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و برآورد برخی 1390و  1385کار در سالهاي  هاي عمده نیروي ، شاخصومسکن  نفوس عمومی سرشماري نتایجفصل برگزیده اي از  این مطالب      

، اطالعات مربوط به جویندگان )والدت، فوت، ازدواج و طالق(آمارهاي ثبت شده سازمان ثبت احوال استان تهران از وقایع حیاتی آمارها ي جمعیتی،
بازرسی ات ادار رادالیتههاي از فعه گزیدو بکارگمارده شدگان در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی هاي غیردولتی واقع در استان و اطالعات مربوط به 

 می باشد، 1393در سال کار و اشتغال اتباع خارجی 
 

 :تعاریف و مفاهیم
 : کار

صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائۀ ) نقدي و یا غیرنقدي(که به منظور کسب درآمد ) فکري و یا بدنی(آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي 
 .خدمت باشد، کار محسوب می شود

 :اقتصاديجمعیت فعال 
طبق تعریف کار، در تولید کاال و ) هفتۀ مرجع(، که در هفتۀ تقویمی قبل از هفتۀ آمارگیري)حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر  10تمام افراد 

 .، جمعیت فعال اقتصادي محسوب می شوند)بیکار(و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ) شاغل(خدمات مشارکت داشته 
 :یرفعال اقتصاديجمعیت غ
، که در طول هفتۀ مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی )حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر  10تمام افراد 

 .گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب می شوند
 : شاغل

فتۀ مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به ، که در طول ه)حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر  10تمام افراد 
. شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. طور موقت کار را ترك کرده باشند، شاغل محسوب می شوند

حقوق بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال  ترك موقت کار در هفتۀ مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، براي مزد و
 .محسوب می شود

 
 :افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می شوند 

  کارکنان فامیلی بدون (کنند افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند کار می
 ).مزد

  کارآموزانی که در دورة کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسۀ محل کارآموزي انجام می دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا
 .محسوب می شود» کار«خدمات سهیم هستند و فعالیت آنها 

 محصالنی که در هفتۀ مرجع مطابق تعریف کار کرده اند. 

  نیروهاي مسلح، پرسنل کادر و سربازان، درجه داران، (تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند
 ).افسران وظیفۀ نیروهاي نظامی و انتظامی

 :بیکار
 :ساله و بیش تر اطالق می شود که 10بیکار به تمام افراد 

  اشتغال مزد بگیري یا خوداشتغالی نباشندداراي (در هفتۀ مرجع فاقد کار باشند.( 
  براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده باشند(در هفتۀ مرجع و یا هفتۀ بعد از آن آماده براي کار باشند.( 

  لی به اقدامات مشخصی را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگیري و یا خوداشتغا(در هفتۀ مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند
 ).عمل آورده باشند

 نیز  افرادي که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده براي کار بوده اند
 . بیکار محسوب می شوند
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 : فعالیت اصلی محل کار
این فعالیت برحسب نوع کاالي . شاغل در طول هفتۀ مرجع در آن کار کرده استمنظور از فعالیت اصلی محل کار، فعالیت کارگاهی است که فرد 

 .تولید شده یا خدمت عرضه شده توسط کارگاهی که فرد در آن کار می کند، مشخص می شود
۳ ندي بین المللی فعالیت هاي اقتصاديفعالیت اصلی محل کار افراد شاغل براساس طبقه ب ۱۹(ISIC . REV _ شده و نتایج آن طبقه بندي  ١(۹۰

 .براساس تقسیم بندي  زیر در سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات ارائه شده است
 :کشاورزي شامل

 .زراعت، باغداري، دامپروري، شکار، جنگلداري و ماهیگیري
 :صنعت شامل

 .استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تأمین آب و برق و گاز
 :خدمات شامل

  وسایل نقلیه موتوري، موتور سیکلت و کاالهاي شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداري، عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر
ن ارتباطات، واسطه گري هاي مالی، مستغالت، اجاره و فعالیت هاي کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاري اجتماعی سازمان ها و هیأت هاي برو

 .هاي معمولی داراي مستخدم، ادارة امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعیمرزي، دفاتر و ادارات مرکزي، خانوار
 : وضع شغلی

و با توجه به شرایط کشور طبقه بندي شده است و   ( _ ICSE)٢۱۹۹۳وضع شغلی شاغالن براساس آخرین طبقه بندي بین المللی وضعیت اشتغال 
و بخش عمومی ) مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون مزدشامل کارفرما، کارکن مستقل،  (نتایج آن به تفکیک بخش خصوصی 

 .ارائه شده است) شامل مزد و حقوق بگیر بخش عمومی ( 
 :کارفرما

 .کسی است که براي انجام فعالیت هاي شغلی خود حداقل یک نفر مزد و حقوق بگیر در استخدام داشته باشد
 :کارکن مستقل 

 .کسی است که طی هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیر ، مزد و حقوق بگیري در استخدام نداشته باشد و خود نیز مزد و حقوق نگیرد 
 :مزد و حقوق بگیر بخش عمومی 

 .یکند دریافت م) نقدي و غیر نقدي ( کسی است که در بخش عمومی فعالیت دارد و در مقابل کاري که انجام می دهد مزد و حقوق 
 :مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی 

 .دریافت میکند ) نقدي و غیر نقدي ( کسی است که در بخش تعاون فعالیت دارد و در مقابل کاري که انجام می دهد مزد و حقوق 
 :مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی

 .کند براي افراد و موسسات کار می ) نقدي و غیر نقدي ( کسی است که با دریافت مزد و حقوق 
 :کارکن فامیلی بدون مزد 

کارکن فامیلی بدون مزد کسی است که براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارد ،کار می کند و از این بابت ، مزد و 
 .حقوقی دریافت نمی کند

 :ساعت کار معمول
 .ی باشدساعت کار معمول، متوسط ساعت کار فرد در یک هفته از فصل آمارگیري م

  :اشتغال ناقص زمانی
 ظیرمحل کار بوده، به دالیل اقتصادي ن افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفتۀ مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از

خواهان و آماده براي انجام   کرده،ساعت کار  44کمتر از ... ، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش تر، قرار داشتن در فصل غیرکاري و  رکودکاري
 .کاراضافی در هفتۀ مرجع بوده اند

                                                             
                           International  Standard Industrial  ۱۹۹۰ ۳,۱۹۹۰Classifica on of all Economic Ac vi es , Third  Revision  . (ISIC ,Rev )١ 

۲ ۱۹۹۳ ۹۳Interna onal  Classifica on  of  Status in Employment ,  _(ICSE _ ) 
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 : مقدار اشتغال ناقص زمانی
 ).ساعت 44تا سقف (مجموع ساعت کار اضافی است که افراد داراي اشتغال ناقص تمایل به انجام آن دارند 

 :والدت شهري و روستایی
محل سکونت والدین و در صورت مشخص نبودن یکی از والدین ، محل ) یا روستا  شهر( والدت شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی 

اعم از اشخاص ( سکونت هر کدام از آن ها که واقعه را اعالم کرده اند ، تعیین می شود و در غیر این صورت بر مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان 
 .مشخص می گردد) حقیقی یا حقوقی 

 :فوت شهري و روستایی
 .آخرین محل سکونت دائم فرد متوفی تعیین می شود) شهر یا روستا( شهري و روستایی برحسب مکان جغرافیایی فوت 

 :ازدواج یا طالق ثبت شده
اد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال نده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت در اســـازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسی

 .می شود    تحویل
 :والدت ثبت شده 

 .سندي است که در زمان اعالم واقعه والدت توسط مامور ثبت احوال تنظیم می شود
 :فوت ثبت شده

 .سندي است که در زمان اعالم واقعه فوت توسط مامور ثبت احوال تنظیم می شود
 :ازدواج شهري و روستایی

 .محل سکونت زوج تعیین می شود) روستا شهر یا( ازدواج شهري و روستایی برحسب مکان جغرافیایی 
 :طالق شهري و روستایی

 .محل سکونت زوج تعیین می شود) شهر یا روستا( طالق شهري و روستایی برحسب مکان جغرافیایی 
 :تعداد بازرسی از شرکت ها

 .منظور بازرسی از موسسات ، شرکت ها و دستگاههاي استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی می باشد
 :تعداد اتباع خارجی شناسایی شده شاغل به صورت غیر مجاز

     ار طبق بازرسی هاي صورت گرفته از موسسات ، شرکت ها و کارگاه ها ، اتباع خارجی که فاقد مجوز کار بوده و در محل هاي ذکر شده مشغول به ک
 .می باشند به عنوان تبعه غیر مجاز محسوب می شوند

 :نی با اتباع خارجی غیر مجازجایگزینی نیروي کار ایرا
 در بازرسی هاي صورت گرفته از موسسات ، شرکت ها و کارگاه ها ضمن شناسایی اتباع غیر مجاز کارفرما موظف است به جاي نیروي کارخارجی از

 .نیروي کار ایرانی استفاده نماید
 :کارت کار

ار ورفاه اجتماعی به مدت معین براي اتباع افغانی دارنده گذرنامه عادي داراي مجوزي است که توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، ک
 .ماه اعتبار و یا دارنده کارت آمایش معتبر صادرمی گردد 6

 :  120ماده 
ق قوانین و آیین نامه هاي اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال داراي روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطاب

 .مربوطه،پروانه کار دریافت دارند
 :  121ماده 

ر خواهد وزارت کار و امور اجتماعی سابق با رعایت شرایط زیر در مورد صدور روادید با حق کار مشخص براي اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صاد
 .کرد
اجتماعی سابق در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطب واجد تحصیالت و تخصص مشابه مطابق اطالعات موجود در وزارت کارو امور :الف

 .وجود نداشته باشد
 .تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کافی براي اشتغال بکار مورد نظر باشد :ب
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 .از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود:ج
 :124ماده 

 .پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر براي مدت یکسال صادر و یا تمدید ویا تجدید می شود
 : 7ماده 

جدید اتباع خارجی داراي پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد در صورت تغییر کارفرما ، مشمول ت
 .پروانه کار می شوند

 :رصت هاي شغلیف
وره اعالم نیازهایی که توسط کارفرمایان جهت تامین نیروي انسانی مورد نیازشان که از طریق تلفن، حضوري و یا از طریق ایمیل در موسسات مشا

 .شغلی و کاریابی غیردولتی ثبت می گردد
 :جوینده کار

 .شغل مزد بگیري یا خوداشتغالی به عمل آورده باشد فردي که آمادگی براي کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوي
 :به کارگمارده شده

شده  کارجویانی که از طریق موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی به کارفرمایانی که اعالم نیاز خود را در کاریابی ثبت نموده اند معرفی
 .وسپس جذب می شوند

 
 :شاخص ها 

 ):نرخ فعالیت(نرخ مشارکت اقتصادي 
ساله  15یا ( ساله و بیشتر 10به جمعیت در سن کار، ) ساله و بیش تر 15یا (ساله و بیشتر  10) شاغل و بیکار(عبارت است از نسبت جمعیت فعال 

 .100ضرب در ) و بیشتر 
                                                                                                                                                                                           

 
 
 

 ):یژة سنینرخ فعالیت و(نرخ مشارکت اقتصادي ویژة سنی 
 .100در یک گروه سنی معین به جمعیت همان گروه سنی، ضربدر ) شاغل و بیکار(عبارت است از نسبت جمعیت فعال 

 
 
 
 
 

 :نرخ اشتغال
 . 100، ضربدر )شاغل و بیکار(عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال 

 
                                             100* 

 
 

 :نرخ اشتغال ویژة سنی
 .100همان گروه سنی، ضربدر) شاغل و بیکار(است از نسبت جمعیت شاغل در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال عبارت 

 

 )ساله یا بیشتر 15یا (ساله و بیشتر  10جمعیت فعال                
 *100 )ساله یا بیشتر 15یا (ساله و بیشتر  10جمعیت                    

 نرخ اشتغال= 
 جمعیت فعال   
 

 نرخ مشارکت اقتصادي= 

 نرخ مشارکت اقتصادي ویژة سنی= 
 جمعیت فعال در گروه سنی معین                       

 *100 جمعیت همان گروه سنی                          

 جمعیت شاغل                                  
100* 
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 :نسبت اشتغال 
 .100ضربدر ) ساله و بیشتر  10یا ( ساله و بیشتر 15به کل جمعیت ) ساله و بیشتر10یا (ساله و بیشتر  15عبارت است از نسبت جمعیت شاغل 

 
 
 
 

 : نرخ بیکاري
 .100، ضرب در )شاغل و بیکار( عبارت است از نسبت  جمعیت بیکار به جمعیت فعال 

 
 
 

 : نرخ بیکاري ویژة سنی
 .100در همان گروه سنی ضرب) شاغل و بیکار(عبارت است از نسبت جمعیت بیکار در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال 

 
 
 
 

 )ساله 15 – 29یا(ساله  15-24نرخ بیکاري جمعیت 
 .100ضربدر) ساله 15-29 یا(ساله  15-24جمعیت فعال   به) ساله 15-29یا (ساله 15-24عبارت است از نسبت جمعیت بیکار 

 
 
 
 
 

 :نرخ اشتغال ناقص
 .100ضربدر ) شاغل و بیکار(ناقص به جمعیت فعال عبارت است از نسبت جمعیت داراي اشتغال 

 
 
 
 

 :سهم اشتغال ناقص 
 .100عبارت است از نسبت جمعیت داراي اشتغال ناقص به جمعیت شاغل ضربدر 

 
 

 )ساله و بیشتر 10یا ( ساله و بیشتر  15جمعیت شاغل  نسبت اشتغال= 
 *100 )ساله و بیشتر 10یا ( ساله و بیشتر  15جمعیت               

 جمعیت بیکار                                            نرخ بیکاري= 
 *100 جمعیت فعال                                           

100* 
 جمعیت بیکار در گروه سنی معین      

        

 جمعیت فعال همان گروه سنی        
 نرخ بیکاري ویژة سنی= 

 )ساله  15– 29یا (ساله   15-24نرخ بیکاري جمعیت = 

 نرخ اشتغال ناقص= 

 
 سهم اشتغال ناقص= 

 جمعیت داراي اشتغال ناقص                                 
 

 جمعیت شاغل                                        
100* 

               جمعیت داراي اشتغال ناقص          

 جمعیت فعال                  
100* 

 )ساله 15-29یا (ساله  15-24ر اجمعیت بیک           
           

 )ساله 15-29یا (ساله  15-24جمعیت فعال            
100* 

 نرخ اشتغال ویژة سنی= 
 جمعیت شاغل در گروه سنی معین                           

                           
 جمعیت فعال همان گروه سنی                             

100*                                        
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 :نرخ مقدار اشتغال ناقص
 .100ضربدر )  مقدار اشتغال ناقص+ تمام مشاغل ساعت کار واقعی شاغالن در (عبارت است از نسبت مقدار اشتغال ناقص به زمان بالقوة کار شاغالن

 
 
 
 

 :شاغالنسهم 
 .100عبارت است از نسبت جمعیت شاغل با ویژگی مورد نظر به کل جمعیت شاغل ضربدر 

 
 
 
 

 :ازدواج یا طالق ثبت شده
ی زوجین به ادارات ثبت احوال ـده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت در اسناد سجلـــازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسی

 .می شود  تحویل
 :والدت ثبت شده

 . سندي است که در زمان اعالم واقعه والدت توسط مامور ثبت احوال تنظیم می شود
 :فوت ثبت شده

 . سندي است که در زمان اعالم واقعه فوت توسط مامور ثبت احوال تنظیم می شود

 :ها تعداد بازرسی از شرکت
 .اع خارجی می باشدمنظور بازرسی از موسسات، شرکت ها و دستگاه هاي استفاده کننده از خدمات اتب 

 : تعداد اتباع خارجی شناسایی شده شاغل به صورت غیر مجاز
ه یعنی طبق بازرسی هاي صورت گرفته از موسسات، شرکت ها و کارگاه ها، اتباع خارجی که فاقد مجوز کار بوده و در محل هاي ذکر شده مشغول ب

 . کار می باشند به عنوان تبعه غیر مجاز محسوب می شوند
 :ینی نیروي کار ایرانی با اتباع خارجی غیر مجازجایگز

یعنی در بازرسی هاي صورت گرفته از موسسات، شرکت هاي و کارگاه ها ضمن شناسایی اتباع غیر مجاز کارفرما موظف است به جاي نیروي کار  
 . خارجی از نیروي کار ایرانی استفاده نماید

 : کارت کار
اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت معین براي اتباع افغانی دارنده گذرنامه عادي  مجوزي است که توسط اداره کل اشتغال

 . ماه اعتبار و یا دارنده کارت آمایش معتبر صادر می گردد 6داراي 
 :120ماده 

آئین نامه  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوال داراي روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و 
 . هاي مربوطه، پروانه کار دریافت دارند

 :121ماده 
حق کار مشخص براي اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد وزارت کار و امور اجتماعی سابق با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با 

 :کرد
مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی سابق در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیالت و تخصص مشابه : الف

 . وجود نداشته باشد

١٠٠    
 

 مقدار اشتغال ناقص                              
 * 
 ساعت کار واقعی  شاغالن در (زمان بالقوه کار شاغالن        

 )مقدار اشتغال ناقص+ تمام مشاغل                
 

 نرخ مقدار اشتغال ناقص = 

 سهم شاغالن  = 
 جمعیت شاغل داراي ویژگی موردنظر                        

                                         

 جمعیت شاغل                                      
100* 
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 . تبعه بیگانه داراي اطالعات و تخصص کافی براي اشتغال بکار مورد نظر باشد: ب
 . از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود :ج

 : 124ماده 
 . پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر براي مدت یکسال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود

 : 7 ماده
دید اتباع خارجی داراي پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد در صورت تغییر کارفرما، مشمول تج

 . پروانه کار می شوند
 :فرصت هاي شغلی

حضوري  و یا از طریق ایمیل در موسسات مشاوره  اعالم نیازهایی که توسط کارفرمایان جهت تامین نیروي انسانی مورد نیازشان که از طریق تلفن،
 .شغلی و کاریابی غیردولتی ثبت می گردد

 :جوینده کار
 .فردي که آمادگی براي کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوي شغل مزدبگیري یا خود اشتغالی به عمل آورده باشد

 :بکارگمارده شده
شغلی و کاریابی غیردولتی به کارفرمایانی که اعالم نیاز خود را درکاریابی ثبت نموده اند معرفی شده و  کارجویانی که از طریق  موسسات مشاوره

 .سپس جذب می شوند
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 .دفتر آمار و اطالعات استانداري استان تهران:  مأخذ
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 : ادارهنام 

 
 

 کار ورفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهراداره تعاون، 
 جنب ساختمان محیط زیست -مجتمع ادارات  -بلوار قائمیه  -روبروي بستنی میهن -شهرستان اسالمشهر  : آدرس
 56479512و    56479510 : تلفن
 56479511 : نمابر

 
 
 
 
 



 
 
 

 جمعیت و نیروي انسانی                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                              13     
    

 
 

 

 
 

 : ادارهنام 
 

 کار ورفاه اجتماعی شهرستان بهارستان ،اداره تعاون
 الزمان روبروي مسجد صاحب -ابتداي صالحیه  -انتهاي گلستان  -شهرستان بهارستان  : آدرس
    56622083 : تلفن

 56636167 :نمابر 
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 اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت : ادارهنام 
 مجتمع ادارات -خیابان کارگر  -خیابان دولت  -خیابان شاهد  -) ع(بلوار امام رضا  -شهرستان پاکدشت  : آدرس
 36025575و  36025515 : تلفن

 36044345 :نمابر 
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 پردیسشهرستان اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی  : ادارهنام 
 طبقه سوم  -ساختمان ستایش  -نبش جنت یکم  -خیابان جنت  - 2محله  - 4فاز   -شهرستان پردیس : آدرس
 76289490 : تلفن

 76289448 :نمابر 
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 پیشوا شهرستان اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی : ادارهنام 
 31پالك  -3نبش آزادي -خرداد 15خیابان  -پل حاجی  -شهرستان پیشوا  : آدرس
 36730062و   36730052 : تلفن

 36730037 :نمابر 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جمعیت و نیروي انسانی                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                              17     
    

 
 
 
 

 
 

 نمابر تلفن نشانی ادارهنام 

 ورفاه اجتماعی استان تهرانر ، کااداره کل تعاون
 –باالتر از خیابان شهید بهشتی  –خیابان سهروردي شمالی 

  2پالك  –نبش خیابان مرغاب  –خیابان هویزه غربی 
88745946 
88743188 

88746430 

ورفاه اجتماعی شهرستان تهران ر ، کااداره کل تعاون
 )مرکزي(

نبش  -باالتر از خیابان اراك  -سپهبد قرنـی خیابان  -تهران 
 107پالك  -کوچه شیوا 

19-88843415 
9-88325658 

88327477 

 ورفاه اجتماعی جنوب غربر ، کااداره تعاون
خیابان سرهنگ  -پائین تر از خیابان جمهوري  –خیابان حافظ 

 58پالك  –نبش خیابان سی تیر  -سخایی 
66716227 66716221 

 ورفاه اجتماعی شرقر ، کاتعاوناداره 
نبش  –سه راه اتحاد  –) ابتداي جاده آبعلی(جاده دماوند 

  121پالك –کوچه منظمی 
77961648 77344100 

 ورفاه اجتماعی شمالشرقر ، کااداره تعاون
خیابان  شهیدپورموسی  -نرسیده به پل حافظ  -خیابان سمیه 

 40پالك   -نبش چهارراه شیرین   -
88910414 
88910415 

88809219 

 ورفاه اجتماعی شمال غربر ، کااداره تعاون
( خیابان شهید فلسفی –جاده مخصوص کرج  2کیلومتر 

 2پالك   -کوچه سوم شرقی -) 4بیمه
44662831 44657007 

کوچه  –جنب پارك میرزاي شیرازي  -خیابان میرزاي شیرازي  ورفاه اجتماعی میرزاي شیرازير ، کااداره تعاون
 1پالك –) هشتم(شهید عزیزالهی 

88906461 88925060 
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 اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان دماوند : ادارهنام 
  73پالك  -سمت راست  -کیلومتر اول  -خیابان مطهري  -شهرستان دماوند  : آدرس
 76324411 : تلفن

 76324811 :نمابر 
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 اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم : ادارهنام  
 جنب مجمع امور صنفی -خیابان پیام   -انتهاي خیابان دادگستري  -بلوار آزادگان -شهرستان رباط کریم  : آدرس
 56730025 : تلفن

 56730748 :نمابر 
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 ري شهرستان اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی : ادارهنام 
 39پالك  -مادر سابق ) عج(اعظم ... جنب مسجد ولی ا -باالتر از اتوبان آزادگان  -خیابان شهید رجایی  -شهر ري  : آدرس
 55000255 : تلفن

 55000051 :نمابر 
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 شمیرانات شهرستان اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی : ادارهنام 
 16 پالك -) شهید روزبهانی(ابوذر دهم  -شهرك ابوذر  -بعد از چهارراه مینی سیتی  -بلوار ارتش  : آدرس
 22461349 : تلفن

 22494288 :نمابر 
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 اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان شهریار : ادارهنام 
 ابتداي کوچه شهید محمدحسین مستقیمی رضازاده -خیابان پرستار  -شهرك اداري  -شهرستان شهریار  : آدرس
 65278202 : تلفن

 65278100 :نمابر 
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 ه تعاون،کارورفاه اجتماعی فیروزکوهادار : ادارهنام 
 38پالك  -جنب اداره گاز -سایت ادارات -)ع(میدان امام علی  -شهرستان فیروزکوه  : آدرس
 76444487 : تلفن

 76448750 :نمابر 
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 اجتماعی شهر قدساداره تعاون،کارورفاه  : ادارهنام 
 4پالك  -کوچه دهقان -متري انقالب 45 -شهرستان قدس : آدرس
 46842332 : تلفن

 46812332 :نمابر 
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 ورفاه اجتماعی شهرستان قرچکر اداره تعاون،کا : ادارهنام 
 جنب آتشنشانی -باقر آباد  -قرچک  : آدرس
 36161845 : تلفن

 36161852 :نمابر 
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 مالردشهرستان اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی  : ادارهنام 

 : آدرس
 -ساختمان وصال  -روبروي مجتمع تفریحی بازینو  -بلوار دکتر حسابی  -مارلیک  3فاز -شهرستان مالرد 

 84پالك 
 65104332 : تلفن

 65104332 :نمابر 
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 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان ورامین : ادارهنام 

 : آدرس
جنب اداره  -انتهاي خیابان شورا  -خیابان دولت  -مجتمع ادارات  -روبروي فرمانداري  -شهرستان ورامین 

 بهزیستی
 36265133 : تلفن

 36246600 :نمابر 
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 :اطالعات گزیده
بخش و  33شهرستان و  16کیلومتر مربع داشته و داراي  136,920,413مساحتی برابر  91استان تهران بر اساس تقسیمات کشوري در سال       

           . آبادي داراي سکنه می باشد  757شهر و  44دهستان و  71
خواهد رسید که نسبت  12,936,200به تعداد  1393سال  در نفر و 1392در سال 12,433,000بر اساس برآورد انجام شده جمعیت استان       

 .نفر به جمعیت افزوده می شود 752,809و 249,609 به ترتیب  1390به سال 
که گزیده هاي آماري آن بدین  بوده نفر 12,183,391 برابر استان  جمعیت 1390 آبان در مسکن و نفوس عمومی سرشماري آخرین اساس بر      
،   زن درصد 49.6 و مرد درصد 50.4درصد،  16.21درصد ، سهم آن از جمعیت کل کشور  1.44متوسط رشد ساالنه آن برابر : می باشد   شرح
تا  1385از سال .می باشد   3.3درصد با سواد و متوسط بعد خانوار  90.5خانوار ،  3,719,676در نقاط روستایی   7.2در نقاط شهري و  92.8

و تشکیل استان البرز کاسته  89خانوار به دلیل تفکیک بخشی از استان در سال   8162نفر و از خانوارهاي آن  1238975ن عیت آمازج  1390
 .شده است 

نفر  686,640نفر مرد و  3,354,101نفر که از این تعداد  4,040,741نفر و جمعیت فعال برابر   10,570,699ساله و بیشتر برابر  10جمعیت       
درصد زنان  در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیري در فعالیت هاي اقتصادي شرکت داشته اند  0.17درصد مردان و  0.83به عبارت دیگر  زن ، 

و  درصد 86.89نرخ اشتغال در کل . می باشد  13.06و  63.12درصد و در بین مردان و زنان به ترتیب برابر  38.23نرخ مشارکت اقتصادي در کل .
می  21.57و 11.37درصد و در بین مردان و زنان به ترتیب برابر  13.11در کل بیکاري نرخ  78.43و  88.63مردان و زنان به ترتیب برابر  در بین

 .باشد
در ادارات ثبت احوال استان تهران ثبت  1393طالق در سال  32,969و  ازدواج  87,130، فوت 53,319، والدت196,956دراستان تهران       

 . گردیده است 
    نفر تبعه خارجی 20،623باشد که این تعداد بازرسی منجر به شناسایی  مورد می  8،432بازرسی از اشتغال اتباع خارجی  تعداد1393در سال      

جریمه هایی را متحمل )11(ماده ) ج(فاده نموده اند طبق بند همچنین کارفرمایان متخلف که از اتباع خارجی غیرمجاز است.غیر مجاز گردیده است
 .می باشد هزارریال  51886866و مبلغ وصولی آن   هزارریال 1502314945می شوند که مبلغ ابالغی این جریمه ها در سال مذکور 

که با توجه .نفر بوده است 100164 خصوصی و دولتی مراجعه نموده اند به کاریابی هاي 1393کاردر استان تهران که در سال تعداد جویندگان      
 نفر به این مشاغل نموده اندکه در نتیجه 50520مورد فرصت شغلی در اختیار این مراکز بوده است اقدام به معرفی بیش از 110005به اینکه 
 .  نفر مشغول بکار گردیده اند 38861
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 1390و  1385 :گزیده شاخص هاي جمعیتی بر حسب نقاط شهري و روستایی -1 -1جدول 

 سال شرح
 جمعیت

 )1(خانوار
 زن مرد  مرد و زن

 استان
1385 13422366 6901217 6521149 3727838 

1390 12183391 6137993 6045398 3719676 

 شهري نقاط
1385 12260431 6280796 5979635 3441064 
1390 11305832 5669138 5636694 3225632 

 نقاط روستایی
1385 1161889 620376 541513 286774 

1390 877437 468754 408683 494044 
 .اعداد خانوارهاي غیرساکن در خانوارهاي کل منظور شده است   -
 .)مصوبه مجلس شوراي اسالمی استان البرز از استان تهران تفکیک شده است  بر اساس 1389شهریور  22ازتاریخ . ( شامل استان البرز می باشد  1385اطالعات سال   -

 مرکز آمار ایران: مأخذ
 
 
 

 
 1390و  1385 :گزیده شاخص هاي جمعیتی بر حسب نقاط شهري و روستایی و جنس  - 1-1ادامه جدول 

 سال شرح
 جمعیت

 زن مرد مرد و زن

 استان
1385 100 51.4 68.6 

1390 100 50.4 49.6 

 نقاط شهري
1385 100 51.2 48.8 

1390 100 50.1 49.9 

 46.6 53.4 100 1385 نقاط روستایی

1385 100 53.4 46.6 
 .)است  بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمی استان البرز از استان تهران تفکیک شده 1389شهریور  22ازتاریخ . ( شامل استان البرز می باشد  1385اطالعات سال = 1

 مرکز آمار ایران : مأخذ
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 1390و  1385 :جمعیت بر حسب گروه هاي سنی -1 -2جدول 

 شرح
1385 1390 

 درصد تعداد درصد تعداد

 100 12183391 100 13422366 جمع

 6.8 825327 6.8 909940 ساله 0 -4

 6.4 779165 6.9 929959 ساله 5 -9

 6.7 814965 7.7 1036246 ساله 10 -14

 7.3 885389 10.4 1402077 ساله 15 -19

 10.3 1255197 12.9 1734736 ساله 20 -24

 12.3 1494175 11.3 1520903 ساله 25 -29

 10.1 1230313 8.7 1164412 ساله 30 -34

 7.9 959978 8.0 1067710 ساله 35 -39

 7.3 886315 6.8 912777 ساله 44-40

 6.3 768283 5.7 763828 ساله 45 -49

 5.4 658402 4.4 594755 ساله 50 -54

 4.1 505266 3.1 411838 ساله 55 -59

 2.9 354143 2.3 309411 ساله 64-60

 2.1 260431 1.8 237341 ساله 65 -69

 1.6 196717 1.5 196866 ساله 70 -74

 1.2 145452 0.9 118695 ساله 79-75

 1.2 145380 0.8 108981 ساله و بیشتر 80

 0.2 18493 0.0 0 نامشخص
 .براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمی استان البرز از استان تهران تفکیک شده است  1389شهریور  22ازتاریخ .( شامل استان البرز می باشد  1385اطالعات سال 

 مرکز آمار ایران: مأخذ
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 1390- جمعيت بر حسب  خانوار و جنس و وضع سكونت و شهرستان : 1-3جدول 

 خانوار شهرستان
 نقاط شهري كل

 زن مرد  مرد و زن زن مرد  مرد و زن

 5636694 5669138 11305832 6045398 6137993 12183391 3732190 استان

 213833 221568 435401 238150 247538 485688 139412 اسالمشهر

 229553 243757 473310 253823 269813 523636 143517 بهارستان

 113796 119463 233259 141603 149794 291397 81429 پاكدشت

 23519 23734 47253 37099 38355 75454 20642 پيشوا

 4139066 4105693 8244759 4162225 4130915 8293140 2638210 تهران

 36178 37319 73497 48145 52545 100690 30098 دماوند

 51585 53447 105032 94560 101357 195917 85459 رباط كريم

 47289 52756 100045 152002 167303 319305 54913 ري

 11469 12231 23700 21042 23019 44061 14234 شميرانات

 264412 274630 539042 305781 318659 624440 178820 شهريار

 11020 10465 21485 19512 19200 38712 11838 فيروزكوه

 138606 144911 283517 142050 148613 290663 85178 قدس

 152155 157895 310050 182969 191025 373994 108238 مالرد

 204213 211269 415482 246437 279857 526294 140202 ورامين

 مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390 - جمعيت برحسب جنس و وضع سكونت و شهرستان : 1- 3ادامه جدول 

 شهرستان
 غير ساكن نقاط روستايي

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 21 101 122 408683 468754 877437 استان

 0 0 0 24317 25970 50287 اسالمشهر

 5 12 17 24265 26044 50309 بهارستان

 0 0 0 27807 30331 58138 پاكدشت

 0 0 0 13580 14621 28201 پيشوا

 1 6 7 23158 25216 48374  تهران

 0 1 1 11967 15225 27192 دماوند

 0 0 0 42975 47910 90885 رباط كريم

 0 0 0 104713 114547 219260 ري 

 0 0 0 9573 10788 20361 شميرانات 

 0 0 0 41369 44029 85398 شهريار

 0 0 0 8492 8735 17227 فيروزكوه

 0 0 0 3444 3702 7146 قدس

 9 74 83 30805 33056 63861 مالرد

 6 8 14 42218 68580 110798 ورامين

       مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390- جمعيت بر حسب جنس و گروه عمده سني : 1-4جدول

 زن مرد مرد و زن گروه عمده سني

 6045398 6137993 12183391 جمع

 78794 81998 160792 اطفال(كمتراز يك سال)

 406680 425011 831691 ساله)1-5نوباوگان(

 383412 399953 783365 ساله)6-10كودكان(

 314288 329321 643609 ساله)11-14نوجوانان(

 1074630 1065956 2140586 ساله)15-24جوانان(

 3402986 3453889 6856875 ساله)25-64ميانساالن(

 378286 369694 747980  ساله و بيشتر)65بزرگساالن(

 مأخذ: دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران

 
 
 

 
 
 

 1390- جمعيت بر حسب جنس و تابعيت: 1 – 5جدول 

 زن مرد مرد و زن تابعيت

 6045398 6137993 12183391 جمع

 5793489 5841665 11635154 ايران

 211833 251357 463190 افغانستان

 3985 4963 8948 عراق

 1036 1513 2549 پاكستان

 196 275 471 تركيه

 1996 2286 4282 ساير كشورها

 32863 35934 68797 اظهارنشده

 مأخذ: دفتر آمارو اطالعات استانداري تهران
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 1390- شاخص هاي نيروي كار به تفكيك شهرستانهاي استان تهران : 1- 6جدول 

 ( مرد و زن ) 

 شهرستان 
 ساله و 10جمعيت 

 بيشتر

 جمعيت فعال
نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 بيكاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي
 بيكار شاغل جمع

 38.23 13.11 86.89 529566 3511175 4040741 10570699 استان 

 37.8 14.47 85.53 22337 132028 154365 408383 اسالمشهر

 38.39 12.34 87.66 20132 143017 163149 424993 بهارستان

 40.67 9.28 90.72 8861 86583 95444 234682 پاكدشت

 37.76 10.76 89.24 2547 21128 23675 62697 پيشوا

 38.18 13.5 86.5 378839 2427845 2806684 7351145  تهران

 37.78 9.11 90.89 2955 29490 32445 85886 دماوند

 38.77 10.73 89.27 6723 55910 62633 161547 رباط كريم

 39.4 8.95 91.05 9282 94483 103765 263385 ري 

 39.4 9.55 90.45 1460 13832 15292 38814 شميرانات 

 38.31 13.19 86.81 26323 173285 199608 520994 شهريار

 37.96 8.16 91.84 1057 11890 12947 34111 فيروزكوه

 39.11 13.99 86.01 12996 79920 92916 237578 قدس

 39.52 14.9 85.1 17980 102693 120673 305356 مالرد

 35.62 11.5 88.5 18074 139071 157145 441128 ورامين

        مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390- شاخص هاي نيروي كار به تفكيك شهرستان هاي استان تهران : 1- 6ادامه جدول 

 ( مرد) 

 شهرستان 
 ساله و 10جمعيت 

 بيشتر

 جمعيت فعال
نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 بيكاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي
 بيكار شاغل جمع

 63.12 11.37 88.63 381439 2972662 3354101 5313610 استان 

 66.2 12.96 87.04 17843 119835 137678 207897 اسالمشهر

 70.55 12.07 87.93 18680 136125 154805 219431 بهارستان

 71.43 8.5 91.5 7320 78825 86145 120606 پاكدشت

 66.23 9.22 90.78 1941 19116 21057 31794 پيشوا

 61.24 11.4 88.6 254785 1980515 2235300 3650112  تهران

 63.16 8.32 91.68 2361 26018 28379 44932 دماوند

 68.74 8.25 91.75 5692 50806 56498 83771 رباط كريم

 67.44 10.07 89.93 7858 87366 95224 138529 ري 

 67.19 9.08 90.92 1238 12390 13628 20283 شميرانات 

 67.09 11.99 88.01 21354 156807 178161 265572 شهريار

 66.45 6.5 93.5 727 10464 11191 16842 فيروزكوه

 69.68 13.02 86.98 11024 73676 84700 121561 قدس

 70.23 13.87 86.13 15195 94373 109568 156019 مالرد

 60 10.88 89.12 15421 126346 141767 236261 ورامين

        مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390- شاخص هاي نيروي كار به تفكيك شهرستانهاي استان تهران : 1- 6ادامه جدول 

 (زن ) 

 شهرستان 
 ساله و 10جمعيت 

 بيشتر

 جمعيت فعال
نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 بيكاري

نرخ 

مشاركت 

 اقتصادي
 بيكار شاغل جمع

 13.06 21.57 78.43 148127 538513 686640 5257089 استان

 8.32 26.93 73.07 4494 12193 16687 200486 اسالمشهر

 4.06 17.4 82.6 1452 6892 8344 205562 بهارستان

 8.15 16.57 83.43 1541 7758 9299 114076 پاكدشت

 8.47 23.15 76.85 606 2012 2618 30903 پيشوا

 15.44 21.71 78.29 124054 447330 571384 3701033  تهران

 9.93 14.61 85.39 594 3472 4066 40954 دماوند

 7.89 16.81 83.19 1031 5104 6135 77776 رباط كريم

 6.84 16.67 83.33 1424 7117 8541 124856 ري 

 8.98 13.34 86.66 222 1442 1664 18531 شميرانات 

 8.4 23.17 76.83 4969 16478 21447 255422 شهريار

 10.17 18.79 81.21 330 1426 1756 17269 فيروزكوه

 7.08 24 76 1972 6244 8216 116017 قدس

 7.44 25.08 74.92 2785 8320 11105 149337 مالرد

 7.51 17.25 82.75 2653 12725 15378 204867 ورامين

        مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390 ساله و بيش تر بر حسب جنس،گروه هاي عمده شغلي و سن : 10- شاغالن 1- 7جدول 

 ( مرد و زن )

 جمع گروه هاي عمده شغلي و سن
10-14 

 ساله

15-19 

 ساله

20-24 

 ساله

25-29 

 ساله

30-34 

 ساله

 632711 648167 324389 75756 5398 3511175 جمع

 31815 24459 5967 382 20 199878 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران

 88809 82658 18407 766 0 433796 متخصصان

 63420 64919 24295 2325 99 312153 تكنسين ها و دستياران

 54812 58208 22474 2566 74 252159 كارمندان امور اداري و دفتري

 97038 108460 58899 12410 607 547984 كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها و بازارها

 4877 6843 5636 2051 215 66233 كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

 129844 139523 86126 25371 1845 710670 صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط

 61183 57260 26400 3958 245 383670 متصديان و مونتاژ كاران ماشين االت و دستگاهها و رانندگان 

 61696 65537 44166 15714 1454 374027 كارگران ساده

 39217 40300 32019 10213 839 230605 ساير و اظهارنشده

       مأخذ: مركز آمار ايران

 
 

 1390 ساله و بيش تر بر حسب جنس،گروه هاي عمده شغلي و سن : 10- شاغالن 1 - 7ادامه جدول 
 ( مرد و زن )

 گروه هاي عمده شغلي و سن
35-39  

 ساله

40-49 

 ساله

50-64 

 ساله

 ساله و 65

 بيشتر
 نامشخص

 3172 66672 431051 813886 509973 جمع

 13 4509 38483 62226 32004 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران

 - 5464 46601 115158 75933 متخصصان

 34 2947 35169 74018 44927 تكنسين ها و دستياران

 43 1089 19476 55408 38009 كارمندان امور اداري و دفتري

 72 14671 67428 115318 73081 كاركنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها و بازارها

 11 14153 16718 11173 4556 كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري

 136 7691 71585 147448 101101 صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط

 50 6593 70416 103109 54456 متصديان و مونتاژ كاران ماشين االت و دستگاهها و رانندگان 

 622 6696 44761 79149 54232 كارگران ساده

 2191 2859 20414 50879 31674 ساير و اظهارنشده

      مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390شاغالن بر حسب  وضع شغلي وسن :   -1-8جدول 
 ( مرد و زن )

 جمع شرح

 بخش خصوصي
مزد و حقوق 

بگيران  

 بخش عمومي

اظهار 

 كارفرمايان جمع نشده
كاركنان 

 مستقل

مزد و 

حقوق 

 بگيران

كاركن 

فاميلي 

 بدون مزد

 165263 894456 14286 1404356 844202 188612 2451456 3511175 استان

 707 354 489 2843 921 84 4337 5398  ساله10-14

 5254 11854 3362 41552 12635 1099 58648 75756  ساله15-19

 18557 61185 4672 167977 64076 7922 244647 324389  ساله20-24

 32680 136755 3920 322370 131595 20847 478732 648167  ساله25-29

 27714 164171 798 278636 134239 27153 440826 632711  ساله30-34

 21440 149023 376 194833 117794 26507 339510 509973  ساله35-39

 19062 147054 232 152511 113267 27494 293504 459620  ساله40-44

 15244 112673 187 106025 94150 25987 226349 354266  ساله45-49

 11085 63280 111 69730 73383 21055 164279 238644  ساله50-54

 6600 28400 63 37572 45258 14290 97183 132183  ساله55-59

 2947 9627 35 16517 23529 7569 47650 60224  ساله60-64

 3755 7616 38 13430 33245 8588 55301 66672  ساله و بيشتر65

 218 2464 3 360 110 17 490 3172 نامشخص

         مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390-  شاغالن بر حسب جنس ، سطح سواد و شهرستان: 1- 9جدول 

   ( مرد و زن )

 جمع شرح

 جمعيت فعال
 بي

  سواد

اظهار 

 متوسطه راهنمايي ابتدايي جمع نشده
پيش 

 دانشگاهي
 عالي

سوادآموزي  

 بزرگساالن

ساير 

* 

 8507 174066 34104 12808 1039715 10834 1140488 657262 433391 3328602 3511175 استان

 189 7346 1393 809 20912 552 46491 32437 21899 124493 132028 اسالمشهر

 297 13548 897 1133 7222 719 35202 42089 41910 129172 143017 بهارستان

 212 8941 808 687 8205 325 22642 24085 20678 77430 86583 پاكدشت

 46 4081 103 95 2253 67 4896 5184 4403 17001 21128 پيشوا

 5986 72678 24988 5581 912965 6504 821334 373672 204137 2349181 2427845  تهران

 54 4218 147 127 5604 105 7863 6323 5049 25218 29490 دماوند

 246 5104 527 301 7891 236 16712 13872 11021 50560 55910 رباط كريم

 233 13609 1142 818 6649 324 24295 25167 22246 80641 94483 ري 

 50 1642 91 69 2422 51 4130 3210 2167 12140 13832 شميرانات 

 344 13691 1347 850 27578 616 57186 42121 29552 159250 173285 شهريار

 26 1685 50 155 2465 21 3156 2416 1916 10179 11890 فيروزكوه

 247 4693 479 545 9249 452 27269 21373 15613 74980 79920 قدس

 308 7472 1069 602 10065 402 32368 29159 21248 94913 102693 مالرد

 269 15358 1063 1036 16235 460 36944 36154 31552 123444 139071 ورامين

 .* ساير دوره  هاي تحصيلي، دوره تحصيلي نامشخص و اظهار نشده مي باشد
                                                                          مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390-  جمعيت بيكار بر حسب جنس ، سطح سواد  و شهرستان : 1- 10جدول  

   ( مرد و زن )

 جمع شرح

 جمعيت فعال
 بي

  سواد

اظهار 

 متوسطه راهنمايي ابتدايي جمع نشده
پيش 

 دانشگاهي
 عالي

سوادآموزي  

 بزرگساالن

ساير 

* 

 1070 17322 5059 1091 156406 3052 206304 94773 44489 511174 529566 استان

 24 922 261 68 3480 201 9753 5178 2450 21391 22337 اسالمشهر

 42 2318 143 139 908 184 5723 5703 4972 17772 20132 بهارستان

 19 754 84 67 798 55 2730 2490 1864 8088 8861 پاكدشت

 6 241 28 12 273 12 899 647 429 2300 2547 پيشوا

 744 6219 3673 407 139654 1937 151639 55210 19356 371876 378839  تهران

 5 255 16 6 602 11 1013 652 395 2695 2955 دماوند

 32 581 63 12 715 59 2481 1650 1130 6110 6723 رباط كريم

 12 680 104 37 916 65 3282 2579 1607 8590 9282 ري 

 5 66 10 2 315 10 579 328 145 1389 1460 شميرانات 

 54 1797 244 81 3739 178 10051 6585 3594 24472 26323 شهريار

 2 41 9 4 383 0 392 151 75 1014 1057 فيروزكوه

 34 818 97 71 1337 94 5047 3472 2026 12144 12996 قدس

 54 1209 170 114 1626 128 6334 5142 3203 16717 17980 مالرد

 37 1421 157 71 1660 118 6381 4986 3243 16616 18074 ورامين

 .* ساير دوره  هاي تحصيلي، دوره تحصيلي نامشخص و اظهار نشده مي باشد
                                                                          مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390- جمعيت بيكار بر حسب جنس ، سطح  سواد  و شهرستان: 1- 10ادامه جدول 

   ( مرد)

 جمع شرح

 جمعيت فعال
 بي

  سواد

اظهار 

 متوسطه راهنمايي ابتدايي جمع نشده
پيش 

 دانشگاهي
 عالي

سوادآموزي  

 بزرگساالن

ساير 

* 

 849 15967 3944 918 74805 1991 155397 86582 40986 364623 381439 استان

 20 860 223 59 1782 126 7713 4783 2277 16963 17843 اسالمشهر

 39 2261 136 116 606 140 5144 5477 4761 16380 18680 بهارستان

 19 662 66 49 391 31 2129 2293 1680 6639 7320 پاكدشت

 5 202 21 7 134 5 629 555 383 1734 1941 پيشوا

 561 5602 2747 351 65821 1233 111281 49776 17413 248622 254785  تهران

 4 229 15 4 329 8 798 609 365 2128 2361 دماوند

 12 612 95 30 488 37 2657 2424 1503 7234 7858 رباط كريم

 27 542 54 7 403 40 2014 1543 1062 5123 5692 ري 

 5 60 9 1 211 9 497 312 134 1173 1238 شميرانات 

 48 1709 203 75 1866 134 7859 6099 3361 19597 21354 شهريار

 0 34 5 0 207 0 289 126 66 693 727 فيروزكوه

 27 740 85 59 771 64 4130 3229 1919 10257 11024 قدس

 48 1120 144 100 881 87 5066 4733 3016 14027 15195 مالرد

 34 1334 141 60 915 77 5191 4623 3046 14053 15421 ورامين

 .* ساير دوره  هاي تحصيلي، دوره تحصيلي نامشخص و اظهار نشده مي باشد
                                                                          مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390- جمعيت بيكار بر حسب جنس ، سطح  سواد  و شهرستان: 1- 10ادامه جدول 
          (زن)

 جمع شرح

 جمعيت فعال
 بي

  سواد

اظهار 

 متوسطه راهنمايي ابتدايي جمع نشده
پيش 

 دانشگاهي
 عالي

سوادآموزي  

 بزرگساالن

ساير 

* 

 221 1355 1115 173 81601 1061 50907 8191 3503 146551 148127 استان

 4 62 38 9 1698 75 2040 395 173 4428 4494 اسالمشهر

 3 57 7 23 302 44 579 226 211 1392 1452 بهارستان

 0 92 18 18 407 24 601 197 184 1449 1541 پاكدشت

 1 39 7 5 139 7 270 92 46 566 606 پيشوا

 183 617 926 56 73833 704 40358 5434 1943 123254 124054  تهران

 1 26 1 2 273 3 215 43 30 567 594 دماوند

 68 9 7 428 28 625 155 104 1356 1424 رباط كريم
5 

 0 39 9 5 312 19 467 107 68 987 1031 ري 

 0 6 1 1 104 1 82 16 11 216 222 شميرانات 

 6 88 41 6 1873 44 2192 486 233 4875 4969 شهريار

 2 7 4 4 176 0 103 25 9 321 330 فيروزكوه

 7 78 12 12 566 30 917 243 107 1887 1972 قدس

 6 89 26 14 745 41 1268 409 187 2690 2785 مالرد

 3 87 16 11 745 41 1190 363 197 2563 2653 ورامين

 .* ساير دوره  هاي تحصيلي، دوره تحصيلي نامشخص و اظهار نشده مي باشد
                                                                          مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390 -جمعيت بيكار داراي تحصيالت عالي بر حسب دوره  تحصيلي و شهرستان:1-11جدول 
 (مرد و زن)

 ليسانس فوق ديپلم جمع شرح
فوق 

 ليسانس

دكتري 

 تخصصي

 اظهار 

 نشده

 43 1231 14736 100624 39772 156406 استان

 0 18 115 2104 1243 3480 اسالمشهر

 0 4 43 478 383 908 بهارستان

 0 1 30 476 291 798 پاكدشت

 0 2 9 173 89 273 پيشوا

 38 1150 14038 90589 33839 139654  تهران

 0 1 44 374 183 602 دماوند

 0 6 29 424 256 715 رباط كريم

 0 9 29 549 329 916 ري 

 0 1 32 193 89 315 شميرانات 

 2 15 155 2305 1262 3739 شهريار

 0 2 17 241 123 383 فيروزكوه

 0 3 50 747 537 1337 قدس

 2 6 68 972 578 1626 مالرد

 1 13 77 999 570 1660 ورامين

 مأخذ: مركز آمار ايران

 

 

 1385- 90 مهاجران وارد شده، خارج شده بين استاني و كل مهاجران طي سالهاي: -1- 12جدول 

 شرح

تعداد  مهاجران خارج شده به استان مهاجران وارد شده به استان  كل مهاجران 

خالص 

 مهاجران
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

-20838 20.4 404863 19.3 384025 19.86 788888 استان  
 مأخذ: مركز آمار ايران
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 1390: گزیده اي از شاخص هاي نیروي کار  -1 -13 جدول
 زن مرد مردو زن نرخ فعالیت

 13.06 63.12 38.23 مشارکت اقتصادي

 78.43 88.63 86.89 نرخ اشتغال

 21.57 11.37 13.11 نرخ بیکاري
مرکز آمار ایران: مأخذ  

 
 
 

 
 

                   

 1392: بر حسب جنس ساله و بیشتر  10شاخص هاي عمده نیروي کار در جمعیت   -1 -14جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح

 نرخ 
مشارکت 
 اقتصادي

نرخ 
 بیکاري

نسبت 
 اشتغال

سهم 
جمعیت 
داراي 
اشتغال 
 ناقص

سهم شاغلین 
با ساعت کار 

 49معمول 
ساعت و بیش 

 تر

 سهم اشتغال در بخش اشتغال در بخشسهم 

 عمومی خصوصی خدمات صنعت کشاورزي

 20.9 79.1 61.1 37.4 1.5 51.8 4.5 33.0 9.9 36.6 مرد و زن

 19.1 80.9 58.6 39.8 1.6 56.3 4.6 57.0 7.6 61.7 مرد 

 33.5 66.5 79.1 20.2 0.7 20.3 3.7 8.3 23.1 10.8 زن 

                                                                          1393آمارنامه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی : مأخذ
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  1392-93: آورد جمعیت کل استان و مناطق شهري بر -1 -15 جدول
 )جمعیت به هزارنفر(

 شهري کل شرح

1392 12433 11563 

1393 12936 - 

 دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران : مأخذ

 
 
 

  1393: آورد جمعیت کل استان و مناطق شهري بر حسب گروههاي عمده سنی بر -1 -16جدول 
 )جمعیت به هزارنفر(

 شرح  
14-0 64-15 65+ 

 کل  شهري کل  کل

 791 8698 9312 2456 تهران استان

  1393آمارنامه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی : مأخذ

 
 
 

  1393: ساله و بیشتر   10نرخ شاخص هاي جمعیت  -1-17جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار ساالنه شرح

 37.6 39.2 34.6 33.9 36.4 نرخ مشارکت اقتصادي

 9.0 11.4 5.1 7.2 8.3 نرخ بیکاري

          1393آمارنامه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی : مأخذ

 
 
 

  1393: سهم اشتغال در بخش هاي مختلف   -1-18 جدول

 زمستان  پاییز  تابستان  بهار  ساالنه  بخش

 0.9 0.8 1.4 1.4 1.1 کشاورزي

 37.4 37.2 36.7 37.3 37.1 صنعت  

 61.7 62.0 61.9 61.4 61.8 خدمات 

         1393آمارنامه وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی : مأخذ
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 1393-94 :آورد جمعیت بر حسب شهرستان بر -1-19 جدول

 )نفر(

 شرح
 جمعیت بینی پیش

 1394سال   1393سال  

 13135700 12936200 استان
 517500 509300 اسالمشهر

 578800 564500 بهارستان

 340600 327300 پاکدشت

 196900 188800 پردیس

 79900 78800 پیشوا

 8441600 8377900 تهران

 103000 102500 دماوند

 302600 291800 رباط کریم

 333900 335800 ري

 50200 48500 شمیرانات

 773000 752300 شهریار

 39200 39000 فیروزکوه

 341600 328000 قدس

 256700 242000 قرچک

 446400 427100 مالرد

 333800 322600 ورامین

 دفتر آمار و اطالعات راهبردي استانداري تهران : مأخذ
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 1392:ي مناطق شهردارجمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک  برآورد -1-20جدول 

 خانوار زن مرد جمع منطقه

 2709422 4156015 4020602 8176617 شهر تهران

 153355 237355 224359 461714 1منطقه 

 215442 326341 315523 641864 2منطقه 

 111474 170654 150632 321286 3منطقه 

 278664 431408 419157 850565 4منطقه 

 278967 431170 410383 841553 5منطقه 

 74021 119198 107020 226218 6منطقه 

 112784 162082 148028 310110 7منطقه 

 129569 194124 183662 377786 8منطقه 

 52465 78402 79914 158316 9منطقه 

 106517 151265 145314 296579 10منطقه

 104616 150947 143393 294340 11منطقه

 78414 119127 118376 237503 12منطقه

 96015 146470 137823 284293 13منطقه

 142026 213039 197819 410858 14منطقه

 198681 311406 319362 630768 15منطقه

 90727 139251 138443 277694 16منطقه

 79555 125204 125357 250561 17منطقه

 129200 208475 214691 423166 18منطقه

 71023 116295 119437 235732 19منطقه

 110736 173773 172421 346194 20منطقه

 52954 81240 80932 162172 21منطقه

 42217 68789 68556 137345 22منطقه

 سایت شهرداري تهران: ماخذ
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 1389-93 :بر حسب استان  آمار وقایع حیاتی ثبت شده کشور -1-21جدول

 طالق ازدواج فوت والدت شهرستان

1389 174845 53823 101488 30403 

1390 177126 52720 101829 31640 

1391 178830 50095 93572 32713 

1392 184868 54391 92363 29146 

1393 196956 53319 87130 32969 

 1032 5229 1587 7941 اسالمشهر

 1729 5436 643 5211 بهارستان

 463 1909 493 4010 پاکدشت

 415 819 58 1480 پردیس

 137 425 231 815 پیشوا

 20989 47608 44358 129366 تهران

 14 519 391 1400 دماوند

 482 1158 362 4036 رباط کریم

 1080 4702 253 9128 ري

 2984 5266 230 12113 شمیرانات

 1657 5207 2039 8376 شهریار

 1 79 149 312 فیروزکوه

 526 2401 561 3966 قدس

 553 1662 600 2873 قرچک

 346 2485 599 2685 مالرد

 561 2225 765 3244 ورامین

 اداره کل ثبت احوال استان تهران:مأخذ 
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 1389-93 :، شهري و روستایی ع حیاتی ثبت شده کشور بر حسب جنسآمار وقای-1-22جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح

 والدت ثبت شده

 196956 184868 178830 177126 174845 کل

 196737 184532 178743 177025 174710 شهري

 219 336 87 101 135 روستایی

 101662 95235 92147 90648 89949 مرد

 95294 89633 86683 86478 84896 زن

 فوت ثبت شده

 53319 54391 50095 52720 53823 کل

 52370 53173 49723 52297 52860 شهري

 241 69 79 181 383 روستایی

 30026 29965 28319 29648 30695 مرد

 22858 23277 21483 22830 22548 زن

 ازدواج ثبت شده

 87130 92363 93572 101829 101488 کل

 86983 92302 90932 98767 97558 شهري

 147 61 2640 3062 3930 روستایی

 طالق ثبت شده

 32969 29146 32713 31640 30403 کل

 32955 29126 31887 31067 29818 شهري

 14 20 826 573 585 روستایی
 اداره کل ثبت احوال استان تهران:مأخذ  
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 1393: عملکرد اشتغال اتباع خارجی برحسب شهرستان  بازرسی کار انجام شده به منظور  -1-23جدول 

 شهرستان

تعداد      
بازرسی از 

 شرکتها

تعداد اتباع 
خارجی 

شناسایی شده 
شاغل بصورت 

 غیر مجاز

تعداد 
برگ 
 جریمه

معرفی 
کارفرمایان 
متخلف به 

مراجع 
 قضایی

جایگزینی نیروي کار 
ایرانی بااتباع 

خارجی غیرمجاز 
توسط ادارات کار و 

 کارفرمایان

 )ج(مبلغ جریمه موضوع بند 
 )ریالهزار(11ماده 

 مبلغ ابالغی 
 11ماده )  ج(بند 

 مبلغ وصولی 
ماده )   ج(بند 

11 

1393 8432 20623 8117 5057 9956 150231494 51886866 

 401639 2919520 172 206 322 878 324 اسالمشهر

 280346 1680592 315 101 249 680 250 بهارستان

 425387 3940686 218 216 417 1028 448 پاکدشت

 331349 1716111 48 69 95 260 83 پردیس

 0 389702 10 8 19 31 19 پیشوا

 44498926 110947835 6810 3455 4560 11163 4526 1تهران

 136521 3999524 156 114 231 532 222 دماوند

 396487 4312108 129 146 328 791 313 رباط کریم

 1223769 4370959 621 224 423 1188 432 ري

 145163 1928215 805 113 410 762 438 شهریار

 1876068 3310441 204 83 436 1315 442 فشافویه

 3530 158317 13 10 35 109 48 فیروزکوه

 193991 448564 97 75 60 106 322 قدس

 441962 5345215 78 77 189 610 209 قرچک

 715174 2282398 171 92 182 515 198 مالرد

 816555 2481308 109 68 161 655 158 ورامین

 .تهران شامل ادارات شمالغرب،شمالشرق،شرق،جنوب غرب،شمیرانات و اداره کل می باشد-1
 تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهراناشتغال اتباع خارجی اداره کل، : مأخذ
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برحسب  بکارگمارده شدگان و معرفی  شدگان مراکز خدمات اشتغال  ،فرصتهاي شغلی ،آمار جویندگان کار-1 -24 دولج
 1390-93: شهرستان 

 معرفی شدگان بکارگمارده شدگان فرصتهاي شغلی جویندگان کار شهرستان

1390 41795 18897 14060 40419 
1391 28131 15636 8112 24498 
1392 22934 17519 12354 20705 

1393 40844 35698 14355 18662 
 1829 1407 1099 3010 اسالمشهر
 0 0 0 0 بهارستان
 1955 1504 4430 3407 پاکدشت
 612 471 1306 1211 پردیس

 696 535 871 811 پیشوا
 3206 2466 7853 11172 تهران

 2586 1989 2613 3407 دماوند
 126 97 294 697 رباط کریم

 1130 869 3361 4058 ري
 0 0 0 0 شمیرانات

 1746 1343 7155 5099 شهریار
 2137 1644 3867 2731 1فشافویه

 83 64 72 290 فیروزکوه
 278 214 338 725 قدس

 2014 1549 2097 2643 قرچک
 0 0 0 0 مالرد

 264 203 342 1583 ورامین
 .این آمار مربوط به بخش فشافویه میباشد-1
 معاونت اشتغال و کارآفرینی -رفاه اجتماعی استان تهران کارو اداره کل تعاون،:  مأخذ  
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 بکارگمارده شدگان و معرفی  شدگان کاریابی هاي غیردولتی برحسب ،فرصتهاي شغلی ،آمار جویندگان کار -1 -25جدول
 1390-93: شهرستان  

 معرفی شدگان بکارگمارده شدگان فرصتهاي شغلی جویندگان کار شهرستان

1390 100073 96965 25484 117408 
1391 75827 94326 29328 113131 
1392 55670 85445 22738 39020 
1393 59320 74307 24506 44613 

 3551 1578 4233 3808 اسالمشهر
 738 568 1765 1445 بهارستان
 3957 1505 4430 3407 پاکدشت
 607 467 2480 1068 پردیس
 0 0 0 0 پیشوا
 18404 10311 34766 27368 تهران
 0 0 0 0 دماوند

 2018 1552 1874 1804 رباط کریم
 2445 913 3029 2479 ري

 1727 559 2458 1664 شمیرانات
 5311 4058 14051 7574 شهریار
 1725 558 683 1093 1فشافویه

 142 109 1039 425 فیروزکوه
 1171 903 1514 2501 قدس
 0 0 0 0 قرچک
 2817 1398 1985 4684 مالرد
 0 0 0 0 ورامین

 .آمار مربوط به بخش فشافویه میباشد -1
                        معاونت اشتغال و کارآفرینی -رفاه اجتماعی استان تهران و کار اداره کل تعاون،:  مأخذ
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 ايرقانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شو       

براي اجرا ابالغ  ریاست محترم جمهوراز سوي  18/4/1390ر تاریخ به تأیید شوراي نگهبان رسید و سپس د 11/4/1390اسالمی تصویب و در تاریخ 
 .شد

وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می  به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی      
 .می شود وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل بوده است به یاد شدهوزراء و ها  کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانهشود و 

مین أتتعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و  هاي اعتبارات، نیروي انسانی و اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه تعهدات،   امکانات، همچنین همه
  .شود تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منتقل می وزارت اجتماعی به 

دراستان . بدیهی است وظایف وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استانها توسط ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام می پذیرد       
این اداره کل وظایف مهم و سنگینی را بعهده دارد، که آمار عملکرد در حوزه فعالیت   تهران با توجه به اهمیت اقتصادي ، سیاسی و اجتماعی آن ،

 . این اداره کل و سازمانهاي تابعه وزارت متبوع در سطح استان تهران بیانگر این اهمیت می باشد 

 :وزارت متبوع در حوزه استان تهران دستگاه هاي اجرایی و ادارات کل تابعه 

 بانک توسعه تعاون استان تهران  -1
 صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون استان تهران -2
 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان تهران   -3 
 ادارات کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ ، غرب تهران بزرگ و شهرستانهاي استان تهران -4
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران  -5
 هرانسازمان بهزیستی استان ت -6
 صندوق بازنشستگی استان تهران  -7
 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان تهران  -8

 

 
مختصري از آمارهاي بودجه و پرسنلی کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و برخی دستگاههاي دولتـی   آنچه در پی می آید

 . استان می باشد
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تعداد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تفکیک
  1393 -مدرك تحصیلی 
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 1389 -93: و رفاه اجتماعی استان تهران ، کاراي و مالی استانی اداره کل تعاونتملک دارایی هاي سرمایه اعتبارات  -2-1جدول 

 )میلیون ریال(                    

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 

 پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب

 تملک دارایی هاي
 سرمایه اي ومالی

19770 16770 34382 20839 8505 1550 21219 14969 21509 19509 

پس از (اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مختص اداره کل کار وامور اجتماعی استان تهران بوده و اعتبار سالهاي بعد مربوط به  89عتبارات مندرج در جدول، اعتبارات استانی می باشند ،اعتبار سال ا -
 .می باشد) ادغام وزارتخانه ها

 دفتر بودجه   -اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  : مأخذ

                

 
 
 

 1389 -93:  اجتماعی استان تهران  ، کار و رفاه اي متفرقه استانی اداره کل تعاوناعتبارات هزینه اي ردیف ه -2 -2جدول 

 )میلیون ریال(                    

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 

 پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب

 اعتبارات هزینه اي
 ردیف هاي متفرقه

3000 3000 143 143 3500 3500 13000 13000 3500 3500 

 دفتر بودجه   -اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  : مأخذ
  

              

 
 
 
 

 1389 -93:   ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران هزینه اي استانی اداره کل تعاون اعتبارات -2 -3جدول

 )میلیون ریال(                    

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 

 پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب پرداختی مصوب

 اعتبارات هزینه اي
 )رقم کل(

63539 63539 119915 119915 127103 127103 164942 164942 172140 172140 

 دفتر بودجه   -اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  : مأخذ
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کارکنان ستادي و اجرایی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران  برحسب نوع  تعداد-2-4دول ج
 1389-93:استخدام و شهرستان

 جمع شرح
 نوع استخدام

 سایر قراردادي پیمانی رسمی

1389 460 118 103 239 0 

1390 655 163 134 358 0 

1391 656 158 126 372 0 

1392 638 256 32 350 0 

1393 621 256 31 334 0 

 0 132 5 102 239 ستاد 

 0 8 4 6 18 اسالمشهر

 0 3 0 5 8 بهارستان

 0 5 0 10 15 پاکدشت

 0 3 0 3 6 پردیس

 0 3 0 2 5 پیشوا

 0 107 2 62 171 تهران

 0 8 1 3 12 دماوند

 0 8 2 6 16 رباط کریم

 0 7 7 14 28 ري

 0 8 0 7 15 شمیرانات

 0 8 1 11 20 شهریار

 0 6 1 5 12 فشافویه 

 0 5 2 1 8 فیروزکوه

 0 5 2 9 16 قدس

 0 4 1 3 8 قرچک

 0 7 0 4 11 مالرد

 0 7 3 3 13 ورامین
 .به قراردادي تبدیل گردید 1389نیروهاي شرکتی در سال  نفر از 77وضعیت استخدامی تعداد -

 .نوبغرب ،شرق ، شمالشرق ، شمالغرب و میرزاي شیرازي در شهر تهران ثبت گردیده استجمجموع اطالعات پرسنلی ادارات تابعه بلوار فردوس ، -

 اموراداري -اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  : مأخذ 
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 حصیلیت ورفاه اجتماعی استان تهران  برحسب مدركي و اجرایی اداره کل تعاون ، کارکارکنان ستاد تعداد - 2-5دول ج

 1389-93: وشهرستان 

 جمع شرح
 مدرك تحصیلی

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم

1389 460 55 132 41 203 29 0 

1390 655 80 170 71 296 37 1 

1391 656 77 159 80 298 41 1 

1392 638 71 146 85 288 47 1 

1393 621 65 137 83 289 45 2 

 1 19 123 27 45 24 239 ستاد 

  0 1 10 2 2 3 18 اسالمشهر

  0 1 2 2 2 1 8 بهارستان

  0 2 7 1 3 2 15 پاکدشت

  0 0 3 0 2 1 6 پردیس

  0 1 0 1 3 0 5 پیشوا

 1 6 69 34 42 19 171 تهران

  0 1 4 2 4 1 12 دماوند

  0 4 6 2 3 1 16 رباط کریم

  0 3 13 5 5 2 28 ري

  0 1 8 2 3 1 15 شمیرانات

  0 3 6 2 6 3 20 شهریار

  0 0 6 0 4 2 12 فشافویه

  0 2 3 0 2 1 8 فیروزکوه

  0 1 12 1 1 1 16 قدس

  0 0 6 0 2 0 8 قرچک

  0 0 5 2 3 1 11 مالرد

  0 0 6 0 5 2 13 ورامین
 .نوبغرب ،شرق ، شمالشرق ، شمالغرب و میرزاي شیرازي در شهر تهران ثبت گردیده استجمجموع اطالعات پرسنلی ادارات تابعه بلوار فردوس ، -

 اموراداري -اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  : مأخذ  
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تابعه   اجرایی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و دستگاههاي اجرایی ، ادارات کلکارکنان ستادي و  تعداد - 2-6جدول 

1393: برحسب نوع استخدام  وزارت متبوع  

 شرح
 نوع استخدام

 سایر قراردادي پیمانی رسمی جمع

اداره کل بیمه سالمت 
 استان تهران

 25 175 8 222 430 جمع

 25 57 2 55 139 ستادي

 0 118 6 167 291 اجرایی

صندوق بازنشستگی 
 استان تهران

 23 2 24 39 88 جمع
 0 0 0 0 0 ستادي
 23 2 24 39 88 اجرایی

صندوق بیمه اجتماعی 
 روستائیان و عشایر

 0 0 0 5 5 جمع

 0 0 0 0 0 ستادي

 0 0 0 5 5 اجرایی

سازمان بهزیستی 
 استان تهران

 1262 770 111 972 3115 جمع

 99 63 4 142 308 ستادي

 1163 707 107 830 2807 اجرایی

 بانک توسعه تعاون

 .. .. .. .. .. جمع

 .. .. .. .. .. ستادي

 .. .. .. .. 245 اجرایی

 اداره کل آموزش
فنی و حرفه اي استان 

 تهران

 99 289 163 224 775 جمع

 0 79 33 70 182 ستادي

 99 210 130 154 593 اجرایی

ادارات کل تامین 
 اجتماعی استان تهران

 75 239 506 2819 3639 جمع
 1 26 18 163 208 ستادي

 74 213 488 2656 3431 اجرایی

 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و دستگاههاي دولتی استان تهران  : ماخذ
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تابعه ، ادارات کل و دستگاههاي اجرایی کارکنان ستادي و اجرایی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعداد -2-7جدول  
 1393:وزارت متبوع بر حسب مدرك تحصیلی 

 شرح
 مدرك تحصیلی

 دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم جمع

اداره کل بیمه سالمت 
 استان تهران

 29 21 212 36 112 20 430 جمع

 6 5 52 8 59 17 147 ستادي

 23 16 160 28 53 3 283 اجرایی

صندوق بازنشستگی 
 استان تهران

 0 4 42 11 21 10 88 جمع
 0 0 0 0 0 0 0 ستادي
 0 4 42 11 21 10 88 اجرایی

صندوق بیمه اجتماعی 
 روستائیان و عشایر

 0 1 2 0 2 0 5 جمع

 0 0 0 0 0 0 0 ستادي

 0 1 2 0 2 0 5 اجرایی

سازمان بهزیستی 
 استان تهران

 66 220 1190 156 698 785 3115 جمع

 8 34 129 24 66 47 308 ستادي

 58 186 1061 132 632 738 2807 اجرایی

 عه تعاونبانک توس
 0 6 113 83 42 1 245 جمع

 .. .. .. .. .. .. .. ستادي

 0 6 113 83 42 1 245 اجرایی

 اداره کل آموزش
 فنی و حرفه اي

 استان تهران

 1 12 278 154 231 99 775 جمع

 0 2 70 40 55 14 182 ستادي

 1 10 208 114 176 85 593 اجرایی

 ادارات کل
 تامین اجتماعی
 استان تهران

 0 278 1577 345 1324 115 3639 جمع
 0 36 94 13 59 6 208 ستادي

 0 242 1483 332 1265 109 3431 اجرایی

 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و دستگاههاي دولتی استان تهران  : ماخذ
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الزم  يها نهیزم يفراهم ساز قانون اساسی کشور و نقش مهمی که برعهده بخش تعاون گذاشته شده است، ضرورت 44سیاستهاي کلی اصل   

 ازمندیله اول نمرحبخش از اقتصاد  کشور و نظارت بر عملکرد آن در  نیتوسعه ا. کند یم هیتوسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور را توج يبرا
  . فعلی این بخش و جمع آوري و ارائه آمارهاي دقیق و صحیح می باشد تیضعو یشناسائ

 
 :تعاریف و مفاهیم

  :شرکت تعاونی
 اعضا اجتماعی و اقتصادي وضع بهبود و مشترك هاي نیازمندي رفع منظور به دولتی غیر حقوقی یا حقیقی عضو نفر 7 حداقل با که است شرکتی 
 .شود می ثبت و تشکیل اقتصادي فعالیت چند یا یک انجام براي تعاون بخش قانون اساس بر آنان متقابل کمک و خودیاري طریق از

  :اعضاء تعاونی
 و غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی یا حقوقی است حقیقی عضو در شرکتهاي تعاونی شخصی 

 .اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد 
  :سرمایه تعاونی

ست که تمام ی اشرکت ،عاونیت. دگیر می هایی است که براي تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار دارایی سرمایه تعاونی اموال و
 .گیرد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار میدرصد  51یا حداقل 
   :هاي تعاونی اتحادیه

 :گردد تشکیل می  براي تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است تعاونی با عضویت شرکتها و اتحادیه ها
 فرهنگی و تبلیغاتی ،آموزشی خدماتارائه  -1
 ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی  -2

 یبین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارج همچنین بین تعاونیها و کمک به برقراري ارتباط و همکاري متقابل -3
 بین تعاونیها  حل اختالف و داوري -4
 نظارت بر التزام تعاونیهاي موضوع فعالیت خود  -5
 ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی  -6

 .عضو تأمین نیازهاي مشترك و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهاي -7
 :فعال تعاونی شرکت

 .نماید خدمات ارائه یا و داشته تولید نحوي به و باشد می سالیانه مالی عملکرد داراي و رسیده برداري بهره به که است تعاونی شرکت 
 : فعال غیر تعاونی شرکت
 .دشو می محسوب فعال غیر باشد نداشته مالی عملکرد سال یک از بیش که تعاونی شرکت

  :اجرا دست در تعاونی شرکت
 .است نرسیده برداري بهره به هنوز ولی است مالی عملکرد داراي که تعاونی شرکت
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 :گزیده اطالعات

از این . اتحادیه بوده است 69شرکت و تعداد اتحادیه ها  17133، تعداد 1393تعداد کل تعاونیهاي به ثبت رسیده در استان تهران تا پایان سال    
 .اتحادیه  دردست اجرا یا فعال  می باشند 28تعاونی و  9796تعداد 

درصد در رده  1.53درصد در رده صنعت و فرش دستباف،  10.42شیالت،  درصد تعاونیها در رده کشاورزي و 11.14بر اساس نتایج منتشر شده،    
درصد در رده عمده فروشی و خرده فروشی  16.08درصد در رده اعتبار،1.96درصد در رده حمل و نقل، 0.99درصد در رده مسکن،  25.73معدن، 

 .درصد در سایر رده ها قرار می گیرند  32.11و
 
 

 
 
 
 

فرش  درصد در رده هاي صنعت،0.68درصد اعضا در رده کشاورزي،  0.50، نفرکل اعضاي بخش تعاون در استان تهران  6330006از تعداد      
درصد در رده عمده فروشی  23.26درصد در رده اعتبار،  2.22درصد در رده حمل ونقل ، 0.19درصد در رده مسکن،10.81دستباف و معدن، 

میلیون نفر است و  3الزم به توضیح است اعضاي تعاونی هاي سهام عدالت که تعدادشان بالغ بر  .باشدوخرده فروشی ومابقی در سایر رده ها می 
 .رده واسطه گري هاي مالی قرار گرفته است

نفر، براي رده عمده فروشی و خرده  1410این شاخص براي رده واسطه گري مالی . نفر است 370اد اعضا براي تعاونیهاي کل استاندمتوسط تع   
 .نفر می باشد 1258نفر و براي رده ساختمان  2297فروشی 

 
 
 
 
 

کشاورزي و شیالت

صنعت و فرش دستباف

معدن

مسکن

اعتبارحمل ونقل

عمده فروشی وخرده 
فروشی

سایر

تعاونی هاي ثبت شده در بخش تعاون به تفکیک فعالیت هاي عمده اقتصادي تا پایان سال 
1393
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،فرش درصد در رده هاي صنعت 9.36درصد در رده کشاورزي و شیالت، 9.92نفر کل شاغلین بخش تعاون در استان تهران،  526814 از تعداد     
ها در سایر رده  40.59در رده اعتبار و  3.23 درصد در رده عمده فروشی و خرده فروشی، 18.33درصد در رده مسکن،  16.41دستباف و معدن، 

 . مشغول به فعالیت می باشند
 119نفر، براي رده مسکن  1173این شاخص براي رده واسطه گري مالی . نفر است 31متوسط تعداد شاغالن براي تعاونیهاي کل استان تهران    

 .نفر می باشد 12543و ارتباطات  نفر و براي رده حمل و نقل
 
 

 
 
 

کشاورزي و شیالت صنعت و فرش 
دستباف و معدن

مسکن

حمل ونقل
اعتبار

عمده فروشی 
وخرده فروشی

سایر

تعداد اعضاء تعاونی ها ي به ثبت رسیده در بخش تعاون به تفکیک فعالیت اقتصادي تا پایان سال 
1393

کشاورزي و شیالت صنعت و فرش 
دستباف و معدن

مسکن

حمل ونقل
اعتبار

عمده فروشی وخرده 
فروشی

سایر

1393اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون به تفکیک فعالیت هاي عمده اقتصادي تا پایان سال 
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و از این  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند 29که حدود تعاونی بوده 4897در رده هاي خدمات   1393تا سال  تعاونی به ثبت رسیده    
نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  38متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي خدمات .  تعاونی فعال می باشند 1694تعاونی در دست اجرا و  827بین 

 . نفر می باشد 28هزار ریال و متوسط تعداد شاغلین این بخش  393415
فعال  تعاونی 2425و از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند 26تعاونی به ثبت رسیده که حدود  4409در رده هاي مسکن      

هزار ریال و متوسط تعداد شاغلین این  278063نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  155متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي مسکن  .می باشند
 . نفر می باشد 20بخش 

از این بین ن را شامل می باشندو درصد تعاونی هاي استا 13تعاونی به ثبت رسیده که حدود  2204در رده هاي تامین نیاز مصرف کنندگان     
نفر، متوسط سرمایه براي هر  650متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي خدمات .  تعاونی فعال می باشند 1345و صفرتعاونی در دست اجرا  تعداد

 .نفر می باشد 38این بخش هزار ریال و متوسط تعداد شاغلین  1410750تعاونی 
تعاونی در  484و از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند10.5تعاونی به ثبت رسیده که حدود 1779در رده هاي کشاورزي     

هزار ریال  122530اونی نفر، متوسط سرمایه براي هر تع 18متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي کشاورزي .  تعاونی فعال می باشند 423دست اجرا و 
 . نفر می باشد 30و متوسط تعداد شاغلین این بخش 

تعاونی در دست  355و از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند 10تعاونی به ثبت رسیده که حدود  1665در رده هاي صنعتی      
هزار ریال و  170473نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  18هاي خدمات متوسط تعداد اعضا در تعاونی.  تعاونی فعال می باشند 519اجرا و 

 .نفر می باشد 19متوسط تعداد شاغلین این بخش 
تعاونی در دست اجرا و  12و از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند2تعاونی به ثبت رسیده که حدود  263در رده هاي معدن     
هزار ریال و متوسط تعداد  59051نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  14متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي معدنی .  اشندتعاونی فعال می ب 54

 .نفر می باشد 9شاغلین این بخش 
عاونی در ت تعدادو از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند1تعاونی به ثبت رسیده که حدود  171در رده هاي حمل و نقل     

هزار  196985نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  70متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي خدمات .  تعاونی فعال می باشند 109و صفردست اجرا 
 .نفر می باشد 67ریال و متوسط تعداد شاغلین این بخش 

تعاونی در دست اجرا  و از این بین تعداد استان را شامل می باشنددرصد تعاونی هاي  2تعاونی به ثبت رسیده که حدود  336در رده هاي اعتبار     
هزارریال و  5725312نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  418متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي اعتبار .  تعاونی فعال می باشند 139و صفر

 .نفر می باشد 51متوسط تعداد شاغلین این بخش 
تعاونی در  17و از این بین  درصد تعاونی هاي استان را شامل می باشند 0.7تعاونی به ثبت رسیده که حدود  121در رده هاي فرش دستباف    

هزار ریال و  33730نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  114متوسط تعداد اعضا در تعاونیهاي خدمات . تعاونی فعال می باشند 54اجرا و  دست
 .نفر می باشد 129متوسط تعداد شاغلین این بخش 
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 1393سال پایان : عمومی تعاونی هاي استان تهرانمشخصات  -3-1جدول 

 )ریالهزار (سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 15031 6157768 404029 27210438085 
1390 15689 6205488 420788 23742615211 
1391 16362 622939 463919 25801961966 

1392 16903 6243013 503894 27546519436 
1393 17133 6330006 526814 12261468817 

 1926550816 137501 184054 4897 خدمات

 1225981049 86449 684563 4409 مسکن

 3109294660 83232 1433108 2204 تامین نیاز مصرف کنندگان

 217980657 52281 31613 1779 کشاورزي

 283838156 31267 29034 1665 صنعتی

 365003060 34794 8771 535 عمرانی

 968832913 45850 168567 376 چند منظوره

 1923704943 17007 140568 336 اعتبار

 169930895 8528 43892 323 تامین نیاز تولید کنندگان

 15530473 2445 3525 263 معدنی

 33684441 11383 12015 171 حمل و نقل

 4081346 15599 13790 121 دستباففرش 

 16605003 347 1058 42 تامین نیاز صنوف خدماتی

 2000450405 131 3575449 12 تعاونی هاي نوع جدید

 انفورماتیک و واحدآمار -استان تهران اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی:  مأخذ
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 1393پایان  سال   :فعالیت  اقتصادي  وضع فعالیت و   برحسبتعداد  شرکت هاي  تعاونی    -3-2جدول

 *سایر غیر فعال دردست اجرا فعال جمع فعالیت و سال
1389 15031 7940 375 2757 3959 

1390 15689 8077 798 2800 4014 

1391 16362 7822 1442 2549 4549 

1392 16903 8308 1735 2825 4035 

1393 17133 7985 1811 3242 4095 
 498 410 464 411 1783 کشاورزي و شکار و جنگلداري

 13 4 5 15 37 شیالت

 109 84 10 53 256 استخراج معدن
 767 480 424 857 2528 صنعت

 7 6 7 8 28 تامین برق وگاز و آب

 860 813 87 3270 5030 ساختمان

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و 
 موتورسیکلت و کاالهاي شخصی و خانگی

2756 1528 84 633 511 

 18 10 17 28 73 هتل و رستوران

 83 72 38 239 432 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 111 122 28 188 449 واسطه گري هاي مالی

 503 263 357 806 1929 مستغالت اجاره و فعالیت هاي کسب و کار

 0 0 0 0 0 دفاع و تامین اجتماعی اجبارياداره امور عمومی و 
 269 190 83 296 838 آموزش

 183 52 111 133 479 بهداشت و مددکاري اجتماعی

 163 102 96 152 513 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی

فعالیتهاي خانوارهاي داراي مستخدم و فعالیت هاي غیر قابل تفکیک 
 خانوارها

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 سازمان ها و هیئتهاي برون مرزي
 0 1 0 0 2 دفترهاي مرکزي

  .شامل تعاونی هاي ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد *
 انفورماتیک آمارو واحد - استان تهران اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره:   مأخذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  تعاون                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          71     
 

 
 
 

 1393پایان سال : بر حسب وضع فعالیت و شهرستان شرکتهاي تعاونی  تعداد -3-3جدول 

 *سایر غیر فعال دردست اجرا فعال جمع شهرستان

1389 15031 7940 375 2757 3959 

1390 15692 8077 798 2800 4014 

1391 16362 7822 1442 2549 4549 

1392 16903 8308 1735 2825 4035 

1393 17133 7985 1811 3242 4095 
 108 221 57 291 677 اسالمشهر

 41 9 47 54 151 بهارستان

 427 43 122 129 721 پاکدشت

 4 2 3 35 44 پردیس

 37 31 7 46 121 پیشوا
 2440 1505 1190 6203 11338 تهران

 27 70 78 288 463 دماوند

 32 133 19 85 269 رباط کریم

 109 424 7 100 640 ري

 17 9 13 157 196 شمیرانات
 148 171 44 164 527 شهریار

 5 33 0 9 47 فشافویه

 121 290 132 124 667 فیروزکوه

 35 11 44 55 145 قدس

 67 35 4 44 150 قرچک
 31 33 40 54 158 مالرد

 446 222 4 147 819 ورامین

 .شامل تعاونی هاي فعال، دردست اجرا، غیر فعال، ادغام شده، منحل شده، راکدشده، به فروش رفته وبه هدف رسیده می باشد *
 آماروانفورماتیک واحد - استان تهران اجتماعی کارورفاه تعاون، کل اداره:  مأخذ 
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1393پایان سال :شهرستان  وتعداد اتحادیه هاي تعاونی برحسب وضع فعالیت  -3-4جدول   

 سایر غیر فعال دردست اجرا فعال جمع شهرستان

1389 65 35 0 30 0 
1390 65 35 0 30 0 
1391 65 35 0 30 0 

1392 66 36 0 30 0 
1393 69 28 0 30 11 

 2 1 0 3 6 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 بهارستان

 2 1 0 2 5 پاکدشت

 0 0 0 0 0 پردیس
 0 0 0 0 0 پیشوا

 3 16 0 15 34 تهران

 0 2 0 2 4 دماوند

 0 1 0 0 1 رباط کریم

 1 3 0 0 4 ري

 0 0 0 1 1 شمیرانات

 0 0 0 4 4 شهریار

 0 0 0 0 0 فشافویه
 1 0 0 0 1 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 قدس

 0 1 0 0 1 قرچک
 0 0 0 0 0 مالرد

 2 5 0 1 8 ورامین

 .شامل تعاونی هاي فعال، دردست اجرا، غیر فعال، ادغام شده، منحل شده، راکدشده، به فروش رفته وبه هدف رسیده می باشد *
   واحد آماروانفورماتیک -اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان تهران :  مأخذ
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 1393پایان سال  :اي تعاونی کشاورزيه مشخصات عمومی شرکت -3- 5جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 391 11260 4849 62530312 

1385 711 16922 9449 79457112 

1386 858 18832 12573 83040474 

1387 984 20414 13341 86807767 

1388 1056 21342 14966 91535527 

1389 1144 22128 15561 105309977 

1390 1232 23800 17365 110953327 

1391 1572 27122 33778 118670437 

1392 1724 29306 49807 171030077 

1393 1779 31612 52281 217980657 

 هاي در دست اجرا تعاونی

1380 13 6113 114 6862200 

1385 30 7361 332 10887700 

1386 40 7445 490 11372212 

1387 48 7694 516 11490612 

1388 59 7875 652 11751812 

1389 89 8116 846 12470112 

1390 146 9547 2231 15140962 

1391 451 12621 18557 22121272 

1392 487 5893 33621 60193260 

1393 484 6442 33845 66144480 

 هاي فعال تعاونی

1380 108 2429 1649 23406459 

1385 208 4622 3794 32781659 

1386 248 5107 4322 35794459 

1387 305 5713 4700 37374709 

1388 354 6376 5956 41094619 

1389 397 6801 4256 43414969 

1390 419 6978 6426 45128669 

1391 464 7465 6664 45280939 

1392 428 14423 6855 55685732 

1393 423 15486 7614 95109098 
 ..شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1
       واحد آماروانفورماتیک -اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ 
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 1389-93 :شهرستان  رزي بر حسب هاي تعاونی کشاو مشخصات  عمومی  شرکت -3-6جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 486 14917 5102 55885081 

1390 565 16525 8657 60269631 

1391 915 20086 25221 67402211 

1392 915 20316 40476 115878992 

1393 907 21928 41459 161253578 
 1022175 146 173 23 اسالمشهر

 273000 15 15 2 بهارستان

 1761350 972 763 89 پاکدشت

 102100 14 14 2 پردیس

 683200 260 180 24 پیشوا

 30656795 5428 9861 221 تهران

 6998014 13735 3789 150 دماوند

 816000 84 113 7 کریم رباط

 147000 26 21 3 ري

 1475600 89 586 10 شمیرانات

 13660450 1615 1636 63 شهریار

 23100 7 21 3 فشافویه

 76676900 2527 3204 170 فیروزکوه

 385500 459 245 31 قدس

 653500 41 51 7 قرچک

 16994584 15438 378 51 مالرد

 8924310 603 878 51 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آماروانفورماتیک -اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران :  مأخذ
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 1393پایان سال  :هاي تعاونی معدنی  مشخصات عمومی شرکت -3- 7جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 217 2753 941 7715773 

1385 226 3001 1263 8538573 

1386 228 3019 1347 8655573 

1387 234 3061 1394 1162337591 

1388 246 3211 1790 9009073 

1389 249 3292 11811 9051573 

1390 256 3508 2379 91991773 

1391 259 3533 2459 9362673 

1392 259 3498 2262 9398523 

1393 263 3525 2445 15530573 

 اجرا تعاونی هاي در دست

1380 1 7 7 10500 

1385 1 7 7 10500 

1386 1 7 7 10500 

1387 1 7 7 10500 

1388 2 14 27 133000 

1389 4 81 34 161500 

1390 9 283 579 288100 

1391 12 308 659 451600 

1392 11 265 439 300800 

1393 12 272 492 710300 

 هاي فعال تعاونی

1380 40 783 369 31558173 

1385 41 834 381 3896673 

1386 41 834 381 3896673 

1387 42 841 387 3907173 

1388 52 976 713 4089873 

1389 53 990 727 4103873 

1390 54 997 737 4114373 

1391 54 997 737 4114373 

1392 55 1025 919 4178223 

1393 54 1001 820 9878173 
 ..شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1                      
 واحد آماروانفورماتیک -اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران :  مأخذ                      
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 1389-93 :معدنی  بر حسب شهرستان هاي تعاونی  مشخصات  عمومی  شرکت -3-8جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 57 1071 761 4265373 

1390 63 1280 1316 4402472 

1391 66 1305 1396 4565973 

1392 66 1290 1358 4479023 

1393 66 1273 1312 10588573 
 0 0 0 0 اسالمشهر

 0 0 0 0 بهارستان

 345000 71 22 3 پاکدشت

 600000 6 16 1 پردیس

 12000 25 8 1 پیشوا

 8919895 1022 966 31 تهران

 249362 72 90 10 دماوند

 0 0 0 0 کریم رباط

 0 0 0 0 ري

 127666 47 78 9 شمیرانات

 10500 10 7 1 شهریار

 63000 7 7 1 فشافویه

 2000 5 7 1 فیروزکوه

 248650 40 65 7 قدس

 0 0 0 0 قرچک

 0 0 0 0 مالرد

 10500 7 7 1 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد                        
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                        
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  1393پایان سال  :صنعتی هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 9جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 351 9534 3369 5085970 

1385 683 16907 9076 76056822 

1386 906 18701 14949 128777367 

1387 1078 22088 16875 141341307 

1388 1223 25471 22125 145009879 

1389 1347 26610 23666 151860479 

1390 1490 27966 27475 156381059 

1391 1584 28649 28965 168657759 

1392 1631 28738 30800 265322959 

1393 1665 29034 31267 283838156 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 5 47 38 417550 

1385 20 4605 219 59786 

1386 45 4811 1144 3466286 

1387 85 5270 1390 4138886 

1388 177 6150 3525 6638186 

1389 252 6912 4749 11385086 

1390 361 7920 7361 14806866 

1391 451 8575 9724 27069466 

1392 337 3064 7054 35675230 

1393 355 3189 6776 44305030 

 هاي فعال تعاونی

1380 131 2762 1660 26812215 

1385 231 3632 3525 41077068 

1386 283 4016 4317 42934393 

1387 340 6343 5323 53552333 

1388 374 8712 7755 54463005 

1389 406 8963 8015 561955305 

1390 424 9131 8763 56913405 

1391 439 8222 6677 56589805 

1392 524 14328 11624 143302241 

1393 519 14266 11709 152375838 

 ..شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1 
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ  
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 1389-93 :صنعتی بر حسب شهرستان هاي تعاونی  مشخصات  عمومی  شرکت -3-10جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 658 15875 12764 573340391 

1390 785 17051 16124 71720271 

1391 890 16797 16401 83659271 

1392 861 17392 18678 178977471 

1393 874 174455 184485 196680868 
 1910775 1211 647 86 اسالمشهر

 556300 155 220 17 بهارستان

 4096900 264 261 35 پاکدشت

 106200 63 125 11 پردیس

 417850 79 47 5 پیشوا

 172391443 14195 14556 584 تهران

 1647100 319 322 35 دماوند

 264500 124 70 10 کریم رباط

 127500 522 99 9 ري

 19800 59 38 3 شمیرانات

 2874800 504 268 22 شهریار

 127500 7 109 1 فشافویه

 2504800 154 136 17 فیروزکوه

 343800 477 175 15 قدس

 21000 22 14 2 قرچک

 8157500 116 355 7 مالرد

 1186000 114 112 15 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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  1393پایان سال : فرش دستباف هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 11جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 36 13103 10067 2936296 

1385 63 13338 10427 3393046 

1386 75 13450 10791 3505846 

1387 83 13549 10874 3601246 

1388 87 13577 10929 3618046 

1389 88 13587 10939 362546 

1390 102 13686 11309 3702046 

1391 106 13715 11352 3730846 

1392 115 13735 15526 2346546 

1393 121 13790 15599 4081346 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 1 8 7 10500 

1387 1 8 7 10500 

1388 1 8 7 10500 

1389 1 8 7 10500 

1390 8 58 236 52500 

1391 11 79 271 69300 

1392 13 92 285 95900 

1393 17 121 333 320200 

 هاي فعال تعاونی

1380 13 405 1065 327190 

1385 30 569 1332 663790 

1386 36 620 1607 727690 

1387 42 705 1684 802090 

1388 46 733 1739 818890 

1389 47 743 1749 829390 

1390 51 771 1830 846190 

1391 52 779 1838 858190 

1392 54 752 5768 898490 

1393 54 758 5771 898490 

 .اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشدشامل تعاونی هاي فعال،دردست  -1
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ 
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 1389-93 :فرش دستباف برحسب شهرستان هاي تعاونی  مشخصات  عمومی  شرکت -3-12جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 48 751 1756 839890 

1390 59 829 2066 898690 

1391 63 858 2109 927490 

1392 67 844 6053 994390 

1393 71 979 6104 1218690 
 31500 44 24 3 اسالمشهر

 10500 7 7 1 بهارستان

 25200 21 28 4 پاکدشت

 2100 7 7 1 پردیس

 26500 97 117 2 پیشوا

 823490 1586 539 43 تهران

 29400 231 46 5 دماوند

 0 0 0 0 کریم رباط

 0 0 0 0 ري

 0 0 0 0 شمیرانات

 126000 4021 21 3 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 79500 61 55 4 فیروزکوه

 33000 8 14 2 قدس

 21000 14 14 2 قرچک

 0 0 0 0 مالرد

 10500 7 7 1 ورامین
 .هاي فعال و در دست اجرا می باشدشامل تعاونی 

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
 
 
 
 
 

 
 



 
  تعاون                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          81     
 

 1393پایان سال  : مسکنهاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 13جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 2345 449427 25166 357879836 

1385 2812 500679 29259 633132251 

1386 3457 576008 47567 676724229 

1387 4004 634154 56211 1162337591 

1388 4121 644779 65530 1170712491 

1389 4188 468395 66717 1172958941 

1390 4227 650131 68571 1176499291 

1391 4266 6539993 71348 1178811591 

1392 4376 686620 79790 1169116076 

1393 4409 684563 86449 1225981049 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 56 7882 1082 8360207 

1392 310 55254 6709 53323497 

1393 480 53217 12125 80727006 

 هاي فعال تعاونی

1380 1210 223655 13611 159842797 

1385 1498 257619 16930 329232913 

1386 2073 325316 32844 360913891 

1387 2567 376912 41115 404489053 

1388 2667 384596 48197 408481153 

1389 2733 388152 49374 410457603 

1390 2771 389881 51208 413987453 

1391 2763 386212 52997 409650125 

1392 2787 497285 60385 479911472 

1393 2425 376510 56192 404573746 

 .شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1389-93 :مسکن  بر حسب شهرستان هاي تعاونی  مشخصات  عمومی  شرکت -3-14جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 2733 388152 49374 410457603 

1390 2771 389881 51208 413987453 

1391 2819 394094 54079 418010332 

1392 3097 552539 67094 533234969 

1393 2905 429727 68317 485300752 
 13770887 657 8856 74 اسالمشهر

 1210200 31 272 7 بهارستان

 5212905 2045 7525 57 پاکدشت

 663000 88 587 13 پردیس

 94200 9 167 2 پیشوا

 384420033 55360 364870 2420 تهران

 15245539 1127 7605 62 دماوند

 5706940 893 3187 54 کریم رباط

 9130971 579 6296 40 ري

 7814947 825 10749 54 شمیرانات

 25212318 4117 6544 43 شهریار

 516000 5 530 3 فشافویه

 2368200 677 1048 11 فیروزکوه

 849588 23 1684 12 قدس

 2329549 812 2095 13 قرچک

 5303500 1249 3424 20 مالرد

 5451975 120 4288 20 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1393پایان سال  :تولیدکنندگان تأمین نیاز هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 15جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 177 39147 7253 1490957791 

1385 245 40620 6527 161532541 

1386 273 41159 7212 162299491 

1387 297 41439 7270 164165941 

1388 303 41514 7392 164206641 

1389 308 41563 7434 164258091 

1390 310 41590 7446 164298591 

1391 314 41713 8196 164633591 

1392 316 42233 8566 164813591 

1393 323 43892 8528 169930896 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 

 هاي فعال تعاونی

1380 97 27085 4953 122481263 

1385 117 27694 5437 128561113 

1386 128 28073 5780 128940463 

1387 136 28164 5797 129218713 

1388 141 28232 5912 129248913 

1389 145 28261 5947 129287763 

1390 146 28281 5954 129317763 

1391 149 28384 6694 129642263 

1392 151 28904 7064 129822263 

1393 130 23988 6573 127221781 

 .شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1            
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                  
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 1389-93:برحسب شهرستان تولیدکنندگان  تأمین نیازهاي تعاونی  مشخصات  عمومی  شرکت -3-16جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 145 28261 5947 129287763 

1390 146 28281 5954 129317763 

1391 149 28384 6694 129642263 

1392 151 28904 7064 129822263 

1393 130 23988 6573 127221781 
 316650 93 86 12 اسالمشهر

 400500 20 137 3 بهارستان

 72000 7 203 2 پاکدشت

 0 0 0 0 پردیس

 10500 20 7 1 پیشوا

 123483507 4585 21919 91 تهران

 46650 308 50 3 دماوند

 0 0 0 0 کریم رباط

 385000 2 10 1 ري

 35624 2 40 1 شمیرانات

 161350 1462 880 7 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 76500 25 18 2 فیروزکوه

 0 0 0 0 قدس

 477900 28 114 4 قرچک

 0 0 0 0 مالرد

 1755600 21 524 3 ورامین
 .تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشدشامل 
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
 
 
 

 
 

 
 



 
  تعاون                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          85     
 

 1393پایان سال  :تأمین نیاز مصرف کنندگان هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 17جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 1952 1258816 70723 2454470163 

1385 2088 1284150 72997 2513031403 

1386 2136 1288664 73694 2516242803 

1387 2161 1293057 73946 2520833323 

1388 2173 1313967 75578 2521604655 

1389 2182 1315423 75663 2522467155 

1390 2185 1315444 75712 2522481855 

1391 2189 1317405 75774 2525049755 

1392 2195 1423508 79603 1135633858 

1393 2204 1433108 83232 3109294660 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 

 هاي فعال تعاونی

1380 1199 657805 67960 2296455003 

1385 1274 673332 69882 2351964403 

1386 1303 676924 70438 2354038653 

1387 1326 680713 70673 2358478053 

1388 1333 682684 71039 2358997753 

1389 1339 683916 71117 2359242253 

1390 1342 683937 71166 2359256953 

1391 1368 672753 70608 2353378522 

1392 1407 1020741 76442 1031681902 

1393 1345 993266 79159 2994051789 

 .هدف رسیده می باشدشامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به  -1            
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                 
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 1389-93 :مصرف کنندگان برحسب شهرستان  تأمین نیازهاي تعاونی  شرکتمشخصات عمومی  -3-18جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 1339 683916 71117 2329242253 

1390 1342 683937 71166 2359256953 

1391 1368 672753 70608 2353378522 

1392 1407 1020741 76442 1031681902 

1393 1345 993266 79159 2994051789 
 11225166 1619 12856 39 اسالمشهر

 902088 104 3680 15 بهارستان

 719044 11 1793 6 پاکدشت

 249000 21 402 3 پردیس

 94500 4 263 2 پیشوا

 1066330551 72088 917458 1165 تهران

 183579 23 1941 5 دماوند

 313024 18 1592 2 کریم رباط

 6979616 689 5515 29 ري

 58413437 1390 38189 50 شمیرانات

 1847533026 2463 4066 13 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 61500 185 637 3 فیروزکوه

 572749 471 987 3 قدس

 36008 7 229 1 قرچک

 75000 7 250 1 مالرد

 363501 59 3408 8 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1393پایان سال : خدمات هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 19جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 1275 63129 20797 222582645 

1385 2579 92004 71161 365091066 

1386 3089 105081 97284 584037141 

1387 3447 116083 99778 639074848 

1388 3773 120176 108773 667348499 

1389 4074 142396 111674 1192470870 

1390 4400 146112 118506 1201484416 

1391 4652 151612 126545 1209858381 

1392 4781 177176 131429 1842091260 

1393 4897 184054 137501 1926550816 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 5 59 35 394300 

1385 25 314 199 860250 

1386 31 368 244 89550 

1387 40 445 291 938350 

1388 58 587 738 5386550 

1389 233 3175 2764 113957522 

1390 496 6219 8682 121829982 

1391 725 11246 15568 129320847 

1392 750 17159 19901 212661535 

1393 827 17924 21061 237283505 

 هاي فعال تعاونی

1380 516 50596 14336 145884943 

1385 939 68788 24696 211567696 

1386 1068 74572 27954 419507396 

1387 1323 84522 29705 471147403 

1388 1557 87461 36548 493500954 

1389 1652 106774 371175 909498053 

1390 1689 107061 377744 910444339 

1391 1727 107547 38989 907040138 

1392 1708 127072 39042 1455281094 

1393 1694 131482 42379 1513225598 

 .شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1            
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                  
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 1389-93 :خدمات برحسب شهرستان  هاي تعاونی  شرکتمشخصات عمومی  -3-20جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 1885 109949 373939 1023455575 

1390 2185 113280 46426 1032274321 

1391 2452 118793 54557 1036360985 

1392 2458 144231 58943 1667942629 

1393 2521 149406 63440 1750509103 
 9832215 1203 1271 93 اسالمشهر

 453200 292 347 50 بهارستان

 1591826 871 1002 44 پاکدشت

 25200 35 28 4 پردیس

 108000 244 77 10 پیشوا

 1721282066 56124 140893 2016 تهران

 5454380 824 867 71 دماوند

 1088400 296 184 23 کریم رباط

 652000 1098 289 14 ري

 2265989 656 2147 33 شمیرانات

 3522834 668 804 47 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 757500 187 347 25 فیروزکوه

 730250 330 261 28 قدس

 153600 84 82 12 قرچک

 191100 204 85 12 مالرد

 2400543 324 722 39 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1393پایان سال : حمل و نقل هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 21جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 70 9649 7435 12479121 

1385 98 10589 8503 27582731 

1386 120 10794 9655 27908981 

1387 137 11115 98844 28210181 

1388 145 11755 10036 28290281 

1389 157 11900 10427 31402181 

1390 164 12045 11127 31649981 

1391 167 12105 11214 31672281 

1392 165 11596 11175 38527281 

1393 171 12015 11383 33684441 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 

 هاي فعال تعاونی

1380 43 8009 5888 4239308 

1385 60 8585 6517 18450418 

1386 75 8740 7434 18737518 

1387 92 9061 7623 19038718 

1388 96 9672 7735 19074418 

1389 107 9810 8123 22175818 

1390 113 9935 8798 22416118 

1391 119 10035 8926 22481918 

1392 107 9434 8557 23556168 

1393 109 9775 8724 24151578 

 .شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1            
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                  
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 1389-93:حمل و نقل بر حسب شهرستان  هاي تعاونی  شرکتمشخصات عمومی  -3-22جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 107 9810 8123 22175818 

1390 113 9935 8798 22416118 

1391 119 10035 8926 22481918 

1392 107 9434 8557 23556168 

1393 109 9775 8724 24151578 
 0 0 0 0 اسالمشهر

 42000 37 25 4 بهارستان

 79200 76 60 4 پاکدشت

 15600 0 156 1 پردیس

 87000 770 58 3 پیشوا

 20908288 5566 3316 65 تهران

 647450 587 384 10 دماوند

 101485 547 605 3 کریم رباط

 440900 495 220 3 ري

 0 0 0 0 شمیرانات

 1592500 72 390 3 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 48080 369 295 6 فیروزکوه

 0 0 0 0 قدس

 15000 7 32 1 قرچک

 327600 162 1254 2 مالرد

 26475 36 2980 4 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1393پایان سال  :اعتبار هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -3- 23جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 265 75293 4857 90972917 

1385 309 120154 5459 301055417 

1386 313 129486 12199 1354535777 

1387 320 131418 12253 1357940667 

1388 327 134826 14637 1391043077 

1389 331 135325 14742 1391926027 

1390 332 139297 14749 1394716027 

1391 332 139297 14749 1394716027 

1392 335 140681 10705 16539641059 

1393 336 140568 17007 1923704943 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 

 هاي فعال تعاونی

1380 75 21982 1273 231962190 

1385 96 62435 1481 231370690 

1386 98 64863 1896 84610690 

1387 102 65741 1921 847691090 

1388 105 68617 4280 879180290 

1389 109 68116 4385 880063240 

1390 110 73088 4392 882853240 

1391 111 73132 4392 882886840 

1392 136 99478 9058 16512308598 

1393 139 101134 15537 1897901982 

 .شامل تعاونی هاي فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
 



          
                                          تعاون                                

          
 

                    92            
 

 
 

 
 

 1389-93 :اعتبار بر حسب شهرستان هاي تعاونی  شرکتمشخصات عمومی  -3-24جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

1389 109 68116 4385 880063240 

1390 110 73088 4392 882853240 

1391 111 73132 4392 882886840 

1392 136 99478 9058 16512308598 

1393 139 101134 15537 1897901982 
 424145 12 199 3 اسالمشهر

 45600 5 76 1 بهارستان

 0 0 0 0 پاکدشت

 0 0 0 0 پردیس

 0 0 0 0 پیشوا

 1895048482 14090 97913 120 تهران

 117600 15 44 2 دماوند

 0 0 0 0 کریم رباط

 1638000 683 1201 3 ري

 390550 6 402 3 شمیرانات

 10545 400 400 1 شهریار

 0 0 0 0 فشافویه

 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 قدس

 223200 322 770 5 قرچک

 0 0 0 0 مالرد

 3860 4 129 1 ورامین
 .شامل تعاونی هاي فعال و در دست اجرا می باشد

 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ
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 1393پایان سال  :استان تهراناتحادیه هاي تعاونی مشخصات عمومی  -3- 25جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 )1(هاي ثبت شده تعاونی

1380 31 25221 1600 109601023 

1385 45 25486 1728 110282473 

1386 51 30840 1752 110375773 

1387 64 31022 1848 111697312 

1388 65 31035 1853 111743762 

1389 65 31035 1853 111743762 

1390 65 31035 1853 111743762 

1391 65 31035 1853 111743762 

1392 66 8220 3143 61299590 

1393 69 8425 3156 61760090 

 تعاونی هاي در دست اجرا

1380 0 0 0 0 

1385 0 0 0 0 

1386 0 0 0 0 

1387 0 0 0 0 

1388 0 0 0 0 

1389 0 0 0 0 

1390 0 0 0 0 

1391 0 0 0 0 

1392 0 0 0 0 

1393 0 0 0 0 

 هاي فعال تعاونی

1380 6 450 15 50529260 

1385 9 584 31 51005360 

1386 11 5495 38 51041360 

1387 21 5618 114 52305739 

1388 21 5618 114 52305739 

1389 21 5618 114 52305739 

1390 21 5618 114 52305739 

1391 20 5618 114 52305739 

1392 36 7316 1455 60923230 

1393 28 7283 1433 60923230 

 .شامل اتحادیه هاي  تعاونی فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد -1
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ 
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 1393پایان سال  :اتحادیه هاي تعاونی بر حسب موضوع فعالیت مشخصات عمومی  -3- 26جدول 

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن اعضا تعداد شرح

 1540650 941 970 9 کشاورزي

 0 0 0 0 معدنی

 0 0 0 0 فرش دستباف

 50289816 451 695 7 مسکن

 406500 3 21 2 صنعتی

 0 0 0 0 تامین نیاز تولید کنندگان

 25669 10 5180 3 تامین نیاز مصرف کنندگان

 216500 4 21 1 حمل و نقل

 148500 12 39 3 خدمات

 1500 6 323 1 عمرانی

 176100 4 21 1 اعتبار
 .شامل اتحادیه هاي  تعاونی فعال،دردست اجرا،غیر فعال، ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد                  
 واحد آمارو انفورماتیک -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران :   مأخذ                  
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

       
کار  هاي قالی بافی، مشغول به هاي سنتی نظیر کارگاه کارگران نیز در فعالیت. در دوران مشروطه، شغل اکثر مردم ایران کشاورزي و دامداري بود      
ایط داد، ناگزیر بود تا هر تغییر و بهبودي را با رعایت شر نهضت مشروطه که شالوده تئوري آن را دموکراسی سیاسی و پارلمانی شکل می. بودند

هاي کارگري  هاي کارگري شکل گرفت و اولین اتحادیه هاي نهضت مشروطه، اندیشه تشکیل اتحادیه در نخستین سال. اقشار مردم، اعمال کند
 تا  1300هاي  بین سال. ها پس از انقالب مشروطه نیز ادامه داشت این تفکر تا سال. هاي تهران شکل گرفت همچون اتحادیه کارگران چاپخانه

 .بود) اجاره اشخاص(قانونی در مورد روابط کار به تصویب مجلس نرسید و روابط کارفرمایان و کارگران تابع قانون مدنی و عقد اجاره  1320

ر این قانون، قانونی آزمایشی با دوره یک ساله بود که د. تصویب شد 1328المللی کار، اولین قانون کار در  با برخورداري از نظرات مشورتی دفتر بین
 سال به طول انجامید و در نهایت در 1337این امر تا سال  .آن، دولت موظف شده بود تا با انقضاي مدت قانون، الیحه جدید قانون کار را ارائه دهد

 .ودسال قانون حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان در ایران ب 32به مدت  37قانون کار . قانون کار جدید تهیه و به تصویب رسید 1337

 در نهایت، قانون کار جمهوري اسالمی ایران مشتمل. فصل و البته پر فراز و نشیب استتاریخچه تصویب قانون کار در ایران پس از انقالب اسالمی م
  .االجرا شد الزم 1369اسفند  14در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ  1369بهمن  28ماده در  203بر  

هاي مهم و تخصصی اداره کل در سطح  به تبع آن از بخش  ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهاي تخصصی وز بخشحوزه روابط کار یکی از     
هاي مشمول قانون کار، حفظ و صیانت از نیروي کار  باشد که نظارت بر اجراي دقیق مفاد قانون کار جمهوري اسالمی ایران در کلیه کارگاه استان می
هاي کارگري  کار فی مابین کارگران و کارفرمایان و مسائل حقوقی کارگران، آموزش کارفرمایان و کارگران و توسعه تشکل ها، تنظیم روابط در کارگاه

 .باشد و کارفرمائی و توسعه و ارتقاء مباحث شرکاي اجتماعی دولت، کارفرما و کارگر از جمله وظایف این بخش می
در . امه حیات سازمان را تأمین می کندو رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و اد بهره ورير در سطح یک سازمان بصورت کارآیی، روابط کا    

 . نیت اجتماعی و سیاسی میگرددبطوري که موجب ثبات و ام. وري و افزایش درآمد متجلی میشود سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره
اداره کل تعاون، کار و  .و امور ورزشی می باشد که به روش ثبتی تولید شده استمطالب این فصل در برگیرنده آمار حوزه روابط کار، امور اجتماعی 

قابل استفاده براي تالش شده است که مطالب این فصل،  .رفاه اجتماعی استان تهران، تأمین کننده آمار و اطالعات ارایه شده در این فصل می باشد
  .کارشناسان باشد

 
 :عاریف و مفاهیمت

 :حادثه
اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی  "حادثه"مین اجتماعی تأقانون  2ماده  8طبق بند 

  .رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد
 : ناشی از کار حوادث

. مین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق می افتدتأ قانون 60طبق ماده 
به مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا 

اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و . أموریتی باشدممحوطه کارگاه عهده دار انجام  دستور کارفرما در خارج از
دي توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط به این که حادثه در زمان عا

رگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد رفت و برگشت به کا
 .حادثه ناشی از کار محسوب می شود

 : 50ماده
بیمه هاي اجتماعی روستائیان مطالبات صندوق بابت حق بیمه و خسارات تاخیر جریمه هاي نقدي که ناشی از اجراي این قانون یا قوانین سابق 

این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم   100و  98خسارات مذکور در مواد  90و  66باشد، همچنین هزینه هاي انجام شده طبق مواد 
 خ ـماه از تاری 6اده حداکثر ظرف نامه اجرایی این م آیین. وصول می باشد مورین اجراي سازمان قابلو طبق مفاد اسناد رسمی بوسیله مأ االجرا بوده
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 آیینگذارده خواهد شد تا تصویب  ه موقع اجراتصویب این قانون از طرف صندوق تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستري ب

 .خواهد شد مین اجتماعی اجراتأقانون  35نامه ماده  آیینمورین اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس مأنامه مزبور مقررات این ماده توسط 
 :64ماده

مین تأدر مواردي که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگري مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان 
 .خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود

 : تبصره
اجتماعی فقط عهده دار معالجه  مینتأدر مواردي که کارفرمایان طبق قوانین دیگري مکلف باشند حقوق کارگران خود را پرداخت نمایند صندوق 

 .آنها طبق مقررات قانون خواهد بود
 : 65ماده 

ظرف  در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم را براي جلوگیري از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را
مان در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه اي شده باشد ساز. مین اجتماعی برساندتأروز اداري کتبا به اطالع صندوق  3
 .هزینه هاي مربوطه را خواهد پرداختمین خدمات درمانی تأ

 : 66ماده 
درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماري ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و 

مین اجتماعی هزینه هاي مربوط به معالجه و تأمات درمانی و صندوق مین خدتأاحتیاط الزم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده سازمان 
 .این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود 50غرامات و مستمري ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 

 :1تبصره 
 .مه شودبا پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این بابت بري الذ مقصر می تواند

 :2تبصره 
ن خدمات درمانی و یا مین اجتماعی و سازماتأبیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه صندوق  هرگاه

ا در حدود کمک هاي مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت هاي بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان هشخصا 
 .تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند

 :از کار افتادگی
مین اجتماعی بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان تأقانون  70 طبق ماده

این قانون توانایی خود را کال یا بعضا از دست  91مذکور در ماده بخشی و اعالم نتیجه توان بخشی یا اشتغال چناچه طبق نظر کمیسیون پزشکی 
 .داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد

 .هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود) الف
سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتادگی جزئی چناچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و ) ب

 .شناخته می شود
اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع ) ج

 .عضو را خواهد داشت
 :1قانون کار

 .مقررات و مواد قانونی با هدف تنظیم روابط کار و صیانت از حقوق کارگر استمجموعه اي از 
 :کارگاه مشمول قانون کار

 .کارگاهی است که کار انجام شده در آن دامنه شمول قانون کار قرار دارد
 :کارگر مشمول قانون کار

 .کارگري است که کار وي در دامنه شمول قانون کار قرار می گیرد
                                                             

دیگر حوزه کار، تعریفی خالصه که در برگیرنده هدف قانون کار است در قالب یک  قانون کار بسیار گسترده بوده و در قالب هاي معمول تعاریف نمی گنجد اما براي رفع ابهام تعاریف عبارت هاي 1
 .جمله آورده شده است
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 : کارگر

  .و حقوق بگیري است که به درخواست کارفرما کار می کند و شامل کارگر مشمول قانون کار و کارگر غیر مشمول قانون کار است مزد
 : کار تابع کارگر مشمول قانون کار

 :کاري است که کارگر مشمول قانون کار به درخواست کارفرما با داشتن هر سه شرط ذیل انجام می دهد
 مشمول قانون کار؛ شخصی بودن کار کارگر -1
 ؛)رابطه مزدي با کارفرما(تحت تبعیت اقتصادي از کارفرما  -2
 ؛)رابطه دستوري با کارفرما(تحت تبعیت حقوقی از کارفرما  -3

 ):2رابطه مزدي با کارفرما(تبعیت اقتصادي از کارفرما 
یشت وي از این طریق را از کارفرما دریافت می نماید و مع یژگی هاي کار تابع است که کارگر مشمول قانون کار در مقابل کار انجام شده، مزدياز و

 .می شودتامین 
 ):3رابطه دستوري با کارفرما(تبعیت حقوقی از کارفرما 

 .از ویژگی هاي کار تابع است که کارگر مشمول قانون کار به درخواست و تحت نظارت و دستورات کارفرما کار انجام می دهد
 :انون کارشخصی بودن کار کارگر مشمول ق

 .شدکاري است که کارگر مشمول قانون کار باید شخصا موضوع تعهد خود را انجام دهد و امکان انجام آن از طریق دیگري براي وي وجود نداشته با
 :ین نامه انضباط کارآی

کارگاه مشمول قانون کار، توسط کارفرما با مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار، و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال 
 .تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود) درصورت وجود(کسب نظر تشکل کارگري کارگاه 

 :هیأت تشخیص دعاوي کار
نماینده کارفرمایان، یک نفر نماینده مرجع بدوي رسیدگی به دعاوي کارگري و کارفرمایی مشمول قانون کار شامل یک نفر نماینده دولت، یک نفر 

 .کارگران مشمول قانون کار است
 :هیأت حل اختالف دعاوي کار

مرجع تجدید نظر رسیدگی به دعاوي کارگري وکارفرمایی مشمول قانون کار شامل سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان، سه نفر 
 .نماینده کارگران مشمول قانون کار است

 :حقوق
 .مزدي است که به صورت ماهانه به کارگر پرداخت می شود

 :حقوق معوقه کارگر مشمول قانون کار
 .حق السعی کارگر مشمول قانون کار است که به تعویق افتاده است

 :تفاوت مزد کارگر مشمول قانون کار
 .لی کار در همان سال استاختالف مزد دریافتی کارگر مشمول قانون کار با حداقل مزد تعیین شده توسط شوراي عا

 :عیدي و پاداش
ن عیدي و پاداش ساالنه یکی از مزایایی است که توسط قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانو

 .براي کارگران مشمول قانون کار مقرر شده است –مجلس شوراي اسالمی  06/12/1370مصوب  –کار 
 :ینه اقالم مصرفی خانوارکمک هز

رفاهی است که به موجب مصوبات شوراي عالی کار بر قرار می شود که به صورت نقدي یا غیر نقدي به صورت ماهانه به  –یکی از مزایاي انگیزشی 
 .کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود

 
                                                             

 .است "تبعیت اقتصادي از کارفرما"مترادف  "رابطه مزدي با کارفرما"عبارت  2
 .است "تبعیت حقوقی از کارفرما"مترادف  "رابطه دستوري با کارفرما"عبارت  3
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 :تغییر شرایط کار مشمول قانون کار

) کارگر مشمول قانون کار و کارفرما(رگونه دگرگونی در شرایط کار کارگر مشمول قانون کار، مبتنی بر قانون یا عرف به حکم قانون، توافق طرفین ه
 .مراجع حل اختالف دعاوي کار است رأيیک جانبه یا با 
 :اضافه کاري

 .کار مازاد بر ساعات کار تعیین شده قانونی کارگران
 :حق مسکن

 .جمله مزایاي انگیزه اي، رفاهی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران توسط کارفرما به کارگر پرداخت می شوداز 
 :طرح طبقه بندي مشاغل

ین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی است که به منظور گروه بندي و تنظیم مشاغل بر هاي شغلی، شرح وظایف، مقررات، آی مجموعه اي از رشته
 .طبقات مختلف با توجه به وظایف، مسئولیت ها و شرایط احراز، تهیه شده و بر پایه تجزیه و تحلیل شغل استوار است حسب گروه ها و

 :حق عائله مندي
مین اجتماعی مقرر شده است و میزان آن سه برابر حداقل مزد روزانه براي هر تأ قانون) 86(یکی از مزایاي رفاهی، انگیزه اي که به موجب ماده 

 .در ماه و تا دو فرزند می باشد فرزند
 :حق بیمه اجتماعی

 .مبلغی است که بر مبناي خدمات مورد تعهد نسبت به مشموالن صندوق هاي بیمه گر براي هر فرد تعیین می شود
 :کار نوبتی

 .کاري است که در طول ماه گردش دارد، به نحوي که نوبت هاي آن در صبح یا عصر و یا شب واقع شود
 :کار در روز

 .که به دو بخش کار در صبح و کار در عصر تقسیم می شود. می باشد 22بامداد تا  6کاري است که زمان انجام آن از ساعت 
 :کار در صبح

 .قرار دارد 14بامداد تا  6کاري است که زمان انجام آن از ساعت 
 :کار در عصر

 .قرار دارد 22بامداد تا 14کاري است که زمان انجام آن از ساعت 
 :ار در شبک

 .بامداد قرار دارد 6تا  22کاري است که زمان انجام آن از ساعت 
 :مرخصی استحقاقی

 .عبارت است از مرخصی کارگر با پرداخت مزد و مزایاي قانونی
 :بازگشت به کار

 .عبارت است از اعاده کارگر به کار بر اساس توافق یا رأي مرجع حل اختالف کار
 :کار حق سنوات کارگر مشمول قانون

در موارد پیش بینی شده در قانون کار به کارگر مشمول قانون کار به ) قطع رابطه کارگر و کارفرما(مبلغی است که در هنگام انحالل قرارداد کار 
 .نسبت سابقه کار و بر اساس آخرین مزد وي از سوي کارفرما پرداخت می شود

 :دعاوي کار آراي سازشی
 .الف کار بر اساس توافق طرفین دعوا صادر می شودآرایی است که در مراجع حل اخت

 :میانگین مدت زمان رسیدگی
مدت زمان ارائه دادخواست تا صدور رأي نهایی براي هیأت تشخیص و مدت زمان ارائه دادخواست تجدید نظرخواهی تا صدور رأي نهایی براي 

 .هیأت حل اختالف را میانگین مدت زمان رسیدگی می نامند
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 :ادواريبازرسی 

  .هاي مشمول قانون کار نامه هاي حفاظتی در سطح کارگاه آیین، دستورالعمل ها و نظور نظارت برحسن اجراي قانون کاربازرسی طبق برنامه به م
 : کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار

محیط کار و  حفاظتی و بهداشتی در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات
 . ها متشکل از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد پیشگیري از حوادث و بیماري ها در کارگاه

 :شرکت در جلسات کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار
  .رنظارت بر عملکرد کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کاحضور بازرسان کار در جلسات کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور 

 :ابالغیه جهت رفع نواقص
      نامه هاي حفاظت فنی صورت  آیینکلیه مکاتباتی که با کارفرما به منظور اعالم موارد نقص موجود در کارگاه از نظر عدم رعایت قانون کار و 

  .می گیرد
 : مکاتبه با مراجع قضائی، انتظامی و صنفی

 . کلیه مکاتباتی که با مراجع قضائی، انتظامی، صنفی و غیره انجام می گیرد

 : درخواست تعقیب کارفرمایان متخلف
نامه هاي حفاظت فنی و بهداشت کار و تقاضاي  آیینمکاتباتی که با مراجع قضائی در خصوص کارفرمایان متخلف از اجراي قوانین و مقررات کار و 

  .گیرد تعقیب قانونی آن صورت می
 :قانون کار 87صدور اعالمیه قانون کار به کارگاههاي ساختمانی در اجراي ماده 

قانون کار در جهت رعایت پیش بینی هاي الزم در امر حفاظت فنی و بهداشت کار در  87ی که به کارفرمایان به منظور اعالم ماده کلیه ابالغیه های
 . کارگاههاي ساختمانی جدید و یا در حال توسعه  تحویل می گردد

 : درخواست هاي واصله در کمیته بدوي
ه بدوي مشاغل سخت و زیان آور به منظور بررسی درخواست متقاضیان استفاده از تعداد درخواست هاي فردي و گروهی واصل شده به کمیت

 .تسهیالت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور
 : درخواست هاي بررسی شده در کمیته بدوي

رخواست متقاضیان استفاده از تعداد درخواست هاي فردي و گروهی بررسی شده در کمیته بدوي مشاغل سخت و زیان آور به منظور بررسی د
 .تسهیالت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

 ): واصله به کمیته تجدید نظر(کمیته بدوي  ياعتراضات به آرا
 . تعداد درخواست هاي فردي و گروهی واصل شده به کمیته تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور به منظور بررسی اعتراضات به کمیته بدوي

 : اعتراضات تائید شده در کمیته تجدید نظر
 . تعداد اعتراضات تائید شده

 :شوراي اسالمی کار
نفر شاغل در شغل دائم داشته و  35مرکب از نمایندگان کارگران به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت کارگاهی که بیش از شورایی است 

ي برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور به استناد قانون کار و قوانین مربوط بوده و براهدف آن تأمین قسط اسالمی و همکاري در تهیه 
 .مدت دو سال تشکیل می شود

 :کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان
تناد قانون کار و آیین نامه تشکیالت مرکزي شوراهاي اسالمی کار در هر استان است که با عضویت حداقل ده شوراي اسالمی کار همان استان به اس

 .مربوط، تأسیس می شود
 :انجمن صنفی کارگري
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انجمن  "سازمان کارگري است که در چارچوب قانون کار و مقررات مربوط در حوزه فعالیت استان، فرا استانی یا سراسري تأسیس می شود و شامل 

 .است "خاصانجمن صنفی کارگري حرفه یا صنعت  "یا  "صنفی کارگري کارگاه 
 :)انجمن صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص( انجمن صنفی کارفرمایی

سازمان کارفرمایی است که با عضویت حداقل ده شخص حقیقی یا حقوقی در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور و به منظور حفظ حقوق و 
صنعت، (ول قانون کار در فعالیت هاي اقتصادي یکسان یا مشابه منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارفرمایان کارگاه هاي مشم

 .تشکیل می شود) کشاورزي و خدمات
 :استان کارگري کانون انجمن هاي صنفی

تشکیالتی است که از اجتماع کانون هاي انجمن هاي صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص و انجمن هاي صنفی کارگري فاقد کانون در آن استان 
 .شودیل می تشک

 :کانون انجمن هاي صنفی کارفرمایی استان
تشکیالتی است که از اجتماع کانون هاي انجمن هاي صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص و انجمن هاي صنفی کارفرمایی فاقد کانون در آن 

  .استان تشکیل می شود
 :نماینده کارگران

 .کارگري، توسط کارگران آن کارگاه براي مدت سه سال انتخاب می شودکارگر مشمول قانون کاري است که در کارگاه فاقد سازمان 
 :کانون کارگران بازنشسته شهرستان

کارگر بازنشسته در یک شهرستان که پیش از بازنشستگی مشمول قانون کار بوده اند، با مجوز وزارت  50تشکیالتی است که با عضویت حداقل 
 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود

 :کانون کارگران بازنشسته استان
 .تشکیالتی است که با عضویت حداقل پنج کانون کارگران بازنشسته شهرستان در همان استان تشکیل می شود

 :مجامع نمایندگان کارگران استان
 .یل می شودتشکیالتی است که با عضویت حداقل ده نماینده کارگران به منظور ایجاد هماهنگی بین آن ها در سطح استان، تشک

 :مجمع عالی نمایندگان کارگران
 .تشکیالتی است با عضویت مجامع نمایندگان کارگران استان ها به منظور ایجاد هماهنگی بین آن ها، در سطح کشور، تشکیل می شود

 :بیمه بیکاري
اجتماعی بر اساس آن مکلف است در صورت معرفی واحد اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که  مینتأبیمه اي است که سازمان 

داراي ( عملیات اجرایی قانون بیمه بیکاري را برعهده دارد، در ازاي حق بیمه بیکاري مقرر به بیمه شدگانی که طبق قانون بیمه بیکاري، فاقد شغل
 .می شوند، مقرري بیمه بیکاري پرداخت نماید) یا خود اشتغالی نباشد اشتغال مزد و حقوق بگیري

 :بیمه بیکاريمتقاضی 
شده و آماده به ) داراي اشتغال مزد و حقوق بگیري یا خوداشتغالی نباشد(بیمه شده قانون بیمه بیکاري است که بدون میل و اراده خود فاقد شغل 

است و تقاضاي کتبی خود را به واحد اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و ) مادگی داشته باشدبراي مزد و حقوق بگیري و خوداشتغالی آ(کار 
 .رفاه اجتماعی که عملیات اجرایی قانون بیمه بیکاري را برعهده دارد، ارائه نموده است

 :مقرري بگیر بیمه بیکاري
عاون، کار و رفاه اجتماعی که عملیات اجرایی قانون بیمه بیکاري را متقاضی بیمه بیکاري است که از طریق واحد اجرایی زیر مجموعه وزارت ت

 .جهت دریافت مقرري بیمه بیکاري معرفی شده و براي وي مقرري بیمه بیکاري برقرار می شود مین اجتماعیتأ برعهده دارد به شعبات
 :مقرري بیمه بیکاري

خت مبلغ پرداختی ماهیانه به مقرري بگیر بیمه بیکاري است که میزان این مبلغ و مدت استحقاق بهره مندي از آن بر اساس سابقه حق بیمه پردا
 .مین اجتماعی مشخص می شودتأشده مقرري بگیر بیمه بیکاري در وجه صندوق 
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 :حق بیمه بیکاري

 .قانون بیمه بیکاري است که تمام آن توسط کارفرما پرداخت می شوددرصدي از مزد کارگر مشمول قانون کار بر اساس 
 :تعداد کل مقرري بگیران

 .منظور مجموع مقرري بگیران دوره قبل به اضافه برقرار شدگان جدید بیمه بیکاري منهاي قطع مقرري حاصل می شود
 :قطع مقرري بیمه بیکاري

که از طریق اشتغال مجدد، شناسایی اشتغال پنهان، عدم حضور در دوره هاي آموزشی، عدم منظور قطع مقرري بیمه بیکاري مقرري بگیرانی است 
 .مراجعه جهت حضور و غیاب و نیز امتناع از مشاغل پیشنهادي و یا پایان دوره استحقاق مقرري آنها قطع می گردد

 :شغل ساده
 .شغلی است که انجام آن نیاز به کسب مهارت و تجربه ندارد

 :شغل ساده کارگر داراي
 .کارگري است که فارغ از میزان تجربه و مدارك آموزشی و مهارتی که کسب کرده است در یک شغل ساده مشغول به کار است

 :کارگر نیمه ماهر
و یا ) حداقل پنج سال(کارگري است که داراي گواهی نامه آموزش مهارت درجه دو یا درجه سه فنی و حرفه اي یا مشابه آن بوده یا تجربه کافی 

 .مرتبط با شغل مورد تصدي خود را داشته باشد) داراي مدرك دیپلم فنی و حرفه اي، یا کاردانش آموزش و پرورش(حداقل مهارت کافی 
 :کارگر ماهر

 :کارگري است که حداقل یکی از مدارك ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدي وي است، داشته باشد
 مدرك کاردانی آموزش عالی -1
 کاردانی آموزش عالی 4معادلمدرك  -2
 گواهی نامه مهارت آموزش درجه یک فنی و حرفه اي -3
 گواهی نامه مشابه گواهی نامه آموزش مهارت درجه یک فنی و حرفه اي -4
 :متخصصکارگر 

 :کارگري است که حداقل یکی از مدارك ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدي وي است، داشته باشد
 آموزش عالی مدارك کارشناسی یا باالتر -1
 مدارك معادل کارشناسی یا باالتر آموزش عالی -2
 گواهی نامه آموزش مهارت ممتاز فنی و حرفه اي -3
 گواهی نامه مشابه گواهی نامه آموزش مهارت ممتاز فنی و حرفه اي -4

 :تأمین اجتماعی معرفی واجدین شرایط بیمه بیکاري به
مین تأب منظور تعداد متقاضیانی است که شرایط احراز بیمه بیکاري را داشته و با برقراري بیمه بیکاري آنها مؤافقت گردیده و جهت برقراري به شع

 .اجتماعی معرفی می گردند
 :معرفی مقرري بگیران به نهضت سواد آموزي

 .مقرري بگیران بیسوادي که جهت سواد آموزش به نهضت معرفی می شوند
 :معرفی مقرري بگیران به سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 .مقرري بگیران مشمولی که جهت کسب و یا تکمیل مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه اي جهت آموزش معرفی می گردند
  :معرفی واحدهاي متقاضی تسهیالت کارفرمایی و واحدهاي کاراشتغال مجدد مقرري بگیران از طریق 

 .معرفی واحدهاي کار و یا از طریق کارفرمایان دریافت کننده تسهیالت اشتغال مجدد شدندمقرري بگیرانی که از 
 

                                                             
ی کامل دوره آموزش برخی سازمان ها یا مؤسسات، در ازاي گذراندن برخی از دوره هاي آموزش عالی اعطا می شود یا به فردي که بر اساس ضوابط مشخص، مؤفق به ط مدرکی است که از سوي 4

 .استخدام، معتبر نیستاین مدرك در برخی موارد براي ادامه تحصیل در سطوح باالتر مراکز آموزش عالی و یا . عالی تحصیلی خود نشده، داده می شود
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  :قانون بیمه بیکاري» 6«ماده » 1«اشتغال به کار مجدد مقرري بگیران از طریق تبصره 

 .اشتغال یافته اند» 6«ماده » 1«مجموع مقرري بگیرانی که از طریق تبصره 
  :به کار مجدد مقرري بگیران از طریق طرح هاي خود اشتغالی اشتغال

 .مقرري بگیرانی که از طریق ارائه طرح هاي خود اشتغالی با دریافت تسهیالت اشتغال مجدد می یابند
  :اشتغال مجدد مقرري بگیران آموزش دیده فنی و حرفه اي

با نیاز بازار کار در حین آموزش و یا پس از آن جذب بازار کار مرتبط با آموزش  منظور مقرري بگیرانی است که به دلیل متناسب بودن آموزش آنها
 .و یا مشابه آن شده و اشتغال مجدد می یابند

 :سهام ترجیحی کارگران
مدیران، سهام ترجیحی سهامی است که با اولویت و با شرایط ترجیحی به  20/12/87ین نامه نحوه واگذاري سهام ترجیحی مصوب به موجب آی

 .کارگران و بازنشستگان واحد مورد واگذاري اختصاص می یابد
 : کارگر نمونه

صنعتی، کشاورزي و خدماتی کشور که رفتار، کار و فعالیتشان داراي (کلیه مشمولین قانون کار شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي، تولیدي 
سبت به سایرین در محیط کار خود بوده و موجب ارتقاء بهره وري در تولید یا ن) ابتکار، اختراع، خالقیت و نوآوري(ویژگی و برجستگی خاصی 

 خدمات کارگاه گردیده است و رأس مسئولیت تعریف شده خود براي بهبود کیفیت و بهره وري تالش نموده و بر انجام اخالق حرفه اي و دعوت به
 .سازمان خود بوجود آوردمشارکت بیشتر کارگران دیگر اهتمام ورزد تا موفقیت برجسته براي 

 : گروه کار نمونه
که در راستاي هدفی مشترك، با مشارکت و همفکري یکدیگر دست به ابتکار، اختراع، نوآوري و خالقیت زده ) مشمول قانون کار(دو یا چند کارگر 

 . و نتیجه کار جمعی آنها موجب ارتقاء بهره وري در تولید یا خدمات کارگاه باشد
 :واحد نمونه

به ویژه فصل ) روابط کار و قوانین بیمه اي و حمایتی(احد تولیدي، صنعتی و خدماتی که به اجرا و رعایت معیارهایی همانند رعایت قانون کار و
هشتم قانون کار، سرمایه گذاري مطلوب در تحقیق، توسعه و نوآوري، رعایت ضوابط و استانداردهاي کیفیت و محیط زیست، مشارکت کارگران در 

افزایش صادرات و درآمد ناشی ازآن، کاهش ضایعات تولید، آموزش منابع انسانی و بهره ) بهره گیري از نظام پیشنهادات(زایش بهره وري و تولید اف
 .در زیر مجموعه خویش بپردازد... گیري از نیروهاي متخصص و فارغ التحصیالن دانشگاهی، ایجاد مشاغل جدید و مرتبط و

  :خانه بهداشت کارگري
نفر که به منظور حفظ سالمت کارگران و پیش گیري از بیماري شغلی و بروز حوادث در  50-499واحدي در کارگاه هاي مشمول با جمعیت 

 .محیط کار ایجاد می گردد
 : یار کار بهداشت

دو سال سابقه کار انتخاب و پس از  یار کار فردي است داراي تحصیالت حداقل دیپلم که از بین شاغالن واحدهاي صنعتی با داشتن حداقل بهداشت
 .ساعته، توانایی الزم براي ارائه مراقبت هاي اولیه بهداشتی به کارگران را پیدا خواهد نمود 400طی دوره آموزشی 

 ):برگرفته از تعاریف سازمان پزشکی قانونی(حادثه 
در صورتی که حادثه در حین انجام کار یا تهیه مقدمات آن . ودحادثه رویداد غیر منتظره اي است که سبب توقف یا کندي فعالیت هاي فرد می ش
 .به وقوع پیوندد ناشی از کار و در غیر این صورت غیر ناشی از کار به حساب می آید

 ):برگرفته از تعاریف سازمان پزشکی قانونی(حادثه ناشی از کار 
ود شرایط ناامن یا بد طراحی شده و یا شرایط نامناسب در فرآیند تولید یا به هرگونه پدیده یا اتفاق پیش بینی نشده گفته می شود که در اثر وج

 .روند کار پدید  می آورد
 ):مرگ طبیعی(مرگ با علل طبیعی 

 .مرگ طبیعی گفته می شود) بیماري و یا عملکرد نامناسب اعضاي داخلی(به مرگ در اثر عوامل طبیعی، 
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 :مرگ غیر طبیعی

دخالت فعال می تواند حاصل تصادف، حادثه، اقدام به قتل یا . عال رخ می دهد مرگ غیر طبیعی گفته می شودبه مرگی که در اثر دخالت ف
 .خودکشی و یا بالي طبیعی باشد

 ):برق گرفتگی(مرگ ناشی از جریان الکتریسیته 
 .مرگی که متعاقب عبور جریان الکتریسیته از بدن و یا عوارض ناشی از آن اتفاق می افتد

 ):سوختگی(ی از سوختگی مرگ ناش
 .مرگ متعاقب سوختگی و یا عوارض ناشی از آن که در اثر تماس با شعله و مواد سوزاننده رخ می دهد

 :مرگ ناشی از کمبود اکسیژن
 .باشد... مرگی که ناشی از محبوس شدن در فضاي تنگ، استنشاق گاز شهري و

 :سایر موارد
 .ذکر شده می باشدسایر علل مرگ هاي غیر طبیعی به جز موارد 

 
 :اطالعات گزیده

موریتی أحفظ و صیانت از نیروي کار م .سرمایه انسانی که با ارزش ترین عامل در بازار کار به شمار می آید، به حمایت و نگهداري صحیح نیاز دارد
بر اساس استاندارد هاي ایمنی و بهداشت  بازرسی هاي منظم و بررسی شرایط محیط کار اجتماعی است که باو رفاه کار تعاون، اصیل براي وزارت 

 . به حراست از این سرمایه عظیم می پردازد کار،
درصد افزایش داشته  8.6مورد بازرسی ادواري صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته  36029بازرسی کار، تعداد  مبحثدر  1393 سال در

تشکیل شده است که  نفر کارگر در سطح استان، 25الي در کارگاه هاي بامی باشد  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که فعال 2459تعداد . است
 2.4نسبت به سال گذشته، که  است داده رخاستان  در کار از ناشی حادثه 2684 مجموع در. درصد، افزایش داشته است 0.2نسبت به سال گذشته 

 .درصد کاهش داشته است
 .می باشند هلأمت )نفر1762( درصد 66 و   مجرد )نفر 922( درصد 34 ، دیده حادثه افراد میان در شده، منتشر آمارهاي براساس

 .باشند می زن )رنف 64(  درصد 2 و مرد )نفر 2620( رصدد 98 همچنین
 

 
 

مجرد
34%

متأهل
66%

)درصد(حادثه دیدگان ناشی از کار بر حسب وضعیت تأهل 

مجرد
متأهل
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      رصدد16.8 ودرصد 18.4 ،درصد 23.2  با ساله 30 - 34 ساله، 20 -24، ساله 25 - 29 سنی درگروههاي شغلی حوادث وقوع میزان باالترین

  . است بودهسال  16زیر  گروههاي بهمربوط  آن کمترین و داده رخ) حوادث کل از درصد 58(
 . است افتاده اتفاق شب در درصد 3 و عصر درصد16 داده، رخ درصبح آنها درصد 71 حدود، حوادث مجموع از
 
 

 
 
 
 
 

مرد
98%

زن
2%

)درصد(حادثه دیدگان ناشی از کار بر حسب جنس 

مرد
زن

صبح
71%

عصر
16%

شب
3%

اظهارنشده
10%

)درصد(حادثه دیدگان ناشی ازکار به تفکیک زمان حادثه 

صبح
عصر
شب
اظهارنشده
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 در فنی یا داراي نقص حفاظ بدون دستگاه آن از پس .است بودهمورد  1890، عدم نظارت برکارگاه توسط کارفرما با حوادث وقوع علت یشترینب

 .دارد قرار بعدي رتبه
حوادث تماس و مسمومیت ناشی  به نیز میزان کمترین و لغزیدن و کردن سقوط به حادثه نوع اثر بر حادثه وقوع علت میزان بیشترین آمار، براساس

  .دارد اختصاصاز مواد شیمیایی 
درصد، از  94.3رأي نموده است،  60903مورد دادخواست واصله، هیأت هاي تشخیص مبادرت به صدور  64603از مجموع بط کار، در مبحث روا

 23975درصد، از مجموع  39.4دادخواست تجدید نظرخواهی مطرح شده است،  23975رأي صادره در هیأت تشخیص، تعداد  60903مجموع 
  .درصد 87رأي نموده است،  20856ف مبادرت به صدور دادخواست تجدید نظرخواهی، هیأت هاي حل اختال

کانون  12انجمن صنفی کارفرمایی و  117انجمن صنفی کارگري، 142شوراي اسالمی کار،  278، تعداد در مبحث تشکالت کارگري و کارفرمایی
 . کانون در سطح استان تشکیل گردیده است 1شهرستان و کارگران بازنشسته در سطح 

می باشد که نفر  48626نفر، تعداد برقراري مقرري بگیران بیمه بیکاري  41292کل مقرري بگیران بیمه بیکاري تعداد بیکاري، در مبحث بیمه 
، اشتغال مجدد ایجاد شده 6ماده  1نفر از طریق معرفی واحدهاي متقاضی تسهیالت کارفرمایی، واحدهاي کار، خود اشتغالی و تبصره  2896براي 
 .است
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 1391 -93: تعداد عضو حادثه دیده در افراد در اثر حوادث کل استان -4-1جدول 

 تعداد عضو حادثه دیده

1391 3400 

1392 3155 

1393 3000 

 361 سر

 55 گردن

 276 تنه

 1026 دستها

 427 پاها

 22 دستگاه تنفسی

 2 دستگاه گوارشی

 3 دستگاه گردش

 0 دستگاه عصبی

 43 سایر موارد

 785 اظهار نشده 

 .دلیل مغایرت جمع کل در جدول فوق با جمع حادثه دیدگان، امکان تعداد وقوع صدمات بیش از یک عضو در یک حادثه می باشد -1

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391 -93: دیدگان ناشی از کار بر حسب جنس و شهرستان تعداد حادثه -4-2جدول 

 مرد زن جمع  و سالشهرستان 

1391 3029 67 2962 

1392 2750 58 2692 

1393 2684 64 2620 

 140 8 148 اسالمشهر

 79 2 81 بهارستان

 210 11 221 پاکدشت

 129 6 135 پردیس

 12 0 12 پیشوا

 1177 14 1191 1 تهران

 27 1 28 دماوند

 164 4 168 رباط کریم

 161 2 163 ري

 0 0 0 شمیرانات

 175 6 181 شهریار

 115 2 117 2 فشافویه

 94 5 99 قدس

 20 0 20 قرچک

 73 3 76 مالرد

 44 0 44 ورامین

 .آمار شهر تهران، شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و اداره بازرسی کار می باشد -1

 .آمار مربوط به بخش فشافویه می باشداین  -2

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391 -93: هلب وضعیت تأتعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحس -4-3جدول 

 متأهل مجرد جمع  شرح

1391 3029 1072 1957 

1392 2750 1074 1676 

1393 2684 922 1762 
 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

 
 
 
 

 1391 -93: بر حسب نوع حادثهتعداد حادثه دیدگان ناشی از کار  -4-4جدول 

 شرح
سقوط 
 اشیاء

آتش 
 سوزي

 خفگی انفجار

 تماس با
 مواد شیمیایی 

 خطرناك

 گیرکردن 
 داخل یا بین

 اشیاء و ماشین 

مسمویت 
حاصل از 

 مواد شیمیایی

تماس با 
اجسام و 
 سطوح داغ

1391 347 43 34 32 11 717 4 35 

1392 308 49 18 22 13 603 0 35 

1393 280 42 23 13 13 645 1 36 
 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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  1391-93: تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار بر حسب نوع حادثه -4-4جدول ادامه 

 1جمع شرح
ریزش و ماندن 

 زیر آوار

برخورد با اشیاء 
 و تجهیزات

 جریان برق
سقوط کردن و 

 لغزیدن
 اظهارنشده سایر

1391 3074 79 501 91 1098 82 0 

1392 2814 79 502 118 1010 57 0 

1393 2752 64 594 87 900 54 0 
 .دلیل مغایرت جمع کل در جدول فوق با جمع حادثه دیدگان، امکان تعداد وقوع حادثه بیش از یک نوع براي یک حادثه می باشد -1

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 1391 -93: ناشی از کار برحسب علت وقوع حادثه تعداد حادثه دیدگان  -4-5جدول 

 1جمع شرح

عدم نظارت 
بر کارگاه 
توسط 
 کارفرما

عدم 
آموزش 
 کارگر

عدم تهیه و 
تحویل وسایل 

استحفاظی 
 فردي

دستگاه 
بدون حفاظ 
یا داراي 
 نقص فنی

سهل انگاري 
و بی 

احتیاطی 
 حادثه دیده

عدم استفاده از 
وسایل 

استحفاظی 
فردي توسط 

 کارگر

 اظهار
 نشده

1391 4653 1856 272 437 1205 770 113 0 

1392 4519 1884 291 338 1052 867 87 0 

1393 4692 1890 312 339 1134 925 92 0 
 .مغایرت جمع کل در جدول فوق با کل حادثه دیدگان، امکان تعداد وقوع رخدادي با بیش از یک علت براي یک حادثه می باشددلیل  -1

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391-93: ناشی از کار بر حسب نتیجه حادثه و شهرستان تعداد حادثه دیدگان -4-6جدول 

 فوت جمع شهرستان و سال
نقص 
 عضو

قطع 
 عضو

 سایر مسمویت جراحت سوختگی شکستگی
اظهار 
 نشده

1391 3311 404 185 346 1152 126 845 5 248 0 

1392 3004 375 148 302 1126 130 702 3 218 0 

1393 2944 357 132 294 1027 133 819 1 181 0 

 0 3 0 73 8 44 15 2 12 157 اسالمشهر

 0 3 0 34 6 35 11 5 7 101 بهارستان

 0 14 0 81 11 68 48 10 10 242 پاکدشت

 0 5 0 38 8 49 25 2 13 140 پردیس

 0 3 1 4 0 3 0 0 4 15 پیشوا

 0 85 0 299 58 504 80 55 249 1330 1 تهران

 0 0 0 12 0 13 1 1 2 29 ددماون

 0 6 0 68 8 57 23 9 6 177 مرباط کری

 0 32 0 46 9 51 16 8 10 172 ري

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 0 3 0 41 8 85 32 2 21 192 شهریار

 0 3 0 36 6 51 19 0 9 124 2 فشافویه

 0 15 0 29 4 23 8 25 5 109 قدس

 0 4 0 8 0 11 0 5 1 29 قرچک

 0 0 0 35 6 17 16 1 4 79 مالرد

 0 5 0 15 1 16 0 7 4 48 ورامین

 .شهر تهران، شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و اداره بازرسی کار می باشدآمار  -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391 -93: کار بر حسب گروه هاي سنیتعداد حادثه دیدگان ناشی از  -4-7جدول 

 جمع شرح
زیر 

 سال16
19-16  24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 

سال  50 
 به باال

اظهار 
 نشده

1391 3029 20 181 656 638 504 344 261 170 254 1 

1392 2750 21 197 584 608 451 301 215 150 223 0 

1393 2684 15 167 494 622 452 325 248 161 200 0 

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  1391 -93:  برحسب زمان حادثه  تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار  -4-8جدول 

 اظهار نشده شب عصر صبح جمع شرح

1391 3029 1440 1059 198 332 

1392 2724 1887 470 88 279 

1393 2663 1885 421 83 274 

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391  -93: کل استان) ت هاي تشخیص و حل اختالف دعاوي کارهیأ(آمار عملکرد مراجع حل اختالف   -4-9جدول 

 شرح فعالیت
دادخواست هاي 

 )جمع(واصله 

هاي  هیأتتعداد 
 تشخیص دعاوي کار

     آراي صادره در 
هاي تشخیص  هیأت

 )جمع(دعاوي کار 

در    سازشی  يآرا
هاي تشخیص  هیأت

 )جمع(دعاوي کار 

میانگین مدت زمان 
هاي  هیأترسیدگی در 

 تشخیص دعاوي کار

واحد                      
     شهرستان

 روز رأي رأي هیأت دادخواست

1391 74717 43 58058 21572 26 
1392 63874 43 53676 25262 24 

1393 64603 48 60903 30019 20.3 

 25 2808 3262 3 3839 اسالمشهر

 20 253 540 1 611 بهارستان

 16 1459 2246 2 2258 پاکدشت

 20 777 1323 1 1409 پردیس

 20 74 116 1 113 پیشوا

 27.4 16408 36200 23 37788 1تهران

 22 331 606 1 601 دماوند

 18 1377 1900 1 2208 رباط کریم

 25 1488 3240 3 3266 ري

 28 1677 4245 3 4497 شمیرانات

 22 564 2091 2 2538 شهریار

 20 1057 1169 1 1206 2فشافویه

 18 49 232 1 238 فیروزکوه

 15 280 1142 2 1158 قدس

 20 321 369 1 420 قرچک

 13 397 1083 1 1309 مالرد

 15 699 1139 1 1144 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1   
 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد  -2   
 اداره روابط کار -تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهراناداره کل : مأخذ    
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  1391 -93: کل استان) هاي تشخیص و حل اختالف دعاوي کار تهیأ(آمار عملکرد مراجع حل اختالف   -4-9جدول ادامه 

 شرح فعالیت

پرونده هاي واصله 
به هیأت حل 

اختالف دعاوي کار 
 )جمع(

تعداد هیأت هاي 
حل اختالف 
 دعاوي کار

آراي صادره در      
هیأت هاي حل 

اختالف دعاوي کار 
 )جمع(

سازشی در     يآرا
هیأت هاي حل اختالف 

 )جمع(دعاوي کار 

میانگین مدت زمان 
رسیدگی در هیأت هاي 
حل اختالف دعاوي 

 کار

واحد                                                          
     شهرستان

 روز رأي رأي هیأت دادخواست

1391 26033 24 23089 8351 32 
1392 23084 25 20792 7970 29 

1393 23975 29 20856 7613 26 

 33 531 937 1 1168 اسالمشهر

 33 58 102 1 143 بهارستان

 22 243 648 1 658 پاکدشت

 23 101 251 1 285 پردیس

 32 19 31 1 24 پیشوا

 31.8 4020 12867 12 15303 1تهران

 30 59 263 1 250 دماوند

 27 574 758 1 779 رباط کریم

 28 515 718 1 840 ري

 30 509 1552 1 1780 شمیرانات

 34 333 873 2 730 شهریار

 18 211 227 1 269 2فشافویه

 18 8 71 1 69 فیروزکوه

 28 47 388 1 414 قدس

 21 70 97 1 101 قرچک

 15 135 461 1 567 مالرد

 18 180 612 1 595 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1   
 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد  -2   
 اداره روابط کار -تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهراناداره کل : مأخذ    
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  1391 -93: کل استان) هاي تشخیص و حل اختالف دعاوي کار تهیأ(آمار عملکرد مراجع حل اختالف  -4-9جدول ادامه 

 1393 1392 1391 شرح فعالیت    

 124 210 87 بررسی و تایید آیین نامه هاي انضباط کار

 4354 3501 4262 تعداد دادخواست واصله از دیوان عدالت اداري

 2600 2261 3320 صادره از دیوان عدالت اداريتعداد دادنامه 

 2050 1487 2523 تعداد دادنامه رد دادخواست

 662 612 900 تعداد دادنامه نقض آراي مراجع حل اختالف دعاوي کار

 اداره روابط کار -تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهراناداره کل : مأخذ         
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 1391 -93: کار برحسب شهرستان بازرسی هاي انجام شده توسط بازرسانتعداد    -4-10جدول 

 تعداد بازرسی ادواري شهرستان و سال

1391 26119 

1392 33191 

1393 36029 

 1542 اسالمشهر

 1407 بهارستان

 2401 پاکدشت

 508 پردیس

 182 پیشوا

 17267 1 تهران

 373 دماوند

 1547 رباط کریم

 1906 ري

 459 شمیرانات

 1972 شهریار

 1514 2 فشافویه

 2025 قدس

 1115 قرچک

 1001 مالرد

 810 ورامین

 .آمار شهر تهران، شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و اداره بازرسی کار می باشد -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعاون،اداره کل : مأخذ
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 1391 -93: تعداد کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار بر حسب شهرستان  -4-11جدول 

 شهرستان و سال
تعداد  کل کمیته هاي حفاظت فنی و 

 )کمیته فعال و نیمه فعال(بهداشت کار 

کمیته هاي حفاظت شرکت در جلسات 
 فنی و بهداشت کار

1391 1977 1681 

1392 2454 2652 

1393 2459 1728 

 74 73 اسالمشهر

 64 50 بهارستان

 119 225 پاکدشت

 25 0 پردیس

 40 15 پیشوا

 729 996 1 تهران

 40 13 دماوند

 77 153 رباط کریم

 123 204 ري

 0 0 شمیرانات

 109 140 شهریار

 72 121 2 فشافویه

 101 154 قدس

 61 30 قرچک

 58 184 مالرد

 36 101 ورامین

 .آمار شهر تهران، شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و اداره بازرسی کار می باشد -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 بازرسی کاراداره  -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

 
 

 1391 -93: مکاتبات انجام شده توسط بازرسان کار برحسب شهرستان -4-12جدول 

 شهرستان و سال
 تعداد ابالغیه

 جهت رفع نواقص 

صدور اعالمیه قانون کار به کارگاه هاي 
 قانون کار 87ساختمانی در اجراي ماده 

1391 32972 236 

1392 44178 229 

1393 38828 272 

 0 1731 اسالمشهر

 0 1606 بهارستان

 0 2696 پاکدشت

 0 587 پردیس

 0 227 پیشوا

 216 18670 1 تهران

 0 610 دماوند

 0 1592 رباط کریم

 0 2166 ري

 3 575 شمیرانات

 1 2064 شهریار

 0 1659 2 فشافویه

 40 2393 قدس

 0 1181 قرچک

 11 1071 مالرد

 1 838 ورامین

 .آمار شهر تهران، شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و اداره بازرسی کار می باشد -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره بازرسی کار -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391 -93: گرفته در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تعداد بررسی هاي صورت  -4-13جدول 

 کل استان

درخواست هاي بررسی 
 شده در کمیته بدوي

درخواست هاي تایید شده 
 در کمیته بدوي

اعتراضات بررسی شده در 
 کمیته تجدید نظر

اعتراضات تایید شده در 
 کمیته تجدید نظر

 گروهی فردي گروهی فردي گروهی فردي گروهی فردي

1391 24090 172 20721 173 2807 75 1074 75 

1392 25188 184 25188 184 1451 78 1451 66 

1393 19380 169 34418 9940 987 51 2631 712 

 اداره بازرسی کار -و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون، کار: مأخذ
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 1391 -93: آمار عملکرد جاري سازمانهاي کارگري و کارفرمایی کل استان -4-14جدول 

 اختالف 1393 1392 1391 عنوان عملکرد  
درصد 
 تغییر

 توضیحات

 ستاد و اجرایی 17 137 933 796 705 تعداد تشکلهاي کارگري

 ستاد و اجرایی 12 13 121 108 90 تعداد تشکلهاي کارفرمایی

 ستاد و اجرایی 41 242 827 585 571 بررسی تقاضانامه تأسیس تشکلها و ارائه راهنمایی الزم 

بررسی مدارك و تکمیل پرونده تشکلهاي در شرف 
 تشکیل جهت طرح در مجمع عمومی مؤسس

 ستاد و اجرایی 31 156 658 502 536

بررسی پرونده و شرکت در مجامع عمومی مؤسس، 
 )به عنوان ناظر(تشکلها عادي و فوق العاده 

 ستاد و اجرایی 40 520 1829 1309 1550

بررسی مدارك و مصوبات مجامع عمومی مذکور در بند 
 تکمیل آنها و ارائه گزارش 3

 ستاد و اجرایی 40 520 1829 1309 1550

شرکت در سایر جلسات مربوط به تشکل ها جهت 
بررسی اعتراضات مجامع عمومی یا عملکرد مسئوالن 

 آنها و یا شرکت در جلسات توجیهی و ترویجی

 ستاد و اجرایی 31 96 407 311 274

تأسیس یا (ثبت و صدور مدارك شناسایی تشکلها  
 )تجدید انتخابات

 ستاد و اجرایی 36 180 676 496 470

تهیه و تنظیم آمار و اطالعات مربوط به تشکلها و ارائه 
 گزارش آماري

 اجراییستاد و  17 22 150 128 101

 ستاد و اجرایی 23 37 199 162 113 بررسی استعالمهاي مربوط به تشکلها و ارائه پاسخ کتبی

ارائه مشاوره و پاسخ به پرسشهاي مربوط به تشکلها  
 )حضوري یا تلفنی(

 ستاد و اجرایی 15 193 1443 1250 1267

 تشکالت کارگري و کارفرماییاداره  -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1391 -93: تعداد تشکلهاي کارگري و کارفرمایی کل استان -4-15جدول 

 درصد تغییر اختالف 1393 1392 1391 عنوان عملکرد  

 17 137 933 796 705 تعداد تشکلهاي کارگري

 12 13 121 108 90 تعداد تشکلهاي کارفرمایی

 اداره تشکالت کارگري و کارفرمایی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعاون،اداره کل : مأخذ

 
 

 
 
 

 1391 -93: تعداد تشکل هاي کارگري و کارفرمایی داراي اعتبار  -4-16جدول 

کل 
 استان

 جمع

شوراي 
اسالمی 

 کار

مجمع 
نماینده 
 کارگران

نماینده 
کارگران 

در 
 کارگاه

انجمن 
صنفی 
 کارگري

کانون 
انجمن 
صنفی 
 کارگري

انجمن 
صنفی 

 کارفرمایی

کانون 
انجمن 
صنفی 

 کارفرمایی

کانون 
شوراهاي 
اسالمی 

 کار

کانون کارگران 
 بازنشسته

 استان شهرستان

1391 790 222 1 391 70 4 88 2 1 10 1 

1392 898 236 1 422 114 5 105 3 1 10 1 

1393 1054 278 1 492 142 6 117 4 1 12 1 

 اداره تشکالت کارگري و کارفرمایی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

 

 
 

  1391 -93: عملکرد قانون بیمه بیکاري برحسب شهرستان -4-17جدول 

شهرستان و 
 سال

کل  
مقرري 

بگیران بیمه 
 بیکاري

برقراري 
مقرري 

بگیران بیمه 
 بیکاري

معرفی به 
سازمان 
تأمین 
 اجتماعی

معرفی به 
سازمان 

آموزش فنی 
 و حرفه اي

معرفی به 
نهضت 

 سوادآموزي

 انتقالی
قطع 
 مقرري

اشتغال 
 مجدد

1391 49803 65340 55946 8290 87 26059 29587 3003 

1392 46342 52961 52305 8786 173 21595 31626 3361 

1393 41292 48626 39353 5862 38 19328 31420 2896 

 215 1922 1140 0 645 2214 3338 3365 اسالمشهر

 53 975 155 0 22 488 1266 1404 بهارستان

 86 626 511 10 250 1236 1147 859 پاکدشت

 21 112 340 0 65 800 986 513 پردیس

 19 105 27 0 28 68 149 136 پیشوا

 1512 17617 12695 1 1542 22917 29265 23470 1 تهران

 50 562 260 1 83 335 425 439 دماوند

 98 788 505 7 109 1216 1109 901 رباط کریم

 187 2087 575 9 1140 2760 2022 2442 ري

 53 992 821 2 89 1159 1598 1054 شمیرانات

 231 2027 537 0 379 1346 2332 2336 شهریار

 17 80 403 0 13 627 501 115 2 فشافویه

 2 71 11 0 5 77 85 93 فیروزکوه

 116 1828 718 0 197 1700 1868 1844 قدس

 34 510 87 0 215 304 590 649 قرچک

 126 730 416 8 1012 1588 1435 1210 مالرد

 76 388 127 0 68 518 510 462 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاري -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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   1391 -93:تعداد برقراري مقرري بگیران بیمه بیکاري برحسب جنس و شهرستان -4-18جدول 

 مرد زن جمع  شهرستان و سال

1391 65340 14728 50612 

1392 52961 12727 40234 

1393 48626 14791 33835 

 2576 762 3338 اسالمشهر

 1193 73 1266 بهارستان

 881 266 1147 پاکدشت

 689 297 986 پردیس

 149 0 149 پیشوا

 18493 10772 29265 1 تهران

 295 130 425 دماوند

 806 303 1109 رباط کریم

 1847 175 2022 ري

 980 618 1598 شمیرانات

 1752 580 2332 شهریار

 497 4 501 2 فشافویه

 60 25 85 فیروزکوه

 1542 326 1868 قدس

 522 68 590 قرچک

 1109 326 1435 مالرد

 444 66 510 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاري -استان تهران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مأخذ
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

 
 
 
 

       1391 -93: تعداد برقراري مقرري بگیران بیمه بیکاري برحسب وضعیت تأهل، افراد تحت تکفل و شهرستان -4-19جدول 

 افراد تحت تکفل متأهل یا متکفل شهرستان و سال

1391 55283 76528 

1392 45320 57929 

1393 41328 49333 

 5169 2914 اسالمشهر

 1257 1223 بهارستان

 1357 1036 پاکدشت

 1384 854 پردیس

 0 149 پیشوا

 26539 24056 1 تهران

 620 361 دماوند

 864 1026 رباط کریم

 791 1950 ري

 452 1320 شمیرانات

 3672 2062 شهریار

 703 412 2 فشافویه

 116 72 فیروزکوه

 2586 1584 قدس

 769 560 قرچک

 2216 1298 مالرد

 838 451 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاري -کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعاون،اداره کل : مأخذ
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    1391 -93: تعداد برقراري مقرري بگیران بیمه بیکاري برحسب میزان مهارت و شهرستان -4-20جدول 

شهرستان و 
 سال

 استاد کار ماهر نیمه ماهر ساده  جمع  
متخصص 

 عالی
 اظهار نشده 

1391 65340 3843 15862 12786 649 478 31722 

1392 52961 1516 9681 8861 443 120 32340 

1393 48626 909 5412 12762 56 10 29477 

 55 0 27 3211 44 1 3338 اسالمشهر

 562 0 1 700 3 0 1266 بهارستان

 6 0 0 371 649 121 1147 پاکدشت

 24 0 2 71 888 1 986 پردیس

 149 0 0 0 0 0 149 پیشوا

 21073 5 22 5494 2348 323 29265 1 تهران

 30 0 0 6 389 0 425 دماوند

 1108 0 0 1 0 0 1109 رباط کریم

 2022 0 0 0 0 0 2022 ري

 861 1 0 95 600 41 1598 شمیرانات

 194 0 1 2114 22 1 2332 شهریار

 501 0 0 0 0 0 501 2 فشافویه

 0 0 1 84 0 0 85 فیروزکوه

 1101 0 0 424 340 3 1868 قدس

 456 1 1 60 39 33 590 قرچک

 1326 3 1 48 37 20 1435 مالرد

 9 0 0 83 53 365 510 ورامین

 .می باشد 1393ادغام اداره بلوارفردوس با میرزاي شیرازي از آذرماه آمار شهر تهران شامل ادارات شمالشرق، شمالغرب، شرق، جنوبغرب و  -1

 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -2

 اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاري -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

 
 
 
 

 1389 -93: تعداد معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی بر حسب جنس و شهرستان  -4-21جدول 

 مرد  زن  جمع  شهرستان و سال

1389 2881 215 2666 

1390 3572 217 3355 

1391 4892 318 4584 

1392 4506 288 4218 

1393 4146 226 3920 

 255 8 263 اسالمشهر

 .. .. .. بهارستان

 354 32 386 پاکدشت

 .. .. .. پردیس

 .. .. .. پیشوا

 1519 117 1636 تهران

 49 1 50 دماوند

 340 17 357 رباط کریم

 488 22 510 ري

 134 1 135 شمیرانات

 427 17 444 شهریار

 29 0 29 فیروزکوه

 136 9 145 قدس

 .. .. .. قرچک

 .. .. .. مالرد

 189 2 191 ورامین

 اداره کل پزشک قانونی استان تهران :مأخذ
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 1391-93: کل استان) کارگاهی(تعداد پرونده هاي کارگران نمونه مرحله مقدماتی مقایسه  -4-23جدول 

 درصد تغییر اختالف 1393 1392 1391 شرح

 539.7 367 435 68 123 کل استان

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1392-93: کل استان سهام ترجیحی کارگران واگذاريعملکرد  -4-22جدول

 1393 1392 عنوان

 2000000 2500000 تعداد سهام واگذار شده

 5 8 تعداد واحدهاي تولیدي

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی

 
 
 

 
 1391-93: برحسب شهرستان) کارگاهی(مقایسه تعداد کل کارگران نمونه مرحله مقدماتی   -4-24جدول 

 درصد تغییر اختالف 1393 1392 1391 شهرستان 

 56.2 974 2706 1732 2123 جمع استان

-16 81 97 216 اسالمشهر  16.5-  

 -39.1 -36 56 92 75 بهارستان

 116.3 121 225 104 10 پاکدشت

 ×× ×× - - - پردیس
 ×× ×× - - - پیشوا
 89.6 413 874 461 1090 تهران

 950 133 147 14 16 دماوند

 -71.6 -275 109 384 280 رباط کریم

 230.8 120 172 52 36 ري

 27 30 141 111 228 شمیرانات

 255.7 225 313 88 75 شهریار

 8.7 6 75 69 19 فیروزکوه

 ×× ×× 170 - - 1 فشافویه
 -32.4 -12 25 37 37 قدس

 ×× ×× 0 -   - قرچک
 53.5 53 152 99 14 مالرد

 -33.8 -54 106 160 27 ورامین
 .این آمار مربوط به بخش فشافویه می باشد -1

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ                   
 
 
 
 
 

 1391-93: کل استان) کارگاهی (تعداد گروه کار مرحله مقدماتی  مقایسه -4-25جدول 

 درصد تغییر اختالف 1393 1392 1391 شرح

 232.3 72 103 31 19 کل استان

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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 1392-93: تعداد بهداشت یاران کار  بر حسب مدرك تحصیلی کل استان -4-26جدول 

 شرح
 تعداد

 کارشناس کاردانی  دیپلم

1392 19 15 84 

1393 19 5 65 

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

 
 
 
 

 1392-93: کل استان فعالیت هاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی -4-27جدول 

 شرح

 جامعه هدف نوع فعالیت

کارگاه 
آموزشی 

پیشگیري از 
اعتیاد 

 )دوره(

کارگاه 
آموزشی 
مهارت 
زندگی 

 )دوره(

کارگاه 
آموزشی 
 بهدشت

یاران کار 
 )دوره(

همایش 
آموزشی 

 )مورد(

بروشور و 
پمفلت 
آموزشی 

 )موضوع(

خدمات 
مشاوره اي 

 )نفر(

فعالیت هاي 
جایگزین 

ورزشی و (
 )هنري

جامعه کار 
و تولید 

 )نفر(

بهداشت 
یاران کار 

 )نفر(

1392 17 1 10 -  8  -  - 1012 210 

1393 12 3 3 2 10 2542 0 88425 90 

 اداره امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ

 
 
 
 

 1391-93: عملکرد امور ورزشی کارگران کل استان -4-28جدول 

 سال

 تعداد
 رزشکارانو

 ارگر ثبت شدهک

تعداد خانوار کارگر 
استفاده کننده از 

 استراحتگاه و زائرسرا

رویدادهاي 
 انیهمگ

برگزاري 
کالسهاي 
 آموزشی

اعزام به 
مسابقات 
 کشوري

اجراي 
مسابقات 

 استانی

1391 1251 391 4 4 33 51 

1392 1267 473 4 5 4 60 

1393 1350 342 6 4 29 49 

 اداره امور ورزشی -کار و رفاه اجتماعی استان تهران اداره کل تعاون،: مأخذ
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دستگاههایی مانند اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران ، غرب تهران و شهرستانهاي استان تهران ، بیمه سالمت استان تهران ، صندوق      

کشوري ، صندوق بیمه روستائیان و عشایر ، و اداره کل بهزیستی استان تهران در راستاي حمایت از افراد در زمینه رفاه و تامین بازنشستگی 
 .اجتماعی  ارائه خدمات می دهند 

افزایش رفاه اجتماعی و رسیدن به اهداف سیاست هاي کلی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه هاي دولت تدبیر و امید براي  براي       
تها و کاهش فقر، انتظار می رود با استفاده از تمامی ظرفیت هاي ساختار حقوقی موجود در وزارتخانه با درایت ، تدبیر و علم براي تحقق ماموری

 :رسانید برنامه هاي مربوطه در چارچوب منشور کاري وزارتخانه ضمن انجام وظایف مربوطه با اولویت موارد ذیل را به انجام

 

 گسترش نظام بیمه اي و تامین سطح بیمه همگانی براي آحاد جامعه -
 حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهاي اجتماعی ، اقتصادي ، طبیعی و پیامدهاي آن -
 ایجاد انسجام کالن سیاست هاي رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی -
 شی از حوادث طبیعیگسترش بیمه هاي خاص جبران خسارت نا -
 استقرار نظام جامع اطالعات حوزه رفاه و تامین اجتماعی -
 هماهنگی بین حوزه هاي بیمه اي و امدادي با محوریت نظام بیمه اي -
 گسترش و نهادینه کردن مشارکت بخش غیر دولتی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی -
 

 : تعاریف و مفاهیم
 :بیمه شده

 .گر را دارد حق استفاده از مزایاي مندرج در قانون سازمان بیمه  عنوان حق بیمه، که با پرداخت مبالغی بهبیمه شده شخصی است 

 :مستمري بگیر
اي مربــوط، مســتمري دریافــت  صــندوق بیمــه/ کــه طبــق مقــررات ســازمان) ورثــه واجــد شــرایط(فــرد بازنشســته، از کــار افتــاده یــا بازمانــده 

 .  کند می

   :شده خاص بیمه
 .  گیرد ي است که مشمول بیمه اجباري نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار میفرد

 :بیمه شده اجباري
 .کند و مزد یا حقوق دریافت می کند بیمه شده اي که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می

 :بیمه شده اختیاري
قـانون تـأمین اجتمـاعی، بـه علتـی غیـر از علـل منـدرج در قـانون مـذکور از ردیـف بیمـه شـدگان اجبــاري               8تبصـره مـاده   کسـانی کـه طبـق    

 .توانند با انعقاد قرارداد، بیمه خود را به طور اختیاري ادامه دهند خارج شده یا می شوند، به موجب آئین نامه و مقررات مربوط می
 : بیمه شده حرف و مشاغل آزاد

بـه اسـتناد مجـوز    ) خـویش فرمـا  (تنهـایی   یـا خـود بـه   )کارفرمـا (اي است که براي انجـام حرفـه و شـغل مـورد نظـر بـا داشـتن کـارگر          دهبیمه ش
 .     اشتغال صادر شده از سوي مراجع صالحیتدار یا به تشخیص هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال دارد

 :بیمه شده بیکار
دون میــل و اراده خــود بیکــار شــده و آمــاده بــه کــار باشــد و در چــارچوب مقــررات قانونبیمــه بیکــاري از ســازمان  اي اســت کــه بــ بیمــه شــده

 .  کند تأمین اجتماعی مقرري بیکاري دریافت می
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 :بیمه شده راننده
ـ         به کلیه رانندگان وسایط حمل بار و مسـافر بـین شـهري کـه بـا دفترچـه       امین اجتمـاعی قـرار   هـاي کـار راننـدگی معتبـر کـه مشـمول قـانون ت

 .گردد گرفته باشند اطالق می
 ): بیمه شده صنایع دستی وابسته به فرش(بیمه شده بافنده

نامه از  اي است که به شغل بافندگی قالی، قالیچه، گلیم، گبه و صنایع دستی وابسته به آن مشغول بوده و داراي مجوز فعالیت یا معرفی بیمه شده
 .مراجع صالحیت دار باشد

 : شده توافقی هبیم
ــا شــخص حقــوقی ذیــربط (فــردي اســت کــه بــدون رابطــه مزدبگیــري   ــأمین ) بــر اســاس توافــق ســازمان ب تحــت پوشــش مقــررات ســازمان ت

 .گیرد اجتماعی قرار می
 : شده تبعی بیمه

 .توانند استفاده نمایند میشده اصلی از مزایاي مقرر در این قانون  ستی یا کفالت بیمهرخانواده یا اشخاصی هستند که به تبع سرپ

 : هبازنشست
 .شود مند می فردي است که با احراز شرایط  قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره

 : از کار افتاده
ایـن نـاتوانی ممکـن اسـت     . فرد شاغلی که بـه تشـخیص مراجـع صـالحیتدار،  تمـام یـا بخشـی از توانـایی کـار کـردن خـود را از دسـت بدهـد             

 .  یا غیر ناشی از کار باشد) نجام وظیفهحین ا(ناشی از کار 
 : متوفی

مسـتخدمی اســت کــه پــس از دوران اشــتغال و پــس از برقــراري حقــوق بازنشسـتگی فــوت شــده اســت و وراث قــانونی وي بــا داشــتن شــرایط    
 .قانونی حق دریافت حقوق وي را  برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت

 : کارگاه
 .کند به دستور کارفرما یا نماینده او درآنجا کار میشده  محلی است که بیمه

 : کارگزار بیمه
ــا شــرکت   ــرارداد ب ــا عقــد ق ــا حقــوقی اســت کــه ب ــت   هــا و صــندوق بیمــه شــخص حقیقــی ی ــال دریاف ــان و در قب ــت از آن ــه نیاب ــوط، ب اي مرب

 .کند الزحمه مشخص، بخشی از خدمات تعریف شده را ارائه می حق

 : بیمارستان
ش تلفیقـی یـک سـازمان اجتمـاعی و پزشـکی اسـت کـه بـا کـارکرد آن مراقبـت بهداشـتی کامـل درمـانی و  پیشـگیري بـراي                بیمارستان بخـ  

بیمارسـتان یـک مرکـز آمـوزش     . جمعیت عرضـه مـی شــود و خـدمات ســرپایی آن در بیــرون، بـه خـانواده و محیــط خانـه هــم مـی رسـد            
ــه    ــم هســت؛ ب ــاعی ه ــژوهش زیســتی اجتم ــان بهداشــت و پ ــه حــداقل داراي   کارکن ــومی ک ــر بیمارســتان واحــدي اســت عم  7تعبیــري دیگ

کلینیـک و اورژانـس بــوده و    هـاي بسـتري، پلـی    تخصـص جراحـی، داخلی،کودکـان و زنـان و زایمـان، بیهوشـی، رادیولـوژي، آزمایشـگاه و بخـش         
 .باشد محلی براي قبول موارد ارجاعی از مراکز بهداشتی و درمانی می

 : درمانگاه
درمـانی تحـت نظـر     –انی اطـالق مـی شـود کـه بـا مجـوز مراجـع ذیصـالح تأسـیس گردیـده و در آن خـدمات سـرپایی بهداشـتی              به واحد درم

 .شود پزشک ارائه می

 :درمانگاه عمومی
شود و در سازمان تأمین  می ارائهدرمانی سـرپایی و اورژانس در ساعات فعالیت  _بـه واحد درمـانی اطالق می شود کـه در آن خدمات بهداشـتی 

 .گردد را داشته باشد اطالق می) اطفال _زنان  _جراحی  _داخلی (طور قراردادي به درمانگاهی که فقط یکی از چهار تخصص پایه  اجتماعی به

 :درمانگاه تخصصی
کودکان، جراحی عمومی و زنان  ی داخلی، بر خدمات عمومی، خدمات درمانی سرپائی چهار رشته تخصص به واحدي اطالق می شود که در آن عالوه 

 .شود می ارائهو زایمان توسط متخصصین مربوطه 
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 ): مراکز جراحی محدود سرپائی(دي کلینیک 
 .گردد می ارائهبر خدمات تخصصی، خدمات جراحی محدود نیز به بیمارن  مراکز درمانی هستند که عالوه

 : مراکز پاراکلینیکی
توان به آزمایشگاه،  از جمله آنها می. کنند ر امر ارائه خدمات بهداشتی، تشخیص و درمان بیماریها فعالیت میشود که د به مراکزي گفته می

 .  اشاره کرد... داروخانه، رادیولوژي، فیزیوتراپی، رادیوتراپی و 
 :بیمار بستري

درمـان بسـتري و یـک تخـت بیمارسـتان را      شخصی است که بعنوان بیمـار در بیمارسـتان یـا مراکـز درمـانی بـه منظـور بررسـی، تشـخیص یـا           
 . ساعت بستري شده باشد تا به عنوان بیمار بستري محسوب گردد 6این فرد باید حداقل به مدت . کند اشغال می

 : بیمار سرپایی
 .شود شخصی است که از طریق تسهیالت بیمارستانی و یا درمانگاهی براي او خدمات تشخیصی، درمان یا پیشگیري انجام می

 : خت فعالت
ــات   . عبارتســت از تختــی کــه آمــاده بــراي پــذیرش بیمــار اســت  مفهــوم ایــن آمــادگی و دسترســی بیمــار بــه تخــت بیمارســتانی وجــود امکان

تخصصی، نیروي انسـانی، تجهیـزات، پـول و سـایر منـابع بـراي اسـتفاده بیمـار بـه منظـور اعـاده سـالمت،  تشـخیص بیمـاري و سـایر خـدمات                 
به عبـارت دیگـر تخـت فعـال بـه آن تعـداد تخـت هـاي ثابـت مصـوب بیمارسـتانی کـه بـر اسـاس اسـتاندارد                . تان استدر زمینه اهداف بیمارس

تخـت هـاي فعـال شـامل تخـت هـاي       . (داراي امکانات تشخیص، درمـان، پشـتیبانی، خـدماتی و پرسـنلی آمـاده بسـتري کـردن بیمـاران باشـد         
 ).ي موقت و استراحت در بخش اورژانس نمی شوداتاق معاینه، اتاق عمل، ریکاوري،  فیزیوتراپی،  بستر

 ): بیماربستري(تخت روز فعال 
هاي اشـغال شـده یـا اشـغال نشـده بیمارسـتانی کـه قابـل اسـتفاده بـراي بیمـاران بسـتري در هـر روز مـی باشـد؛  تخـت روز کـل                   تعداد تخت

 .دوره معینعبارتست از مجموع تخت روز فعال براي تمام روزهاي یک ) بیمار بستري(فعال 

 : تخت روز اشغالی
هایی که در طول یک روز توسـط بیمـاران اشـغال شـده باشـد؛ تخـت روز کـل اشـغالی عبارتسـت از تعـداد تخـت هـایی کـه توسـط                تعداد تخت

 .بیماران براي تمام روزهاي یک دوره معین اشغال شده باشد

 ): درصد تخت روز اشغالی(درصد اشغال تخت 
شــود  هـاي اشــغالی کــه بصــورت نسـبتی از تخــت روز اشــغالی بـه تخــت روز فعــال در یــک دوره معـین اطــالق مــی     تخــتعبارتسـت از میــزان  

 .آید ضرب شود درصد اشغال تخت بدست می 100چنانچه این نسبت در عدد 

 : فاصله چرخش یا بازگردانی تخت
) و یــا ســاعت(بـراي هــر تخــت بـر حســب روز   دهنـده متوســط فاصــله بـین تــرخیص یــک بیمــار و پـذیرش بیمــار بعــدي     ایـن شــاخص نشــان 

 .ماند عبارت دیگر مدتی است که یک تخت در فاصله بین دو پذیرش خالی می به. باشد می

 : نسبت چرخش تخت
ایـن میـزان تعـداد    . کننـد  عبارتست از تعداد دفعاتی کـه بیمـاران بسـتري از یـک تخـت بسـتري بیمارسـتانی در یـک دوره معـین اسـتفاده مـی           

 .دهد لی شدن تخت را در یک دوره معین نشان میاشغال و خا

 :شده بیمه ایرانیان بیمه
 . گیرد بیمه شده تبعه ایران است که در قالب طرح بیمه ایرانیان، تحت پوشش سازمان بیمه سالمت ایران قرار می

 :هاي خاص بیمه شده بیماري
 .هموفیلی، پیوند کلیه و دیالیزي باشد، MSسمی، هاي خاص شامل تاال اي که داراي یک یا چند مورد از بیماري بیمه شده

 :صندوق کارکنان دولتشده  بیمه
ــرادي کــه مشــمول قــانون اســتخدام کشــوري مــی   ــز    تمــامی اف ــه صــندوق بازنشســتگی کشــوري واری ــان ب باشــند و کســورات بازنشســتگی آن

 .گردند بیمه سالمت ایران برخوردار می گردد و عائله تحت تکفل آنان در قالب این صندوق از مزایاي بیمه درمان سازمان می
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 :فرما صندوق خویششده  بیمه
اي ســازمان بیمــه ســالمت ایــران،  هــاي بیمــه اي کــه از هیچیــک از صــندوق تمــامی صــاحبان حــرف و مشــاغل آزاد و متقاضــیان پوشــش بیمــه

ــه پرداخــت     ــوده و رأســاً نســبت ب ــداد برخــوردار نب ــه ام ــاعی، نیروهــاي مســلح و کمیت ــأمین اجتم ــدام درصــد حــق ســرانه مصــوب   100ت اق
 . گردند فرما تلقی می عنوان خویش نمایند و با دریافت دفترچه به می

 : صندوق روستائیان شده بیمه
آن دسـته از سـاکنین شـهرهاي بـا جمعیـت کمتـر از بیسـت هـزار نفـر و روسـتائیان و عشـایر، کـه بـا پرداخـت               شده روستاییان عبارتند از  بیمه

ــود   ــراي خ ــه، ب ــی   هزین ــت م ــانی دریاف ــدمات درم ــه خ ــل، دفترچــه بیم ــت تکف ــراد تح ــه   و اف ــدمات بیم ــتفاده از خ ــد و مشــمول اس اي  نماین
 .گردند می

 : صندوق سایر اقشارشده  بیمه
گـزار خـود نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد بـا سـازمان بیمـه سـالمت ایـران یـا اداره کـل تابعـه اقـدام نمـوده و دفترچـه                   هایی که از طریق بیمه گروه

اســالمی ، انقــالب  دیشــه ادیــبنســتاد آزادگــان، شــوند ماننــد  شــدگان صــندوق ســایر اقشــار تلقــی مــی عنــوان بیمــه بیمــه دریافــت نماینــد بــه
ــ بنیاد ــازان، س ــتیازمان بهزجانب ــالب،  ،یس ــانیون، ط ــجوروح ــتی ان،یدانش ــمولمددجویان بهزیس ــرح ن نیمش ــط ــازمان  انسان يروی ــاي س ی،اعض

 ).، اشاره نمود ...و  نظام پزشکی

 : معلول
ــا      ــره و ی ــا عناصــر تشــریحی، داراي محــدودیت عملکــرد زنــدگی روزم ــک ی ــه علــت اخــتالل در ســطح عملکــرد فیزیولوژی فــردي اســت کــه ب

 .عی باشدمحرومیت اجتما

 :معلول تحت پوشش
ــر مســتمر پیشــگیري، توانبخشــی،     ــا غی ــی از خــدمات مســتمر ی ــده حــداقل یک ــه پــس از تشــکیل پرون ــولی ک ــازي   معل ــایتی و توانمندس حم

 .گردد سازمان بهزیستی برخوردار می

 :اختالالت ذهنی
یعنـی هـوش فـرد تقریبـاً کمتـر از      (تـر از حـد متوسـط     میـزان قابـل تـوجهی پـایین     شـود کـه در آن کـارکرد ذهنـی بـه       به اختالالتی گفته می 

 .هاي انطباقی همراه است ها و اختالالتی در مهارت سالگی بوده و با کاستی 18و شروع پیش از )   70

 :حرکتی -اختالالت جسمی
دهـد و مشـکالت حرکتـی و     شود کـه در سیسـتم عصـبی، عضـالنی و اسـکلتی بـا علـل مـادرزادي و یـا اکتسـابی رخ مـی            میبه اختالالتی گفته 

هـا، تنـه و سـتون فقـرات موجـب محـدودیت در انجـام         دنبـال فقـدان یـا عـدم کـارآیی در سـاختار تشـریحی انـدام         پسچرال ناشی از اختالل بـه 
 .گردد هاي زندگی می فعالیت

 : فتاراختالالت صوت و گ
شـود کـه ناشـی از نقـص در یـک یـا چنـد بخـش از سیسـتم اعصـاب مرکـزي وابسـته بـه گفتـار و زبـان و یـا یکـی از                   به اختالالتـی گفتـه مـی   

 .دنبال خواهد داشت هاي روزمره زندگی را به هاي گفتاري بوده و محدودیت در برقراري ارتباط و فعالیت اندام
 : اختالالت بینایی

شـود کـه در سـاختار تشـریحی و یـا عملکـرد فیزیولوژیـک چشـم ایجـاد شـده و مشـکالتی ناشـی از حـدت بینـایی و                مـی بـه اختالالتـی گفتـه    
 .شود هاي روزانه زندگی می میدان بینایی باعث محدودیت در انجام فعالیت

 :اختالالت شنوایی
ی را در برقـراري ارتبـاط بـا محـیط، یــادگیري و     مشـکالت   دنبــال آن، شـود کــه در سیسـتم شـنوایی ایجـاد شـده و بـه       بـه اختالالتـی گفتـه مـی     

 .شود هاي روزمره زندگی می نماید و موجب محدودیت در فعالیت کارگیري گفتار و زبان ایجاد می به

 :ختالالت اعصاب و روانا
ــه  ــا شــناختی اطــالق مــی  _هرگونــه نقــص عملکــرد رفتــاري  اخــتالالت اعصــاب و روان ب ــا شــ گــردد کــه در وضــعیت روان هیجــانی ی ناختی ی

توانـد ناشـی از عوامـل اجتمـاعی،      ایـن اخـتالالت مـی   . نمایـد و موجـب محـدودیت عملکـرد اجتمـاعی و شـغلی فـرد گـردد         رفتاري فرد بروز می
 .روانشناختی، بیوشیمیائی، ژنتیک و یا سایر عوامل نظیر عفونت و یا تروما باشد
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 : اختالالت نافذ رشد
ــدین اخــتال   ــذ رشــد شــامل چن ــه اخــتالالت ناف ــان و   ب ــه، رشــد نابهنجــار زب ــامالت اجتمــاعی دوطرف ــأخیر و اخــتالل در تع ــا مشخصــات ت ل ب

اخـتالل در خـود مانـدگی    : پـنج اخـتالل نافـذ رشـد عبارتنـد از      DSM-IV-TRبنـدي   بـر اسـاس طبقـه   . باشـند  محدودیت ذخایر رفتاري مـی 
 ).NOS(تالل نافذ رشد نامعین ، اختالل رت، اختالل فروپاشنده دوران کودکی، اختالل آسپرگر و اخ)اوتیسم(

 : سالمند معلول
 .باشند گفته می شود که داراي یک یا چند اختالل پیش سال و بیشتر گفته می 60به افراد 

 : معلول حسی
 .معلولی که داراي اختالل متوسط، شدید یا عمیق در شنوایی یا بینایی است

 : معلول ضایعه نخاعی
در نخـاع دچـار تغییـر دائمـی یـا موقـت در عملکـرد طبیعـی حرکـت، حـس و یـا سیسـتم عصـبی خودکـار               معلولی که به علت آسیب یا ضایعه 

 .شده است

 : مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل
ــیم ســیار توانبخشــی، خــدمات درمــانی، آموزشــی و توانبخشــی را مطــابق دســتورالعمل    ــا اعــزام ت هــاي موجــود ســازمان  مرکــزي اســت کــه ب

   .نماید می ارائهحرکتی و سالمندان، در منزل ایشان  _اعصاب و روان، جسمی _چار اختالالت ذهنی به افراد د  بهزیستی،

 :روزي مرکز توانبخشی، مراقبتی و نگهداري شبانه
ــدی  ــا م ــر دولتــی کــه در آن خــدمات مراقبتــی و توانبخشــی، مطــابق دســتورالعمل   رمرکــزي اســت ب ــا غی ــازمان  یت دولتــی ی هــاي موجــود س

) ســاعته 24(روزي  صــورت شــبانه حرکتــی و ســالمندان بــه_شــناختی، اعصــاب و روان، جســمی _راد دچــار اخــتالالت ذهنــی بهزیســتی بــه افــ
 .شود میارائه 

 : مرکز توانبخشی و آموزشی روزانه
ــدیر  ــا م ــر دولتــی کــه در آن خــدمات آموزشــی و توانبخشــی، مطــابق دســتورالعمل  مرکــزي اســت ب ــا غی ــازمان  یت دولتــی ی هــاي موجــود س

سـاعت   6حـداقل  (صـورت روزانـه    حرکتـی و سـالمندان بـه    _شـناختی، اعصـاب و روان، جسـمی     _ستی به افـراد دچـار اخـتالالت ذهنـی     بهزی
 .شود می ارائه) در روز

 : مرکز جامع خدمات توانبخشی
ا مطـــابق روزي و توانبخشـــی ر مرکـــزي اســـت کـــه در آن بـــیش از دو نـــوع فعالیـــت اعـــم از توانبخشـــی، مراقبتـــی و نگهـــداري شـــبانه  

ــراد دچــار اخــتالالت ذهنــی    دســتورالعمل ــه اف ــازمان بهزیســتی ب ــالمندان، در  _اعصــاب و روان، جســمی  _هــاي موجــود در س حرکتــی و س
 .نماید منزل ایشان ارائه می

 :بیمار روانی مزمن
روانـی سـابقه بسـتري شـدن در     سـال ادامـه داشـته و یـا بـه دلیـل بیمـاري         2معلولی که عالئم بالینی مشخص بیمـاري وي بـه مـدت حـداقل     

بیمارستان را به مدت بیش از یـک بـار در طـی دو سـال گذشـته داشـته باشـد و از نظـر عملکـرد اجتمـاعی، شـغلی و یـا هـر دو دچـار مشـکل                
 .است

 ):CBR)Community Based Rehabilitationتوانبخشی مبتنی بر جامعه
ــا برنامــه  ــر و  هــاي توســعه همگــانی جامعــه در جهــت توانبخشــی، برابرســازي فرصــت  مجموعــه اقــداماتی اســت کــه همگــام ب هــا، کــاهش فق

هـاي افـراد معلـول جامعـه و سـایر       هـا،  تشـکل   هـاي مشـترك افـراد معلـول، خـانواده آن      از طریـق تـالش   فراگیرسازي اجتمـاعی افـراد معلـول،    
هـاي سـالمت،آموزش،    شـود و خـدماتی را در زمینـه    اجـرا مـی  ... یـر دولتـی، آموزشـی، شـغلی، اجتمـاعی و      رسـانی دولتـی و غ   مؤسسات خدمات

 .نماید می ارائهامرار معاش، امور اجتماعی و توانمندسازي 

 :CBRمعلوالن شناسایی شده در برنامه 
، ذهنـی، روانـی مـزمن و صـرع بـوده و از طریـق       شـنوایی و گفتـاري، جسـمی حرکتـی     افرادي که دچار یک یا چنـد مـورد از اخـتالالت بینـایی،     

هــاي ســالمت، آمــوزش، امــرار معــاش، امــور  در زمینــه CBRشــوند تــا از خــدمات  مراجعــه خانــه بــه خانــه شناســایی و تشــکیل پرونــده مــی 
 .اجتماعی و توانمندسازي برخوردار شوند

 : کاشت حلزون
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کنـد، لـذا بـا الکترودگـذاري در داخـل       هـا را تـأمین نمـی    ز شـنوایی آن اقدامی است جهت کودکان بـا اخـتالل شـنوایی عمیـق کـه سـمعک نیـا       
 .گردد میزان قابل توجهی مرتفع می حلزون از طریق جراحی و توانبخشی بعد از آن، مشکل شنوایی کودك به 

 : توانبخشی اجتماعی
 .شود گیرد گفته می م میبه مجموعه اقدامات و خدماتی که جهت افزایش سازگاري و تعامالت اجتماعی فرد معلول انجا

 : گروه همیار زنان سرپرست خانوار
گروهـی از زنـان سرپرســت خـانوار نیازمنــد تحـت پوشــش کـه بــا حمایـت سـازمان بهزیســتی، بـه منظــور دسـتیابی بــه اسـتقالل وخودکفــایی           

 .کنند هاي گروهی در راستاي توانمندسازي خود فعالیت می اقتصادي و اجتماعی و استفاده از قابلیت
 :کودك خیابانی

 .که در شهرهاي بزرگ براي ادامه بقاء خود مجبور به زندگی یا کار در خیابان است) اعم از دختر و پسر(سال  18فرد زیر 

 :خانه سالمت دختران
هـاي خـانوادگی و اجتمـاعی را تحـت پوشـش       مرکزي که طبق وظـایف قـانونی محولـه، دختـران در معـرض آسـیب اجتمـاعی و فاقـد حمایـت          

ــه خــدمات زمینــهقــرا ــأمین حــداقل نیازهــاي    ر داده و از طریــق ارائ ــا را در ت هــاي کســب اســتقالل اقتصــادي اجتمــاعی را فــراهم آورده و آنه
 . نماید هاي اجتماعی یاري می اقتصادي و جلوگیري از ابتالء به آسیب

 ): مرکز اورژانس اجتماعی(هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی  مرکز مداخله در بحران
منظـور جلـوگیري از    دیـده بـه   کزي است که با هدف ارایـه خـدمات تخصصـی و فـوري الزم بـه افـراد در معـرض آسـیب اجتمـاعی یـا آسـیب           مر

 .نماید انحراف یا انحراف مجدد آنان فعالیت می
خدمات سیار اجتماعی، (اجتماعی ، تیم سیار)123(برنامه اورژانس اجتماعی تلفیقی از چهار فعالیت مداخله در بحران، خط تلفن اورژانس اجتماعی 

موقع بودن و در دسترس بودن خدمات اجتماعی مد نظر قرار گرفته است تا از  در این برنامه تخصصی بودن، به. است) پایگاه خدمات اجتماعی
ماعی فعال جایگزین خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد مددکاري اجتارائه  طریق

 .رویکرد غیر فعال شود
 : دختر فراري یا در معرض آسیب

 .آن دسته از دختران که به دالیل عدیده  از خانواده منفک و در اجتماع سرگردان بوده و رغبتی براي بازگشت به خانواده ندارد     

 : کلینیک مددکاري اجتماعی
مجـوز، طبــق ضــوابط و مقــررات و تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی تأســیس و در  مرکـزي کــه توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقــوقی بــا اخــذ  

 .کند هاي اجتماعی به متقاضیان، خدمات ارائه می راستاي توانمندسازي، رفع مشکالت و پیشگیري از آسیب
 ): خانواده جایگزین(شبه خانواده 

) بـا حکـم قضـائی امـین موقـت     (تی را بـه صـورت موقـت    اي که سرپرستی، مراقبت و پـرورش کـودك تحـت سرپرسـتی سـازمان بهزیسـ       خانواده
 .گیرد برعهده می

 : فرد آسیب دیده اجتماعی
هـاي   هـاي زنـدگی، ضـعف در بکـارگیري شـیوه      فردي که رفتار وي  به دلیـل فشـارهاي شـدید اجتمـاعی و اقتصـادي، نقـص یـا فقـدان مهـارت         

 .مسیر زندگی مناسب خارج شده است اي و نظایر آن  با هنجارهاي اجتماعی مغایرت داشته و از مقابله
 : فرد در معرض آسیب اجتماعی

اي و  هـاي مقابلـه   هـاي زنـدگی، ضـعف در بکـارگیري شـیوه      دلیل فشـارهاي شـدید اجتمـاعی و اقتصـادي، نقـص یـا فقـدان مهـارت         فردي که به
اجتمـاعی در او وجـود دارد و ممکـن اسـت از     نظایر آن در سازگاري با جامعـه دچـار مشـکل شـده و احتمـال بـروز رفتـار بـرخالف هنجارهـاي          

 .مسیر زندگی مناسب خارج شود
 ): TS ( فرد مبتال به اختالل هویت جنسی

فردي که بـه طـور مسـتمر و پایـدار از جنسـیت بیولوژیـک خـود ناراضـی اسـت و از نظـر روانـی تمایـل یـا اصـرار بـر متعلـق بـودن بـه جـنس                    
 .مقابل را دارد

 :کمک هزینه تحصیلی
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صـورت ماهیانـه بـه مـددجویان یـا اعضـاء خـانواده آنـان کـه در مقـاطع ابتـدایی،             شـود کـه در زمـان تحصـیل بـه       اي اطالق مـی  ک هزینهبه کم 
 .شود باشند پرداخت می دانشگاهی مشغول به تحصیل می راهنمایی، دبیرستان و پیش

  : کمک هزینه دانشجویی
باشـند بـه    رزنـدان آنهـا کـه در مقـاطع مختلـف دانشـگاهی مشـغول بـه تحصـیل مـی          شود کـه بـه مـددجویان یـا ف     اي اطالق می به کمک هزینه
 .شود برابر مقررات پرداخت می) کمک هزینه ماهیانه، کمک هزینه شهریه(اشکال مختلف 

 ): کمک مالی مستمر(حمایت مستمر 
صــورت ماهانــه  ضــوابط مربوطــه بــه کمکــی کــه بــه صــورت نقــدي بــه خانوارهــاي نیازمنــد یــا معلــولین نیازمنــد بــا نظــر کارشناســی و طبــق  

 . شود پرداخت می

 :توانمندسازي
توانمندسازیممکن است یک فرایند . گیري و تبدیل تصمیمات به کنش و نتایج مورد انتظار است ها در تصمیم فرایند افزایش ظرفیت افراد و گروه 

هاي خود را ابراز داشته و  توانند نیازها و نگرانی هاي اجتماعی می روهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، روانی و سیاسی باشد که از طریق آن، افراد و گ
گیري، راهکارهایی را مطرح و براي برآورده ساختن نیازهاي خود به اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و  براي مشارکت فعال در روند تصمیم

جانبه که ضمن تأکید بر کرامت انسانی افراد، به آنان در راستاي سیاسی دست بزنند، توانمندسازي فرایندي است هدفمند با رویکرد چند 
نماید تا با حفظ کنترل مبنی بر انتخابها  ها و تأمین نیازهاي متعارف خویش کمک می ها، پذیرش مسئولیت قادرسازي و دستیابی به منابع و فرصت

 .و محیط خویش، کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهد

 ): TC ( مرکز اجتماع درمان مدار
) تـرك جسـمی  (زدایـی   روزي بـراي بـازتوانی معتـادانی کـه مایلنـد درمانشـان را بعـد از مرحلـه سـم          مکانی است جهـت اقامـت روزانـه و شـبانه    

 .ادامه دهند

 ):شبه خانواده(خانواده جایگزین 
 .گیرد بر عهده می) موقتبا حکم قضایی امین (صورت موقت  اي که سرپرستی از کودك تحت سرپرستی سازمان را به خانواده

 :خدمات حمایتی مددجویان
 .گردد شود، اطالق می اي و مالی که به مددجویان ارائه می هاي مددکاري، مشاوره به حمایت 

 : حمایت اجتماعی
منظور ارتقاء   بههاي فردي و تقویت حمایت ادراك شده از سوي فرد زمینه توسعه ساختارهاي حمایتی  فرایندي که طی آن ضمن افزایش توانمندي

 .گردد عملکرد فردي و اجتماعی فراهم می

 : آموزش پیش از ازدواج
هاي فردي و اجتمـاعی اعضـاء خـانواده طراحـی      هایی که با هدف توانمندسازي افراد در انتخاب صحیح همسر، پیشگیري از آسیب مجموعه آموزش

 .شده است
 : آموزش زندگی خانوادگی

پـذیري در   پاسخ به نیاز افراد به مواجهه با مشکالت زندگی مشترك و مدیریت درست در ارتباطات خانوادگی و آموزشهایی که در  مجموعه آموزش
 .سراسر عمر طراحی شده است

 :هاي زندگی آموزش مهارت
 .اجه شودهاي زندگی با کفایت و موفقیت مو سازند که با چالش هاي فردي و اجتماعی که افراد را قادر می اي از مهارت مجموعه
 : هاي اجتماعی آسیب

 پـذیري افـراد شـده و        اي کـه مـانع تطبیـق    گونـه  شـوند بـه   مـی ) ناهنجـاري (هـاي اجتمـاعی    کـه باعـث نابسـامانی   ) مثـل فقـر  (عوامل اجتمـاعی  
ــی   ــزایش م ــج را اف ــزان رن ــد می ــر، . دهن ــارت دیگ ــه عب ــارکرد      ب ــی از کژک ــه ناش ــتند ک ــاعی هس ــائل اجتم ــاعی آن دســته از مس  آســیب اجتم
)Dysfunction (شوند هاي روانی و جسمانی اعضاء جامعه می ساختارهاي اجتماعی بوده و باعث آسیب. 

 ): آمبلیوپی(تنبلی چشم 
 اکتسـابی بینــایی یکطرفـه و گــاه دوطرفـه اســت کـه پـس از رفــع هرگونـه عیــب انکسـاري و ضــایعه          آمبلیـوپی یـا تنبلــی چشـم یــک اخـتالل      
 .ماند ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می 
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 : مرکز مشاوره ژنتیک
ن بهزیسـتی  مرکزي است که در آن خدمات مشاوره ژنتیک با حضور پزشک متخصص یا پزشک عمومی که دوره آموزشـی مشـاوره ژنتیـک سـازما    

دهد  هاي معتبر و مورد تأیید ارجاع می شود و در صورت نیاز به انجام آزمایشات تخصصی، مراجعین را به  آزمایشگاه کشور را گذرانیده است ارائه می
 .گردد ارائههاي الزم و نهایی  توسط مشاور ژنتیک مرکز به مراجعین  تا پس از آماده شدن جواب آزمایشات درخواستی، توصیه

 : غربالگري
) احتمـاالً (بیمار از گروه ) احتماالً(آزمونی سریع و قابل پذیرش توسط فرد غربال شده که حساسیت و ویژگی تعریف شده مطلوب جهت تمایز گروه 

 .دیگرهاي  هاي عملی و سریع معاینه و یا روش سالم را دارا باشد یا جستجوي بیماري یا نقیصه در اشخاص به ظاهر سالم بوسیله آزمون
 :پیشگیري از اعتیاد

شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاهگاهی، سوء مصـرف، و   پیشگیري از اعتیاد به معناي پیشگیري اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد، 
که گرایش بـه مصـرف    به کسانیاند  معناي آن است که از تبدیل کسانی که هرگز مصرف نکرده  عبارت دیگر پیشگیري از اعتیاد به به. وابستگی است

کننـدگان گاهگـاهی، و از تبـدیل ایـن افـراد بـه سـوء         کنندگان آزمایشی، و از تبـدیل ایـن افـراد بـه مصـرف      دارند، و از تبدیل این افراد به مصرف
 .کنندگان، و از تبدیل این افراد به معتادان یا افراد وابسته به مواد جلوگیري شود مصرف

 : مرکز مشاوره حضوري
اجتماعی و یا ارتقاء سطح زندگی و توانمندي مراجعین، به صـورت حضـوري، خـدمات     _مرکزي است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روانی

 .کند اي و روانشناختی ارائه می مشاوره
 :مرکز مشاوره تلفنی

صـورت تلفنـی،    گی و توانمنـدي تمـاس گیرنـدگان، بـه    اجتماعی و یا ارتقاء سطح زنـد  _مرکزي است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روانی
 .کند اي و روانشناختی ارائه می خدمات مشاوره

 : مرکز درمان و بازتوانی سرپایی
 .شود مرکزي است که در آن، خدمات درمانی دارویی و غیر دارویی به معتادان خود معرف توسط تیم درمانگر متخصص به صورت سرپایی ارائه می

 :سالمت روانگروه همیار 
گروهی است که با راهنمایی کارشناسان سازمان بهزیستی به صورت داوطلبانه براي بهبود وضعیت سالمت روان خود و دیگران در محل و یـا شـهر   

شـکالت،  بندي نیازهاي محل، کمک بـه رفـع م   ها شامل شناسایی و ارتباط با معتمدین محل، نیازسنجی و اولویت این فعالیت. کند خود فعالیت می
 .هاي مرتبط با سالمت روان در محله و شهر است بهبود روابط اجتماعی و سایر فعالیت

 ): shelter(مرکز سرپناه شبانه
 .کند خانمان به منظور کاهش آسیب فعالیت می مرکزي است که در آن براي اسکان موقت و یا شبانه معتادان داراي رفتار پرخطر و بی

 : )DIC(مرکز گذري کاهش آسیب 
 .شود مکانی است که درآن، به معتادان با رفتار پرخطر، خدمات کاهش آسیب ارائه می

 : تیم اجتماع محور پیشگیري از اعتیاد
هـاي آموزشـی اعـم از     هاي کار و یا محـیط  هاي روستایی و شهري، محیط هاي کوچک محلی در محله افرادي که به صورت داوطلبانه در قالب گروه

 .باشند ها می نمایند و خود عضوي از این محیط یا دانشگاه در زمینه پیشگیري از اعتیاد فعالیت میمهدکودك، مدرسه و 
 :خدمات کاهش آسیب اعتیاد

دهنـد،   اجتماعی ناشی از اعتیاد به معتادانی که به مصرف مواد ادامه مـی  _آموزشی است که به منظور کاهش عوارض بهداشتی _خدمات بهداشتی
 .  شود ارائه می

 : ایگاه سالمت اجتماعیپ
هـاي عمـده آن، آمـوزش،     شود و فعالیت یم اجتماعی توسط نیروهاي داوطلب محلی اداره _مکانی است که به منظور بهبود وضعیت سالمت روانی 

 .اجتماعی است _رسانی، آگاه سازي و شناسایی و جذب منابع محلی در زمینه ارتقاء سالمت روانی اطالع
 ) : TC( مرکز اجتماع درمان مدار 

ادامـه  ) ترك جسمی ( براي بازتوانی معتادانی که مایل هستند درمانشان را بعد از مرحله سم زدایی مکانی است جهت اقامت روزانه و شبانه روزي 
 .دهند
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 :گزیده اطالعات

نفر بیمه شده  4327190بیمه شده اصلی و  3018185نفر را تحت پوشش بیمه داشته که   8565781،  1393سازمان تامین اجتماعی در سال    
نفر  366785مستمري بگیر ،  544681از تعداد . در صد بیمه شدگان توسط کار فرمایان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند  79.4.تبعی می باشند 

 . بازنشسته شده اند 
بیمه همگانی بهه ترتیب ب از این تعداد نفر می باشد که 3456984در اداره کل بیمه سالمت استان تهران  1393تعداد بیمه شدگان در سال 

نفرمی  156828و 365847،263067،  964666،  1706576برابر با تعداد  ارــــان وسایر اقشـــسالمت ، کارکنان دولت ، بیمه ایرانیان ، روستائی
 .باشد 

 .نفر به افتخار بازنشستگی نائآلمده اند  222101نفر می باشد که  295489بازنشستگی کشوري در استان تهران  وق تعداد حقوق بگیران از صند
 .خانوار از روستاییان و عشایر استان می باشد  19623خانوار در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه شده اند که  23827

دیگراقدامات اشاره در سطح استان و مددجو 28370ومعلول 122399از جمله فعالیت هاي اداره کل بهزیستی استان تهران می توان  به حمایت از 
 .نمود
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 1389 -93:استان تهران  کل تامین اجتماعیه تعداد بیمه شدگان و مستمري بگیران ادار -5-1جدول 
تحت  شدهبیمه  مستمري بگیر

 سال پوشش
 جمع اصلی تبعی جمع اصلی تبعی

134590 128255 262845 3689699 2470640 6160339 6423184 1389 

463974 530972 994946 3946367 2646180 6592547 7587493 1390 

491305 569257 1060562 4089748 2788269 6878017 7938579 1391 

501128 613179 1114307 4220502 2912487 7132989 8247296 1392 

519952 660454 1180406 4327190 3058185 7385375 8565781 1393 
 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی _سازمان تأمین اجتماعی :مأخذ

 

 
 

 1389 -93:بر حسب نوع مستمرياستان تهران  کل تامین اجتماعی هبگیران ادار مستمريپرونده تعداد  -5-3جدول 

 
 سال

 
 جمع کل

 

 
 بازنشسته

 

 از کار افتاده

 فوت شده
 جمع

کلی ناشی از 
 کار

کلی غیر ناشی از 
 کار

جزئیناشی از 
 کار

1389 405158 273636 19052 1714 15269 2069 112470 
1390 441663 291263 19424 1742 15599 2083 130976 
1391 476392 315865 19987 1800 16130 2057 140540 

1392 505171 336790 20615 1807 16729 2079 147766 

1393 544681 366785 21153 1866 17140 2147 156743 
 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی _سازمان تأمین اجتماعی :مأخذ

  
 

 1389 -93:  بر حسب نوع بیمهاستان تهران  کل تامین اجتماعی هتعداد بیمه شدگان اصلی ادار-5-2جدول 

 اختیاري اجباري جمع کل سال
حرف و 
 مشاغآلزاد

 بافندگان توافقی رانندگان بیمه بیکاري
کارگران 
 ساختمانی

 1سایر

1389 2470640 2128665 142177 66319 35470 63951 15194 5636 13228 - 
1390 2646180 2223200 161992 77391 39243 76943 16082 13371 37958 0 
1391 2788269 2261518 200898 91532 45457 90459 17224 21534 59615 32 
1392 2912487 2321489 214416 102270 14039 104789 18804 29418 80225 37 
1393 3058185 2429017 225099 103905 37475 112579 19552 24256 99647 6655 

 .بیمه شدگان صیادان ، زنبورداران و کارفرماي صنفی کم در آمد می باشد: سایر شامل  -1
 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی _سازمان تأمین اجتماعی :مأخذ
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 1389 -93:ملکی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران توزیع تعداد مراکز درمانی  -5-4جدول 
 سال بیمارستان درمانگاههاي عمومی و تخصصی دي کلینیک

2 26 9 1389 

2 26 11 1390 

2 26 11 1391 

2 25 11 1392 
2 25 11 1393 

 تهراناداره کل درمان تامین اجتماعی استان : مأخذ
 
  
 

 
در مراکز درمانی  پاراکلینیکیمراکز به پزشکان و استان تهران تامین اجتماعی درمان اداره کلتحت پوشش  کل مراجعین سرپایی -5-5جدول 

 1389 -93: ملکی
مراجعات سرپایی به 

 مراکز پاراکلینیکی
کل مراجعین  مراجعه سر پایی به پزشکان

 سرپایی
 سال

 جمع کل عمومی متخصص دندانپزشک

8949910 528812 3308979 3842005 7679796 16629706 1389 

8974079 584471 3306306 3900976 7791753 16765832 1390 

9546561 583251 3466868 4227973 8278092 17824653 1391 

9924345 566381 3506660 4489592 8562633 18486978 1392 
9831647 641701 3612272 4516904 8770877 18602524 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران : مأخذ

 
 

 

: در مراکز درمانی ملکی پاراکلینیکی مراکز به پزشکان و  ،سایر بیمه ها و آزاد تامین اجتماعی کل مراجعین سرپایی -5-6جدول 
93- 1389 

مراجعات سرپایی 
 به مراکز پاراکلینیکی

کل مراجعین  پایی به پزشکانمراجعه سر 
 سرپایی

 سال
 جمع کل عمومی متخصص دندانپزشک

9349553 529335 3552627 4097388 8179350 17528903 1389 

9373989 584765 3545606 4140673 8271044 17645033 1390 

10004858 583517 3702930 4478619 8765066 18769924 1391 

10425091 566591 3727733 4742042 9036366 19461457 1392 
10283934 641712 3830788 4749574 9222074 19506008 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
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استان اداره کل درمان تامین اجتماعی  )مراکز جراحی محدود(برخی از شاخصهاي آماري دي کلینیک هاي  -5 -7جدول

 1389-93:هرانت
چرخش تخت 

 )نفر(

فاصله بازگردانی 
 )ساعت(

متوسط اقامت 
 )روز(بیمار

میزان مرگ و 
 میر در هزار

بستري 
 شدگان

 سال تخت فعال

68.56 103.76 1 - 2194 32 1389 

110.46 55.29 1 - 3535 32 1390 

113.35 53.57 1 - 3438 30 1391 

159.34 31 1 - 3504 22 1392 
15909 30.78 1 - 3518 22 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
  

 1389-93:شاخصهاي آماري بیمارستان هاي ملکی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهرانبرخی از -5 -8جدول 

 )نفر(چرخش تخت 

فاصله 
بازگردانی 

 )ساعت(

متوسط اقامت 
 )روز(بیمار

میزان مرگ و 
 هزارمیر در 

درصد 
اشغال 
 تخت

 سال تخت فعال

72.87 24.28 3.95 11.64 79.8 1647 1389 

73.52 26.3 3.84 11.57 77.9 1716 1390 

74.82 29.51 3.62 10.56 74.86 1761 1391 

74.16 29.22 3.67 10.21 75.25 1690 1392 
74.68 31.62 3.59 9.32 73.03 1767 1393 

 اجتماعی استان تهران اداره کل درمان تامین: مأخذ
 

 
 

 1389-93: استان تهران اجتماعی اداره کل درمان تامین ملکی هاي بیمارستانرتعدادجراحی برحسب نوع عمل د-5-9جدول 
 سال جمع اعمال جراحی جراحی بزرگ جراحی متوسط جراحی کوچک

51371 23429 15468 90268 1389 

53134 25698 18600 97432 1390 

53412 26573 19144 99129 1391 

52261 24418 18700 95379 1392 
48836 23998 19596 92430 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
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: استان تهراناداره کل درمان تامین اجتماعی  ملکیها بر حسب نوع زایمان در مراکز درمانی  تعداد زایمان -5-10جدول 

93-1389 
 سال جمع زایمانها زایمان طبیعی سزارین

11168 11660 22828 1389 

13502 12471 25973 1390 

15503 13737 29240 1391 

14901 13780 28681 1392 
13051 11295 24346 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 

 

 1389-93:استان تهران تامین اجتماعیدرمان  کل هادار ملکیدرمانی تعداد بیماران بستري شده درمراکز-5-11جدول

 سال جمع بستري شدگان تأمین اجتماعی سایر بیمه ها آزاد

7077 12867 99894 119838 1389 

6322 11533 108590 126445 1390 

6805 10995 110761 128561 1391 

6036 8598 107069 121703 1392 
5019 11444 119013 135476 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 
 

 
: استان تهراناداره کل درمان تامین اجتماعی  ملکیها بر حسب نوع بیهوشی در مراکز درمانی  تعداد بیهوشی -5-12جدول

93-1389 

 سال جمع  بیهوشی بیهوشی عمومی بیهوشی اسپاینال بیهوشی موضعی

5793 15114 46691 67598 1389 

4694 18824 43988 67506 1390 

4119 23177 44332 71628 1391 

3951 20492 39931 64374 1392 

4465 20707 37275 62447 1393 
 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
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 1389-93: استان تهرانتعداد مراکز طرف قرارداد اداره کل درمان تامین اجتماعی  -5-13جدول

 سال بیمارستان درمانگاه و پلی کلینیک دي کلینیک مراکز بهداشتی درمانی

11 8 208 75 1389 

11 8 219 78 1390 

17 9 262 82 1391 

18 9 279 86 1392 
18 12 306 93 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 -93:استان تهران تامین اجتماعی درمان کل به پزشک مستقل طرف قرارداد ادارهتعداد مراجعات سرپایی  -5 -15ل جدو

1389 

 سال کلجمع  عمومی متخصص دندانپزشک

211147 2778649 4980760 7970556 1389 

208392 2777659 4442925 7428976 1390 

220004 3384934 5390101 8995039 1391 

205023 3428090 5086500 8719613 1392 
205706 3262927 5036716 8505349 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 
 
 

 1389-93:استان تهرانتعداد پزشکان و دندانپزشکان مستقل طرف قرارداد اداره کل درمان تامین اجتماعی   -5-14جدول

 سال جمع پزشکان ودندانپزشکان عمومی متخصص دندانپزشک

313 1472 2261 4046 1389 

301 1439 2153 3893 1390 

313 1414 2360 4087 1391 

297 1370 2304 3971 1392 
306 1348 2184 3838 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ



 

 فاه اجتماعیر                                                                                                                      

                                                                                                                                                    147 
 

 
 

 1389 -93: اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران تعداد مراکزپاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد -5-16جدول 

 سال جمع کل داروخانه آزمایشگاه رادیولوژي آي.آر.ام اسکن دیالیز شکن سنگ فیزیوتراپی سایرمراکز

235 157 - 23 17 16 209 400 1457 2514 1389 

237 158 - 24 16 15 206 425 1547 2628 1390 

257 175 - 26 18 16 222 461 1857 3032 1391 

259 175 - 28 20 18 220 473 1901 3094 1392 
279 205 - 26 21 17 235 491 1958 3232 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 

 
 

 

 طرف قرارداد اداره کل درمان هاي نسخ بستري رسیدگی و پرداخت شده  در مراکز  درمانی و هزینهتعداد  -5-17جدول
 1389-93: استان تهران امین اجتماعیت

 سال شده تعداد نسخ رسیدگی )ریالمیلیون (شده  هزینه نسخ رسیدگی )ریال(ها  میانگین هزینه

5955087 2963525 497646 1389 

6390537 3399401 531943 1390 

7588076 4521241 595835 1391 

11703888 7046594 602073 1392 
16866757 11106861 658506 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
 

 
 
 
 
 

درمان  طرف قرارداد اداره کل هاي کل نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده در مراکز درمانی هزینهو تعداد  -5-18جدول 
 1389-93:استان تهران تامین اجتماعی

 سال شده تعداد نسخ رسیدگی )هزار ریال(شده  هزینه  نسخ رسیدگی )ریال(ها  میانگین هزینه

68586 3196882 46611458 1389 

77503 3531150 45561579 1390 

87072 4604751 52884473 1391 

134992 7250683 53712005 1392 
205218 11610570 56576581 1393 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
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 :شهرستان  حسباستان تهران بر اداره کل تامین اجتماعی  تبعیبیمه شدگان ومستمري بگیران اصلی وتعداد  -5 -19جدول 
93 -1389 

شهرستان و 
 بخش و سال

 مستمري بگیران بیمه شدگان
 تحت پوشش

 جمع کل تبعی اصلی جمع کل تبعی اصلی

1389 2470640 3689699 6160339 128255 134590 262845 6423184 

1390 2646180 3946367 6592547 530972 463974 994946 7587493 

1391 2788269 4089748 6878017 569257 491305 1060562 7938579 

1392 2912487 4220502 7132989 613179 501128 1114307 8247296 

1393 3058185 4327190 7395375 660454 519952 1180406 8565781 

 239138 57588 27327 30261 181550 115069 66481 اسالمشهر 

 108119 15266 7120 8146 92853 40625 32428 بهارستان 

 227589 14314 6118 2562 21342 136917 76358 پاکدشت

 6107983 831495 364475 467020 5276488 3039670 2236818 تهران 

 37295 4153 1591 2562 33142 19945 13197 دماوند

 165498 18072 7497 10575 147426 92218 55208 رباط کریم 

 127243 9874 4461 5413 117369 68996 48373 رودهن

 226077 26156 12205 13951 19921 127670 72251 ري

 209430 58853 24363 34489 334445 166461 167984 شمیرانات

 257322 26156 12205 13951 23166 150055 81111 شهریار

 164475 37057 17064 19993 127418 78269 49149 فشافویه 

 21269 2281 1024 1257 18988 11102 7886 فشم

 22888 2661 1067 1594 20227 12102 8125 فیروزکوه

 393298 58853 24364 34489 150577 95039 55538 قدس

 85365 20048 9149 10899 65317 43698 21619 قرچک

 82854 14680 6440 8240 68174 40371 27803 مالرد
 126658 19619 8423 11196 107039 69183 37856 ورامین

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی:مأخذ
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 1391-93:استان تهران برحسب نوع بیمه و شهرستان  تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش اداره کل -5 -20جدول 

شهرستان و بخش 
 وسال

 اختیاري بیکاري توافقی اجباري جمع کل

 حرف و
مشاغل  

 آزاد
 

 بافندگان رانندگان
کارگران 
 ساختمانی

 سایر

1391 2788269 2261518 17224 45457 200898 91532 90459 21534 59615 32 

1392 2912487 2321489 18804 41039 214416 102270 104789 29418 80225 37 

1393 3058185 2429017 19552 37475 225099 103905 112579 24256 99647 6655 

 154 3953 1224 5035 3655 4270 1287 74 46829 66481 اسالمشهر

 448 344 229 5166 1366 958 1129 30 22758 32428 بهارستان

 298 6445 1571 3527 1105 3353 848 35 59176 76358 پاکدشت

 6470 64759 12602 58437 76679 172366 24332 17654 1805319 2236818 تهران

 19 552 187 1370 980 1234 175 55 8625 13197 دماوند

 151 4978 611 3515 1754 2442 895 17 40845 55208 رباط کریم

 3 1208 345 1186 807 3380 747 0 40697 48373 رودهن

 191 2577 1230 7374 2687 6725 1037 1234 49196 72251 ري

 48 372 398 2873 6386 10377 1527 149 145854 167984 شمیرانات

 142 7466 1045 9961 3098 6839 1682 65 50813 81111 شهریار

 0 152 149 321 96 648 152 0 47631 49149 فشافویه

 9 153 27 471 571 908 32 34 5681 7886 فشم

 3 379 583 425 377 321 92 42 5903 8125 فیروزکوه

 149 2197 876 4272 1282 3658 1586 19 41499 55538 قدس

 52 1707 1089 2309 993 3468 567 41 11393 21619 قرچک

 52 0 609 2255 219 735 814 0 23119 27803 مالرد
 266 2405 1481 4082 1850 3417 573 103 23679 37856 ورامین

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی:مأخذ
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 استان تهران بر حسب نوع مستمري و شهرستان  تامین اجتماعی تعداد مستمري بگیران تحت پوشش اداره کل -5 -21جدول
:93-1391 

شهرستان و بخش 
 وسال

 بازنشسته

 از کار افتاده

 کلی ناشی فوت شده
 از کار 

 جزئی ناشی 
 از کار

 کلی غیر ناشی
 از کار 

جمع از کار 
 افتاده

1391 315865 1800 2057 16130 19987 140540 

1392 336790 1807 2079 16729 20615 147766 

1393 366785 1866 2147 17140 21153 156743 

 6413 935 732 75 128 16824 اسالمشهر 

 1927 336 258 32 46 4102 بهارستان 

 2068 466 311 105 50 3624 پاکدشت

 111567 14139 11954 1186 999 263955 تهران 

 688 98 79 13 6 1333 دماوند

 2657 527 333 116 78 4797 رباط کریم 

 1274 291 170 77 44 2781 رودهن

 6801 765 585 92 88 13040 ري

 7040 686 614 45 27 22022 شمیرانات

 4686 859 610 131 118 10123 شهریار

 287 111 31 61 19 622 فشافویه 

 398 49 46 3 0 885 فشم

 272 69 64 8 7 599 فیروزکوه

 2925 639 452 100 87 7521 قدس

 2655 368 294 27 47 5342 قرچک

 2091 379 282 39 58 3968 مالرد

 2994 436 335 37 64 5247 ورامین

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی :مأخذ
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استان تهران بر حسب نوع مستمري و شهرستان  تامین اجتماعی تعداد مستمري بگیران  تحت پوشش اداره کل  -5 -21ادامه جدول 
:93-1391 

شهرستان و بخش 
 وسال

 بازمانده

 جمع
 )نفر(اصلی 

 

جمع اصلی 
 )پرونده(

 تبعی بازنشسته
 

تبعی از 
 کار افتاده

 جمع تبعی
جمع اصلی و تبعی 

 )نفر(

1391 233405 569257 476392 460132 31173 4913 1060562 

1392 255774 613179 505171 470311 30817 501128 1114307 

1393 272516 660454 544681 489247 30705 519952 1180406 

 57588 27327 1481 25846 24172 30261 12502 اسالمشهر 

 15266 7120 615 6505 6365 8146 3708 بهارستان 

 14314 6118 804 5314 6158 8196 4106 پاکدشت

 831495 364475 19613 344862 389661 467020 188926 تهران 

 4153 1591 125 1466 2119 2562 1131 دماوند

 18072 7497 870 6627 7981 10575 5251 رباط کریم 

 9874 4461 518 3943 4346 5413 2341 رودهن

 46219 20729 1181 19548 20606 25490 11685 ري

 58853 24364 776 23588 29748 34489 11781 شمیرانات

 37057 17064 1341 15723 15668 19993 9011 شهریار

 2281 1024 124 900 1020 1257 524 فشافویه 

 2661 1067 59 1008 1332 1594 660 فشم

 2070 898 114 784 940 1172 504 فیروزکوه

 26156 12205 1064 11141 11085 13951 5791 قدس

 20048 9149 676 8473 8365 10899 5189 قرچک

 14680 6440 665 5775 6638 8240 3893 مالرد

 19619 8423 679 7744 8677 11196 5513 ورامین

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی:مأخذ
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 :سب رده نفرات و شهرستان حست بر ي لیراااستان تهران د تامین اجتماعی کارگاه هاي فعال تحت پوشش اداره کل  -5 -22جدول 
93-1391 

شهرستان و 
 بخش وسال

 ۵٠ - ١١ ١٠ - ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ 0* جمع
 باالي

 نفر 50

1391 236697 13337 47258 37607 27430** 2163 16599 36657 

1392 245281 17685 45861 37721 28081 21886 16953 37866 32775 6453 

1393 229275 12418 36747 33210 25899 20060 15812 38475 37747 8907 

 130 531 678 343 406 560 785 1007 40 4480 اسالمشهر 

 71 522 683 310 381 419 394 540 16 3336 بهارستان 

 314 1230 1004 347 427 543 597 706 105 5273 پاکدشت

 6134 25646 27408 11517 14755 19260 24793 26458 10564 166535 تهران 

 33 143 163 69 109 186 256 426 27 1412 دماوند

 319 1010 700 234 264 279 319 377 63 3565 رباط کریم 

 182 1022 929 343 419 515 658 605 195 4868 رودهن

 189 802 822 328 415 474 694 734 127 4585 ري

 565 2591 2216 740 949 1166 1532 2112 1007 12878 شمیرانات

 218 1044 977 439 545 660 812 921 58 5674 شهریار

 254 964 725 257 282 321 292 189 12 3296 فشافویه 

 15 153 134 52 83 128 210 293 64 1132 فشم

 27 102 120 42 47 79 108 156 8 689 فیروزکوه

 186 761 650 248 308 370 515 576 45 3659 قدس

 33 204 351 192 191 237 308 376 9 1901 قرچک

 138 471 269 119 132 176 198 215 30 1748 مالرد

 99 551 646 232 347 526 739 1056 48 4244 ورامین

 .پیمانکاري داراي قرارداد فعال وفاقد کارگر -*
 .نفر می باشد 5تا  3جمع تعدادکارگاههاي  -**
 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی:مأخذ
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 1389-93:اجتماعی استان تهران بر حسب شهرستان تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد اداره کل درمان تامین  -5 -23جدول 

شهرستان و 
 سال

 تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد تعداد مراکز درمانی ملکی

 بیمارستان
درمانگاه هاي عمومی و 

 تخصصی 
 بیمارستان دي کلینیک

درمانگاه و 
 پلی کلینیک

 دي کلینیک
مراکز بهداشتی 

 درمانی 

1389 

 
9 26 2 75 208 8 11 

1390 11 26 2 78 219 8 11 

1391 11 26 2 82 262 9 17 

1392 11 26 2 86 279 9 18 

1393 11 25 2 93 306 12 18 

 1 0 8 1 0 2 1 اسالمشهر 

 1 0 0 0 0 0 0 بهارستان 

 1 0 4 1 0 1 0 پاکدشت

 5 11 241 84 1 18 7 تهران 

 1 0 1 2 0 0 0 دماوند

 1 0 6 1 0 0 0 رباط کریم 

 0 0 0 0 0 0 0 رودهن

 1 0 9 2 1 0 0 ري

 1 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 1 1 16 1 0 1 1 شهریار

 0 0 0 0 0 0 0 فشافویه 

 0 0 0 0 0 0 0 فشم

 1 0 1 0 0 1 0 فیروزکوه

 1 0 5 0 0 0 1 قدس

 1 0 3 0 0 1 0 قرچک

 1 0 4 0 0 0 0 مالرد

 1 0 4 1 0 1 1 ورامین

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران : مأخذ
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 : مستقل طرف قرارداداداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران برحسب شهرستانپاراکلینیکی  تعدادمراکز-5 -24جدول 
93-1389 

استان و 
 سال

 
جمع 
 کل

 
 داروخانه

 
 آزمایشگاه

 
 رادیولوژي

 
 آي.آر.ام

 
 اسکن

 
 دیالیز

 سنگ 
 شکن

 
 فیزیوترابی

 سایر
 

 مراکز

1389 3057 1579 563 295 19 24 23 0 244 328 

1390 3029 1547 553 291 17 24 24 0 244 329 

1391 3545 1917 620 318 20 26 26 0 259 359 

1392 3609 1960 633 315 22 29 28 0 266 356 

1393 3232 1958 491 235 17 21 26 0 205 279 

 5 6 0 1 1 0 4 12 57 86 اسالمشهر 

 0 0 0 0 0 0 0 1 20 21 بهارستان 

 2 2 0 0 0 0 2 11 23 40 پاکدشت

 242 169 0 23 15 15 201 389 1538 2592 تهران 

 2 3 0 0 0 0 3 8 7 23 دماوند

 2 3 0 0 0 0 2 14 47 68 رباط کریم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رودهن

 2 3 0 0 1 0 1 2 28 37 ري

 0 2 0 0 0 0 0 1 21 24 شمیرانات

 12 8 0 0 2 2 11 17 85 137 شهریار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فشافویه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فشم

 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 فیروزکوه

 5 3 0 1 0 0 5 9 34 57 قدس

 4 0 0 1 0 0 3 9 19 36 قرچک

 1 2 0 0 0 0 1 9 21 34 مالرد

 2 2 0 0 2 0 1 4 49 60 ورامین

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران: مأخذ
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 1390-93: تعداد  بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت استان تهران  -5-25جدول 

 جمع سال
خویش 
 فرمایان

 سایراقشار بیمه ایرانیان 
کارکنان 

 دولت
 روستاییان

بیمه همگانی 
 سالمت 

1390 2403712 0 862585 192886 980513 367728 × 

1391 2338514 889 779205 196976 921924 377073 × 

1392 2186381 0 639088 190117 983064 374112 × 

1393 3456984 0 263067 156828 964666 365847 1706576 

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1389-93:تعداد بيماران خاص سازمان بيمه سالمت استان تهران  -5-26جدول

 پيوند كليه دياليزي تاالسمي MS هموفيلي جمع عنوان سال

1389 

 415 934 128 967 107 2551 صندوق كاركنان دولت

 61 153 19 138 15 386 صندوق سايراقشار

 717 1237 442 890 581 3867 صندوق خويش فرمايان

 542 718 273 951 316 2800 بيمه ايرانيان

 12 32 5 22 7 78 صندوق روستاييان

 1747 3074 867 2968 1026 9682 جمع

1390 

 444 1101 132 1098 114 2889 صندوق كاركنان دولت

 67 187 19 161 15 449 صندوق سايراقشار

 728 1263 454 902 594 3941 صندوق خويش فرمايان

 621 958 291 1278 343 3491 ايرانيانبيمه 

 15 53 8 34 7 117 صندوق روستاييان

 1875 3562 904 3473 1073 10887 جمع

1391 

 478 1307 136 1254 120 3295 صندوق كاركنان دولت

 73 228 20 182 16 519 صندوق سايراقشار

 734 1285 455 937 602 4013 فرمايان خويش صندوق

 712 1241 317 1616 398 4284 ايرانيانبيمه 

 15 62 9 41 10 137 صندوق روستاييان

 2012 4123 937 4030 1146 12248 جمع

1392 

 502 1470 141 1412 127 3652 صندوق كاركنان دولت

 81 266 22 211 17 597 صندوق سايراقشار

 740 1318 461 988 616 4123 فرمايان خويش صندوق

 769 1512 339 1995 452 5067 ايرانيانبيمه 

 16 75 10 59 11 171 صندوق روستاييان

 2108 4641 973 4665 1223 13610 جمع

1393 

 507 1453 141 1399 123 3623 صندوق كاركنان دولت

 83 259 20 206 14 582 صندوق سايراقشار

 728 1321 451 966 603 4069 فرمايان خويش صندوق

 737 1468 332 1925 441 4903 ايرانيانبيمه 

 19 72 10 58 11 170 صندوق روستاييان

 2074 4573 954 4554 1192 13347 جمع

 اداره كل بيمه سالمت استان تهران:مأخذ
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 1390-93 :سازمان بیمه سالمت استان تهران بر حسب نسبت فرما شدگان خویش تعداد بیمه -5-27جدول 

 تبعی اصلی جمع سال

1390 0 0 0 

1391 889 246 643 

1392 (١) × × × 

1393 × × × 
 .، بیمه شدگان این صندوق حذف شده و بیمه شدگان در صندوقهاي یادشده ساماندهی شدند1393و بیمه سالمت همگانی در سال  1392پس از اجراي طرح پوشش بیمه ایرانیان در سال  -1

 تهراناداره کل بیمه سالمت استان : مأخذ

 
 

 1390 -93: ق سازمان بیمه سالمت استان تهران بر حسب زیرصندو فرما شدگان خویش تعداد بیمه - 5 -28جدول 

 جمع سال
 خویش فرمایان

 بیمه ایرانیان
 ها نمایندگی گروهی عادي

1390 0 0 0 0 0 

1391 889 889 0 0 0 

1392 639088 0 0 0 639088 

1393 0 0 0 0 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 
 

 1390-93:تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت سازمان بیمه سالمت استان تهران بر حسب نسبت -5 -29جدول 

 3تبعی 2تبعی 1تبعی اصلی جمع سال

1390 980388 373386 454328 52783 99891 

1391 984371 373580 461310 55354 94127 

1392 983064 384939 465692 42986 89447 

1393 964666 392434 451895 41800 78537 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1390-93:تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت سازمان بیمه سالمت استان تهران برحسب زیرصندوق   -5-30جدول 

 بازخریدي -کارکنان  مؤسسات خودکفا بازنشستگان شاغلین جمع سال

1390 980513 397151 468824 114538 0 

1391 921924 398748 408114 115062 0 

1392 983064 402017 470087 110960 0 

1393 964666 357922 497571 109173 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 
 

 1390-93:بیمه سالمت ایران بر حسب نسبت شدگان صندوق سایر اقشار سازمان  تعداد بیمه -5-31جدول 

 3تبعی 2تبعی 1تبعی اصلی جمع سال 

1390 192886 64730 40092 71052 17012 

1391 196976 70454 39544 72342 14636 

1392 190117 73235 42067 64715 10100 

1393 156828 60953 34880 50705 10290 
 تهراناداره کل بیمه سالمت استان : مأخذ

 
 
 

 1390-93:سازمان بیمه سالمت استان تهران بر حسب نسبت  تاییتعداد  بیمه شدگان روس -5-32جدول 

 2تبعی  1تبعی  اصلی جمع سال

1390 367728 121735 245993 0 

1391 377073 116313 260760 0 

1392 374112 117220 251961 4931 

1393 365847 115445 246686 3716 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1390 - 93:سازمان بیمه سالمت استان تهران  بر حسب زیر صندوق  تعداد  بیمه شدگان روستایی-5-33جدول 

 عشایر روستایی جمع سال
شهرهاي زیر بیست 

 هزار نفر

1390 367728 335968 1643 30117 

1391 377073 342431 2476 32166 

1392 374112 335917 2419 35776 

1393 365847 334837 1425 29585 

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 
 
 
 

 
 1389-93: سازمان بیمه سالمت استان تهران ) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -5-34جدول 

 سال

 مطب خصوصی پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص 
دندانپزشکان عمومی و مطب خصوصی 

 متخصص

مطب پزشک 
 عمومی خصوصی 

مطب پزشکی 
 متخصص خصوصی 

مطب پزشک فوق 
متخصص 
 خصوصی 

مطب دندانپزشک 
 عمومی خصوصی 

مطب دندانپزشک 
متخصص 

 خصوصی  

1389 2548 1311 17 274 2 

1390 2873 1425 20 301 2 

1391 3010 1489 22 310 2 

1392 2341 1251 36 221 0 

1393 2171 1107 57 168 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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  1389-93: سازمان بیمه سالمت استان تهران ) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -5-34جدول ادامه 

 سال
 بیمارستان  آزمایشگاه 

 خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی 

1389 0 0 490 0 46 27 8 11 

1390 0 0 490 0 49 28 10 11 

1391 0 0 490 0 50 28 12 11 

1392 0 0 471 0 49 28 12 11 

1393 2 4 500 0 49 29 12 12 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

  
 

  1389-93: سازمان بیمه سالمت  استان تهران ) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -5-34جدول ادامه 

 سال
 درمانگاه تخصصی  درمانگاه عمومی 

 خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی 

1389 2 26 128 64 0 0 4 1 

1390 2 30 173 64 0 0 4 1 

1391 2 30 196 64 0 0 4 1 

1392 2 39 208 70 1 0 8 1 

1393 2 36 195 69 1 0 8 1 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
  

  1389-93: سازمان بیمه سالمت  استان تهران ) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -5-34جدول ادامه 

 سال
 توان بخشی  پرتوپزشکی

 خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی 

1389 .. 2 252 9 1 5 194 3 

1390 6 15 275 9 1 7 194 3 

1391 6 15 298 9 1 7 194 3 

1392 0 3 376 1 2 2 191 0 

1393 0 0 273 1 1 1 188 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان : مأخذ
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  1389-93: سازمان بیمه سالمت  استان تهران ) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -5-34جدول ادامه 

 سال

مراکز  مراکز جراحی محدود  داروخانه 
بهداشتی 
 درمانی

مراکز 
سنگ شکن 
 خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیردانشگاهی  دانشگاهی  خصوصی

1389 16 11 1673 2 0 5 7 2 12 0 

1390 16 11 1905 2 0 5 7 3 16 0 

1391 17 12 2141 2 0 5 8 3 16 0 

1392 23 5 2282 6 0 4 8 2 18 0 

1393 26 11 1959 6 0 4 9 2 18 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 

 1389-93: تعداد مراجعات به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت ایران  -5-35جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 خدمت 

 18667674 16412116 17235215 18072907 17035917 جمع 

 345720 357599 357881 338470 304202 بستري 

 0 0 0 0 0 بستري موقت 

 3897961 2941054 3198520 3553890 3331455 پزشک عمومی 

 3374292 3461831 3716797 3865292 3576783 پزشک متخصص و فوق تخصص 

 139388 140089 157829 179726 171760 دندانپزشک 

 7194768 6188935 6396957 6877710 6598337 داروخانه 

 1767508 1574005 1622421 1627309 1488983 آزمایشگاه 

 1235630 1137209 1247410 1173859 1106746 پرتو پزشکی 

 57637 58011 73292 61340 58683 توانبخشی 

 454226 549586 460061 380646 380895 دیالیز و خدمات بیماران خاص 

 200544 3797 4047 14665 18073 ) سرپایی(سایر خدمات 

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1389-93:میزان هزینه هاي سازمان بیمه سالمت  استان تهران  -5-36جدول 

 جمع  شرح  سال
کارکنان 
 دولت 

 روستاییان 
خویش فرمایان و 

 ایرانیان 

سایر 
 اقشار 

بیماران 
 خاص

 عملیاتی

1389 

 16630 190107 209234 1117782 456502 1223754 3301315 جمع 

 16630 190107 209234 1117782 456502 1223754 3214009 درمانی 

 0 0 0 0 0 0 87306 جاري 

1390 

 27990 325302 228598 1465602 517434 1416909 4106090 جمع 

 27990 325302 228598 1465602 517434 1416909 3981835 درمانی 

 0 0 0 0 0 0 124255 جاري 

1391 

 32558 433506 279747 1795372 623254 1797490 5098815 جمع 

 32558 433506 279747 1795372 623254 1797490 4961927 درمانی 

 0 0 0 0 0 0 136888 جاري 

3921 

 35119 636617 2463909 406306 2684051 726160 7134265 جمع 

 35119 636617 2463909 406306 2684051 726160 6952162 درمانی 

 0 0 0 0 0 0 182103 جاري 

1393 

 7726 1284163 707879 4426970 1538037 4122882 12311128 جمع 

 7726 1284163 707879 4426970 1538037 4122882 12087657 درمانی 

 0 0 0 0 0 0 223471 جاري 

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 میزان درآمدهاي سازمان بیمه سالمت استان تهران  از منابع بودجه اي و ارائه خدمات بیمه اي ، وصول حق بیمه ،  -5-37جدول 

 1389 -93: سرمایه گذاري و در آمدهاي متفرقه   
 )میلیون ریال(

 کارکنان دولت  جمع سال
 خویش فرمایان

 متفرقه چاپ دفترچه  دونهم  روستاییان سایر اقشار 
 و ایرانیان 

1389 1617107 1485216 65162 55834 0 1330 8767 798 

1390 2188174 1918477 108414 148776 1 1657 9491 1358 

1391 1836176 1585405 137709 93094 8083 1122 8636 2127 

1392 2302593 2061426 168484 61898 0 1466 8553 766 

1393 2423961 2191442 140883 71977 0 647 18293 719 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1390-93:تعداد بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت استان تهران برحسب  نوع صندوق و شهرستان   -5-38جدول 

 جمع شهرستان 
صندوق 

 کارکنان دولت

صندوق 
 خویش فرما

صندوق 
 روستاییان

صندوق سایر 
 اقشار

صندوق بیمه 
 ایرانیان

بیمه همگانی 
 سالمت

1390 × × × × × × × 

1391 2338514 984371 889 377073 196976 779205 × 

1392 2186381 983064 0 374112 190117 639088 × 

1393 3456984 964666 0 365847 156828 263067 1706576 

 70058 4343 0 22206 0 13982 110589 اسالمشهر

 - 2232 0 24897 0 8709 35838 بهارستان

 56910 3540 0 22425 0 7792 90667 پاکدشت

 - 0 0 0 0 0 0 پردیس

 - 325 0 13862 0 3188 17375 پیشوا

 (١)1081527 200215 154948 10392 0 843990 2291072 تهران

 27150 514 0 22752 0 6644 57060 دماوند

 (2)180833 5036 0 27407 0 7702 220978 رباط کریم

 - 0 0 17996 0 0 17996 شمیرانات

 - 2111 0 31373 0 20833 54317 ري

 - 914 0 3625 0 6151 10690 قدس

 (٣)199357 38712 1880 52845 0 18534 311328 شهریار

 1074 33 0 10936 0 1954 13997 فیروزکوه

 - 0 0 0 0 0 0 قرچک

 - 1111 0 46627 0 9090 56828 مالرد

 (۴)89667 3981 0 58504 0 16097 168249 ورامین
 .آمار بیمه سالمت تهران، ري، شمیرانات و پردیس با هم گزارش شده است -1

 .آمار بیمه سالمت بهارستان و رباط کریم با هم گزارش شده است -2

 .مالرد، قدس و شهریار با هم گزارش شده استآمار بیمه سالمت  -3

 .آمار بیمه سالمت ورامین، پیشوا و قرچک  باهم گزارش شده است -4

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1389-93: خدمت  سازمان بیمه سالمت استان تهران برحسب نوع) مستقل(تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد   -5-39جدول 

 جمع سال 

  
ی، 

موم
ن ع

شکا
 پز

صی
صو

ب خ
مط

ص
خص

ق ت
 فو

ص و
خص

مت
 

 و 
می

مو
ن ع

شکا
انپز

ی د
وص

خص
ب 

مط
ص 

خص
مت

گاه  
ایش

آزم
ان  

رست
یما

ب
ی  
موم

ه ع
نگا

رما
د

صی 
خص

اه ت
انگ

درم
 

ی 
شک

 پز
رتو

پ
 

ی 
خش

ن ب
توا

 

انه 
وخ

دار
 

ود 
حد

ی م
راح

ز ج
راک

م
ی  

رمان
ی د

اشت
هد

ز ب
راک

م
ی  

وص
خص

ن 
شک

گ 
 سن

اکز
مر

 

1389 7153 3876 276 490 92 220 5 263 203 1702 14 12 0 

1390 7958 4318 303 490 98 269 5 305 205 1934 15 16 0 

1391 8458 4521 312 490 101 292 5 328 205 2172 16 16 0 

1392 7672 3628 221 471 100 319 10 380 195 2316 14 18 0 

1393 6950 3363 168 506 102 302 10 274 190 2002 15 18 0 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ

 
 
 
 
 
 

 1389-93: سازمان بیمه سالمت  استان تهران ) مستقل(تعداد کل مؤسسات طرف قرارداد   -5-40جدول 

 مؤسسه طرف قرارداد  سال

1389 7153 

1390 7958 

1391 8458 

1392 7672 

1393 6950 
 اداره کل بیمه سالمت استان تهران: مأخذ
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 1389-93:تهران استان بازنشستگی صندوق عملیات اصلی هاي وشاخص مشترك وشاغلین بگیران تعدادحقوق -5 -41 جدول

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 75 222101 75 216145 75 210155 75 204001 75 199437 باز نشسته
 1 2783 1 2650 1 2533 1 2411 1 2290 از کار افتاده

 24 70605 24 70453 24 67743 24 65190 24 62668 متوفی
 100 295489 100 289248 100 280431 100 271602 100 264395 تعداد حقوق بگیران

 164743 176045 183342 180900 186146 تعداد شاغلین
 متوسط حقوق پرداختی

 )ریال(ماهانه 
5556797 6177712 7164318 15501771 11048880 

 متوسط حقوق و مزایاي
 )ریال(مشمول وضع کسور 

5500000 6300000 7245000 9187843 20000000 

 میانگین سن بازنشستگی
 )بازنشستگان سال( 

51 51.53 52 52.22 52 

 دفتر برنامه ریزي وتوسعه سیستم ها صندوق بازنشستگی کشوري و اداره کل امور مالی: مأخذ 

 
 
 
 

 1389-93:فعالیت هاي اقتصادي صندوق بازنشستگی استان تهرانسودحاصل از -5-42جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح

 19595329 18441353 10081369 7019532 6257771 جمع

 9901501 7536831 1893263 1678216 1618302 سود سهام شرکت سرمایه گذاري صندوق

 1256841 1782390 1795226 2093165 1776806 )غیر بورسی (دسهام شرکت هاي فرعی و وابسته سو

 5629431 6500452 4071206 1345278 1494206 سود سهام سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

 1229563 159323 288134 394439 762183 سود حاصل از فروش سهام

 55037 7862 76667 103887 169178 سود اوراق مشارکت ملی

 987050 801205 1075082 890994 - سود سپرده هاي بانکی

 517520 720236 800024 440666 393114 سود حاصل از تسهیالت وجوه اداره شده

 18386 933054 81767 72887 43982 سایر درآمدها

 اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی : مأخذ
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 1389-93:بازنشستگی استان تهرانپرداخت وام به بازنشستگان وموظفین صندوق  -5-43جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 واحد شرح

 453260 231552 157120 106503 66720 میلیون ریال میزان وام

 22663 14806 13460 9199 10332 نفر تعداد دریافت کنندگان

 اداره کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوري: مأخذ 

 
 

 1389-93:بگیر صندوق بازنشستگی استان تهران  حقوقمشترکان  -5-44جدول

 سال 

 بگیران حقوق

 از کار افتادگان بازنشستگان جمع
 شاغالن

 فوتشده
 بازنشستگان 

 فوت شده
1389 264395 199437 2290 10532 52136 

1390 271602 204001 2411 10687 54503 

1391 280431 210155 2533 10804 56939 

1392 289248 216145 2650 10955 59498 

1393 295489 222101 2783 11091 59514 
 دفتر برنامه ریزي و توسعه سیستم ها: مأخذ 

 
 

 
 1389-93: استان تهران شده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر تعداد کارگزاري ها وخانوارهاي بیمه -5-45جدول 

 هاتعداد کارگزاري  تعداد خانوار بیمه شده شرح

1389 20188 113 

1390 21165 113 

1391 21852 114 

1392 22720 125 

1393 23827 126 
 .اطالعات به صورت تجمیعی و از آغاز فعالیت صندوق می باشد

 ري اطالعاتاوکل آماروفنه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایراستان تهران ادار
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 1391-93:هاي صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان تهران برحسب شهرستان  خانوارهاي بیمه شده و کارگزاريتعداد  -5 -46جدول 

 
 محل خدمت

 
 

 خانوار بیمه شده

 ها کارگزاري
 جمع

روستائیان و 
 عشایر

 زنان سرپرست خانوار

 )کمیته امداد(

 زنان سرپرست خانوار

 )سازمان بهزیستی(

1391 20789 17737 2702 350 116 

1392 22720 19623 2739 358 125 

1393 23827 20702 2731 394 126 
 7 3 245 1028 1276 اسالمشهر

 .. .. .. .. .. *بهارستان

 10 42 53 1780 1875 پاکدشت

 .. .. .. .. .. *پیشوا

 5 0 123 754 877 تهران

 16 67 92 2308 2467 دماوند

 8 107 512 454 1073 رباط کریم

 7 5 176 4172 4353 ري

 9 19 88 3804 3911 شمیرانات

 24 2 717 2185 2904 شهریار

 15 10 5 1891 1906 فیروزکوه

 .. .. .. .. .. *قدس

 .. .. .. .. .. *مالرد

 25 132 713 2271 3116 ورامین

 .فعالیت مربوط به شهرستان بهارستان با ري ، پردیس با دماوند ،پیشواو قرچک با ورامین ، قدس ومالرد با شهریار گزارش شده است  *
 .غاز فعالیت صندوق می باشدآاطالعات به صورت تجمیعیواز 

 توري اطالعااکل آماروفنه صندوق بیمه اجتماعی روستائیانوعشایراستان تهران ادار: مأخذ 
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 1390-93:معلولین تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان تهران   -5-47جدول

 1393 1392 1391 1390 شرح

 131688 107270 104772 100656 تعداد معلولین داراي پرونده در حوزه توانبخشی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:مأخذ     

 

،سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمت گیرنده از مراکز روزانه ، حرفه آموزي و کارگاهی تحت تعداد معلولین -5-48جدول 
 1390-93:برحسب نوع معلولیت  اداره کل بهزیستی استان تهرانپوشش 

 جمع سال

 مراکز روزانه

 حرفه 
 آموزي

 کارگاه 
 ذهنی حمایتی

 جسمی 
 حرکتی

 روانی 
 مزمن

 نافذرشد ناشنوا نابینا سالمند
دهان و 

 بلغ

 ضایعه
 نخاعی

1390 3651 1056 780 170 75 0 250 110 0 0 1100 110 
1391 3808 1050 540 140 95 0 223 130 0 0 1505 125 
1392 3962 1120 540 60 109 0 223 138 50 20 1569 133 
1393 3767 981 550 110 127 0 185 161 100 0 1418 135 

 اداره کل بهزیستی استان تهران:مأخذ 

 
 

 
اداره کل پوشش  عداد مراکز روزانه ،حرفه آموزي و کارگاهی ارائه دهنده خدمات به معلولین و سالمندان تحتت -5-49جدول 

 1390-93:برحسب نوع معلولیت  استان تهرانبهزیستی 

 جمع سال

 مراکز روزانه

 حرفه 
 آموزي

 کارگاه 
 ذهنی حمایتی

 جسمی 
 حرکتی

 روانی 
 مزمن

 نافذرشد ناشنوا نابینا سالمند
دهان و 

 بلغ

 ضایعه
 نخاعی

1390 77 21 7 4 4 0 4 4 0 0 30 3 
1391 75 20 7 4 4 0 4 4 0 0 29 3 
1392 78 22 7 2 4 0 4 3 1 1 31 3 
1393 73 22 2 3 3 0 4 5 1 0 30 3 

 اداره کل بهزیستی استان تهران:مأخذ 
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 و خدمات توانبخشی در منزل شبانه روزي عداد معلولین ،سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمت گیرنده از مراکزت-5-50جدول 
 1390-93:برحسب نوع معلولیت  تهراناداره کل بهزیستی استان تحت پوشش 

 سال
 سالمند روانی مزمن جسمی حرکتی ذهنی جمع

شبانه 
 روزي

خدمت 
 در منزل

شبانه 
 روزي

خدمت 
 در منزل

شبانه 
 روزي

خدمت 
 در منزل

شبانه 
 روزي

خدمت 
 در منزل

شبانه 
 روزي

خدمت 
 در منزل

1390 8788 1194 2575 80 390 0 1347 780 4476 334 

1391 10465 1118 3719 120 390 0 1842 647 4514 351 

1392 10730 1055 3806 110 390 0 1758 597 4776 348 

1393 10412 1068 3488 110 390 0 1758 597 4776 361 
 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ   

 
 

 
 

: نوع معلولیتبرحسب  اداره کل بهزیستی استان تهرانتعداد مراکز شبانه روزي و خدمات توانبخشی در منزل تحت پوشش -5-51جدول 
93-1390 

 سال
 سالمند روانی مزمن جسمی حرکتی ذهنی جمع

شبانه 
 روزي

خدمت در 
 منزل

شبانه 
 روزي

خدمت در 
 منزل

شبانه 
 روزي

خدمت در 
 منزل

شبانه 
 روزي

خدمت در 
 منزل

شبانه 
 روزي

خدمت در 
 منزل

1390 114 40 33 2 2 0 19 11 60 27 

1391 118 42 31 4 2 0 21 11 64 27 

1392 118 38 31 4 2 0 22 12 63 22 

1393 113 41 26 5 2 0 23 14 62 22 
 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93:اداره کل بهزیستی استان تهران  CBRمعلولین شناسایی شده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه  تعداد -5-52جدول

 شنوایی بینایی جمع سال
جسمی 
 حرکتی

کم توان 
 ذهنی

روانی 
 مزمن

 صوت و گفتار ترکیبی صرع

1390 3917 349 444 1387 788 289 162 498 - 
1391 5277 371 653 2079 1253 441 - - 480 
1392 6008 462 891 2221 1458 500 - - 476 
1393 6198 460 945 2243 1545 562 0 0 443 

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ

 

 
 1390  -93  :اداره کل بهزیستی استان تهرانتعداد خانوارهاي دریافت کننده هزینه هاي توانبخشی حمایتی تحت پوشش  -5-53جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 41137 31338 28860 34306 )مستمري(کمک هزینه خدمات توانبخشی و حمایتی 
 کمک هزینه خدمات توانبخشی بیماران روانی مزمن

*2630 
59 74 416 

 2490 2127 2157 کمک هزینه خدمات توانبخشی بیماران روانی مزمن در منزل
 به دلیمددجویان به دو دسته روانی مزمن و روانی ترخیص از مرکز تقسیم  شده اند و راه اندازي سامانه جدید اطالعاتی و پس از .کلیه مددجویان اعصاب و روان در قالب روانی مزمن تعریف شده اند 91قبل از سال *

 .تغییري نداشته است 90و  89و سال افزایش تعداد مددجویان پشت نوبت  استان تهران تعداد مستمري بگیران در د
 اداره کل بهزیستی استان تهران: مأخذ 

 
 
 

 :فت کننده مستمري خدمات حمایتی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان تهرانتعداد خانوارهاي مددجوي دریا -5-54جدول 
93-1390 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 10544 10095 11834 12247 )کمک مستمري بگیر یا مستمري خدمات حمایتی (تحت پوشش دایم

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93 :اداره کل بهزیستی استان تهران مشاوره و مددکاري اجتماعیات خدم  -5-55جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 10814 11547 18142 12843 از مراکز مشاوره حضوري دولتی)مراجعین(خدمت گیرنده 

 57182 59701 67446 74168 از مراکز مشاوره حضوري غیردولتی)مراجعین(خدمت گیرنده 

 95087 38996 90906 101580 دولتی)صداي مشاور(مراکز مشاوره تلفنی خدمت گیرنده از 

 19952 18459 20767 31193 غیر دولتی)صداي مشاور(خدمت گیرنده از مراکز مشاوره تلفنی کدده رقمی 

 4 3 3 3 مراکز ودفاتر مشاور حضوري دولتی

 157 136 121 85 مراکز ودفاتر مشاور حضوري غیر دولتی

 1 1 1 1 دولتی)مشاور تلفنی(مشاور مراکز صداي 

 11 12 12 9 )رقمی10خطوط (غیردولتی)مشاور تلفنی(مراکز صداي مشاور 

 0 62 60 52 کلینیک هاي مددکاري اجتماعی غیردولتی

 0 5800 4150 4350 پرونده هاي واگذار شده به کلینیک هاي مددکاري اجتماعی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
 

 
 
 

 1390-93 :همیار زنان سرپرست خانواراداره کل بهزیستی استان تهران گروههاي  -5-56جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 17 11 14 14 گروههاي همیار

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93 :کل بهزیستی استان تهران د فرزندان تحت پوشش مراکز ارائه خدمات شبه خانواده ادارهتعدا -5-57جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 1557 1532 1589 1583 جمع کودکان بی سرپرست تحت پوشش در خانه هاي بهزیستی
 2170 2067 1868 1724 جمع کودکان بی سرپرست تحت پوشش درخانواده
 720 667 719 717 دختران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی

 1081 1056 926 892 کودك بی سرپرست درخانواده دختران
 838 865 875 866 پسران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی 

 1089 1011 942 832 پسران کودك بی سرپرست درخانواده
 425 378 434 447 دولتی –دختران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی 

 295 289 285 270 غیردولتی –دختران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی 

 368 449 463 500 دولتی–پسران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی 

 469 416 407 366 غیردولتی –پسران کودك بی سرپرست در خانه هاي بهزیستی 

 20 25 28 29 دولتی -)خانه هاي بهزیستی(مراکز شبه خانواده 

 42 36 36 33 غیر دولتی -)خانه هاي بهزیستی(مراکز شبه خانواده 
  اداره کل بهزیستی استان تهران: مأخذ 

 
 
 

 1390-93 :تعداد کودکان و مهدکودك هاي اداره کل بهزیستی استان تهران - 5-58جدول 

 شرح
کل 

مهدهاي 
 کودك

 خصوصی دولتی
 خودکفا

 شهري  جمع روستایی شهري جمع
رو(روستایی

 )ستا مهد

1390 
 7022 1830 42264 44094 241 658 899 52015 پذیرش شده
 95 40 743 783 7 7 14 892 مهدکودك

1391 
 5856 1521 51002 52523 60 303 363 58742 پذیرش شده
 74 35 693 728 9 1 10 812 مهدکودك

1392 
 7490 1691 71421 73112 176 0 176 80778 پذیرش شده
 65 39 727 766 5 0 5 836 مهدکودك

1393 
 0 1503 42488 43991 82 0 82 44073 پذیرش شده
 0 33 715 748 4 0 4 752 مهدکودك

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93 :تعداد زنان و دختران بهره مند از اداره کل بهزیستی استان تهران-5-59جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 421 381 427 220 زنان و دختران روستایی وعشایر بهره مند از بیمه تامین اجتماعی 

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ 

 
 

 :غذاي گرم در مهدهاي کودك توسط اداره کل بهزیستی استان تهران و تعداد کودکان دریافت کننده شیر-5-60جدول 
93-1390 

 13923 1392 1391 1390 شرح

 437 484 484 2079 طرح یک وعده غذاي گرم کودکان روستا مهدها

 0 0 0 0 کننده شیر رایگان در مهدهاي کودكتعداد کودکان دریافت 
 اداره کل بهزیستی استان تهران: مأخذ  

 
 

 1390-93 :عداد مراکز آسیب هاي اجتماعی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان تهرانت -5-61جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 56 64 59 56 جمع

 3 3 3 3 ساماندهی کودکان خیابانی

 2 3 2 2 بازپروري زنان و دخترانم آسیب دیده اجتماعی

 2 2 2 2 خانه سالمت

 6 8 8 8 مداخله در بحران به منظور کاهش طالق

 2 3 0 0 اسکان موقت زنان

 برنامه
اورژانس  

 اجتماعی

 7 10 10 7 پایگاه خدمات اجتماعی

 5 5 5 5 خط تلفن اورژانس اجتماعی

 21 23 21 21 )خودرو اورژانس اجتماعی(اجتماعیخدمات سیار اورژانس 

 8 8 8 8 مداخله در بحران هاي فردي،خانوادگی و اجتماعی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390 -93 :تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب هاي اجتماعی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان تهران-5-62جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 221667 157161 171261 18487 جمع

 1514 993 1105 1024 ساماندهی کودکان خیابانی

 101 43 50 44 بازپروري زنان و دخترانم آسیب دیده اجتماعی

 40 24 21 28 خانه سالمت

 22253 1819 3708 2318 مداخله در بحران به منظور کاهش طالق 

 TS 0 32 41 95)(اختالالت هویت جنسی حمایت از مبالیان به 

 0 98 0 0 اسکان موقت زنان

 برنامه
 اورژانس اجتماعی 

 60433 7307 7307 7505 پایگاه خدمات اجتماعی

 2731 12472 12472 70867 )تماسهاي مرتبط(خط تلفن اورژانس اجتماعی

 130285 129855 129855 82528 )کل تماس ها(خط تلفن اورژانس اجتماعی 

 2857 3137 3137 4335 )خودرو اورژانس اجتماعی(خدمات سیار اورژانس اجتماعی

 1358 1372 1372 1110 مداخله در بحران هاي فردي،خانوادگی و اجتماعی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ

 1390-93 :تهرانبرنامه هاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی اداره کل بهزیستی استان -5-63جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 151826 142281 57665 70421 )پیش دبستانی و دانش آموزي(افراد آموزش دیده در طرح آموزش مهارت هاي زندگی 

 19140 13121 13680 11569 افراد آموزش دیده در طرح آموزش پیش از ازدواج

 32255 22985 14050 13216 افراد آموزش دیده در طرح آموزش زندگی خانوادگی

 59 39 29 27 گروههاي همیار سالمت روان

 19 18 17 17 پایگاههاي سالمت اجتماعی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93 :خدمات امور درمان و زیانکاهی اعتیاد اداره کل بهزیستی استان تهران-5-64جدول 

 شرح
 تعداد پذیرش تعداد مراکز

1390 1391 1392 1393 1390 1391 1392 1393 

 DIC( 12 11 11 11 8664 16130 11686 9543(مراکز گذري 

 SHELTER( 5 5 6 6 3000 2022 1862 2082(سرپناه شبانه 

 TC( 0 0 3 3 0 0 293 207(وري اجتماع پروربازپر

 10300 9991 10955 2746 131 112 103 101 سرپایی غیردولتی

 256 1345 212 81 2 2 2 2 ی دولتیسرپای

 1495 1099 656 852 5 5 5 7 بستري غیر دولتی

 12537 3132 6335 4034 11 11 11 12 یار غیر دولتیتیم س

 47690 40048 28464 20327 164 139 86 57 بهبودي اقامتی میان مدت

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ

 

 1390-93 :برنامه پیشگیري از اعتیادکشور توسط اداره کل بهزیستی استان تهران-5-65جدول 

 شرح
 )نفر( تعداد پذیرش تیمتعداد 

1390 1391 1392 1393 1390 1391 1392 1393 

کل جمعیت تحت پوشش برنامه 
 پیشگیري از اعتیاد

137 185 146 0 1611985 2142167 3665438 4187324 

جمعیت تحت پوششش برنامه پیشگیري 
 از اعتیاد در محیط کار

36 58 38 30 50240 243515 496869 404125 

ت پوششش برنامه پیشگیري جمعیت تح
 از اعتیاد در محیط آموزشی

30 36 20 31 2295 78840 1663 4100 

جمعیت تحت پوششش برنامه پیشگیري 
 از اعتیاد در محیط شهري

61 77 71 71 1521150 1743590 2899406 2917592 

ت پوششش برنامه پیشگیري جمعیت تح
 از اعتیاد در محیط روستایی

10 14 17 21 38300 76222 267500 112803 

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ 
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: خدمات امور پیشگیري زود هنگام از معلولیت ها با ارائه خدمات مشاوره ژنتیک اداره کل بهزیستی استان تهران  -5-66جدول 
93-1390 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 1503 1684 1623 1596 مراجعه کنندگان به مراکز دولتی

 13509 13307 11989 12119 مراجعه کنندگان به مراکز غیردولتی

 4 4 4 4 مراکز دولتی

 20 17 13 13 مراکز غیر دولتی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ 

 
    

 
 
 
 
 

 1390-93:پیشگیري زود هنگام از معلولیت ها اداره کل بهزیستی استان تهرانخدمات امور -5-67جدول 

 1393 1392 1391 1390 شرح

 485585 424955 319446 289460 افراد خدمت گیرنده از طرح پیشگیري از تنبلی چشم

 83508 75679 60444 47847 افراد خدمت گیرنده از مراکز غربالگري شنوایی

 27710 12491 9788 15746 گیرنده از برنامه آگاهسازي پیشگیري از معلولیت هاافراد خدمت 

 56 30 28 23 دولتی و غیردولتی -مراکز غربالگري شنوایی

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ
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 1390-93:اداره کل بهزیستی استان تهران برحسب شهرستان خانوارها و افراد تحت پوشش -5-68جدول 

 مددجوي اصلی شهرستان
حوزه 

 )مددجویان(اجتماعی
حوزه 

 )معلوالن(توانبخشی
 مجموع افراد

1390 136654 24451 99434 309306 

1391 148539 25118 110563 322394 

1392 133888 24902 108986 351642 

1393 167296 28370 122399 377587 
 20488 5762 1828 10305 اسالمشهر

 21291 4763 2388 7690 بهارستان

 14547 3184 1073 5082 پاکدشت

 465 496 79 186 پردیس

 783 774 455 312 پیشوا

 182033 59787 11616 75964 تهران

 6776 1510 1557 3467 دماوند

 11582 2868 1600 5156 رباط کریم

 32029 15450 1767 21660 ري

 25647 10106 1134 12063 شمیرانات

 20788 6341 1186 8384 شهریار

 3833 574 889 1591 فیروزکوه

 8185 2268 340 2923 قدس

 1326 2224 811 517 قرچک

 9347 2956 367 3528 مالرد

 18467 3336 1280 8467 ورامین

 اداره کل بهزیستی استان تهران: مأخذ 
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  1390-93: برحسب شهرستان  بهزيستي استان تهراناداره كل تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات -5- 69جدول 

شهرستان

خدمات مشاوره و مددكاري
 اجتماعي

 كلينيك هاي توانبخشي خدمات پيشگيري از معلوليتها

 جمع
مشاوره 
 تلفني

 مشاوره
 حضوري

 جمع
 مشاوره 
 ژنتيگ

 غربالگري
 شنوايي 

 جمع
  فيزيو
 تراپي

  كار
 درماني

  گفتار
 درماني

بينايي 
 سنجي

 شنوايي
 سنجي

 ارتوپدي
 فني

1390 98 10 88 40 17 23 19138 4731 1715 1476  6180 4181 855 

1391 137 13 124 45 17 28 10470 2712 990 678 3342 2328 420 

1392 153 13 139 51 21 30 23390 3700 639 2808 8024 7684 535 

1393 170  12  158 80 24 56 19 7  2  4  2  4  0  
 2 0 2 3 1 2 2 0 0 1 0 1 0 اسالمشهر
 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 بهارستان
 1 0 1 2 0 2 3 1 0 1 0 1 0 پاكدشت

 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 پرديس
 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 پيشوا

 66 12 54 39 13 26 5 1 1 1 1 1 0 هرانت
 2 0 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 دماوند

باطر
 كريم

1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

 9 0 9 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 ري
 77 0 77 6 4 2 4 1 0 1 1 1 0 شميرانات

 4 0 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 شهريار
 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 يروزكوهف

 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 قدس
 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 رچكق

 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مالرد

 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 رامينو
  اداره كل بهزيستي استان تهران:مأخذ
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 1390-93: برحسب شهرستان  اداره کل بهزیستی استان تهرانتعداد افراد خدمات گیرنده ازمراکز ارائه دهنده خدمات -5-70جدول 

 شهرستان

 خدمات پیشگیري از معلولیت ها مشاوره و مددکاري اجتماعیخدمات 

 جمع

 صداي مشاور 
مشاوره (

 )تلفنی

 مراجعین 
مشاوره 
 حضوري

 جمع
 مشاوره 
 ژنتیگ

پیشگیري 
از تنبلی 

 چشم

 خدمت 
گیرندگان 
غربالگري 

 شنوایی

 برنامه
آگاهسازي 
پیشگیري از 

 معلولیت

1390 219784 132773 87011 366768 13715 289460 47847 15746 

1391 197261 111673 85588 403290 13612 319446 60444 9788 

1392 128703 57455 71248 528116 14991 424955 75679 12491 

1393 183036 115039 67997 611430 15012 485200 83508 27710 

 2857 7319 24290 281 34747 945 0 945 اسالمشهر

 1580 1791 17976 0 21347 974 0 974 بهارستان

 6995 3441 21093 0 31529 500 0 500 پاکدشت

 0 177 6138 0 6315 0 0 0 پردیس

 296 547 5802 12387 19032 540 0 540 پیشوا

 6960 34445 150133 14 191552 2382 115039 138860 تهران

 1972 286 4306 167 6731 417 0 417 دماوند

 1258 3685 10230 312 15485 537 0 537 رباط کریم

 2124 11323 98477 1836 113760 8985 0 8985 ري

 87 3536 57456 15 61094 26851 0 26851 شمیرانات

 2786 6961 31602 0 41349 3550 0 3550 شهریار

 109 0 1083 0 1192 30 0 30 فیروزکوه

 190 1965 16141 0 18296 235 0 235 قدس

 0 965 9039 0 10004 102 0 102 قرچک

 80 878 19622 0 20580 0 0 0 مالرد

 416 6189 11812 0 18417 510 0 510 ورامین

 اداره کل بهزیستی استان تهران:  مأخذ                        
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: برحسب شهرستان  اداره کل بهزیستی استان تهرانتعداد افراد خدمات گیرنده ازمراکز ارائه دهنده خدمات -5-70ادامه جدول 

93-1390 

 شهرستان

 کلینیک هاي توانبخشی

 فیزیوتراپی جمع
 کار

 درمانی

 گفتار
 درمانی

 بینایی
 سنجی

 شنوایی
 سنجی

 توپديرا
 فنی

1390 19138 4731 1715 1476 6180 4181 855 

1391 10470 2712 990 678 3342 2328 420 

1392 23390 3700 639 2808 8024 7684 535 

1393 18127 3333 400 2713 5848 5833 0 

 0 309 0 300 0 0 609 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 0 بهارستان

 0 187 0 28 0 98 313 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 پردیس
 0 0 0 0 0 0 0 پیشوا

 0 5028 4637 2217 260 1090 13232 تهران

 0 0 0 0 0 0 0 دماوند

 0 0 0 0 140 270 410 رباط کریم

 0 0 0 0 0 110 110 ري

 0 309 1211 168 0 1352 3040 شمیرانات

 0 0 0 0 0 305 305 شهریار

 0 0 0 0 0 108 108 فیروزکوه
 0 0 0 0 0 0 0 قدس

 0 0 0 0 0 0 0 قرچک

 0 0 0 0 0 0 0 مالرد

 0 0 0 0 0 0 0 ورامین

 داره کل بهزیستی استان تهرانا:  مأخذ
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 1390-93):ره(تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -5 -71جدول

 
 سال
 

 مددجویان در نوبت حمایت  مددجویان موردي  کل مورد حمایت 

 نفر خانوار  نفر خانوار  نفر خانوار 

1390 63644 115278 79953 198739 202 497 
1391 74566 127941 113691 361819 1760 4793 
1392 69363 128982 49406 114326 1329 2698 
1393 69973 134311 266054 610751 1912 3644 

 استان تهران)ره(کمیته امداد امام خمینی:  مأخذ
 
 
 
 

 
 1390-93:وضعیت جسمی بر حسب ) ره(تعداد سالمندان مورد حمایت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -5 -72جدول 

 
 سال
 

 وضعیت جسمی سالمندان و عائله تحت تکفل  

 بیمار جسمی  بیمار روانی  از کار افتاده  معلول سالم 

1390 78308 1079 24834 915 10142 
1391 94389 852 20813 1057 10830 
1392 93232 684 20640 1063 13363 
1393 95618 860 25173 1389 11271 

 استان تهران)ره(کمیته امداد امام خمینی:  مأخذ
 
 

        : وضعیت تحصیلی بر حسب) ره(تعداد دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی  -5 -73جدول
93-1390 

 
 سال
 

 دانشجویان دانش آموزان 

 پسر  دختر  جمع پسر  دختر  جمع

1390 14279 7549 6730 2228 1393 835 
1391 13054 6807 6247 2565 1564 1001 
1392 12726 6606 6120 3172 1965 1207 
1393 14767 7631 7136 3577 2205 1372 

 استان تهران)ره(کمیته امداد امام خمینی:  مأخذ
 

 
 



 
 
 

  رفاه اجتماعی                         

          182                                                           

 

 
 

 
 1390-93:نوع بیمه  بر حسب جنس و) ره(تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -5 - 74جدول 

 
 سال
 

 جمع 
 نوع بیمه  جنس

 تبعی اصلی  زن مرد 

1390 81213 23020 58193 40828 40385 
1391 73572 19554 54018 36678 36894 
1392 98715 32514 66201 49871 48844 
1393 94745 29160 65585 46789 47956 

 استان تهران)ره(کمیته امداد امام خمینی:  مأخذ
 

 
 

 1390-93):ره(تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -5 -75جدول 

 جمع سال
پزشک 
 عمومی

پزشک 
 متخصص

 داروخانه درمانگاه بیمارستان
مراکز خدمات 

 تشخیصی
 دندانپزشکی

سایر 
 مراکز

1390 669 161 73 63 24 168 135 14 31 
1391 452 131 47 45 20 139 27 9 34 
1392 503 125 43 45 18 120 114 8 30 
1393 423 128 37 45 16 115 72 5 5 

 استان تهران)ره(کمیته امداد امام خمینی:  مأخذ
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. رسد نظرمی باتوجه به نقش و اهمیت آمارهاي پولی و مالی براي سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادي کشور،گردآوري و ارائه ي آنها ضروري به        
ات در این فصل اطالعات مربوط به تعداد و میزان تسهیالت اعطاء شده به متقاضیان توسط بانک رفاه کارگران وبانک توسعه تعاون، همچنین مؤسس

باشد،  که داراي مجوز نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می)ع(گذاري و صندوق مهر امام رضا اعتباري غیربانکی مانند صندوق ضمانت سرمایه
حمایت از  همچنین این فصل در برگیرنده اطالعاتی از اداره کل توسعه اشتغال و سیاستگذاري بازار کار و دبیرخانه ستاد ساماندهی. ارائه خواهد شد

 .مشاغل خانگی می باشد

 
 :تعاریف و مفاهیم

  :بنگاه هاي اقتصادي زودبازده
  .ماه تأسیس و بهره برداري گردد 24بنگاه اقتصادي که حداکثر ظرف مدت 

 : طرحهاي معرفی شده به بانک
توجیه فنی و اقتصادي به بانک معرفی می طرحهایی که پس از بررسی اولیه در دستگاه اجرایی و تأیید کارگروه تخصصی اشتغال جهت بررسی 

 .گردند
 : اشتغال جدید پیش بینی شده

 .تعداد اشتغالی که پس از بهره برداري شدن طرح، پیش بینی می گردد تا ایجاد شود
 : طرحهاي تأیید شده

 .طرحهایی که در بانک عامل از نظر توجیه فنی و اقتصادي بررسی و تایید شده اند
 :منعقد شدهطرحهاي قرارداد 

 .طرحهایی که پس ازتأیید بانک عامل و کارگروه تخصصی اشتغال جهت دریافت تسهیالت با بانک عقد قرارداد نموده اند
 : طرحهاي بهره برداري شده

 .طرحهایی که پس از پایان مراحل ساخت آماده بهره برداري می باشد
 : مشاغل یا کسب و کار خانگی

که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضاي مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آن دسته از فعالیت هایی است 
. می گرددبه بازار خارج از محیط مسکونی  عرضه قابل آرامش واحد هاي مسکونی همجوار شکل می گیردو منجر به تولید خدمت و یا کاالي

 :می نمایند ذیل فعالیت به صورت هاي منافع   شاغلین کسب و کار مذکور براي کسب
 

 انجام فعالیت به صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محیط مسکونی 

 انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی 

 ،کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار، اتحادیه ویا مشارکت با بنگاه هاي باال دستی تامین  انجام فعالیت به صورت تعاونی
 ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه اي

 :پشتیبان
ارائه خدمات، اعم از آموزش، منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت از تعدادي از شاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و

 .، مشاوره، طرحی، نوآوري، بسته بندي، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند)ردحسب مو(تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار 
 :افراد تحت پوشش

 .می باشند افرادي که متقاضی انجام فعالیت تحت پوشش پشتیبان
 :مستقل خوداشتغالی

ه فعالیتهاي تولیدي و خدماتی بپردازد که است که فرد می تواند با اتکاء به توان شخصی، خالقیت و ابتکار، به شکل خویش فرمایی ب  نوعی اشتغال 
 .در نتیجه منجر به کسب در آمد و ایجاد فضاي کسب و کار می شود
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 : کسب و کار مجازي
 .کسب و کاري است که در آن از اینترنت جهت انجام تبلیغات و فروش کاال و خدمات استفاده می گردد

 : خانه دار
 .  اشخاصی که از نظر اقتصادي فعال نیستند و در خانه به انجام امور منزل اشتغال دارند، خانه دار محسوب می شوند

 : داراي درآمد بدون کسب و کار
 دارندگان درآمد بدون کار، اشخاصی هستند که از نظر اقتصادي فعال نیستند ولی از طریق سرمایه گذاریها، امالك،حق االمتیاز یا حقوق

 .بازنشستگی ناشی از فعالیتهاي قبلی خود داراي درآمد هستند
 :در حال تحصیل

 .در حال تحصیل، به فردي گفته می شود که طبق برنامه هاي رسمی آموزشی کشور به تحصیل اشتغال دارد 
 :جمعیت فعال اقتصادي

طبق تعریف کار، در تولید کاال ) هفته مرجع(از هفته آمارگیري ، که در هفته تقویمی قبل )حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر  10تمام افراد  
 .، جمعیت فعال اقتصادي محسوب می شوند)بیکار(یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ) شاغل(و خدمات مشارکت داشته 

 :جمعیت غیرفعال اقتصادي
رجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی که در طول هفته م) حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر  10تمام افراد  

 .گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب می شوند
 : شاغل

که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دالیلی به ) حداقل سن تعیین شده(ساله و بیش تر 10تمام افراد 
. شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد وحقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. ترك کرده باشند، شاغل محسوب می شوندطور موقت کار را 

ال ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، براي مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به عنوان اشتغ
 :زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می شوند افراد. محسوب می شود

  کارکنان فامیلی بدون (افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند، کار می کنند
 ).مزد

 الیت موسسۀ محل کارآموزي انجام می دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا کارآموزانی که در دورة کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فع
 .محسوب می شود» کار«خدمات سهیم هستند و فعالیت آنها 

 محصالنی که در هفتۀ مرجع مطابق تعریف کار کرده اند. 

  پرسنل کادر و سربازان، درجه داران، نیروهاي مسلح، (تمام افرادي که در نیروهاي مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند
 )وظیفۀ نیروهاي نظامی و انتظامی افسران

 : بیکار
 :ساله و بیشتر اطالق می شود که 10بیکار به تمام افراد 

 داراي اشتغال مزدبگیري یا خود اشتغالی نباشند(در هفته مرجع فاقد کار باشند.( 

  براي اشتغال مزدبگیري یا خوداشتغالی آماده باشند(باشند در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده براي کار.( 

 اقدامات مشخصی را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگیري و یا خود اشتغالی به (در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي کار باشند
 ).عمل آورده باشند

      بلی جویاي کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده براي کار بوده اند نیز بیکار محسوبافرادي که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل ق
 .می شوند
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 :گزیده اطالعات

میلیارد  467مبلغ به مورد  116 ، 1393در سال  زود بازده بنگاه هاي هاي معرفی شده به بانکهاي عامل بر اساس آیین نامه مجموع تعداد طرح    
 .باشد  میریال 

مبلغ  بهطرح  15 تعدادطی بازه زمانی مذکور و  شده اولیه تایید میلیارد ریال در بانک هاي عامل 41.9مبلغ  به 1393طی سال  طرح 23تعداد 
 . به انعقاد قرارداد رسیده استمیلیارد ریال  17.3

طرح نیز به  8میلیارد و  20.6 مبلغ 1393ال بانک هاي عامل طی ستسهیالت پرداختی طرح هاي مصوب کارگروه اشتغال استان توسط همچنین 
 .بهره برداري رسیده اند 

 .باشد  نفر می 1250تعهد اشتغال پیش بینی شده در طرحهاي زود بازده 
ن ریال تسهیالت یلیوم 584800که  بوده  میلیون ریال 634000مبلغ  ،1393سهم تسهیالت مصوب از محل اجراي طرح مشاغل خانگی در سال 

 .ی باشدابالغی م
نفر افراد تحت  138مورد پشتیبان حقیقی با  12مجوز مربوط به متقاضی مستقل و 3161مجوز مشاغل خانگی صادر شده ،تعداد  3173از تعداد 

 .میلیون ریال تسهیالت توسط بانکهاي عامل پرداخت شده است 79663طرح با مبلغ  1660ه می باشد، که تنها ب پوشش
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

تعداد مجوزهاي صادره 
مشاغل خانگی

3173
66%

تعداد طرح هاي پرداخت 
شده
1660

34%

1393نمودار تعداد طرح هاي پرداخت شده مشاغل خانگی در سال 
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 1391-93: یک شهرستان در استان تهران به تفک آمارعملکرد آیین نامه گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده – 6 -1دول ج
 )مبالغ به میلیارد ریال(

 نام شهرستان
تعداد طرح 
هاي معرفی 
 شده به بانک

اشتغال جدید 
 پیش بینی شده

تسهیالت مورد 
نیاز پیش بینی 

 شده

تعداد طرح 
هاي تایید شده 

 در بانک

اشتغال جدید 
طرح هاي تایید 

 شده در بانک

تسهیالت 
مصوب طرح 

هاي تایید شده 
 در بانک

1391 458 14219 3211.8 116 1357 246.4 
1392 263 3378 1236.51 83 1781 284.41 
1393 116 1250 467.30 23 472 41.89 

 2.86 17 2 56.92 171 12 اسالمشهر
 0 0 0 4.13 11 2 بهارستان
 2.15 9 3 141.49 383 14 پاکدشت
 0 0 0 20.59 65 7 پردیس

 0 0 0 1.02 3 1 پیشوا
 26.44 406 9 73.21 184 15 تهران

 0 0 0 8.35 19 4 دماوند
 1.30 3 1 60.14 90 8 رباط کریم

 0 0 0 16.25 43 4 ري
 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 6.94 27 4 3.01 12 2 شهریار
 0 0 0 6.42 19 6 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0 0 0 قرچک
 0.33 1 1 2.11 13 5 مالرد

 1.87 9 3 73.67 237 36 ورامین
 اداره اشتغال-اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان تهران:  مأخذ
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   1391-93: شهرستانبه تفکیک آمارعملکرد آیین نامه گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده – 6 -1جدول ادامه 
 )به میلیارد ریالمبالغ (                                                                                                                                                                                                                                      

 نام شهرستان

تعداد طرح 
هاي 

انعقادقرارداد 
 شده

مبلغ 
قراردادهاي 
 منعقد شده

تعداد اشتغال 
در طرح هاي 
قرارداد منعقد 

 شده

مبلغ پرداخت 
شده به 
 متقاضیان

تعداد طرح هاي 
 بهره برداري شده

 تعداداشتغال جدید
 در طرح هاي 

 بهره برداري شده 

1391 57 88.5 556 138.3 14 120 
1392 273 396.29 2020 372.93 213 1691 
1393 15 17.26 69 20.59 8 208 

 17 0 2.86 17 2.86 2 اسالمشهر
 0 0 0 0 0 0 بهارستان
 18 2 2.15 28 2.15 3 پاکدشت
 0 0 0 0 0 0 پردیس

 0 0 0 0 0 0 پیشوا
 45 2 8.93 13 5.68 5 تهران

 0 0 0 0 0 0 دماوند
 0 0 0 0 0 0 رباط کریم

 0 0 0 0 0 0 ري
 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 2 0 4.70 2 4.70 2 شهریار
 0 0 0 0 0 0 فیروزکوه

 0 0 0 0 0 0 قدس
 0 0 0 0 0 0 قرچک
 0 0 0 0 0 0 مالرد

 9 0 1.87 9 1.87 3 ورامین
 اداره اشتغال-اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان تهران:  مأخذ
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  1390-93: استان تهرانمتقاضیان مشاغل خانگی ثبت نام شده در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  تعداد  - 6 – 2جدول 

 پشتیبان حقوقی پشتیبان حقیقی افراد تحت پوشش افراد مستقل بازه زمانی

 39 425 7924 44717 91تا تا مرداد ماه 90از ابتداي سال 

 19 92 2462 29335 92ماه  تا مرداد91از ابتداي سال 

 16 92 1143 14149 93تا مرداد ماه  92از ابتداي سال 

 29 71 775 2983 94تا مرداد ماه 93از ابتداي سال 

 اداره اشتغال-اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ

            

  1391-93:صادر شده در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استان تهرانتعداد مجوزهاي   -6 -3جدول                            

 دستگاه اجرایی
 افراد تحت پوشش  مجوز صادره تعهد صدور

 حقوقی حقیقی پشتیبان حقوقی پشتیبان حقیقی افراد مستقل مجوز

1391 12608 17190 114 3 2971 20 
1392 7320 4997 5 0 43 0 
1393 0 3161 12 0 138 0 

 0 0 0 0 664 0 بنیادشهید و امور ایثارگران

 0 0 0 0 0  سازمان بهزیستی

 0 0 0 0 9 0 )ع(صندوق مهرامام رضا

 0 0 0 0 191 0 کمیته امداد امام خمینی
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 

 گردشگري
0 191 0 0 0 0 

 0 70 0 4 1504 0 سازمان صنعت معدن و تجارت

 0 9 0 3 78 0 جهادکشاورزيسازمان 

 0 59 0 5 439 0 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي

 0 0 0 0 85 0 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
مین دلیل براي دستگاههاي اجرایی ه شهرستانی صورت نپذیرفت به-بانکی-دستگاهیاعتبار بصورت شناور بوده و توزیع  93در سال ) منابع عادي بانکها(بنا به دستور مدیرکل محترم بدلیل باال بودن نرخ سود بانکی : توضیح 

 .تعهدي جهت صدورمجوز درنظر گرفته نشده است
 اداره اشتغال-اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران:مأخذ 
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عملکرد بانکهاي عامل در توزیع تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استان   - 6-4جدول 

 1391-93: از محل اعتبار  31/5/94تهران تا تاریخ 
 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                        

 سهمیه مصوب نام بانک
به استان سهم ابالعی 

 از سوي بانک عامل
 تسهیالت پرداختی طرح هاي ارسالی به بانک

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
1391 798335 560674 16420 719833 7399 324443 
1392 770600 215600 2819 133195 1047 50794 
1393 634000 584800 4531 231660 1660 79663 

 9050 190 20580 412 63000 63000 ملی

 16554 320 31160 635 49000 49000 صادرات

 2000 41 29560 594 120000 120000 تجارت

 10174 255 46770 989 81000 81000 ملت

 180 4 1150 23 18000 9000 سپه

 7645 183 48550 971 120000 120000 کشاورزي

 0 0 0 0 0 42000 مسکن

 17550 418 9940 199 43000 43000 رفاه کارگران

 0 0 100 2 26000 26000 پست بانک

 13810 241 33950 688 81000 81000 توسعه تعاون

 2700 8 9900 18 0 0 )ع(صندوق مهرامام رضا
 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ
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و حمایت از مشاغل الحسنه مشاغل خانگی در ساماندهی عملکرد دستگاههاي اجرایی در توزیع تسهیالت قرض   -6-5جدول 
 1391-93: از محل اعتبار  31/5/94خانگی استان تهران تا تاریخ 

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 دستگاه اجرایی
سهمیه 
 مصوب

سهم ابالغی 
 به استان

 تعهد
 اشتغال

طرحهاي ارسالی به 
 بانک

 تسهیالت پرداختی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1391 789185 551524 15760 16353 711118 7399 324443 

1392 73200 177000 14640 2819 133195 1047 50794 

1393 0 0 0 4531 231660 1660 79663 

 13330 285 32600 652 0 0 0 بنیاد شهید وامورایثارگران

 3010 61 0 0 0 0 0 سازمان بهزیستی

 4210 89 5870 132 0 0 0 )ع(صندوق مهر امام رضا 

 7464 98 5950 119 0 0 0 )ره(کمیته امداد امام خمینی 

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
 گرشگري

0 0 0 498 24880 

1127 51649 

 96210 1904 0 0 0 سازمان صنعت،معدن و تجارت

 2250 31 0 0 0 سازمان جهاد کشاورزي

 56500 1047 0 0 0 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي

 7400 148 0 0 0 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 دستگاههاي براي دلیل بهمین نپذیرفت صورت شهرستانی-بانکی-دستگاهی توزیع و بوده شناور بصورت اعتبار 93 سال در) بانکها عادي منابع( بانکی سود نرخ بودن باال بدلیل محترم مدیرکل دستور به ابن:  توضیح
 .است نشده گرفته درنظر مجزایی اشتغال وتعهد اعتبار اجرایی

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ 
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                            1393:پرداختی به تفکیک بانکهاي عامل و کسب وکار خرد دستگاههاي حمایتی، عملکرد اعتبارات قرض الحسنه خوداشتغالی   – 6 -6جدول 
 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                               

 دستگاههاي حمایتی
 بانک تجارت بانک صادرات بانک ملی

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی
تسهیالت 

 ابالغی
 تعداد

مبلغ 
 پرداختی

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی
داد امام کمیته ام
 خمینی

33380 350 45860 208070 706 96920 100000 610 75560 

 90 60 40000 15000 100 40000 10800 720 81000 سازمان بهزیستی

بنیاد شهید وامور 
 ایثارگران تهران بزرگ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران شهرستان ها

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ
      

 
 

  1393: پرداختی به تفکیک بانکهاي  عامل کسب و کار خرد دستگاههاي حمایتی،  عملکرد اعتبارات قرض الحسنه خوداشتغالی و -6-6ادامه جدول 
 )ریالمبالغ به میلیون (                                       

 دستگاههاي حمایتی
 بانک کشاورزي بانک سپه بانک ملت

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی
تسهیالت 

 ابالغی
 تعداد

مبلغ 
 پرداختی

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی

 35705 286 80960 18680 123 43850 75000 552 200090 کمیته امداد امام خمینی

 26250 175 54000 7500 50 30000 31500 210 40000 سازمان بهزیستی

بنیاد شهید وامور ایثارگران 
 تهران بزرگ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

بنیاد شهید و امور 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ایثارگران شهرستان ها

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ
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 1393: پرداختی به تفکیک بانکهاي عامل  ،اعتبارات قرض الحسنه خوداشتغالی و کسب و کار خرد دستگاههاي حمایتی عملکرد -6-6ادامه جدول 
 )مبالغ به میلیون ریال(  

 دستگاههاي حمایتی
 پست بانک بانک رفاه بانک مسکن

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی
تسهیالت 

 ابالغی
 تعداد

مبلغ 
 پرداختی

تسهیالت 
 ابالغی

 تعداد
مبلغ 

 پرداختی

 0 0 0 3350 27 54360 200 2 22260 کمیته امداد امام خمینی

 0 0 54000 0 0 40000 0 0 27000 سازمان بهزیستی

بنیاد شهید وامور 
 ایثارگران تهران بزرگ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران شهرستان ها

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 لاداره اشتغا  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ 

 

  1393: پرداختی به تفکیک بانکهاي عامل  ،عملکرد اعتبارات قرض الحسنه خوداشتغالی و کسب و کار خرد دستگاههاي حمایتی -6-6ادامه جدول 
)                  مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                            

 دستگاههاي حمایتی
 جمع کل توسعه تعاونبانک 

تسهیالت 
 ابالغی

 مبلغ پرداختی تعداد
تسهیالت 

 ابالغی
 مبلغ پرداختی تعداد

 351275 2656 742970 0 0 0 کمیته امداد امام خمینی

 91140 1315 406000 0 0 0 بهزیستیسازمان 

 0 0 0 0 0 0 بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ

 0 0 0 0 0 0 بنیادشهید و امورایثارگران شهرستان ها

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ
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  1391-93:ت از مشاغل خانگی از محل اعتبارآمار مجوزهاي صادر شده به تفکیک دستگاههاي اجرایی در اجراي قانون ساماندهی و حمای – 6-7جدول 
 )مبالغ به میلیون ریال(          

 افراد مستقل راییدستگاه اج
پشتیبان 
 حقیقی

پشتیبان 
 حقوقی

جمع            
افراد مستقل و (

پشتیبان حقیقی و 
 )حقوقی

 افراد تحت پوشش

 حقوقی حقیقی

1391 17190 114 3 17307 2971 20 

1392 4997 5 0 5002 43 0 

1393 3161 12 0 3173 138 0 

 0 59 444 0 5 439 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي

 0 70 1508 0 4 1504 سازمان صنعت و معدن و تجارت

 0 0 191 0 0 191 میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري

 0 9 81 0 3 78 سازمان جهاد کشاورزي

 0 0 664 0 0 664 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

  0 0 0 0 0 سازمان بهزیستی

 0 0 191 0 0 191 )ره(اداره کل کمیته امداد امام خمینی 

 0 0 85 0 0 85 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 0 9 0 0 9 )ع(صندوق مهر امام رضا

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ 
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 1391-93: عملکرد بانکهاي عامل در توزیع تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی   - 6-8دول ج
 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                                                   

 سهمیه مصوب عاملبانک 
 سهم ابالغی به استان

 از سوي بانک عامل 

 تسهیالت پرداختی آمارمعرفی شدگان به بانک

 تعداد پرونده مبلغ معرفی تعداد طرح
 مبلغ

 پرداختی 

1391 798335 560674 16420 719833 7399 324443 

1392 770600 215600 2819 133195 1047 50794 

1393 634000 584800 4531 231660 1660 79663 

 9050 190 20580 412 63000 63000 ملی

 16554 320 31160 635 49000 49000 صادرات

 2000 41 29560 594 120000 120000 تجارت

 10174 255 46770 989 81000 81000 ملت

 180 4 1150 23 1800 9000 سپه

 7645 183 48550 971 120000 120000 کشاورزي

 0 0 0 0 0 42000 مسکن

 17550 418 9940 199 43000 43000 رفاه کارگران

 0 0 100 2 26000 26000 پست بانک

 13810 241 33950 688 81000 81000 توسعه تعاون

 2700 8 9900 18 0 0 )ع(صندوق مهرامام رضا 

 اداره اشتغال  -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ
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 1391-93:تعداد دریافت کنندگان تسهیالت مشاغل خانگی از دستگاههاي اجرایی  -6-9 جدول
 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                                           

 افراد مستقل دستگاه اجرایی
پشتیبان 
 حقیقی

پشتیبان 
 حقوقی

جمع        
افرد مستقل و (

پشتیبان حقیقی 
 )و حقوقی

 افراد تحت پوشش

 حقوقی حقیقی

1391 7398 1 0 7399 20 0 

1392 1047 0 0 1047 0 0 

1393 1652 8 0 1660 75 0 

 0 75 0 0 8 1119 رفاه اجتماعیوزارت تعاون،کار و 

 0 0 0 0 0 285 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0 0 0 0 0 98 )ره(اداره کل کمیته امداد امام خمینی 

 0 0 0 0 0 89 )رضا(صندوق مهرامام 

 0 0 0 0 0 61 سازمان بهزیستی
 اشتغالاداره   -اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران: مأخذ

 

   1390-93 :در استان  تهران  تعداد و میزان ضمانت نامه هاي مصوب صندوق ضمانت سرمایه گذاري -6-10جدول 
 )مبالغ به میلیون ریال(

 93سال  92سال  91سال  90سال  شرح    

 1504384 242051 442071 90099 مبلغ پرونده درخواستی

 38 14 26 9 تعداد ضمانت نامه مصوب

 608889 124820 155324 22988 ضمانت نامه مصوب مبلغ

 نصندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاو: مأخذ 
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 1391-93 :آمار تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون  برحسب شهرستان   -6-11دول ج

 )مبالغ به میلیون ریال(

 متوسط مبلغ تسهیالت مبلغ تعداد شهرستان
 براي هر طرح 

1391 8317 2051017 247 

1392 9656 2367247 4720 

1393 50415 9041598 1248 

 72 246148 3413 اسالمشهر

 × × × بهارستان

 66 133221 2009 پاکدشت

 44 37041 837 پرند

 × × × پیشوا

 218 7544080 34550 تهران

 175 171751 983 دماوند

 72 142456 1973 رباط کریم

 79 47011 592 رودهن

 × × × شمیرانات

 97 156606 1614 شهرري

 189 369160 1949 شهریار

 69 69333 1003 فیروزکوه

 81 25299 314 قدس

 × × × قرچک

 × × × مالرد

 84 99492 1178 ورامین

 .                          فاقد شعبه می باشند و قرچک و مالرد, شمیرانات , پیشوا , شهرستانهاي بهارستان   
 بانک توسعه تعاون: مأخذ   
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                                                                                                                             1390-93 :استان تهران  بانک رفاه کارگران در آمار تسهیالت اعطایی  -6-12جدول 
 )ریال میلیون مبالغ به(                                                                                                                                                      

 شرح
1390 1391 

 مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد

 16551682 55516 7720719 53784 استان

 بانک رفاه کارگران: مأخذ 

 

 1390-93:آمار تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران دراستان تهران -6-12ادامه جدول 
 )ریال میلیون مبالغ به(                                                                                                                                                

 شرح
1392 1393 

 مبلغ  تعداد مبلغ  تعداد

 50104000 52631 35023690 43497 استان

 بانک رفاه کارگران: مأخذ
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وظایف  در نظر گرفتن است وهمچنین با  هاي اقتصادي براي برنامه ریزيزیر بنایی ترین ابزارهاي ارزیابی از که  مارهاي اقتصاديبا توجه به اهمیت آ      
از نتایج طرح آمار گیري هزینه و درآمد خانوارهاي  که این فصل به مختصري از آمارهاي اقتصاديدردرخصوص تعیین حداقل دستمزد ،وزارتخانه متبوع 

 ار و اطالعات استانداري تهران در اختیار این اداره کل قرار گرفتهدفتر آماطالعاتی که توسط مرکز آمار ایران و  1389 -93و روستایی در سال هايشهري 
 .پرداخته شده است

 

 :تعاریف و مفاهیم
 :ناخالص خانوارهزینه خانوار، هزینه خالص خانوار، هزینه 

 .هزینه خانوار، شامل هزینه هاي مصرفی و هزینه هاي غیر مصرفی می باشد
ارزش پولی کاالها یا خدماتی که توسط خانوار و به منظور مصرف از طریق خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، هزینه هاي مصرفی خانوار، عبارت است از 

 .از محل کسب و مجانی، به استثناي آنچه که از سایر خانوارها دریافت شده، تهیه شده است
اخت هاي اجباري، حق بازنشستگی، حق بیمه تأمین اجتماعی غیر هزینه هاي غیرمصرفی خانوار، شامل پرداخت مالیات هاي مستقیم، عوارض و سایر پرد

 .درمانی و سایر حق بیمه هاي مشابه، انتقاالت و هزینه هاي خرید نسیه و دیرکرد می باشد
 .مبالغ سرمایه گذاري، پس انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت براي سایر معامالت مالی خانوار در هزینه خانوار محسوب نمی شود

سایر  در صورتی که از هزینه خانوار ارزش فروش دست دوم کاالها، مالیات هاي مستقیم، حق بازنشستگی، حق بیمه هاي تأمین اجتماعی غیر درمانی و
 .می باشد» هزینه ناخالص خانوار«و در غیر این صورت » هزینه خالص خانوار«حق بیمه هاي مشابه کسر گردد 

 :وار، درآمد ناخالص خانواردرآمد خانوار، درآمد خالص خان
دیگر مانند حقوق  درآمد خانوار، عبارت است از وجوه و ارزش پولی کاالها وخدماتی که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده یا از طریق منابع

و نهادها از قبیل خسارات دریافتی از بیمه استثنائاً،  دریافت هاي اتفاقی از موسسات. بازنشستگی و درآمد حاصل از دارایی، به خانوار تعلق گرفته باشد
 .درآمد خانوار منظور می شود

در صورتی که از درآمد خانوار مالیات و . وام هاي دریافتی، وصول مطالبات، ارث، فروش دارایی ها و برداشت از پس انداز، درآمد خانوار منظور نمی شود
 .می باشد» درآمد ناخالص خانوار«ر غیر این صورت د» درآمد خالص خانوار«بازنشستگی کسر شود 

 
 :گزیده اطالعات

 17.90نسبت به سال گذشته  و می باشدریال  هزار 323807، 1393یک خانوار شهري ساکن استان تهران در سال خالص هزینه متوسط کل  برآورد    
 9.73نسبت به سال گذشته  وریال  هزار 158165یک خانوار روستایی ساکن استان تهران در این سال، خالص هزینه متوسط کل ،  افزایش داشته درصد
 .ستافزایش داشته ادرصد 
هزار ریال  197173درآمد یک خانوار روستایی در این سال، کل متوسط و ریال هزار 331658، 1393درآمد یک خانوار شهري در سال  کل متوسط

 .درصد افزایش داشته است 19.36 و 15.97نسبت به سال گذشته  ترتیب به  است که برآورد شده
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٠
۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠
١۵٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٢۵٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
٣۵٠٠٠٠

١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

کلخالصهزینهمتوسطشهريخانوار کلخالصدرآمدمتوسطشهريخانوار
کلخالصهزینهمتوسطروستاییخانوار کلخالصدرآمدمتوسطروستاییخانوار

1389-93:متوسط کل هزینه و کل در آمد خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستائی 

٠
۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠
١۵٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٢۵٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
٣۵٠٠٠٠

کلهزینهمتوسط غیرهايهزینه
خوراکی

هايهزینه
دخانیوخوراکی

کلهزینهمتوسط غیرهايهزینه
خوراکی

هايهزینه
دخانیوخوراکی

خانوارشهري خانوارروستایی

١٣٨٩

١٣٩٠

١٣٩١

١٣٩٢

١٣٩٣

1389-93:متوسط کل هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی به تفکیک هزینه ها 
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 1389 -93:يشهریک خانوار خالص ساالنه کل  متوسط هزینه و درآمد -7 -1جدول
 )هزار ریال(

 خانوار شهري شرح

1389 1390 1391 1392 1393 

 323807 274638 217283 169510 130878 متوسط هزینه خالص کل

 331658 285990 221060 165371 132282 متوسط درآمد خالص کل

 .1390چکیده آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی   -مرکز آمار ایران :  مأخذ
 دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران- 93الی  91اطالعات سال هاي

 

 
                  

 
 
 

 1389 -93:یروستاییک خانوار خالص ساالنه کل  متوسط هزینه و درآمد -7 -2جدول
 )هزار ریال(

 یروستایخانوار  شرح

1389 1390 1391 1392 1393 

 158165 144137 124596 92206 66483 متوسط هزینه خالص کل

 197173 165192 139199 95304 74500 متوسط درآمد خالص کل

 .1390چکیده آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی   -مرکز آمار ایران :  مأخذ
 دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران- 93الی  91اطالعات سال هاي

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
                                                             اقتصاديآمارهاي                               

                
                    206            
 

 
 
 
 

 
 

 1389 -93:متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري به تفکیک هزینه ها  -7 -3جدول
 )ریالهزار (

 خانوارشهري شرح

1389 1390 1391 1392 1393 

 323807 274638 217283 169510 130878 متوسط هزینه کل

 262759 221211 175962 138953 108177 هزینه هاي غیر خوراکی

 61048 53427 41321 30557 22701 هزینه هاي خوراکی و دخانی

 .1390از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی چکیده آمارگیري   -مرکز آمار ایران :  مأخذ
 دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران- 93الی 91اطالعات سال هاي

 

 
 
 
 

     
 

 1389 -93:متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک هزینه ها  -7 -4جدول
 )هزار ریال(

 خانوارروستایی شرح

1389 1390 1391 1392 1393 

 158165 144137 124596 92206 66483 متوسط هزینه کل

 114784 105747 90530 65734 47111 هزینه هاي غیر خوراکی

 43381 38390 34066 26472 19371 هزینه هاي خوراکی و دخانی

 .1390چکیده آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی   -مرکز آمار ایران :  مأخذ
 دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران- 93الی 91اطالعات سال هاي
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آمار فعالیت هاي اداره کل آموزش و  به اختصار فصل اینافراد و فرصت هاي شغلی در با توجه به لزوم برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین آموزش   

 و دانشجویان ،ثبت نام شدگان جدید  تعدادروزانه و شبانه ، و همچنین دو مقطع پرورش استان تهران درکلیه مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در 
 به عملکرد و در ادامه عالی آموزش موسسات از و گروههاي عمده تحصیلی جنس حسب برمختلف،  تحصیلیو مقاطع  ها گروه در آموختگان دانش

مرکز تحقیقات و به فعالیت هاي در پایان نیز  وفعالیت دارد  باالبردن مهارت شغلی افرادبراي اداره کل آموزش فنی ، حرفه اي استان تهران که 
 .ارائه می شود ،می پردازد در کارگاهها به فعالیتبهداشت کار تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در سطح استان با هدف توسعه فرهنگ ایمنی و 

  

 :تعاریف و مفاهیم 
 :سال تحصیلی 

ی سال تحصیلی ، طول یکسال تحصیل در آموزش رسمی کشور است که عموماًاز اول مهر ماه آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه م
 . یابد 

 : رشته تحصیلی 
 .قالب برنامه هاي درسی دوره هاي تحصیلی مختلف به اجرا در می آید برنامه آموزشی که با محتوا و روش شناسی خاص، در 

 : تحصیلی ) مقطع(دوره
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی (فرآیندي آموزشی که طی آن دانشجو تعداد معینی از واحدهاي درسی را می گذراند و به دریافت دانشنامه دوره 

 .شود نایل می ) ارشد، دکتراي حرفه اي و دکتراي تخصصی
 :موسسات آموزش عالی کشور 

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ،دانشگاه پیام :دستگاه هاي اجرایی وابسته به بخش دولتی عبارتند از.شامل دو بخش دولتی و غیردولتی می باشد
ر دستگاههاي اجرایی، همچنین نور، دانشگاه جامع علمی کاربردي ، دانشگاه فنی و حرفه اي ، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سای

 .غیر انتفاعی  –دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی : دستگاه هاي اجرایی وابسته به بخش غیر دولتی عبارتند از 
 : کاردانی پیوسته 

و پس از گذراندن تعداد واحد درسی  ساله در آموزش عالی که پس از اخذ مدرك فنی و حرفه اي یا کار و دانش آغاز می شود 2دوره تحصیلی 
 .معین به دریافت مدرك کاردانی پیوسته منجر می شود 

 : کاردانی ناپیوسته 
 .ساله در آموزش عالی که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کاردانی ناپیوسته منجر می شود  2دوره تحصیلی 

 : کارشناسی پیوسته 
 .در آموزش عالی که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کارشناسی منجر می شود  ساله 4دوره تحصیلی 

 : کارشناسی نا پیوسته 
ساله در آموزش عالی که پس از دوره کاردانی آغاز می شود و پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك  2دوره تحصیلی 

 .کارشناسی منجر می شود 
 : ارشناسی ارشد پیوسته ک

 .ساله در آموزش عالی که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کارشناسی ارشد پیوسته منجر می شود  6دوره تحصیلی 
 :کارشناسی ارشد ناپیوسته 

داد واحد درسی معین به دریافت مدرك ساله در آموزش عالی که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و پس از گذراندن تع 2دوره تحصیلی  
 .کارشناسی ناپیوسته منجر می شود 

 : دکتراي حرفه اي 
 .ساله در آموزش عالی که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك دکتراي حرفه اي منجر می شود  6دوره تحصیلی 

 :)p.h.d ( دکتراي تخصصی
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که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفه اي آغاز می شود و پس از گذراندن تعداد واحد درسی ساله در آموزش عالی  4دوره تحصیلی  
 .معین به دریافت مدرك دکتراي تخصصی منجر می شود 

 : پذیرفته  شده 
 .فردي که برابر ضوابط معین، پذیرفته شده و در یکی از موسسات آموزش عادي ثبت نام کرده است

 : دانشجو 
 .پذیرفته شده اي که برابر ضوابط معین براي تحصیل در یکی از دوره هاي رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد فرد 

 :آموزش در پادگان 
و به آموزش هایی گفته می شود که در محل پادگان ها به منظور آموزش سربازان وظیفه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي اجرا می گردد 

 .  منجر به صدور گواهی می شود
 :آموزش در جوار دانشگاه 

آموزش هاي فنی و حرفه اي که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه اي به صورت موقت براي یک یا چند 
 .واهی می شود دوره آموزش جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گرددو منجر به صدور گ

 :آموزش در زندان ها 
به آموزش هایی گفته می شود که در محل زندان به منظور آموزش زندانیان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي اجرامی گردد و منجر به صدور 

 .گواهی می شود
 :آموزش در صنایع و بنگاه هاي اقتصادي 

قتصادي در مراکز جوار کارگاهی ، بین کارگاهی ، ارتقاي مهارت شهرك هاي صنعتی و آموزش فنی و حرفه اي که براي شاغلین بنگاه هاي ا
فضاهاي آموزشی اختصاصی ضمن کار یا مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه اي به صورت موقت براي یک یا چند دوره آموزشی جهت پوشش نیاز 

 .آموزشی اجرا می گردد و منجر به صدور گواهی می شود 
 :ق روستاییآموزش در مناط

آموزش فنی و حرفه اي که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه اي به صورت موقت براي یک یا چند دوره آموزشی جهت 
 .پوشش نیاز آموزشی روستائیان متقاضی اجرا می گردد و منجر به صدور گواهی می شود 
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 :گزیده اطالعات 
دختر مشغول به تحصیل بوده ،  965697پسر و  1012216دانش آموز بوده که از این تعداد  1977913، استان تهران داراي  1393در سال      

 514601و 306579و  10118908،  68582،  9221دوره اول و دوم به ترتیب متوسطه استثنایی ،پیش دبستانی ،ابتدایی ، ودر مقاطع تحصیلی 
 .            مشغول به تحصیل بوده اند دانش آموز 

درصد در مقطع کاردانی ،  24.36،  1393- 94پذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ثبت نام شدگان جدیداز مجموع   
درصد در مقطع دکتراي  4.64در مقطع دکتراي حرفه اي و  0.79درصد در مقطع کارشناسی ارشد ،  27.19درصد در مقطع کارشناسی ،  43.02

 . درصد زن می باشند  45.5درصد مرد و  54.5تخصصی  پذیرفته شده اندو نیز از مجموع کل پذیرفته شد گان 
در مقطع  1.63درصد در مقطع کارشناسی ارشد ،  19.47درصد در مقطع کارشناسی،  52.96درصد در مقطع کاردانی ،  21.68در استان تهران 

   .دانشجو به تحصیل اشتغال داشته اند تخصصی درصد در مقطع دکتراي 4.26دکتراي حرفه اي و 
نفر از مقرري بگیران بیمه بیکاري در سال  681ساعت و -نفر 6475182 در مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان تهران در بخش دولتی هنرجویان

 . آموزش دیده اند 1393
 –نفر  6123دروس عمومی و تخصصی ایمنی و بهداشت کار و آموزش ساعت  –نفر  22806ات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در مرکز تحقیق

 .ساعت آموزش ویژه بازرسان کار انجام گرفته است 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

٠
١٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠
۴٠٠٠٠٠٠
۵٠٠٠٠٠٠

1393: عملکردآموزش فنی و حرفه اي استان تهران در بخش دولتی براساس بخش هاي آموزشی 

1392 1393
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 1389-93:دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتري و اداري کلیه دوره هاي تحصیلی -8-1جدول 

 شرح
 کارکنان آموشی، دفتري و اداري آموزان دانش

 دفتري و اداري آموزشی دختر پسر جمع

90-1389 1937638 987593 950045 67935 30992 

91-1390 1958423 999863 958560 70216 36409 

92-1391 1939941 991883 948058 72513 18978 

93-1392 1969376 1008615 960761 73264 30958 

94-1393 1977913 1012216 965697 70438 31309 

 919 1961 3966 5255 9221 آموزش استثنایی

 0 0 32814 35768 68582 پیش دبستانی

 13828 30231 495998 522910 1018908 ابتدایی

 4964 13210 149312 157267 306579 متوسطه دوره اول

 11493 25006 259030 255571 514601 متوسطه دوره دوم

 4 3 789 888 1677 )متوسطه دوره اول(عمومی بزرگسال 

 101 27 23788 34557 58345 )متوسطه دوره دوم(تکمیلی بزرگسال 

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ         
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 1389-93:آموزشی دوره آموزش استثناییو امکانات کارکنان و دانش آموزان- 8-2جدول 

 سال تحصیلی
 و شهرستان

 کارکنان آموزشی، دفتري واداري دانش آموز
 کالس آموزشگاه

 آموزشی کل دختر پسر جمع

90-1389 9691 5666 4025 2108 601 105 1420 

91-1390 9696 5915 3781 2328 553 185 1353 

92-1391 9821 5867 3954 1516 1010 174 1515 

93-1392 9335 5474 3861 1904 964 175 1392 

94-1393 9221 5255 3966 1961 919 191 1419 

 61 16 27 90 166 242 408 اسالمشهر

 65 11 25 75 264 265 529 بهارستان

 51 13 26 55 139 186 325 پاکدشت

 0 0 0 0 0 0 0 پردیس

 0 0 0 0 0 0 0 پیشوا

 847 65 634 1275 2172 3375 5547 تهران 

 22 9 6 25 57 69 126 دماوند

 21 6 9 18 0 81 81 رباط کریم

 95 21 59 148 322 273 595 ري

 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 57 14 39 65 198 148 346 شهریار

 5 2 4 4 10 16 26 فیروزکوه

 43 6 18 42 227 16 243 قدس

 20 3 12 27 119 49 168 قرچک

 71 11 33 71 149 311 460 مالرد 

 61 14 27 66 143 224 367 ورامین

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93:پیش دبستانیدانش آموزان،آموزشگاهها و کالسهاي دوره -8 -3جدول 

 سال تحصیلی
 و شهرستان

 دانش آموز
 کالس آموزشگاه

 دختر پسر جمع

90-1389 69320 33746 35574 1783 2386 

91-1390 80250 40108 40142 1924 3474 

92-1391 55687 29772 26965 1817 2314 

93-1392 69593 36454 33139 2045 3328 

94-1393 68582 35768 32814 2041 3422 

 231 109 2199 2546 4745 اسالمشهر

 127 73 1230 1496 2726 بهارستان

 148 89 1282 1553 2835 پاکدشت

 15 11 139 172 311 پردیس

 33 27 333 372 705 پیشوا

 1780 1064 17036 18128 35164 تهران 

 39 30 311 342 653 دماوند

 106 58 876 1000 1876 رباط کریم

 216 145 2223 2390 4613 ري

 0 0 0 0 0 شمیرانات

 263 160 2542 2665 5207 شهریار

 13 8 166 153 319 فیروزکوه

 122 66 1336 1485 2821 قدس

 81 38 898 1007 1905 قرچک

 145 88 1232 1501 2733 مالرد 

 103 75 1011 958 1969 ورامین

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93:دوره ابتداییآموزشی و امکانات کارکنان و دانش آموزان -8-4جدول 

 سال تحصیلی
 و شهرستان

 دفتري واداريکارکنان آموزشی،  دانش آموز

 کالس آموزشگاه

 آموزشی کل دختر پسر جمع

90-1389 802189 410691 391498 23392 10853 3298 28595 

91-1390 811422 415589 395833 24567 13713 2959 28713 

92-1391 976749 501776 474973 30794 12757 3163 34739 

93-1392 993461 509918 483543 30509 12820 3156 34276 

94-1393 1018908 522910 495998 30231 13828 3284 34708 

 1557 139 782 1584 23826 25275 49101 اسالمشهر

 1697 121 794 1388 27224 28554 55778 بهارستان

 1274 135 504 1068 17827 19028 36855 پاکدشت

 177 28 64 154 2022 2281 4303 پردیس

 383 54 184 352 4347 4724 9071 پیشوا

 19648 1769 7229 16806 278121 292095 570216 تهران 

 357 57 132 360 4147 4556 8703 دماوند

 996 99 406 725 13693 14569 28262 رباط کریم

 2158 218 1065 2317 30469 32476 62945 ري

 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 2301 257 932 1842 33734 35851 69585 شهریار

 113 25 48 121 1244 1279 2523 فیروزکوه

 951 72 383 759 15112 15858 30970 قدس

 842 70 360 752 12880 13468 26348 قرچک

 1217 111 462 951 18075 18846 36921 مالرد 

 1037 129 483 1052 13277 14050 27327 ورامین

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93:اول دوره متوسطهکالسهاي آموزشی و امکانات کارکنان و دانش آموزان -8-5جدول 

 سال تحصیلی
 و شهرستان

 کارکنان آموزشی، دفتري واداري دانش آموز

 کالس آموزشگاه

 آموزشی کل دختر پسر جمع

90-1389 482470 248153 234317 17713 7367 2113 17002 

91-1390 483136 248323 234813 18064 8468 2102 17194 

92-1391 319125 164478 154647 15341 5790 1898 11538 

93-1392 310746 159691 151055 13495 5960 1777 10944 

94-1393 306579 157267 149312 13210 4964 1852 10779 

 444 68 189 836 6704 7064 13768 اسالمشهر

 463 48 197 710 7139 7851 14990 بهارستان

 320 70 177 488 4572 4943 9515 پاکدشت

 58 15 16 74 632 829 1461 پردیس

 6602 1100 3049 6516 89431 93487 182918 پیشوا

 99 26 42 157 1160 1254 2414 تهران

 89 28 46 140 1055 1146 2201 دماوند

 281 54 127 378 3935 4092 8027 رباط کریم

 0 0 0 0 0 0 0 ري

 612 109 280 1009 8694 9023 17717 شمیرانات

 654 123 266 1029 9587 10248 19835 شهریار

 32 9 17 57 362 392 754 فیروزکوه

 270 34 143 433 4005 4213 8218 قدس

 233 37 134 404 3582 3685 7267 قرچک

 325 57 142 493 4732 4918 9650 مالرد

 297 74 139 486 3722 4122 7844 ورامین

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93: دوممتوسطه دوره  آموزشیو امکانات دانش آموزان، کارکنان -8-6 جدول
 سال تحصیلی
 و شهرستان

 کارکنان آموزشی، دفتري واداري دانش آموز
 کالس آموزشگاه

 آموزشی کل دختر پسر جمع

90-1389 × × × × × × × 

91-1390 × × × × × × × 

92-1391 × × × × × × × 

93-1392 × × × × × × × 

94-1393 514601 255571 259030 25006 11493 2406 23019 

 828 80 622 1443 11164 11126 22290 اسالمشهر

 793 69 483 1214 10728 11180 21908 بهارستان

 495 57 339 865 6608 6483 13091 پاکدشت

 123 18 70 179 1257 1292 2549 پردیس

 156 20 109 230 1668 1726 3394 پیشوا

 15581 1599 6360 13030 165142 161668 326810 تهران

 179 28 134 323 1705 1972 3677 دماوند

 479 55 316 763 5777 5968 11745 رباط کریم

 1207 128 823 1969 14651 13744 28395 ري

 0 0 0 0 0 0 0 شمیرانات

 1136 134 734 1885 15187 15207 30394 شهریار

 55 9 60 107 622 576 1198 فیروزکوه

 487 49 333 730 6054 6016 12070 قدس

 384 36 305 697 5014 5108 10122 قرچک

 539 51 377 757 7066 7252 14318 مالرد

 577 73 428 814 6387 6253 12640 ورامین

 .است شده واگذار دولتی غیر بخش به 1387 سال از اداري و دفتري آموزشی، کارکنان اطالعات: توضیح
    دفترآمارواطالعات استانداري استان تهران: مأخذ
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 1389-93:)اول دوره متوسطه( بزرگسال عمومیدوره ی آموزشو امکانات  دانش آموزان -8-7 جدول

 سال تحصیلی
 و شهرستان

 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

90-1389 2234 791 1443 61 237 
91-1390 2556 1197 1359 79 440 
92-1391 1154 517 637 63 75 
93-1392 1978 949 1029 67 121 
94-1393 1677 888 789 69 122 

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ

 1389-93:)دوم دوره متوسطه( بزرگسال تکمیلی دوره ی آموزشو امکانات  دانش آموزان -8-8 جدول

 سال تحصیلی

 و شهرستان

 دانش آموز
 دانش آموز دانش آموز

 جمع جمع جمع

90-1389 56568 36018 20550 393 3825 

91-1390 59885 37862 22023 475 4133 

92-1391 71905 41374 30531 516 3748 

93-1392 60355 34856 25499 515 3919 

94-1393 58345 34557 23788 515 3946 

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1392-93:برحسب جنس و شهرستان  دوم دوره متوسطه دانش آموزان دوره-8-9دول ج

تحصیلی و سال 
 شهرستان

 دختر پسر جمع

93-1392 518356 257943 260413 

94-1393 572946 286213 282818 

 13376 13844 27220 اسالمشهر  

 12049 12663 24712 بهارستان  

 7472 7462 14934 پاکدشت  

 1595 1749 3344 پردیس  

 174725 178640 353365 پیشوا  

 1942 2060 4002 تهران  

 2001 2517 4518 دماوند  

 6474 6860 13334 رباط کریم  

 0 0 0 ري  

 16925 16900 33825 شمیرانات  

 17062 17583 34645 شهریار  

 769 646 1415 فیروزکوه  

 7046 7376 14422 قدس  

 5496 5865 11361 قرچک  

 8378 8463 16841 مالرد  

 7508 7500 15008 ورامین  

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1393:شهرستانو تحصيلي شاخه وپايهبرحسبدومدورهمتوسطهدانش آموزان-8-9ادامه جدول 

 شهرستان
 پايه اول

 نيم سالي پايه چهارم پايه دوم و سوم

 كاردانش فني وحرفه اي متوسط نظري
 دختر پسر دختر پسر

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 78905 74916 85535 102032 28607 18312 31742 21064 30782 42706 34557 23788 كل استان

 3549 3344 3142 4195 1478 627 1978 1326 979 1672 2718 2212 اسالمشهر

 3821 3430 3358 4381 900 422 2108 1074 993 1421 1483 1321 بهارستان

 2295 2154 1678 2259 642 404 1342 941 526 850 979 864 پاكدشت

 419 371 475 456 103 166 155 98 140 166 457 338 پرديس

 47916 45915 57453 66169 18673 12410 15268 11471 22358 29177 16972 9583 پيشوا

 615 538 582 545 137 211 245 144 147 230 334 274 تهران

 609 542 472 581 275 145 431 194 185 243 545 296 دماوند

 1893 1763 1882 2238 625 265 943 632 625 879 892 697 رباط كريم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ري
 4491 4256 4134 5336 1610 1250 2233 1427 1276 2382 3156 2274 شميرانات

 4889 4738 4701 5836 1908 1109 2338 1310 1371 2194 2376 1875شهريار

 171 163 149 198 69 102 144 69 43 90 70 147 فيروزكوه

 1937 1906 1852 2296 327 353 1396 642 504 857 1360 992 قدس

 1707 1641 1507 1783 472 252 952 727 470 611 757 482 قرچك

 2562 2196 2411 3153 549 238 1067 418 663 1061 1211 1312 مالرد

 2031 1959 1739 2606 839 358 1142 591 502 873 1247 1121ورامين

 استان تهران داريدفترآمارواطالعات استان:مأخذ
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 1389-93 : آموزشگران دانشگاهي تمام وقت مؤسسات آموزش عالي بر حسب جنس-8-10جدول 

 زن مرد جمع سال تحصيلي و شهرستان

90-1389 17093 12521 4572 

91-1390 18088 13517 4571 

92-1391 17908 13375 4533 

93-139217467 12812 4655 

94-139318297 13322 4975 

 439 299 140 اسالمشهر

 11 10 1 بهارستان
 100 82 18 پاكدشت

 73 49 24 پرديس

 13 9 4 پيشوا
 15666 11606 4060 تهران 

 554 328 226 دماوند

 215 142 73 رباط كريم

 417 274 143 ري

 31 20 11 شميرانات

 38 22 16 شهريار

 185 134 51 فيروزكوه

 155 89 66 قدس

 0 0 0 قرچك
 50 33 17 مالرد 

 350 225 125 ورامين

 استان تهراندفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93 :آموزشگران دانشگاهی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی برحسب مرتبه علمی-8-11جدول 

 سال تحصیلی

 و شهرستان 

  

 جمع

 هیأت علمی
 آموزشگران دانشگاهی

 مربی استادیار دانشیار استاد غیر هیأت علمی 
مربی 

 آموزشیار

90-1389 17093 1346 2477 7353 4274 126 1517 

91-1390 18088 1405 2704 7818 4475 183 1503 

92-1391 17908 1555 2970 8504 4376 128 375 

93-1392 17467 1568 2931 8663 3944 52 309 

94-1393 18297 1822 3318 9130 3694 105 228 

 0 2 197 209 23 8 439 اسالمشهر

 0 1 6 4 0 0 11 بهارستان

 2 0 11 57 25 5 100 پاکدشت

 0 0 41 32 0 0 73 پردیس

 0 0 8 5 0 0 13 پیشوا

 212 94 2417 7968 3187 1788 15666 تهران 

 4 3 304 223 15 5 554 دماوند

 0 0 125 86 3 1 215 رباط کریم

 0 0 130 240 38 9 417 ري

 0 0 15 14 2 0 31 شمیرانات

 0 0 18 19 1 0 38 شهریار

 0 4 109 68 3 1 185 فیروزکوه

 0 0 82 71 2 0 155 قدس

 0 0 0 0 0 0 0 قرچک

 10 0 37 3 0 0 50 مالرد 

 0 1 194 131 19 5 350 ورامین

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-93:رشته تحصیلی  وجنس ثبت نام شدگان جدید دوره هاي مختلف تحصیلی آموزش عالی بر حسب گروههاي عمده  -8 -12ادامه جدول

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي )فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 30423 15998 14425 1790 654 1136 5530 3270 2260 

91-1390 43835 22758 21077 1748 813 935 5388 3180 2208 

92-1391 41124 21312 19812 1589 597 992 7377 4417 2960 

93-1392 42267 21623 20644 1660 650 1010 7568 4310 3258 

94-1393 68841 35553 33288 2002 842 1160 11757 6563 5194 

 1304 962 2266 1106 796 1902 1273 558 1831 پزشکی

 1874 2677 4551 0 0 0 18559 17066 35625 علوم انسانی

 1012 597 1609 0 0 0 3754 1771 5525 علوم پایه

 626 1848 2474 0 0 0 5593 13865 19458 فنی و مهندسی

 271 366 637 54 46 100 1258 764 2022 کشاورزي و دامپزشکی

 107 113 220 0 0 0 2851 1529 4380 هنر
 استان تهران ترآمارواطالعات استانداريدف :مأخذ

 
 

 1389-93:رشته تحصیلی و جنس ثبت نام شدگان جدید دوره هاي مختلف تحصیلی آموزش عالی بر حسب گروههاي عمده -8-12جدول

سال تحصیلی و گروه 
 عمده رشته تحصیلی

 )لیسانس(کارشناس  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 155316 75208 80108 42636 23943 18693 74937 31343 43594 

91-1390 185377 91338 94039 43201 23830 19371 91205 40757 50448 

92-1391 198011 105730 92281 52953 34154 18799 94968 45250 49718 

93-1392 202370 108544 93826 53279 33755 19524 97596 48206 49390 

94-1393 253224 137937 115287 61694 38891 22803 108930 56088 52842 

 1711 793 2504 105 369 474 5499 3478 8977 پزشکی

 26723 21837 48560 11753 16686 28439 58909 58266 117175 علوم انسانی

 5293 2029 7322 0 27 27 10059 4424 14483 علوم پایه
 10332 26286 36618 3388 14785 18173 19939 56784 76723 فنی و مهندسی

 1255 808 2063 87 752 839 2925 2736 5661 کشاورزي و دامپزشکی

 7528 4335 11863 7470 6272 13742 17956 12249 30205 هنر
 استان تهران رآمارواطالعات استانداريدفت :مأخذ
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 1389-93: وجنسبرحسب گروه عمده رشته تحصیلی  عالی آموزش مؤسسات مختلف هاي دوره دانشجویان- 8-13ادامه جدول

سال تحصیلی و گروه عمده 
 رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي )فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 103296 53975 49321 12865 4483 8382 21904 14013 7891 
91-1390 128268 66650 61618 12484 4532 7952 25207 15691 9516 
92-1391 125630 66658 58972 12761 4471 8290 28287 17250 11037 
93-1392 151181 76887 74294 13976 4717 9259 32153 19250 12903 
94-1393 182189 92554 89635 15223 5411 9812 39886 23243 16643 

 5095 4071 9166 9401 5163 14564 4180 1994 6174 پزشکی
 5255 8548 13803 0 0 0 50739 46122 96861 علوم انسانی

 3134 2316 5450 0 0 0 10374 4922 15296 علوم پایه
 2116 6971 9087 0 0 0 13766 33621 47387 فنی و مهندسی

 697 990 1687 411 248 659 3426 2212 5638 کشاورزي و دامپزشکی
 346 347 693 0 0 0 7150 3683 10833 هنر
     استان تهران مارواطالعات استانداريدفترآ :مأخذ

              

 1389-93: وجنسبرحسب گروه عمده رشته تحصیلی   عالی آموزش مؤسسات مختلف هاي دوره دانشجویان- 8-13جدول 

سال تحصیلی و گروه عمده 
 رشته تحصیلی

 )لیسانس(کارشناس  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 701050 330690 370360 174593 99088 75505 388392 159131 229261 

91-1390 743087 351485 391602 165834 93578 72256 411294 171034 240260 

92-1391 721010 358407 362603 135976 87131 48845 418356 182897 235459 

93-1392 863183 439109 424074 187848 119021 68827 478025 219234 258791 

94-1393 935752 483565 452187 202916 126823 76093 495538 235534 260004 

 10051 3459 13510 453 968 1421 29180 15655 44835 پزشکی

 130720 90224 220944 39300 53889 93189 226014 198783 424797 علوم انسانی

 27494 10182 37676 107 186 293 41109 17606 58715 علوم پایه

 49831 111861 161692 12509 50513 63022 78222 202966 281188 فنی و مهندسی

 7984 4124 12108 332 1835 2167 12850 9409 22259 کشاورزي و دامپزشکی

 33924 15684 49608 23392 19432 42824 64812 39146 103958 هنر

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1389-92:جنس و تحصیلی رشته عمده گروه برحسب عالی آموزش مؤسسات مختلف هاي دوره آموختگان دانش -8 -14جدول

سال تحصیلی و گروه عمده 
 رشته تحصیلی

 )لیسانس(کارشناس  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 103909 39154 36053 40930 9266 4925 42051 17913 22175 

91-1390 122969 62781 60188 39911 22726 17185 58978 26549 32429 

92-1391 117033 56949 60084 32287 18375 13912 53223 22670 30553 

93-1392 134086 69809 64277 27965 16763 11202 69242 33015 36227 

 1937 761 2698 111 125 236 4250 2447 6697 پزشکی

 19420 13555 32975 6120 7893 14013 33744 30190 63934 علوم انسانی

 3898 1220 5118 37 180 217 6231 2919 9150 علوم پایه

 6917 15740 22657 2158 6741 8899 11597 29411 41008 فنی و مهندسی

 1089 668 1757 63 330 393 1738 1614 3352 کشاورزي و دامپزشکی

 2966 1071 4037 2713 1494 4207 6717 3228 9945 هنر

 .باشد می کل جمع صورت به است نکرده ارائه جنسیت تفکیک به را آموختگان دانش آمار 1389-90 و 1388-89 تحصیلی سالهاي در کاربردي علمی جامع دانشگاه_
 4925استان تهران استانداريدفترآمارواطالعات  :مأخذ

 

 1389-92:جنس و تحصیلی رشته عمده گروه برحسب عالی آموزش مؤسسات مختلف هاي دوره آموختگان انشد -8 -14 ادامه جدول
عمده سال تحصیلی و گروه 
 رشته تحصیلی

 دکتراي تخصصی دکتراي حرفه اي )فوق لیسانس(کارشناسی ارشد

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

90-1389 17882 10176 7706 869 337 532 2177 1462 715 

91-1390 20167 11196 8971 914 338 576 2999 1972 1027 

92-1391 26539 13117 13422 1282 476 806 3702 2311 1391 

93-1392 31871 17310 14561 1158 414 744 3850 2307 1543 

 762 786 1548 690 407 1097 750 368 1118 پزشکی

 303 625 928 0 0 0 7901 8117 16018 علوم انسانی

 230 216 446 0 0 0 2066 1303 3369 علوم پایه

 137 546 683 0 0 0 2385 6384 8769 فنی و مهندسی

 79 107 186 54 7 61 453 502 955 کشاورزي و دامپزشکی

 32 27 59 0 0 0 1006 636 1642 هنر
 .باشد می کل جمع صورت به است نکرده ارائه جنسیت تفکیک به را آموختگان دانش آمار 1389-90 و 1388-89 تحصیلی سالهاي در کاربردي علمی جامع دانشگاه_

 استان تهران دفترآمارواطالعات استانداري :مأخذ
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 1390-93:هاي آموزشی برحسب شهرستان حرفه اي استان تهران دربخش دولتی براساس بخش فنی وعملکرد آموزش  -8-15ل جدو
 )ساعت -نفر(                                                                                                                                                                 

 جمع شهرستان
مراکز ثابت و 

 سیارشهري
 صنایع و بنگاه
 هاي اقتصادي

 جوار
 دانشگاه

 سیار 
 پادگان

 سیار 
 زندان

 سیار
 روستایی

استاد 
 شاگردي

1390 5868977 4524700 429124 6040 107916 330394 260661 210142 

1391 6553453 4902532 510263 26542 174655 320603 297942 320916 

1392 6722835 4965134 503640 117547 129391 347862 261471 397790 

1393 6475182 4675038 975142 11071 138574 419182 229282 26893 

 0 39681 0 0 0 0 366530 406211 اسالمشهر

 0 0 0 0 0 0 81708 81708 بهارستان

 0 0 15420 10440 0 0 140949 166809 پاکدشت

 700 0 18630 0 0 0 217401 236731 پیشوا

 140 0 145169 32888 5896 966966 2293734 3444793 تهران

 13669 0 0 1196 0 0 287292 302158 دماوند

 0 0 0 11881 0 720 164348 176949 رباط کریم

 12384 168595 45270 0 0 3000 508940 738189 ري

 0 585 194693 49601 5175 0 77771 327824 شمیرانات

 0 20421 0 0 0 4456 312824 337701 شهریار

 0 0 0 0 0 0 24682 24682 فیروزکوه

 0 0 0 31308 0 0 98680 129988 قدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 قرچک

 0 0 0 0 0 0 0 0 مالرد

 0 0 0 1260 0 0 100179 101439 ورامین

 ان تهراناست آموزش فنی وحرفه اي کل اداره: مأخذ
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    :و تعداد مربیان رسمی و پیمانی درمراکز برحسب شهرستان  تعداد مقرري بگیران آموزش دیده بیمه بیکاري -8 -16جدول
93-1390 

 شهرستان
تعداد مقرري بگیران آموزش دیده در سه حوزه 

 خدمات و کشاورزي, صنعت

 تعداد مربیان
 رسمی وپیمانی

1390 516 .. 

1391 409 138 

1392 2008 138 

1393 681 194 

 6 125 اسالمشهر

 7  0 بهارستان

 4 78 پاکدشت

 2 6 پردیس

 7 3 پیشوا

 119 300 تهران

 6 3 دماوند

 3 0 رباط کریم

 16 9 ري

 8 5 شمیرانات

 8 110 شهریار

 0 0 فیروزکوه

 6 0 قدس

 0 0 قرچک

 0 38 مالرد

 2 4 ورامین

  ان تهراناست آموزش فنی وحرفه اي کل اداره: مأخذ
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 1390-93: فعالیت اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان تهران در بخش غیردولتی  -8-17جدول 

 شهرستان
 عملکرد 

 )دوره-نفر(

آموزشگاه 
 هاي فعال

رشته هاي 
 آموزشی

حرفه اي 
 آموزشی

 تعداد آموزشگاه هاي فعال 
 به تفکیک نوع آموزش

 کشاورزي خدمات صنعت

1390 .. .. .. .. .. .. .. 

1391 108410 1975 36 424 213 1844 55 

1392 125413 1877 34 413 187 1741 58 

1393 115458 1991 222 1616 145 55 244 

 4 1 10 91 15 71 4019 اسالمشهر

 0 0 4 53 8 38 3016 بهارستان

 5 2 4 76 15 42 2560 پاکدشت

 .. .. .. .. .. .. .. پیشوا

 196 49 88 954 107 1393 77338 تهران

 4 2 1 69 16 26 1644 دماوند

 0 0 3 50 9 33 1631 رباط کریم

 8 0 6 118 17 82 6112 ري

 .. .. .. .. .. .. .. شمیرانات

 17 0 17 122 18 200 12083 شهریار

 .. .. .. .. .. .. .. فیروزکوه

 .. .. .. .. .. .. .. قدس

 .. .. .. .. .. .. .. قرچک

 .. .. .. .. .. .. .. مالرد

 10 1 12 83 17 106 7055 ورامین

 .دماوند شامل فیروزکوه و شهرستان تهران شامل شهرستان شمیرانات می باشد -عملکرد شهرستان ورامین شامل شهرستانهاي پیشوا و قرچک ،رباط کریم شامل بهارستان، شهریار شامل قدس و مالرد _
 تهرانآموزش فنی وحرفه اي استان اداره کل : مأخذ 
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 1390-93: آمار عملکرد اهم فعالیت هاي مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار دراستان تهران -8- 18جدول 

 واحد عملکرد 

 سال

90 91 92 93 

تدوین ، برنامـه ریـزي و اجـراي دوره هـاي آمـوزش عمـومی و       
 تخصصی ایمنی و بهداشت کار جهت ارتقاي فرهنگ ایمنی 

 22806 24209 15153 15050 ساعت -نفر

تدوین ، برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشی ویـژه بازرسـان   
 کار  جهت ارتقاي فرهنگ ایمنی

 6123 4340 5769 3570 ساعت -نفر

ارزیابی و اندازه گیري عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محـیط  
کار و اجراي طرحهاي تحقیقاتی جهت بهینه سازي محـیط کـار و   
 ارائه راهکارهاي پیشگیري و کنترل آنها جهت ارتقاء فرهنگی ایمنی 

 177 216 249 88 کارخانه

بررسی حفاظت فنی دستگاهها و تجهیـزات در محـیط کـار بـراي     
 حوادث ناشی از کار تقلیل

 574 825 - - مورد

 .جزء فعالیت ارزیابی واندازه گیري عوامل زیان آور محسوب می گردید 91بررسی حفاظت فنی دستگاهها تا سال   -      
  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: مأخذ       
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 .در این فصل براي آگاهی از وضعیت جمعیت ، اقتصادي و اجتماعی برخی از شاخص هاي اجتماعی استانهاي کشورمان پرداخته شده است     

ارائه شده در خصوص بر آورد تعداد جمعیت ، نرخ مشارکت اقتصادي ، نرخ بیکاري ، تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و تعداد  آمارهاي
 .کارگاههاي تحت پوشش و هزینه و درآمد یک خانوار شهري کلیه استانها می باشد 

 
 :تعاریف و مفاهیم 

 :نرخ مشارکت اقتصادي 
 .  مراجعه گردد) انسانیجمعیت و نیروي ( 1به فصل

 :نرخ بیکاري 
 .  مراجعه گردد) جمعیت و نیروي انسانی( 1به فصل

 :بیمه شده  
 . مراجعه گردد) رفاه اجتماعی (  5به فصل

 :کارگاه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
 . مراجعه گردد) رفاه اجتماعی(  5به فصل

 :هزینه خانوار 
 . گردد مراجعه) آمارهاي اقتصادي(  5به فصل

 :درآمد خانوار
 . مراجعه گردد) آمارهاي اقتصادي(  5به فصل

 

 :گزیده اطالعات 
هاي تحت پوشش بیمه کارگاه  ، 1393ن داراي بیشترین جمعیت در سال همانطور که در نمودارها به روشنی مشخص می باشد، استان تهرا   

نرخ بیکاري در 17رتبه و در نرخ مشارکت اقتصادي  21رتبه اراي می باشد و د استان 31تامین اجتماعی در بین تامین اچتماعی و بیمه شدگان 
 .می باشد

 27از هیات هاي تشخیص ،  درصد 9ل ، درصد از تعاونی هاي فعا 10درصد از تعاونی ها ،  9 از فرصت هاي شغلی ، درصد 16استان تهران    
، از پرونده هاي رسیدگی شده در هیات هاي حل اختالف  درصد 32درصد از هیات هاي حل اختالف ، 11 درصد از دادخواست هاي واصله ،

درصد  22در صد از مقرري بگیران تامین اجتماعی و 23درصد ازتشکل هاي کارگري و کارفرمایی ، 14انجام شده ، اي ادواري ه درصد از بازرسی11
 .را دارا می باشد از کل کشور بیمه بیکاري بگیران مقرري  قطعاز 
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 1393: بر حسب استان ساله و بیشتر 10نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت  -9-2دولج
 نرخ مشارکت اقتصادي استان ردیف نرخ مشارکت اقتصادي استان ردیف

 36.6 فارس 17 42.8 اردبیل 1

 36.5 یزد  18 41.4 آذربایجان شرقی 2

 36.4 تهران 19 40.8 قزوین 3

 36.0 البرز 20 40.3 سمنان 4

 35.8 ایالم  21 40.2 اصفهان 5

 35.7 گلستان 22 40.0 کردستان 6

 35.7 مرکزي 23 39.7 خراسان شمالی 7

 35.5 خراسان جنوبی 24 39.4 گیالن 8

 35.3 خوزستان 25 39.3 آذربایجان غربی 9

 34.9 هرمزگان 26 39.1 مازندران 10

 34.1 لرستان 27 38.2 خراسان رضوي 11

 33.6 قم 28 38.2 همدان 12

 33.5 کرمان 29 38.1 زنجان 13

 30.2 کهگیلویه و بویراحمد 30 38.0 کرمانشاه 14

 29.0 سیستان و بلوچستان 31 37.1 چهارمحال و بختیاري 15

 37.2 کل کشور 36.8 بوشهر 16
 1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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 1393:بر حسب استان ساله و بیشتر 10جمعیت بیکاري نرخ  -9-3جدول 

 استان ردیف
 نرخ بیکاري جمعیت

 ساله و بیشتر 10 
 استان ردیف

 نرخ بیکاري جمعیت
 ساله و بیشتر 10 

 11.3 اردبیل 17 6.9 کرمان 1

 11.3 سمنان 18 7 مرکزي 2

 11.6 کردستان 19 7.6 خراسان جنوبی 3

 11.7 البرز 20 7.7 همدان 4

 11.9 قزوین 21 7.8 آذربایجان شرقی 5

 12.4 اصفهان 22 7.8 یزد  6

 12.4 فارس 23 8.3 تهران 7

 12.4 گلستان 24 9 بوشهر 8

 12.7 مازندران 25 9.2 قم 9

 13.2 گیالن 26 9.8 زنجان 10

 14.2 خراسان شمالی 27 9.9 آذربایجان غربی 11

 14.8 کهگیلویه و بویراحمد 28 9.9 خوزستان 12

 14.9 لرستان 29 10.3 هرمزگان 13

 15 چهارمحال و بختیاري 30 10.8 خراسان رضوي 14

 15.7 کرمانشاه 31 10.9 سیستان و بلوچستان 15

 10.6 کل کشور 11.1 ایالم  16
1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ  
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1393: ساله و بیشتر  برحسب استان 10نرخ بیکاري جمعیت - 9-3نمودار

ساله و بیشتر  10نرخ بیکاري جمعیت 
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 1393:حسب استانبر کارگاه هاي فعال تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی  -9-4جدول 

 کارگاه هاي فعال استان ردیف کارگاه هاي فعال استان ردیف

 22003 همدان 17 229275 تهران 1

 19670 کرمانشاه 18 104981 اصفهان 2

 18527 لرستان 19 101591 مازندران 3

 17997 بوشهر 20 83610 خراسان رضوي 4

 16150 سمنان 21 76800 فارس 5

 16049 قزوین 22 71371 خوزستان 6

 15552 سیستان و بلوچستان 23 49299 آذربایجان شرقی 7

 15491 کردستان 24 46769 گلستان 8

 15042 قم 25 41812 کرمان 9

 13517 زنجان 26 36688 آذربایجان غربی 10

 13192 چهارمحال و بختیاري 27 36550 گیالن 11

 11347 خراسان جنوبی 28 31015 البرز 12

 9563 خراسان شمالی 29 26034 هرمزگان 13

 9043 کهگیلویه و بویراحمد 30 24095 یزد  14

 6214 ایالم  31 23598 مرکزي 15

 1225192 کل کشور 22347 اردبیل 16
 1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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 1393:کارگاه هاي فعال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برحسب استان

كارگاه ھاي فعال
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 1393:حسب استانبر سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شدگان اصلی  -9-5جدول 

 بیمه شدگان اصلی استان ردیف بیمه شدگان اصلی استان ردیف

 237750 کرمانشاه 17 3058185 تهران 1

 233507 قزوین 18 1098329 اصفهان 2

 229685 همدان 19 852667 خراسان رضوي 3

 220799 قم 20 782354 خوزستان 4

 208634 لرستان 21 696511 فارس 5

 196656 کردستان 22 663155 شرقیآذربایجان  6

 174873 زنجان 23 612340 مازندران 7

 174275 اردبیل 24 430876 البرز 8

 171604 سیستان و بلوچستان 25 410714 کرمان 9

 156811 سمنان 26 372707 گیالن 10

 149059 چهارمحال و بختیاري 27 360726 بوشهر 11

 106656 جنوبی خراسان 28 354855 آذربایجان غربی 12

 103637 خراسان شمالی 29 294305 هرمزگان 13

 93107 ایالم  30 293028 مرکزي 14

 86557 کهگیلویه و بویراحمد 31 277233 یزد  15

  13344498 کل کشور  242903 گلستان 16

 1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1393: تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی بر حسب استان 

بیمه شدگان اصلی 
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 1392: استان بر حسب متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهري  -9-6جدول 

 )هزار ریال(                                                                                                                                                                                        

 استان ردیف
 متوسط
 هزینه

 متوسط 
 در آمد

 استان ردیف
 متوسط 
 هزینه

 متوسط 
 در آمد

 159690 189110 آذربایجان شرقی 17 285990 274638 تهران 1

 196784 177212 بوشهر 18 185140 235301 چهارمحال و بختیاري 2

 192233 173000 خراسان شمالی 19 225614 221840 خوزستان 3

 151299 169802 زنجان 20 183751 221707 کهگیلویه و بویراحمد 4

 145136 166144 مرکزي 21 182231 207114 اصفهان 5

 155767 165732 کردستان 22 206692 206248 مازندران 6

 167635 162601 اردبیل 23 172641 204435 هرمزگان 7

 151911 159715 لرستان 24 184109 201181 گیالن 8

 168889 158444 سمنان 25 193411 198770 فارس 9

 173821 149940 گلستان 26 156530 198546 ایالم 10

 154656 149065 سیستان و بلوچستان 27 214395 197527 البرز 11

 171037 143659 یزد 28 160135 192909 خراسان جنوبی 12

 146112 142885 کرمان 29 187257 192812 کرمانشاه 13

 160838 130984 همدان 30 157915 192657 آذربایجان غربی 14

 199816 126680 قم 31 194575 192302 قزوین 15

 2044110 206034 کل کشور 182190 189863 خراسان رضوي 16

 1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1392: متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهري بر حسب استان 

متوسط هزینه   متوسط در آمد 
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 بکارگمارده شدگان و معرفی  شدگان کاریابی هاي غیردولتی  ،آمار جویندگان کار، فرصتهاي شغلی -9 -7دول ج

 1393 :استان تهران و کل کشور 

 شرح
 جویندگان

 کار 

 فرصتهاي
 شغلی 

 بکارگمارده
 شدگان 

 معرفی
 شدگان 

 401170 184042 392738 516897 تعداد کل کشور 

 44613 24506 74307 59320 تعداد استان تهران

 11 13 16 10 درصد سهم از کشور

  1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال اطالعات کل کشوراز :مأخذ
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٢٧٠٠٠٠
٣۶٠٠٠٠
۴۵٠٠٠٠
۵۴٠٠٠٠

کشورکل تهراناستان

۵١۶٨٩٧

۵٩٣٢٠

٣٩٢٧٣٨

٧۴٣٠٧

1393:جویندگان کار و فرصت هاي شغلی استان تهران و کل کشور 

کارجویندگان شغلیفرصتهاي
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 1393پایان:تعاونی استان تهران وکل کشور  تعداد شرکتهاي-9 -8جدول 

 *سایر غیر فعال دردست اجرا فعال شرکتهاي تعاونی شرح

 46329 56554 20798 76907 200588 تعداد کل کشور 

 4095 3242 1811 7985 17133 تعداد استان تهران

 9 6 9 10 9 درصد سهم از کشور
 .شامل تعاونی هاي ادغام شده،منحل شده،راکدشده، به فروش رفته و به هدف رسیده می باشد *

 واحد آمار وانفورماتیک –اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان تهران : مأخذ
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٧۶٩٠٧

١٧١٣٣ ٧٩٨۵

1393:تعداد شرکتهاي تعاونی استان تهران و کل کشور

کشورکل تهراناستان
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 1393:کشور استان تهران و کل عملکرد هیات هاي تشخیص آمار  -9 -9جدول 

 آراء دادخواست هیات  شرح

 222832 241520 519 تعداد کل کشور 

 60903 64603 48 تعداد استان تهران

 27 27 9 درصد سهم از کشور

  1393اطالعات کل کشورازآمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1393:عملکرد هیات هاي تشخیص استان تهران وکل کشور

کشورکل تهراناستان
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 1393:استان تهران و کل کشور عملکرد هیات هاي حل اختالف آمار  -9 -10جدول 

 آراء پرونده واصله هیات  شرح

 64724 73974 260 تعداد کل کشور

 20856 23975 29 تعداد استان تهران

 32 32 11 درصد سهم از کشور

  1393آمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال اطالعات کل کشوراز :مأخذ
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1393:استان تهران وکل کشورحل اختالفعملکرد هیات هاي

کشورکل تهراناستان
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 1393:استان تهران و کل کشور   تعداد بازرسی هاي ادواري انجام شده -9 -11جدول 

 بازرسی ادواري شرح

 434321 کل کشور 

 46601 استان تهران

 11 )درصد (سهم از کشور 
  1393اطالعات کل کشورازآمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1393:بازرسی هاي ادواري انجام شده استان تهران وکل کشور

ادواريبازرسی
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 1393:تهران و کل کشور  استان تعداد تشکل هاي کارگري وکارفرمایی -9 -12جدول
 تشکل کارگري وکارفرمایی شرح

 7376 کل کشور 

 1054 استان تهران

 14 )درصد (سهم از کشور 
  1393اطالعات کل کشورازآمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1393:تشکل هاي کارگري و کارفرمایی استان تهران وکل کشور

وکارفرماییکارگريتشکل
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 1393:استان تهران و کل کشور مقرري بگیران بیمه بیکاري  کل  تعداد -9 -13جدول 

 مقرري بگیران شرح

 176057 کل کشور 

 41292 استان تهران

 23 )درصد (سهم از کشور 

  1393اطالعات کل کشورازآمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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1393:تعداد کل مقرري بگیران بیمه بیکاري استان تهران وکل کشور

بگیرانمقرري
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 1393:مقرري بیمه بیکاري استان تهران و کل کشور قطع  تعداد  -9 -14جدول 

  قطع مقرري شرح

 146064 کل کشور 

 31420 استان تهران

 22 )درصد (سهم از کشور 

  1393اطالعات کل کشورازآمارنامه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی سال : مأخذ
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٣١۴٢٠

1393:تعداد قطع مقرري بیمه بیکاري استان تهران وکل کشور

مقرريقطع



 

 
 

  
 نام دستگاه               نام و نام خانوادگی

 استانداري تهران قریشیسرکار خانم بتول 

 استانداري تهران سرکار خانم مریم رضایی
 استانداري تهران جناب آقاي حمید رضا قاسمی موقر

 استانداري تهران جناب آقاي سید مسعود سجادي

 مدیریت اشتغال و کارآفرینی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران جناب آقاي مجتبی کرمی

 مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خانم فرحناز رداییسرکار 

 مدیریت روابط کار -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرکار خانم شهرزاد نجفقلی زاده

 مدیریت روابط کار -اجتماعی استان تهراناداره کل تعاون، کار و رفاه  سرکار خانم عاطفه حسین پور

 مدیریت اشتغال و کارآفرینی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرکار خانم صلحی فام

 مدیریت اجتماعی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرکار خانم روشندل

 مدیریت اشتغال و کارآفرینی -اه اجتماعی استان تهراناداره کل تعاون، کار و رف سرکار خانم کردي

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان تهران جناب آقاي جهانگیر وفایی فر

 اداره کل بهزیستی استان تهران سرکار خانم کروبیان

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران جناب آقاي محمدرضا جمالی

 کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگاداره  سرکار خانم زهره حیدري  

 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ جناب آقاي احسان خسروي

 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران جناب آقاي علی سیفی مکارمی

 اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ سرکار خانم آذین شفیعی

 تعاونبانک توسعه  جناب آقاي جاوید

 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تامین اجتماعی سرکار خانم چابک

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران سرکار خانم اعظم نجفی 

 اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران جناب آقاي شهرام اعلمی 

 صندوق بازنشستگی کشوري جناب آقاي مرتضی قدرتی پور

 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان تهران جناب آقاي مهدي ابارشی

 صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون جناب آقاي عیوضی

 بانک رفاه کارگران سرکار خانم ملیحه محمدي

 اداره کل ثبت احوال استان تهران سرکار خانم مینا نصیریان

 )ره(کمیته امداد امام خمینی  جناب آقاي عبدل
 

:فهرست اسامی کارشناسانی که درگردآوري اطالعات این آمارنامه همکاري داشته اند به شرح ذیل می باشد  
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