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 مقدمه
اشد كه با بترين نيازهاي بشري مي  از جمله مهمكار  .  انسان در جامعه است  يو شرط الزم زندگكار وجه اشتراك  

از جمله موضوعات ي  اشتغال و بيكارتاثير گذار است. مساله    نيزعالوه بر تامين زندگي بر سالمت جسم و روان انسان  
ها است.  ولتداهداف برنامه ريزان و    كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري از  نحوي، به  باشد اساسي در اقتصاد مي

االنه و سنيروي كار به صورت فصلي و    مهم  هايطرح آمارگيري نيروي كار با هدف برآورد شاخص  به همين خاطر
شود. اين همچنين تغييرات آن در كشور و استان با روش نمونه گيري چرخشي در فصول مختلف سال اجرا مي

  . آغاز شد و از آن زمان تا كنون در ماه مياني هر فصل اجرا شده است 1384اولين بار در سال طرح 
اي است كه مي توان از آن شود. نمونه پايه، نمونهپايه استفاده ميمونه  در اين طرح به دليل ماهيت ادواري آن از ن 

نمونه پايه اين طرح   شود.براي چند دوره از يك آمارگيري ادواري يا چند آمارگيري، زير نمونه هايي انتخاب مي
نه نموساخته شده بود.  1381بر اساس چارچوب سرشماري عمومي كارگاهي   1387لغايت   1384هاي  براي سال

ه قرار مورد استفاد  1385بر اساس اطالعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن    1388پايه بعدي از ابتداي سال  
 ست. ااستفاده شده    1390نفوس و مسكن  گرفت و همچنين در نمونه پايه فعلي، از اطالعات سرشماري عمومي  

آمارگيري در   ر د  برداري شده است.فهرست  1395، در زمستان  1396سال  مناطق شهري در  نمونه پايه جهت 
  باشد. مي 1390مناطق روستايي بر اساس فرم هاي فهرست برداري سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

بناي نمونه  بندي شده همراه با چرخش و بر ماي طبقهدو مرحله  نمونه گيري احتماليروش نمونه گيري اين طرح،  
گروه گيري مرحله دوم،  واحد نمونههاي نمونه در نمونه پايه و  حله اول خوشهگيري مرپايه است. واحدهاي نمونه
    چرخش سه خانواري است.

نمونه كه  است  ذكر  به  گزارش  الزم  ارائه  امكان  لذا  و  اند  شده  اپتيمم  استان  سطح  در  طرح  اين  سطح  دهاي  ر 
ر سطح  دو برآورد ساالنه    همچنين نتايج طرح به صورت فصلي در سطح كشور  شهرستان و يا شهر وجود ندارد.

  اپتيمم شده است.  هااستان
ت آماري تر بر روي سايت اطالعااي از نتايج اين طرح منتشر شده است و اطالعات كاملدر اين نشريه خالصه

  دردسترس مي باشد.  amar.thmporg.irاستان تهران به آدرس 
  

  شفيعيمسعود                         
  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران  رئيس                          

  
  
  



 

 تعاريف و مفاهيم
  

  جمعيت فعال اقتصادي: 

تر (حداقل سن تعيين شده)، كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته ساله و بيش  15تمام افراد  
خـدمـا و  كـاال  توليـد  در  كار،  تعريف  طبق  قابليت مشـاركت  مرجع)  از  يا  و  (شـاغـل)  داشتـه  مشاركت  ت 

  .شـوند اند (بيكـار)، جمعيت فعـال اقتصـادي محسـوب ميبرخـوردار بـوده
 

 :شاغل 
تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا  ساله و بيش   15تمام افراد  

طور عمده شامل دو گروه  شوند. شاغالن بهطور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب ميبه داليلي به  
ي شغلي،  شوند. ترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن پيوند رسمبگيران و خوداشتغاالن ميمزد و حقوق  

شود. افراد  عنوان اشتغال محسوب مي  بگيران و تداوم كسب و كار براي خود اشتغاالن، به  براي مزد و حقوق
  :شوندلحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند، شاغل محسوب ميزير نيز به  

وي نسبت خويشاوندي دارند كار فرادي هستند كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با  ا  -
  .كنند (كاركنان فاميلي بدون مزد)مي

مي  - انجام  كارآموزي  محل  مؤسسه  فعاليت  با  ارتباط  در  فعاليتي  كارآموزي  دوره  در  كه       دهند، كارآموزاني 
  .شودمحسوب مي " كار "ها يعني مستقيماً در توليد كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آن

  .اند محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف، كار كرده -      
كنند (نيروهاي مسلح پرسنل  صورت كادر دائم يا موقت خدمت ميتمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به  -  

  .داران، افسران وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي) كادر و سربازان، درجه
  

 :بيكار 
  :شود كهتر اطالق ميساله و بيش  15بيكار به تمام  افراد 

  ).در هفته مرجع فاقد كار باشند (داراي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي نباشند  -1
آماده براي كار باشند (براي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي آماده در هفته مرجع و يا هفته بعد از آن   -2

  .)باشند 
منظور جستجوي اشتغال  در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند (اقدامات مشخصي را به  -3

  ).عمل آورده باشند مزدبگيري و يا خوداشتغالي به 



 

يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، ولي فاقد كار   دليل آغاز به كار در آينده و  افرادي كه به    
  شوند. اند نيز بيكار محسوب ميو آماده براي كار بوده

  
 :جمعيت غيرفعال اقتصادي 

يك از دو گروه شاغالن و بيكاران  تر كه در طول هفته مرجع طبق تعريف، در هيچساله و بيش  15تمام افراد 
  شوند. گيرند، جمعيت غيرفعال اقتصادي محسوب ميقرار نمي

 
 :ساعت كار واقعي 

بوده اند عبارت است از تعداد   حاضر  خود  سركار   در  مرجع ه  هفت  طول  در   كه  افرادي  براي  واقعي  كار  ساعت
  ساعاتي كه در طول هفته مذكور كار كرده اند. 

  
 ناقص: اشتغال 

حاضر در سر كار يا غايب موقت از   افراد داراي اشتغـال ناقص شامـل تمام شاغالني است كه در هفته مرجع، 
تر، قرار داشتن در داليل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشبه    و  محل كار بوده 

  اند. ساعت كار كرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده  44فصل غيركاري و ... كمتر از  
  

 ناقص: اشتغالمقدار  

ساعت در    44افراد داراي اشتغال ناقص زماني تمايل به انجام آن تا سقف  مجموع ساعت كار اضافي است كه  
  هفته را دارند.

  
 : ينرخ مشاركت اقتصاد 

بت جمع ت از نـس اغل و ب تيعبارت اـس اله و ب 15)  كاريفعال (ـش ن كار   تيتر  به جمعشيـس اله و   15در ـس ـس
  .100تر، ضرب در  شيب

100 ×
ساله و بيش تر  15جمعيت فعال   		

ساله و بيش تر 15جمعيت     مشاركت اقتصادينرخ  = 			

  
  



 

 :يكاريب نرخ 

  .100)، ضرب در كاريفعال (شاغل و ب تيبه جمع كاريب تيعبارت است از نسبت جمع 

100×  
جمعيت بيكار 
  = نرخ بيكاري جمعيت فعال 

 :زماني سهم اشتغال ناقص 
  .100شاغل، ضرب در   تيبه جمع ياشتغال ناقص زمان  يدارا تياست از نسبت جمععبارت 

100   
جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني

  زماني  = سهم اشتغال ناقصجمعيت شاغل 
  

  
 نسبت اشتغال: 

  .100ضرب در  شتريساله و ب  15 تيبه كل جمع ترشيساله و ب  15شاغل تيعبارت است از نسبت جمع
  

100 ×  
ساله  و بيش تر  15جمعيت شاغل   		

ساله  و بيش تر 15جمعيت     = نسبت اشتغال 		 
  

 :بار تكفل خالص 
		جمعيت شاغل  -		جمعيت 	كل	  

  بار تكفل خالص = 		جمعيت شاغل 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ضرورت معيار يك ساعت كار: 

 
 .هاي بازار كارقيق وضعيت جاري شاخصسنجش علمي و شناخت د - ١

 .ريزيبه كارگيري معيار پايه و مشترك در توليد شاخص هاي بازار كار براي مصارف اقتصاد كالن و برنامه - ٢

 پوشش دادن به همه انواع اشتغال از جمله كار كوتاه مدت، كارهاي موقتي، فصلي و انواع ديگر اشتغال. - ٣

اغل، بيكار، خارج از نيروي بندي متقابال  منحـصر به فرد  طبقه - ٤ ته ـش و جامع از جمعيت در ـسن كار به ـسه دـس

 كار

 آموز، خانه دار، بازنشسته باشند.گرفتن پوشش اشتغال افرادي كه ممكن است دانش - ٥

 براي گرفتن تمام نيروي كار و ورودي هاي كار از فعاليت هاي اشتغال به توليد(براي محاسبه توليد ملي). - ٦

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ار انجام شده در طي در اين طرح ما به دنبال سنجش مقدار ك
 سال هستيم، لذا واحد كار ما زمان (ساعت) مي باشد.

 



 

  1399 سال در تهران استان كار نيروي ضعيتو اينفوگراف

  

  



 

  

  است. آمده  1399شاخص هاي عمده نيروي كار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستايي در سال  1در جدول  

 

 

 

 

ساله و بيشتر 15جمعيت 

11،004،140

)نرخ مشاركت اقتصادي(بيكار + شاغل= فعال 

4،379،001  )39/8(%

)نرخ بيكاري(بيكار

317،066  )7/2(%

)نرخ اشتغال(شاغل

4،061،934  )92/8(%

)ساعت در هفته 44كمتر از (اشتغال ناقص زماني

147،608

ساعت و بيشتر در هفته 50اشتغال با 

1،682،867

غير فعال

6،625،140  )60/2(%

 از حيث وضعيت بازار كار استان تهران طبقه بندي جمعيت



 

 1399: بر حسب جنس، نقاط شهري و روستايي ساله و بيشتر15 نيروي كار عمده هايشاخص–1جدول

 محل سكونت   كل  نقاط شهري   نقاط روستايي 

تهران  استان  كشور   تهران كشور   تهران كشور  تهران كشور  تهران  كشور 

مرد و 
  زن

مرد و 
  زن

مرد و 
  زن

مرد و 
مرد و   مرد  مرد  زن  زن  زن

  زن
مرد و 
 جنس  زن

 ي نرخ مشاركت اقتصاد 41/3 39/8 68/7 66/2 13/9 13/3 40/4 39/7 44/2 41/7

 ي نرخ بيكار  9/6 7/2 8/4 6/0 15/6 13/4 10/4 7/2 7/2 7/6

  ساله   24-15جمعيت  ينرخ بيكار  23/7 18/0 21/2 14/7 36/0 34/6 26/0 18/4 18/4 15/0

  ساله 18-35جمعيت  ينرخ بيكار  16/7 11/8 14/1 9/5 27/9 21/0 17/9 11/9 12/9 10/1

 نسبت اشتغال  37/3 36/9 62/9 62/2 11/7 11/5 36/2 36/8 41/0 38/5

4/8 13/2 3/6 8/2 2/8 4/2 3/8 10/4 3/6 9/5 
اشتغال ناقص  سهم جمعيت داراي 
 زماني

53/5 30/8 40/7 35/7 15/8 11/7 46/1 38/6 41/4 34/4 
سهم شاغلين باساعات كارمعمول بيش  

 در هفته ساعت 50از 

 ي كشاورز 17/4 1/5 17/2 1/6 18/6 0/5 6/5 0/7 48/6 13/1
سهم  

اشتغال  
 دربخش 

 صنعت  33/3 35/2 34/7 38/0 25/7 20/3 34/9 34/2 28/7 51/5

 خدمات  49/3 63/3 48/1 60/4 55/7 79/2 58/5 65/1 22/7 35/5

سهم   خصوصي  85/1 81/7 87/1 83/9 74/6 69/9 81/8 80/9 94/8 95/0
اشتغال  
 عمومي  14/9 18/3 12/9 16/1 25/4 30/1 18/2 19/1 5/2 5/0 دربخش 

  

  

  

  

  

  

  



 

 :ديمشاركت اقتصا نرخ 
 گريدرصد بوده، به عبارت د  39.8  استان تهران  شتريساله و ب  15  تيجمع  ينرخ مشاركت اقتصاد  1399در سال  
در نتيجه از جمعيت   .خواهان انجام كار بوده اند   ايشاغل    ايدرصد    39.8استان تهران    شتريساله و ب  15  تياز جمع

تهران،  15نفري    11،004،140 و بيشتر استان  و   نفر  4،379،001جمعيتي معادل    ساله  نظر اقتصادي فعال  از 
است و    يافته  كاهش   درصد   2.7نرخ مشاركت نسبت به سال قبل    .شوند نفر غير قعال محسوب مي  6،625،140

كاهش نرخ مشاركت به معناي افزايش جمعيت غير    .شده است  كاستهجمعيت فعال استان تهران    ازنفر    238،938
و سرخوردگي جوانان و زنان از ورود به بازار كار    ، همه گيري ويروس كرونابدليل ركود اقتصاديفعال است كه  

  است. 

  13.3درصد و زنان    66.2نرخ مشاركت اقتصادي در بين مردان چندين برابر زنان بوده به طوري كه در بين مردان  
هاي ايسه روند نرخ مشاركت زنان از سالدهد. مقدرصد بوده است كه تفاوت وضعيت جنسيتي بازار كار را نشان مي

 1399درصد در سال     13.3به    1390درصد در سال    11.8حاكي از آن است كه اين نرخ از    1399الي    1390
 درصد از جمعيت شاغلين مردان   1درصد از جمعيت شاغلين زنان و    8حدود    1399افزايش يافته است. در سال  

كاسته شده است كه نشانگر اين موضوع است كه ركود اقتصادي به شغل زنان بيش از مردان   نسبت به سال قبل
  رساند.  آسيب مي

 1399الي  1390هاي كل كشور و استان تهران در سال مشاركت اقتصادينرخ  – 1نمودار
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 بار تكفل 

 زندگي   جامعه  يك   در  كه  مردمي  تمامي  .است   اقتصادي  و  جمعيتي   مهم  هاي  شاخص  از  كه  معيشتي  تكفل  بار
 شاغل   و  فعال  جمعيت  جامعه  در  چه  هر.  كنند نمي  شركت  معاش  مينات  روند   و  خدمات  و  كاال  توليد   در  كنند مي

 جامعه   افراد  كل  وابستگي  نسبت  بيانگر  در واقع اين شاخص.  است  بيشتر  وابستگي  يا  تكفل  بار  اصطالحا  باشد،  كمتر
  .  باشد  مي كنند  مي تامين را ديگران و خود معيشت  خود تالش با و كنند  مي كار كه است كساني به

 تحت   افراد  معاش  تامين  براي  شاغل   جمعيت  بر  وارده  فشار  باشد،  بزرگتر  معيشتي  تكفل  بار  شاخص  مقدار  چه  هر
 قدرت  و  جامعه  اقتصادي  رفاه  مطلوب  سطح  بيانگر  شاخص  اين  بودن  كوچك  ديگر   عبارت  به.  يابد   مي  افرايش  تكفل
  . است جامعه رفاه سطح كاهش از حاكي شاخص بودنبزرگ و تربيش انداز پس

  تهران   استان  در  شاغل  فرد  هر   يعني  است  بوده   2.44  معادل  1399  سال  در  تهران  استان  خالص   معيشتي  تكفل  بار
اين شاخص براي سال قبل   . باشد مي  ديگر  نفر  دو  از  بيش  معيشت  تامين  دارد  عهده  خود   زندگي  مخارج  بر  عالوه

  بوده است.  2.40معادل 

  

 

 :بيكاري نرخ 
يعني بيكار بوده اند    1399درصد از جمعيت فعال استان تهران در سال    7.2بررسي نرخ بيكاري نشان مي دهد كه  

است. تعداد شاغلين   يافته  كاهشدرصد    2.6آن  نفر. اين نرخ نسبت به سال قبل از    317،066معادل    جمعيتي
يافته    كاهش  نفر  135،700نفر و تعداد بيكاران استان نيز    103،237نسبت به سال قبل    1399استان در سال  

نه به دليل افزايش فرصت هاي شغلي كه به دليل كاهش جمعيت فعال   1399. كاهش نرخ بيكاري در سال  است
نرخ بيكاري استان تهران از كشور   )1397(بجز سال    1399الي    1390هاي  در طي سال(شاغل و بيكار) است.  

  كمتر بوده است.

درصد    13.4و زنان    6.0بوده به طوري كه نرخ بيكاري مردان  مردان    بيشتر از  به مراتب  نرخ بيكاري در بين زنان
  بوده است.  

درصد مي باشد. تفاوت   18ساله معادل    24-15درصد و براي جوانان    11.8ساله    35-18نرخ بيكاري براي جوانان  
  زياد نرخ بيكاري جوانان با نرخ بيكاري كل نشانگر بيكاري گسترده در بين جوانان است.

  



 

 1399الي  1390هاي كل كشور و استان تهران در سال بيكارينرخ  – 2اردنمو

 
  

  

  

 :اشتغال ناقص زماني 
درصد از    3.6مي دهد كه    نشان  1399اشتغال ناقص زماني استان تهران در سال    جمعيت داراي    بررسي سهم

 . از آنجاييداشته استرا در برنفر    147،608اند كه جمعيتي معادل  جمعيت شاغل استان داراي اشتغال ناقص بوده  
جمعيت   اگر  كند و با كار شايسته نيز همخواني ندارد،اين نوع از اشتغال نيازهاي شخص و خانواده را برآورده نمي  كه

  رسد. درصد مي 10.6به بيكاران استان اضافه كنيم، نرخ بيكاري به نيز اين شاغلين را 

است.    بوده  شهري  نقاط  از  بيشتر  روستايي  نقاط  در  و  زنان  از  بيشتر  مردان  بين  در  شاخص  اين اين   همچنين 
قابل ذكر است در نتايج منتشر   درصد كمتر بوده است.  5.9شاخص در استان تهران نسبت به متوسط كشوري  

منتشر نگرديده   زماني  ناقص  اشتغال  مقدارو    مشاغل   دركليه  شاغلين  واقعي  كار  ساعتميزان    1399شده سال  
  است. 
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 :ساعت 50سهم شاغلين با ساعات كار معمول بيش از  
ساعت در هفته كار    50از    شيبه طور معمول بنفر    1،682،867معادل  كه  استان تهران    درصد شاغلين    41.4

به طور كلي روند اين شاخص .  درصد بوده است   47.6  معادل  1398سال  كه اين نسبت براي    در حالي  كننديم
درصد در سال   41.4به    1390درصدي در سال    54.4تا كنون كاهش بوده به طوري كه از سهم    1390ازسال  
    كاهش يافته است.  1399

همچنين   بوده است.   شتريب  ينسبت به نقاط شهر   ييمردان نسبت به زنان و در نقاط روستا  نيشاخص در ب  نيا
اين شاخص در كنار اشتغال ناقص    درصد بيشتر بوده است.  7اين شاخص در استان تهران نسبت به كل كشور  

  دهد. را نشان مي در استان تهران امكان اشتغال زماني بيشتر شاغلينزماني نشان از  

اين است كه دليل اين كار    ساعت  50از    ش يبه طور معمول بدر خصوص سهم شاغلين با ساعات كار    نكته مهم
چيست و نقش اين كار مازاد بر جسم و روح انسان مساله مهمي است كه اطالعاتي از اين طرح در اين خصوص به 

  دست نمي آيد.

  

  

 اشتغال بخش هاي مختلف: 
 63.3دهد كه بخش خدمات با  مي  نشان  1399بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان تهران در سال  

درصد و    35.2درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با  
 كاهش درصد    1.4سبت به سال قبل  درصد قرار دارند. سهم شاغلين در بخش خدمات استان ن  1.5كشاورزي با  
  كه مي تواند متاثر از همه گيري ويروس كرونا باشد.   يافته است

  0.7و    34.2و    65.1در مناطق شهري بيشترين اشتغال در بخش خدمات و سپس صنعت و كشاورزي به ترتيب  
صنعت و سپس خدمات و كشاورزي با سهم  سهم اشتغال در بخش    بيشترين در مناطق روستايي  درصد بوده است.

  بوده است.   13.1و  35.5و  51.5هاي 

  

  

  

  



 

 1390-99 :استان تهران  و بيشتر ساله 15 شاخص هاي عمده نيروي كار – 2جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390  شرح 

 10,785,810 10,146,896 9,908,695 9,897,189 10,093,058 ساله و بيشتر 15جمعيت 

 3,961,358 3,650,106 3,538,371 3,534,579 3,503,798 شاغلجمعيت 

 350,051 331,169 388,208 464,349 447,510 بيكارجمعيت 

 40 39/2 39/6 40/4 39/1 ينرخ مشاركت اقتصاد

 8/1 8/3 9/9 11/6 11/3 ي نرخ بيكار

 91/9 91/7 90/1 88/4 88/7 نرخ اشتغال 

 36/7 36 35/7 35/7 34/7  نسبت اشتغال

 - - - - - ساله   35-18نرخ بيكاري 

 19 18/6 24/6 27/2 21/6 ساله  24-15نرخ بيكاري 

 يسهم جمعيت دارا
 اشتغال ناقص زماني

4 3 4/5 5/7 4/9 

سهم شاغلين باساعات  
كارمعمول بيش از 

 ساعت50
54/4 53/4 51/8 47/8 43/6 

سهم  
اشتغال  
 دربخش

 1/2 1/1 1/5 1/6 1/4  كشاورزي

 35/5 37/1 37/3 33/9 35/9 صنعت

 63/3 61/8 61/1 64/5 62/7 خدمات 

سهم  
اشتغال  
 دربخش

 78/6 78/1 79/1 75/2 76/6  خصوصي

 21/4 21/9 20/9 24/8 23/4 عمومي

 

 



 

 (ادامه)1390-99 : نو بيشتر استان تهرا ساله 15ي كار شاخص هاي عمده نيرو – 2جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395  شرح 

ساله و  15جمعيت 
 بيشتر

10,280,105 10,418,840 10,675,616 10,872,283 11,004,140 

 4,061,934 4,165,172 4,037,668 4,029,537 3,928,740 شاغلجمعيت 

 317,066 452,767 562,299 496,301 517,175 بيكارجمعيت 

 39/8 42/5 43/1 43/4 43/2 ينرخ مشاركت اقتصاد

 7/2 9/8 12/2 11 11/6 ي نرخ بيكار

 92/8 90/2 87/8 89 88/4 اشتغال نرخ 

 36/9 38/3 37/8 38/7 38/2  نسبت اشتغال

  35-18نرخ بيكاري 
 11/8 15/9 - - - ساله 

 24-15نرخ بيكاري 
 ساله 

27/8 25/8 29/3 24/8 18/0 

 يسهم جمعيت دارا
 اشتغال ناقص زماني

4/1 5 5/5 3/6 3/6 

سهم شاغلين باساعات  
كارمعمول بيش از 

 ساعت50
48/8 50 47 47/6 41/4 

سهم  
اشتغال  
 دربخش

 1/5 1/4 1/5 1/1 1/2  كشاورزي

 35/2 34 34/9 34 33/5 صنعت

 63/3 64/7 63/6 65 65/3 خدمات 

سهم  
اشتغال  
 دربخش

 81/7 81/1 80/7 80/9 79/9  خصوصي

 18/3 18/9 19/3 19/1 20/3 عمومي

  



 

 1399:  هااستانو بيشتر  ساله 15شاخص هاي عمده نيروي كار  – 3جدول 

 شرح 
نرخ 

مشاركت  
 ياقتصاد

نرخ 
  يبيكار

  يبيكارنرخ 
35-18  

  ساله

سهم جمعيت 
اشتغال  يدارا

  ناقص زماني 

سهم شاغلين  
باساعات كارمعمول  

  ساعت 50بيش از 

  سهم اشتغال دربخش 

 خدمات  صنعت ي كشاورز 

 49/3 33/3 17/4 34/4 9/5 16/7 9/6 41/3 كل كشور 
 41/2 38/1 20/6 39/6 6/9 14/5 8/0 42/5 آذربايجان شرقي 
 41/5 25/4 33/1 33/0 11/4 21/8 13/2 43/4 آذربايجان غربي

 39/6 27/3 33/1 48/6 10/2 13/3 7/4 46/0 اردبيل 
 46/4 42/4 11/2 27/9 12/0 17/1 10/9 41/4 اصفهان 

 54/0 42/4 3/6 47/5 5/9 18/6 11/5 40/6 البرز 
 47/8 28/7 23/5 30/3 15/5 15/4 6/7 34/7 ايالم
 58/9 28/2 12/9 37/9 3/7 17/2 9/7 38/1 بوشهر
 63/3 35/2 1/5 41/4 3/6 11/8 7/2 39/8 تهران 

 40/5 45/8 13/7 30/6 13/0 25/2 15/2 43/7 يچهارمحال وبختيار 
 42/7 33/4 24/0 19/0 3/2 13/5 6/2 41/8 خراسان جنوبي
 46/8 34/9 18/3 27/8 13/1 10/3 6/2 43/6 يخراسان رضو

 37/9 28/2 33/9 28/4 18/5 17/6 10/8 46/2 خراسان شمالي
 50/8 32/5 16/7 32/4 13/3 23/0 13/9 40/6 خوزستان
 34/1 33/3 32/6 39/2 7/8 13/1 7/5 45/5 زنجان
 49/6 35/2 15/2 33/2 7/1 13/7 7/5 37/6 سمنان 

 47/8 35/9 16/3 23/7 11/3 17/8 11/4 33/8 سيستان وبلوچستان
 52/5 26/8 20/6 34/6 10/4 14/1 7/7 38/1 فارس
 41/7 37/6 20/7 33/8 14/1 15/9 9/7 43/4 قزوين

 53/4 41/8 4/7 34/3 11/5 16/0 10/0 38/1 قم 
 49/3 26/3 24/4 37/1 12/2 22/8 14/0 43/8 كردستان 

 37/4 23/9 38/7 18/4 3/4 22/4 10/6 39/6 كرمان 
 46/7 24/8 28/6 30/2 17/7 24/8 14/9 43/7 كرمانشاه 

 47/1 34/5 18/4 32/7 15/7 24/3 10/9 34/8 كهگيلويه وبويراحمد
 42/8 30/1 27/1 36/3 16/1 15/7 9/1 39/1 گلستان
 48/1 26/3 25/6 33/5 10/9 19/2 9/6 44/5 گيالن 
 44/5 29/1 26/3 19/0 18/6 25/9 15/2 41/1 لرستان
 52/3 29/6 18/2 39/1 6/9 16/3 7/5 44/0 مازندران
 39/2 43/6 17/2 39/8 11/9 14/5 7/4 35/7 مركزي
 47/7 31/4 21/0 26/0 7/4 20/9 13/5 49/0 هرمزگان
 40/5 30/6 28/8 47/5 10/7 15/1 8/2 42/8 همدان
 48/5 43/7 7/9 27/0 6/0 19/2 11/1 45/2 يزد
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