودار پرداخته شده است        
 .نمودار است

 
 

:والدت  
.  مورد آن معوقه است213ن در زمان جاري و آ مورد 9159 که  به ثبت رسیده1389 واقعه والدت در سال 9372تعداد 
 4790تعداد .  واقعه مربوط به نقاط روستایی است1813 واقعه والدت ثبت شده متعلق به نقاط شهري و تعداد 7559تعداد 

. واقعه مربوط به دختران است4582واقعه مربوط به پسران و تعداد   
 
 

:و ت  
.  مورد آن معوقه است139 مورد ان در زمان جاري و 2884 به ثبت رسیده که 1389ال  واقعه فوت در س3112تعداد 
 1699تعداد .  واقعه مربوط به نقاط روستایی است1039 واقعه فوت ثبت شده متعلق به نقاط شهري و تعداد 2073تعداد 

. واقعه مربوط به زنان است1413واقعه مربوط به مردان و تعداد   
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فا ف و :م      عار  
 

 . به ثبت واقعه اي گفته می شود که حداکثر با فاصله یکسال پس از وقوع ،ثبت گردد:ثبت تا یکسال 

 . به ثبت واقعه اي گفته می شود که با فاصله بیش از یکسال پس از وقوع ثبت گردد:ثبت باالي یکسال 

محل سکونت والـدین  )ر یا روستا يشه( والدت شهري یا روستائی بر حسب مکان جغرافیائی        :والدت شهري وروستائی    

ودر صورت مشخص نبودن یکی از والدین ،محل سکونت هر کدام از آن ها که واقعه را اعالم کـرده انـد،تعیین مـی شـود                    

 .می گردد مشخص ) اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی (ودر غیر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان 

آخـرین محـل سـکونت    )شهر یا روسـتاي  (ي یا روستائی بر حسب مکان جغرافیائی  فوت شهر :فوت شهري یا روستائی     

 .دایم فرد متوفی تعیین می شود

لذا اگـر واقعـه والدت در طـول    . روز از تاریخ والدت طفل است 15 مهلت اعالم والدت :والدت ثبت شده در مهلت قانونی    

 روز محاسـبه نمـی   15یعنـی تعطـیالت رسـمی در طـول     (. روز پس از وقوع ثبت گردد،ثبت در مهلت قانونی است       15مدت  

 ).گردد

لـذا اگـر واقعـه فـوت در     . روز از تـاریخ وقـوع فـوت بـر آن اسـت     10 مهلت اعالم وفات :فوت ثبت شده در مهلت قانونی  

 روز محاسـبه نمـی   10یعنـی تعطـیالت رسـمی در طـول     . (روز پس از وقوع ثبت گردد،ثبت در مهلت قانونی اسـت      10طول

 .)گردد

 . فاصله زمانی بین زمان وقوع واقعه ،تا زمان ثبت واقعه می با شد:فاصله وقوع تا ثبت 

 قانون ثبت احوال گـواهی پزشـک یـاگواهی دو نفـر شـهود و یـا اعـالم از سـوي         25 و 24 مطابق ماده    :مستند ثبت فوت    

 :مراجع رسمی می باشد و معموالً ثبت وفات به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود

 با ارائه گواهی فوت توسط پزشک ذیصالح): با گواهی پزشک( اشخاص حقیقی -1

 با اعالم دو نفر شاهد): با گواه ( اشخاص حقیقی -2

  قانون ثبت احوال 29 و 28 و27با اعالم مراحع قانونی مطابق ماده : مراجع قانونی -3

  تنظـیم سـند وفـات اسـتفاده     قـانون ثبـت احـوال کـه بـراي        30برابر حکم قطعی دادگاه مطابق ماده       : فوت فرضی  -4

 . می شود
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نان تان  ی ا و          صات 
 

دامغان، سمنان، شاهرود ، گرمسار و ( شهرستان 5 استان سمنان بر اساس آخرین تقسیمات کشوري با داشتن           

 درجه و 51 کلیومتر مربع می باشد که بین 97491 دهستان داراي مساحتی معادل 29 شهر، 17 بخش،  13) مهدي شهر   

 دقیقه عـرض شـمالی از نـصف    20 درجه و 37 دقیقه تا 13 درجه و 34 دقیقه طول شرقی و   3 درجه و    57 دقیقه تا    51

 .النهار گرینویچ قرار گرفته است

نهاي یزد و اصفهان، از این استان از جانب شمال به استانهاي خراسان شمالی، گلستان و مازندران،  از جنوب  به استا

 .مشرق به استان خراسان رضوي و از مغرب به استانهاي تهران و قم محدود است و مرکز آن شهرسمنان می باشد

  نفـر در منـاطق   484181 نفر بوده کـه از ایـن تعـداد        620041 حدود   1389بر اساس برآورد جمعیت استان در سال        

  نفـر در  4/4ئی ساکن بوده اند و تراکم نسبی جمعیت در همین سـال        نفر تعداد در مناطق روستا      135860شهري و   

متوسـط رشـد سـاالنه    و 1389،105سال ت  و نسبت جنسی755تعداد آبادي هاي داراي سکنه     .هرکیلومتر مربع است  

 . می باشد6/1 سمنانجمعیت استان
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اول  :  ل 
 

د والدت ی روید رش  ا     ح ی ا
  

ی ص  ی  ید   شا ی       با     م   و  ا
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ی والدت    ده« و ا   رات   ا      « 
کـل والدت ثبـت شـده    .داده هاي ثبت احـوال مـی باشـد      ) زاد و ولد  (یکی از مهمترین منابع آمارهاي والدت       :توضیحات تحلیلی 

. د را نشان می دهد درصد رش1/0  مورد بوده9366 که  قبلل مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سا9372 در استان   1389درسال  
 مورد مربوط به زنان بوده اسـت  4582و مورد مربوط به مردان  4790 در استان 1389 مورد والدت ثبتی در سال  9372از مجموع   

و نـرخ والدت   12/15نرخ کل والدت حاصل از ثبـت  .. در صد سهم زنان می باشد  9/48 درصد سهم مردان و      1/51که بر این اساس     
   . می باشد9/2ونرخ روستائی  2/12ثبت شده شهري 

 
 
 فراوانی و درصد تغییر والدت هاي ثبت شده در استان به تفکیک جنس، محل جغرافیایی و نرخ والدت حاصل از ثبت  -1

 نرخ کل والدت درصد تغییر نسبت به سال قبل تعداد محل جغرافیایی و جنس
 ١۵٫١٢ ٠.1+ 9372 جمع
 کل ٧٫٧ ٢+ 4790 مرد
 ٧.۴ ١.٩- 4582 زن
 ١٢.٢ ١.٢+ 7559 جمع
 شهري ۶٫٢ ٣.١+ 3864 مرد
 ۵٫٩ ٠.٨- 3695 زن
 ٢٫٩ ۴.٣- 1813 جمع
 ١.۵ ٢٫٣- 926 مرد

 روستایی
 
 ١٫۴ ۶٫٢- 887 زن 

 بـه تفکیـک   یک نمودار دایره اي براي نمـایش تعـداد وقـایع والدت   « ،  » 85-89روند والدت طی سالهاي «یک نمودار خطی( نمودار   3پس از این جدول،     
 .ترسیم شود) یک نمودار دایره اي براي نمایش تعداد وقایع والدت به تفکیک جنس« و » شهري و روستایی

8780
8526 8799 9366 9372

1000

4000

7000

10000

1385 1386 1387 1388 1389

والدت هاي ثبت شده استان سمنان طی سال هاي 85-89
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تعداد والدت ثبت شده به تفکیک شهري و روستایی سال 1389

7559

1813

شهري  

 روستایی
 

تعداد والدت ثبت شده به تفکیک جنسیت سال 1389
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١٨٤٠ 
 

٢٠ 

ی « تا قاط  ی و رو  »         والدت   
 7/80 مورد روستائی بوده کـه بـراین اسـاس    1813 مورد شهري و7559از مجموع والدت هاي ثبت شده       :توضیحات تحلیلی 

مربـوط بـه   )  درصـد 7/97(که بیـشترین در صـد موالیـد ثبـت شـده شـهري          . درصد روستائی بوده است    3/19 شهري و    درصد
  .مربوط به شهرستان شاهرود می باشد)  درصد9/71(شهرستان مهدي شهر و کمترین درصد موالید ثبت شده 

 داره به تفکیک محل جغرافیایی ، شهرستان و افراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده  -2
 روستایی شهري

 جمع شهرستان و اداره
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 ١٩٫٣ 1813 ٨٠.7 7559 9372 کل استان
 ٢٨.1 1114 ٧١٫٩ 2858 3972 شهرستان شاهرود

 ۴٩٫١ 281 ۵٠.٩ 291 572 بسطام
 ۴ .۴۵ 35 ۵۴.۶ 42 77 بیارجمند
 ٩.٣ 254 ٩٠.٧ 2464 2718 شاهرود
 ٨٩٫٩ 544 ١٠.١ 61 605 میامی

 ٢۵.٩ 249 ٧۴٫١ 714 963 شهرستان گرمسار
 ۴ .٢٨ 225 ٧١.۶ 566 791 گرمسار
 ١٣٫٩ 24 ٨۶.١ 148 172 ایوانکی

 ۵٫۵ 152 ٩۴.۵ 2590 2742 شهرستان سمنان
 ٢٢٫٩ 288 ٧٧.١ 968 1256 شهرستان دامغان

 ٢.٣ 10 ٩٧٫٧ 429 439 شهرستان مهدي شهر
 در هریک از نقاط شهري یا روستایی برجمع والدت ها بدست آمده است درصدها، از تقسیم تعداد واقعه والدت 

 .رستان ها براي ستون کل ترسیم شودهپس از این جدول نمودار مرتب شده میله اي بر اساس ش
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والدت هاي ثبت شده استان سمنان به تفکیک شهرستان سال 1389

 
 



١٨٤٠ 
 

٢١ 

د والدت«  ا      روید       «  
 واقعـه در  9257عـداد   ت1389 واقعه والدت ثبت شده در اسـتان سـمنان در سـال       9372از تعداد    :توضیحات تحلیلی 

نسبت جنسی ثبت وقایع ثبـت  .  می باشد 8/98مهلت قانونی به ثبت رسیده که درصد ثبت والدت مهلت قانونی به کل اسناد  
 105واقعه والدت زنان 100 می باشد که نشان دهنده آن است که در برابر هر    105 برابر با    1389شده والدت در  یکساله      

 . می رسدواقعه والدت مردان به ثبت
 

 به تفکیک شهرستان  جنس، نسبت جنسی حاصل ازآن تفکیک به رویدادوالدت درمهلت قانونی اسنادواسنادثبت شده کل  فراوانی-3

تعداد ثبت شده در مهلت  تعداد کل والدت
 شهرستان قانونی

 زن مرد کل

نسبت جنسی 
در کل اسناد 
 زن مرد کل والدت

نسبت جنسی دراسناد 
والدت ثبت شده در مهلت 

 قانونی
 ١٠۵ 4513 4744 9257 ١٠۴ 4582 4790 9372 کل استان 

 ٩٩ 1358 1346 2704 ٩٨ 1378 1364 2742 شهرستان سمنان
 ١٠۵ 603 635 1238 ١٠۴ 613 643 1256 شهرستان دامغان
 ١٠٧ 1891 2040 3931 ١٠۶ 1919 2053 3972 شهرستان شاهرود
 ١١٠ 450 499 949 ١٠٩ 459 504 963 شهرستان گرمسار

 ١٠۶ 211 224 435 ١٠۶ 213 226 439 شهرستان مهدي شهر 
 .پس از این جدول نمودار میله اي نسبت جنسی والدت به تفکیک شهرستان ترسیم شود
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١٨٤٠ 
 

٢٢ 

د والدت     «   »اما   روید
 ثبـت شـده فـروردین    فراوانـی والدت  اسـتان سـمنان      1389 والدت ثبت شده در یکـساله        واقعه 9372از   :توضیحات تحلیلی 

 مـورد مربـوط بـه    850 مـورد مربـوط بـه تیـر،     863 مورد مربوط بـه خـرداد،   726اردیبهشت،  مورد مربوط به     707 مورد ، 764ماه
 مـورد  833 مـورد مربـوط بـه آذر،    770 مورد مربوط به آبان، 791 مورد مربوط به مهر، 780 مورد مربوط به شهریور،    809مرداد،

 . مورد مربوط به اسفند ماه می باشد694 مربوط به بهمن و  مورد785مربوط به دي، 
 به تفکیک ماه الدت هاي ثبت شده وفراوانی  -4
 

 اسفند بهمن دي  آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد  اردیبهشت  فروردین جمع  شهرستان 
 694 785 833 770 791 780 809 850 863 726 707 764 9372 کل استان 

 184 212 238 233 230 223 235 260 285 200 232 210 2742 منانشهرستان س
 115 98 130 107 107 104 96 104 114 100 96 85 1256 شهرستان دامغان
 288 354 337 312 354 326 339 365 345 317 285 350 3972 شهرستان شاهرود
 79 87 93 81 66 95 93 77 83 71 59 79 963 شهرستان گرمسار

 27 34 35 37 34 32 46 44 36 38 35 40 439  مهدي شهرشهرستان
 

 . پس از این جدول نمودار سري زمانی مربوط به فراوانی والدت هاي کل استان به تفکیک ماه ترسیم شود
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٢٣ 

و     «   »  جاری و 
 آوري داده هاي آن ثبت والدت جاري یکی از شاخص هاي مهم ثبتی می باشدکه ثبت احوال اقدام به جمع     :توضیحات تحلیلی 

مربوط به موالید ثبت شده جاري و تعداد )  درصد 7/97(9159 تعداد 1389 واقعه والدت ثبت شده در سال        9372از تعداد   . می نماید 
 .بوده  است مربوط به موالید ثبت شده معوقه) درصد3/2 (213

 هرستان فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده برحسب جاري و معوقه و به تفکیک ش-5
 شهرستان معوقه جاري کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ٢٫٣ 213 ٩٧٫٧ 9159 100 9372 کل استان 

 ٢٫١ 82 ٩٧٫٩ 3890 100 3972 شهرستان شاهرود 
 ١٫٢ 7 ٩٨٫٨ 565 100 572 بسطام 
 ٢٫۶ 2 ٩٧٫۴ 75 100 77 بیارجمند
 ٢٫٣ 64 ٩٧٫٧ 2654 100 2718 شاهرود
 ١٫۵ 9 ٩٨٫۵ 596 100 605 میامی 

 ٢٫۶ 25 ٩٧٫۴ 938 100 963 شهرستان گرمسار 
 ٢٫٩ 23 ٩٧٫١ 768 100 791 گرمسار 
 ١٫٢ 2 ٩٨٫٨ 170 100 172 ایوانکی 

 ٢٫۴ 66 ٩٧٫۶ 2676 100 2742 شهرستان سمنان 
 ٢٫۴ 30 ٩٧٫۶ 1226 100 1256 شهرستان دامغان

 ٢٫٣ 10 ٩٧٫٧ 429 100 439 شهرستان مهدي شهر 
 .والدت هاي جاري و معوقه به تفکیک شهرستان ترسیم شود) نمودار ستونی انباشته -stacked column%100( این جدول نمودار میله اي مرتب شده پس از
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٢۴ 

د والدت    « ع روید و ا     «  
 شـده   واقعه والدت ثبـت 9372از .باشد یکی دیگر از شاخص مهم ثبتی می    ثبت والدت در مهلت قانونی     :توضیحات تحلیلی 

مربوط به ) درصد2/1( نفر 115مربوط به موالید ثبت شده در مهلت قانونی و تعداد )  درصد8/98( نفر9257 تعداد 1389در سال 
 روز پـس از  15در مدت   درصد از موالید ثبت شده8/98که بدین معنا است که .موالید ثبت شده خارج از مهلت قانونی می باشد        

بیشترین درصد ثبت در مهلت )  درصد1/99(که در این میان شهرستان مهدي شهر باسیده است به ثبت روقوع تولد والدت شان 
 . قانونی را دارا می باشد

  فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک شهرستان-6
 شهرستان خارج از مهلت قانونی مهلت قانونی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ١٫٢ 115 ٩٨.٨ 9257 100 9372 کل استان 

 ١٫١ 41 ٩٨٫٩ 3931 100 3972 شهرستان شاهرود 
 ٠٫۵ 3 ٩٩٫۵ 569 100 572 بسطام 
 ٢٫۶٠ 2 ٩٧٫۴ 75 100 77 بیارجمند
 ١٫١ 31 ٩٨٫٩ 2687 100 2718 شاهرود
 ٠٫٨ 5 ٩٩٫٢ 600 100 605 میامی 

 ١٫۴ 14 ٩٨٫۶ 949 100 963 شهرستان گرمسار 
 ١٫۶ 13 ٩٨٫۴ 778 100 791 گرمسار 
 ٠٫۶ 1 ٩٩٫۴ 171 100 172 ایوانکی 

 ١٫۴ 38 ٩٨٫۶ 2704 100 2742 شهرستان سمنان 
 ١٫۴ 18 ٩٨٫۶ 1238 100 1256 شهرستان دامغان

 ٠٫٩ 4 ٩٩٫١ 435 100 439 شهرستان مهدي شهر 
 

 .والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک شهرستان ترسیم شود) نمودار ستونی انباشته -stacked column%100(پس از این جدول نمودار میله اي مرتب شده 
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٢۵ 

ندگان « الم  ع    ا    «  
 8601 واقعـه ثبـت شـده تعـداد     9372 بـا مولـود از    والدت هاي ثبت شده برحسب سمت اعالم کننده       :توضیحات تحلیلی 

 102مـربط بـه اعـالم جدپـدري،    ) درصـد 3/2(217مربـوط بـه اعـالم مـادر،     )  درصد 2/4(394وط به اعالم پدر،   مرب) درصد8/91(
  در مهلـت قـانونی   ثبت شدهوالدتدرصد .مریوط به سایر می باشد  )  درصد 6/0 (58مربوط به اعالم پدر و مادرو       )  درصد 1/1(

 یشترین درصدثبت در مهلـت قـانونی بـه کـل اسـناد را دارا        ب ) درصد 6/99( براساس نسبت اعالم کننده با مولود اعالم پدر با          
  . می باشد

 

  فراوانی و درصد والدت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی بر حسب نسبت اعالم کننده بامولود-7
 خارج از مهلت قانونی مهلت قانونی کل

 نسبت اعالم کننده با مولود
 درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد

 ١٫٢ 115 ٩٨٫٨ 9257 100 9372 کل
 ٠٫۴ 32 ٩٩٫۶ 8569 100 8601 پدر
 ٢٫٣ 9 ٩٧٫٧ 385 100 394 مادر
 ١٫۴ 3 ٩٨٫۶ 214 100 217 جدپدري
 ١٣٫٧ 14 ٨۶٫٣ 88 100 102 پدر و مادر
 ٩٨٫٣ 57 ١٫٧ 1 100 58 سایر

 .الم کننده بامولود براي ستون کل ترسیم شوددایره اي والدت هاي ثبت شده بر حسب نسبت اعپس از این جدول نمودار 
 
 
 

والدت هاي ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده با مولود سال 1389
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٢۶ 

ی ما ان«   »    وه 
مربوط به واقعه والدت ثبت )  درصد7/80 (7393 تعداد 1389جاري در سال  موالید ثبت شده    9159از  :توضیحات تحلیلی 

 جاري بر حسب گروه سنی از کل موالید ثبت شده.مربوط به والدت روستائی می باشد)  درصد3/19 (1766شده شهري و تعداد
 ساله و کمترین موالید به زنان واقع در گروه 25-29 مربوط به زنان واقع در گروه سنی 3199مادران بیشترین موالید با تعداد   

 . فراوانی را در گروه هاي سنی نشان می دهد،میزان باروري ویژه سنی. تولد است3 سال با 15سنی کمتر از 
 

 بت شده جاري بر حسب گروه سنی مادران و محل جغرافیایی  فراوانی والدت هاي ث-8
 گروه سنی مادران روستایی شهري کل والدت هاي جاري

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ١٩٫٣ 1766 ٨٠٫٧ 7393 100 9159 جمع  

 ٠ 0 ١٠٠ 3 100 3  سال 15کمتر از 
19-15 654 100 417 ۶٣.٨ 237 ٣۶٫٢ 
24-20 2513 100 1998 ٧٩٫۵ 515 ٢٠٫۵ 
29-25 3199 100 2698 ٨۴٫٣ 501 ١۵٫٧ 
34-30 1842 100 1524 ٨٢٫٧ 318 ١٧٫٣ 
39-35 723 100 570 ٧٨٫٨ 153 ٢١٫٢ 
44-40 178 100 148 ٨٣٫٢ 30 ١۶٫٨ 
49-45 9 100 6 ۶۶. ٧ 3 ٣٣٫٣ 

 ٠ 0 ٠ 0 100 0 سال 49بیشتر از 
 ٢٣٫٧ 9 ٧۶٫٣ 29 100 38 نامشخص

   .ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران براي ستون کل ترسیم شود هاي والدتمودار میله اي پس از این جدول ن
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والدت هاي ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران سال  1389
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 :  ل دوم

 
 

د  ی روید رش  ا     وت  ح ی ا
ی ی و  ا ص  ی  ید   شا          م  با  

 
 ١٣٨٩سال  
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٢٩ 

ی « و ا رات   ا  »      ده وت      
در یکـساله  . که تاٌثیر مستقیمی بر کاهش جمعیـت دارد مرگ و میر یکی از وقایع مهم حیاتی است        :توضیحات تحلیلی 

برابـر بـا   ( واقعـه 4216 واقعه فوت در استان سمنان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبـل،              3112 تعداد   1389
در محاسبات جمعیتی یکی از شاخص هاي مهم  و تاٌثیر گذار بر روند رشد جمعیـت       .کاهش را نمایانگر است   )  درصد 2/26
 نرخ فوت واقع شده در مناطق جغرافیائی مورد نظر است ونرخ هاي محاسبه شده نشان دهنده وضعیت ثبت رویداد فوت       ،

 و نـرخ  3/3 ، نرخ فـوت شـهري   02/5 ، 1389نرخ فوت تایکسال پس از وقوع در استان سمنان در یکساله   . در استان است  
 . می باشد9/1فوت روستائی 

 اي ثبت شده در استان به تفکیک جنس، محل جغرافیایی و نرخ فوت حاصل از ثبت فراوانی و درصد تغییر فوت ه -1
 

 پس از وقوع تایکسال نرخ فوت درصد تغییر نسبت به سال قبل تعداد محل جغرافیایی و جنس
 ۵٫٠٢ ٢۶.٢- 3112 جمع
 کل ٢٫٧ ٧ .١٩- 1699 مرد
 ٢٫٣ ٣٢٫٨- 1413 زن
 ٣٫٣ ١٢٫٧- 2073 جمع
 شهري ١٫٩ ١٠٫۴- 1150 مرد
 ١٫۵ ١۵٫۴- 923 زن
 ١٫٩ ۴٣٫۶- 1039 جمع
 ٩ .٠ ٣۴٫٠١- 549 مرد

 روستایی
 

 490 زن 
-۵١٫۵ ٠٫٨ 

یک نمودار دایره اي براي نمایش تعداد وقایع فوت به تفکیک شـهري  « ،  » 85-89روند فوت طی سالهاي     «یک نمودار خطی  ( نمودار   3پس از این جدول،     
 .ترسیم شود) ایره اي براي نمایش تعداد وقایع فوت به تفکیک جنسیک نمودار د« و » و روستایی
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فوت هاي ثبت شده به تفکیک شهري و روستایی استان سمنان سال 1389
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ی « تا قاط  ی و رو وت              « 
 واقعـه  1039 واقعـه شـهري و   2073 تعـداد  1389 واقعه فوت ثبت شده در سـال        3112از تعداد    :توضیحات تحلیلی 

 در صــد بــوده 4/33 و روســتائی 6/66ســتان  ا1389در صــد فــوت شــهري در ســال .روســتائی بــه ثبــت رســیده اســت
بیشترین در صد فوت ثبت شده شهري مربوط به شهرستان مهدي شهر و کمترین فوت ثبت شده شهري مربوط به                .است

 .شهرستان شاهرود می باشد
 فراوانی و درصد فوت هاي ثبت شده به تفکیک محل جغرافیایی ، شهرستان و اداره 

 
 جمع شهرستان و اداره وستاییر شهري

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 ٣٣.٤ 1039 ۶۶٫۶ 2073 3112 کل استان 

 ۴٨٫۵ 589 ۵١٫۵ 625 1214 شهرستان شاهرود 
 ۶٣٫۴ 173 ٣۶٫۶ 100 273 بسطام 
 ٧١٫٧ 38 ٢٨٫٣ 15 53 بیارجمند
 ٩ .٢٣ 151 ٧۶٫١ 481 632 شاهرود
 ٧ .٨٨ 227 ١١٫٣ 29 256 میامی 

 ٣۶٫۵ 158 ۶٣٫۵ 275 433 شهرستان گرمسار 
 ٣٩٫٢ 142 ۶٠٫٨ 220 362  گرمسار 
 ٢٢٫۵ 16 ٧٧٫۵ 55 71  ایوانکی 

 ١۴٫٢ 102 ٨۵٫٨ 617 719 شهرستان سمنان 
 ٣١٫٣٩ 167 ۶٨٫۶ 365 532 شهرستان دامغان

 ١٠٫٧ 23 ٨٩٫٣ 191 214 شهرستان مهدي شهر 
 ایی برجمع فوت ها بدست آمده است درصدها، از تقسیم تعداد واقعه فوت در هریک از نقاط شهري یا روست

 .ها مربوط به فوت ها به تفکیک جنس ترسیم شود پس از این جدول نمودار مرتب شده میله اي بر اساس شهرستان
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وت « د  ا       روید       « 
لت  واقعه در مه2898 تعداد 1389 واقعه فوت ثبت شده در استان سمنان در سال      3112از تعداد    :توضیحات تحلیلی 

نسبت جنسی ثبت وقایع ثبـت شـده   .  می باشد 12/93قانونی به ثبت رسیده که درصد ثبت فوت مهلت قانونی به کل اسناد      
واقعـه  100 می باشد که نشان دهنده آن است کـه در برابـر هـر    125 برابر است با   1389فوت درمهلت قانونی در  یکساله       

 می باشد که نـشان دهنـده   120همچنین نسبت جنسی کل اسناد فوت  واقعه فوت مردان به ثبت می رسد و      125فوت زنان   
 0 واقعه فوت مردان به ثبت می رسد120واقعه فوت زنان 100آن است که در برابر هر 

 
 

 به تفکیک شهرستان  جنس، نسبت جنسی حاصل ازآن تفکیک به رویدادفوت درمهلت قانونی اسنادواسنادثبت شده کل  فراوانی-3
 تعداد ثبت شده در مهلت قانونی کل فوتتعداد 

 شهرستان
 زن مرد کل

نسبت جنسی در 
 زن مرد کل کل اسناد فوت

نسبت جنسی دراسناد فوت 
 ثبت شده در مهلت قانونی

 125 1287 1611 2898 120 1413 1699 3112 کل استان 
 125 304 383 687 125 319 400 719 شهرستان سمنان
 102 245 250 495 100 265 267 532 شهرستان دامغان
 141 460 651 1111 126 536 678 1214 شهرستان شاهرود
 138 167 232 399 137 182 251 433 شهرستان گرمسار

 85 111 95 206 92 111 103 214 شهرستان مهدي شهر 
 .پس از این جدول نمودار میله اي نسبت جنسی فوت به تفکیک شهرستان ترسیم شود
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وت      ما   ر«  د   »ا وید
 استان سمنان درصد فراوانی فوت ثبـت شـده فـروردین      1389 مورد فوت ثبت شده در یکساله        3112از   :توضیحات تحلیلی 

 درصـد،  8,4 درصـد، مهـر  7,1 درصـد، شـهریور  7,3 درصد، مـرداد   8,8 درصد، تیر  6,3 درصد، خرداد  7,7 درصد، اردیبهشت  9,1ماه  
 . درصد می باشد7,6 درصد و  اسفند ماه 8,4، بهمن درصد9,5 درصد، دي 7,9 درصد، آذر8,6آبان

 

  فراوانی فوت ثبت شده به تفکیک ماه -4
 اسفند بهمن دي  آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد  اردیبهشت  فروردین جمع  شهرستان 
 237 260 296 248 268 260 221 226 275 297 239 285 3112 کل استان
شهرستان 
 57 51 62 64 68 58 62 53 62 65 56 61 719 سمنان

شهرستان 
 47 47 52 43 37 47 32 29 39 51 57 51 532 دامغان

شهرستان 
 72 103 116 94 103 116 76 96 120 121 86 111 1214 شاهرود

شهرستان 
 39 40 46 33 35 28 33 33 39 41 27 39 433 گرمسار
 شهرستان
 22 19 20 14 25 11 18 15 15 19 13 23 214 شهر  مهدي

 

 . پس از این جدول نمودار سري زمانی مربوط به فراوانی فوت هاي کل استان به تفکیک ماه ترسیم شود
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و  «  »      جاری و 
 واقعـه فـوت ثبـت شـده در     3112از تعـداد  .ثبت فوت جاري یکی دیگراز شاخص هاي مهم ثبتی می باشد  :توضیحات تحلیلی 

 6/4 مربوط به فوت ثبت شـده معوقـه بـا    213 درصد و تعداد  واقعه7/92ه فوت ثبت شده جاري با  مربوط ب 2884 تعداد   1389سال  
 . به ثبت رسیده است1389 واقعه فوت نامشخص نیزدریکساله 89بوده و هچنین تعداد  درصد

 

  فراوانی و درصد فوت هاي ثبت شده برحسب جاري و معوقه و به تفکیک شهرستان-5
 شهرستان  همعوق جاري کل

 نامشخص درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 89 4,6 139 7 .92 2884 100 3112 کل استان

 ۵٢ ۵٫٠٢ 61 ٩٠٫٧ 1101 100 1214 شهرستان شاهرود
 ١ ٣٫٣ 9 ٩۶٫٣ 263 100 273 بسطام
 ٠ ٣٫٨ 2 ٩۶٫٢ 51 100 53 بیارجمند
 ۵١ ۵٫۵ 35 ٨۶٫۴ 546 100 632 شاهرود
 ٠ ۵٫٩ 15 ٩۴٫١ 241 100 256 میامی

 ۶ ۶٫٩ 30 ٩١٫٧ 397 100 433 شهرستان گرمسار
 ۵ ٨٫٣ 30 ٩٠٫٣ 327 100 362 گرمسار
 ١ ٠ 0 ٩٨٫۶ 70 100 71 ایوانکی

 ١ ۴٫٢ 30 ٩۵٫٧ 688 100 719 شهرستان سمنان
 ٣٠ ١٫۵ 8 ٩٢٫٩ 494 100 532 شهرستان دامغان
 ٠ ٧ .۴ 10 ٩۵٫٣ 204 100 214 شهرستان مهدي شهر

 .فوت هاي جاري و معوقه به تفکیک شهرستان ترسیم شود) نمودار ستونی انباشته -stacked column%100(ول نمودار میله اي مرتب شده پس از این جد
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وت « د  ع روید و ا          « 
 واقعه فوت ثبـت شـده در   4112از .باشد یکی دیگر از شاخص مهم ثبتی می در مهلت قـانونی فوتثبت  :توضیحات تحلیلی 

 مورد مربوط به فوت ثبـت  214 درصد و تعداد 1/93 مورد مربوط به فوت ثبت شده در مهلت قانونی با    2898 تعداد   1389سال  
 روز پـس از  10 درصد از فوت ثبت شده در مدت 1/93که بدین معنا است که . درصد می باشد9/6شده خارج از مهلت قانونی با    

 در مهلـت   فوتبیشترین درصد ثبت)  درصد3/96( شهرستان مهدي شهر باکه در این میانوقوع فوت شان به ثبت رسیده است       
 . قانونی را دارا می باشد

  فراوانی و درصد فوت هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک شهرستان-6
 شهرستان خارج از مهلت قانونی مهلت قانونی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ۶٫٩ 214 ٩٣٫١ 2898 100 3112 استانکل 

 ٨٫۵ 103 ٩١٫۵ 1111 100 1214 شهرستان شاهرود
 ٣٫٣ 9 ٩۶٫٧ 264 100 273 بسطام
 ٩ .١ 1 ٩٨٫١ 52 100 53 بیارجمند
 ١٢٫٩٧ 82 ٨٧٫٠٣ 550 100 632 شاهرود
 ۴٫٣ 11 ٩۵٫٧ 245 100 256 میامی

 ٧٫٨ 34 ٩٢٫٢ 399 100 433 شهرستان گرمسار
 ٨٫٨ 32 ٩١٫٢ 330 100 362 گرمسار
 ٢٫٨ 2 ٩٧٫٢ 69 100 71 ایوانکی

 ۴٫۴ 32 ٩۵٫۶ 687 100 719 شهرستان سمنان
 ۶٫٩ 37 ٩٣٫١ 495 100 532 شهرستان دامغان

 ٣٫٧ 8 96,3 206 100 214 شهرستان مهدي شهر
 هاي ثبت شده در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی به تفکیک شهرستان فوت) نمودار ستونی انباشته -stacked column%100(پس از این جدول نمودار میله اي مرتب شده 

 .ترسیم شود
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ندگان  « الم  ع    ا    « 
 واقعـه  2898 واقعه فوت ثبت شده تعداد 3112فوت هاي ثبت شده برحسب سمت اعالم کننده با متوفی از :توضیحات تحلیلی 

بـاگواهی  ( مربـوط بـه اشـخاص حقیقـی    ) درصـد 9/96برابربـا ( واقعـه  1363اد کـه از ایـن تعـد   .در مهلت قانونی به ثبت رسیده اسـت      
  اعـالم فوت ثبت شده بـر اسـاس  )  درصد7/92برابر با ( واقعه 1390مربوط به اشخاص حقیقی با گواه و   )  درصد 1/70(145،)پزشک

له گواهی پزشک صورت گرفتـه   در صد از فوت ثبت شده به وسی   9/96 واقعه فوت ثبت شده حدود       3112از  .مراجع قانونی می باشد   
افـزایش سـهم   . ء سطح بهداشت در جامعـه اسـت  افزایش درصد فوت هاي ثبت شده به وسیله گواهی پزشک نشان دهنده ارتقا     . است

   .ثبت فوت ها با گواهی پزشک باعث بهبود کیفی آمارهاي ثبتی فوت می شود
 
  مهلت قانونی بر حسب مستند ثبت فوت فراوانی و درصد فوت هاي ثبت شده مهلت قانونی و خارج از-7

 خارج از مهلت قانونی مهلت قانونی کل
 مستند ثبت فوت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ۶.٩ 214 ٩٣٫١ 2898 100 3112 کل
 ٣.١ 43 ٩۶٫٩ 1363 100 1406 )با گواهی پزشک(اشخاص حقیقی

 ٢٩٫٩ 62 ٧٠٫١ 145 100 207 )گواه(اشخاص حقیقی
 ٧٫٣ 109 ٩٢٫٧ 1390 100 1499 نونیمراجع قا

 .پس از این جدول نمودار دایره اي فوت هاي ثبت شده بر حسب مستند ثبت فوت براي ستون کل ترسیم شود
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  » وت  دگان  وه « 
مربوط به واقعه فوت  )  درصد9/69( واقعه     2017 تعداد   1389جاري در سال    ثبت شده   فوت   2884از   :توضیحات تحلیلی 

از کل فوت ثبـت شـده جـاري بـر حـسب      .مربوط به فوت روستائی می باشد)  درصد1/30( واقعه 867شده شهري و تعداد ثبت  
 سال و بیشتر  و کمترین فوت ثبت شده در گروه سنی 75 مربوط به گروه سنی 1336گروه سنی بیشترین ثبت فوت  به تعداد   

 . واقعه می باشد13 سال به تعداد 14-10
 صد فوت هاي ثبت شده جاري بر حسب گروه سنی  و محل جغرافیایی  فراوانی و در-8

 روستایی شهري کل فوت هاي جاري
 گروه سنی

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد
 ٣٠٫١ 867 ۶٩٫٩ 2017 100 2884 جمع

 ٢٢٫٧ 20 ٧٧٫٣ 68 100 88 زیر یکسال
4-1 36 100 23 ۶٩ .٣ 13 ٣۶٫١ 
9-5 17 100 10 ۵٨٫٨ 7 ۴١٫٢ 
14-10 13 100 8 ۶١٫۵ 5 ٣٨٫۵ 
19-15 35 100 25 ٧١٫۴ 10 ٢٨٫۶ 
24-20 57 100 40 ٧٠٫٢ 17 ٢٩٫٨ 
29-25 84 100 68 ٨٠٫٩ 16 ١٩٫١ 
34-30 57 100 39 ۶٨٫۴ 18 ٣١٫۶ 
39-35 47 100 32 ۶٨٫١ 15 ٣١٫٩ 
44-40 58 100 45 ٧٧٫۶ 13 ٢٢٫۴ 
49-45 90 100 72 ٨٠ 18 ٢٠ 
54-50 114 100 87 ٧۶٫٣ 27 ٢٣٫٧ 
59-55 141 100 110 ٧٨٫٠١ 31 ٢١٫٩٩ 
64-60 158 100 123 ٧٧٫٩ 35 ٢٢٫١ 
69-65 207 100 138 ۶۶. ٧ 69 ٣٣٫٣ 
74-70 274 100 187 ۶٨٫٣ 87 ٣١٫٧ 

 ٣۴٫١ 455 ۶۵٫٩ 881 100 1336  سال و بیشتر75
 ١۵٫٣ 11 ٨۴٫٧ 61 100 72 نامشخص

 .بر حسب گروه سنی فوت شدگان  براي ستون کل ترسیم شودپس از این جدول نمودار میله اي فوتهاي  ثبت شده 
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وت «   »ع    
 واقعـه فـوت ثبـت شـده در اسـتان بیـشترین علـت فـوت مربـوط بـه                3112 از   1389یکـساله   در  :توضیحات تحلیلی 

 .  درصد می باشد03/0 درصد و کمترین مربوط به خودکشی با 4/47بیماریهاي قلبی و عروقی با 
 

 اي ثبت شده در استان بر حسب علل فوت  فراوانی فوت ه-9
 سهم تعداد علت فوت
 ١٠٠ 3112 کل

 ١٫۶ 49 بیماریهاي عفونی و انگلی

 ٨٫١ 251 سرطان ها و تومورها
 ٠٫۶ 18 بیماریهاي خونساز ایمنی

 ٠٫٣ 9 بیماریهاي غدد تغذیه و متابولیک

 ٠٫١ 4 بیماریهاي روانی و اختالل رفتاري 
 ٣٫۴ 107 ی بیماریهاي سیستم عصب

 ۴٧٫۴ 1474 بیماریهاي قلبی و عروقی
 ٧٫٧ 239 بیماریهاي دستگاه تنفسی

 ١٫٧ 52 بیماریهاي دستگاه گوارش
 ٠٫١ 2 بیماریهاي جلد و زیر جلد

 ٠٫١ 2 بیماریهاي اسکلتی عضالنی

 ٠٫٧ 23 بیماریهاي دستگاه ادراري و تناسلی
 ٠٫٣ 10 عوارض حاملگی و زایمان 

 ٣٫٣ 104 ادرزادي و کروموزومیناهنجاریهاي م
 ٠٫٢ 5 بیماریهاي دوران حول تولد

 ٧٫٧ 241 عالئم و حالت بد تعریف شده
 ٩٫٠ 281 حوادث غیر عمدي

 ٠٫۴ 13 خشونت به وسیله دیگران

 ٠٫٠٣ 1 خودکشی
 ۶٫۴ 198 نامعلوم

 ٠ 0 مرگ طبیعی
 ٠ 0 کهولت سن

 ٠ 0 فشار بر ناصر حیاتی 
 ٠٫٢ 5 شهادت

 ٠٫٨ 24 نامشخص 
  

 .پس از این جدول نمودار مرتب شده میله اي مربوط به فوت هاي ثبت شده بر حسب علل فوت براي کل استان ترسیم شود
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ی و ع       روقی    ل       ب ی ق ماریھ      ا بی
عم     دی    غ     یر  دث  ح    وا
ا    ا و تومورھ        ن ھ        س      رطا
ده      ع     ریف ش       د ت الت ب      م و ح      عالئ     
ای دس        تگاه تنفس        ی    ماریھ         بی
معلوم  ا ن       
ماریھ       ای سیس       تم عص        بی    بی
ادی و ک           روموزومی    درز م           ا ی  اھنجاریھ          ا ن

ش   
گاه گ        وار ی دس        ت ماریھ       ا بی

ی    گل         ان ی و  فون        ماریھ       ای ع بی
ص 

مش          خ نا
ی    ل اس            ی و تن ار ای دس           تگاه ادر ماریھ           بی

ی خونس        از ایم        نی    ماریھ       ا بی
ن     گ      را دی یلھ  ھ وس       ت ب       خش     ون
ن    م        ا ای گی و ز ض ح       امل

ع       وار
ک    

لی         متابو ھ و  غ        دد تغذی         ی  ماریھ       ا بی
ل        د    ن ح        ول تو ای دورا ماریھ         بی
ش      ھادت 
الل رفت       اری     اخت        ی و  ن        ی روا ماریھ       ا بی
ل       د     ماریھ      ای جل      د و زی      ر ج بی
ی    الن عض         کلتی  اس        ی  ماریھ       ا بی
ی  دکش         خو
ی   م     رگ طبیع      
ن   کھول    ت س     
ی     فش    ار ب     ر ناص     ر حی     ات

فوت هاي ثبت شده برحسب علت فوت استان سمنان سال 1389

 
                                                    

 
 
 
 
 


