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 :خالصه مدیریتی

جمعیتی، توزیع و پراکنش جغرافیایی جمعیت و ابعاد و اطالع و شناخت دقیق از جزئیات و چگونگی روند متغیرهاي 
هاي آموزش، بهداشت، درمان، مسکن، تغذیه و ریزي برنامهتوان بالقوه مصرفی و تولیدي نهفته در آن، نه فقط راهگشاي پی

-ابی به تصویر شفافاندرکاران مسائل توسعه این امکان را خواهد داد تا با دستیریزان و دستباشد بلکه به برنامهاشتغال می

 .ها نمایندهاي اتخاذ شده پیشین، اقدام به تغییر، تعدیل یا تقویت این سیاستها و سیاستتري از آثار و نتایج برنامه
بر همین مبنا هدف گزارش حاضر ارائه تصویري جامع و با جزئیات دقیق از وضعیت متغیرهاي جمعیتی به تفکیک 

به همین منظور این تحقیق . اندهاي مجزاي استانی تدوین شدهگزارشات در قالب مجموعهباشد که این هاي کشور میاستان
هاي جمعیتی هر استان مانند اندازه، تفکیک جنسیتی، نرخ آوري و ارائه آمارهاي مربوط به ویژگیابتدا اقدام به جمع

 1375و  1365هاي ر بازار کار براي سالالتعلیم، میزان مهاجران و نرخ مشارکت دشهرنشینی، ساختار سنی، جمعیت الزم
هاي جمعیتی نگريهاي ناشی از نبود آیندهسپس این پژوهش در گام بعدي به منظور جبران کمبودها و کاستی. نموده است

ساله اقدام  10بینی متغیرهاي جمعیتی براي یک بازه زمانی روي طراحان برنامه چهارم توسعه قرار دارد، به پیشکه پیش
و بر پایه متغیرهاي اندازه جمعیت، نسبت جنسی  PEOPLEافزار جمعیتی ها با استفاده از نرمبینیاین پیش. ده استنمو

بینی صورت ها پیشهایی که براي آنسال. ومیر و نرخ مهاجرت صورت گرفته استدر بدو تولد، نرخ باروري، نرخ مرگ
ها براي متغیرهاي مختلف بینیکه نتایج تفصیلی این پیش 1390و  1388، 1385، 1383، 1380، 1378: گرفته عبارتند از

 .هاي مختلف در قالب جداول و نمودارهاي متعددي ارائه شده استو براي سال
 

 
 


