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  1395سرشماري عمومي نفوس و مسكن اينترنتي راهنماي تكميل پرسشنامه در سامانه 

  

خواهشمند . االت پرسشنامه تهيه شده استؤتكميل سي  ا نحوهاين راهنما به منظور آشنايي شما ب
  .مطالب آن را به دقت مطالعه فرماييداالت ؤقبل از پاسخ به ساست 

ت متداول براي آشنايي و بهره برداري الزم سؤاالپرسشنامه سرشماري و  اول سامانه، در صفحه 
  .دكمه تأييد و ادامه را انتخاب نماييدمطالعه دقيق،  پس از ،قرار داده شده است



                                             � 

  

  
و با انتخاب دكمه تأييد  كنيد

داده هشدار ، در باالي صفحه براي رفع اشتباه 
وارد شود،  اطالع، اشتباهت پرسشنامه نيز درصورتي كه 
  .شود مي صورت هشدار مشخص
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  .با انتخاب دكمه تأييد و ادامه وارد صفحه ي بعد مي شويد

كنيد واردرا  و عبارت مربوط شماره ملي سرپرست خانوار در اين صفحه
   .و ادامه وارد صفحه ي آدرس محل سكونت خانوار شويد

، در باالي صفحه براي رفع اشتباه نشودوارد صحيح  طور بهدرصورتي كه شماره ملي 
ت پرسشنامه نيز درصورتي كه سؤاالدقت كنيد در تكميل ساير 

صورت هشدار مشخص به ،پيغامي براي رفع آن ،در قسمت باالي صفحه
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با انتخاب دكمه تأييد و ادامه وارد صفحه ي بعد مي شويد 

در اين صفحه
و ادامه وارد صفحه ي آدرس محل سكونت خانوار شويد

درصورتي كه شماره ملي 
دقت كنيد در تكميل ساير  .شود مي

در قسمت باالي صفحه
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   :سكونت را با توجه به توضيحات زير تكميل نماييد

. 

 كانيكند، در اين قسمت آدرس م
 . 

 .دكنيوارد 

كد درصورت اطمينان از صحت 
  .كنيد استفاده 

كدپستي مربوط به محلي كه در آن 

 پس از  .است لزاميا دارد، 

تكميل اطالعات اين صفحه و انتخاب دكمه ذخيره، در صورتي كه اطالع اشتباه وارد شده باشد، 

 دكمه تأييد و ادامهاطالعات و انتخاب 
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سكونت را با توجه به توضيحات زير تكميل نماييد آدرس محل، صفحه
بنويسيد صفحه اين در كنيد، مي زندگي آن در كه را كاني

كند، در اين قسمت آدرس مزندگي ميدر صورتي كه خانوار شما در بيش از يك مكان 
. وارد نماييد ،ديكنجا زندگي ميدر آنرا مدت سال  ترين بيش

وارد  صحيح خود را  بدون در نظر گرفتن خط تيره كدپستي ده رقمي

درصورت اطمينان از صحت ، شما نصب نشده است منزلبر سر در كدپستي چنانچه پالك 
استفاده آن  توانيد از ، مييا ساير قبوضتلفن قبض  پستي مندرج در

كدپستي مربوط به محلي كه در آن اً دقت كنيد كدپستي درج شده در پشت كارت ملي، لزوم
  .باشد كنيد، نميزندگي مي

 وجود) ستاره* ( عالمت ها آن كنار دركه  ياطالعات آدرس

تكميل اطالعات اين صفحه و انتخاب دكمه ذخيره، در صورتي كه اطالع اشتباه وارد شده باشد، 

اطالعات و انتخاب تصحيح در باالي صفحه هشدار داده مي شود، پس از 

  .شود ي بعد نمايش داده مي
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صفحهدر اين 
كانيم دقيق آدرس

در صورتي كه خانوار شما در بيش از يك مكان  -
بيشكه را 

كدپستي ده رقمي -

چنانچه پالك  -
پستي مندرج در

دقت كنيد كدپستي درج شده در پشت كارت ملي، لزوم -
زندگي مي

اطالعات آدرستكميل 

تكميل اطالعات اين صفحه و انتخاب دكمه ذخيره، در صورتي كه اطالع اشتباه وارد شده باشد، 

در باالي صفحه هشدار داده مي شود، پس از 

ي بعد نمايش داده مي صفحه
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چند نفر در "مستطيل در را 

  .در تكميل اين فيلد سرپرست خانوار را نيز درنظربگيريد

، با يكديگر كنند زندگي مي

  .هستند خرج كنند و با يكديگر هم

 .هستند خرج كنند و هم

 ؟دكنيتكميل را بايد

  .كنند مي كه با يكديگر زندگي

با  كنند و يزندگي مخانوار 

خرج  كنند و هم زندگي مي خانوار
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را پس از مطالعه تعاريف و توضيحات زير، تعداد اعضاي خانوار خود 

در تكميل اين فيلد سرپرست خانوار را نيز درنظربگيريد .بنويسيد "كنند؟ خانوار شما زندگي مي

زندگي ميبا هم در يك مكان  شود كه از يك يا چند نفر تشكيل مي

 :نظير .خورند با هم غذا مي معموالًو  هستند

كنند و با يكديگر هم هاي خود زندگي مي كه با پسر، عروس و نوهزن و شوهري 

  .كنند خواهر و برادري كه با هم زندگي مي

كنند و هم زن و شوهري كه با فرزند و پرستار فرزندشان با هم زندگي مي

را بايدها  يند و اطالعات آنآچه كساني عضو خانوار شما به حساب مي

كه با يكديگر زندگيشود  ي ميشامل زن و شوهر و فرزندانمعموالً اعضاي خانوار 
  :نظيردر مواردي ممكن است افراد ديگري نيز عضو خانوار باشند 

خانوار  كه باسايرخويشاوندان  پدر، مادر، خواهر، برادر، عروس، داماد و

 .هستندخرج  هم

خانوار  باآشپز، نگهبان و ساير افرادي كه معموال پرستار، خدمتكار،

 .كند پانسيون زندگي مي صورت بهفردي كه با خانوار 
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پس از مطالعه تعاريف و توضيحات زير، تعداد اعضاي خانوار خود 

خانوار شما زندگي مي

از يك يا چند نفر تشكيل ميخانوار 

هستند خرج هم

زن و شوهري  -

خواهر و برادري كه با هم زندگي مي -

زن و شوهري كه با فرزند و پرستار فرزندشان با هم زندگي مي -
  

چه كساني عضو خانوار شما به حساب مي

اعضاي خانوار 
در مواردي ممكن است افراد ديگري نيز عضو خانوار باشند  

پدر، مادر، خواهر، برادر، عروس، داماد و -

هم يكديگر

پرستار، خدمتكار، -

 .هستند

فردي كه با خانوار  -
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موقت  طور بهاند و  كه براي زيارت، تفريح يا ماموريت شغلي به سفر رفته از خانوار افرادي -

 .حضور ندارند

خانوار  نزد رودميظار اند و انتكه براي كار يا تحصيل به خارج از كشور رفته خانواراز  افرادي -
 .تر از يك سال باشد د به نحوي كه مدت غيبت آنان كمبازگردن

 .فردي از خانوار كه اكنون مفقوداالثر است -

 .و مادران آنان كه هنوز در بيمارستان هستندتازه متولد شده نوزادان  -

 چه كساني عضو خانوار نيستند؟ 

 :مثال عنوان هب ،خود در نظر نگيريد خانوار عضوافراد زير را 

 .كنند مدت سال را در جاي ديگري زندگي مي ترين بيشافرادي از خانوار كه به دليل كار،  -

ترين مدت سال را در  خانوار كه براي تحصيل يا خدمت سربازي بيشساير افراد فرزندان يا  -

 .كنند زندگي مي... خوابگاه دانشجويي، پادگان و 

 .كند و محل زندگي معمول او جاي ديگري است زندگي مي خانوارموقت با  طور بهفردي كه  -

  .شوند سرشماري ميمعمول زندگي خود اين افراد در محل *

چند نفر در خانوار شما " سؤالد اعضاي خانوار و درج عدد آن در مقابل پس از تشخيص تعدا

براي ثبت اطالعات هر " ي اطالعات هر يك از افراد خانوار دكمه تكميل ، براي"كنند زندگي مي

 ،با كليك بر روي اين دكمه. نماييد انتخابرا  "يك از افراد خانوار اين قسمت را كليك كنيد

اطالعات اين صفحه را براي  ،شود نمايش داده مي براي هر يك از اعضاي خانوارير زي  صفحه

 تأييدو سپس  با توجه به توضيحاتي كه در ادامه آمده است تكميل هر يك از اعضاي خانوار

  . نماييد

نام، نام خانوادگي، (ها آنمشخصات ، خانوار دافريك از ا پس از تكميل اطالعات هر: دقت كنيد

 اعضاي خانواردر جدول ) بستگي با سرپرست خانوار، جنسيت، شماره ملي، سال تولد و ماه تولد

براي ثبت "ي  دكمه مجدداًبايد  يبعد براي ورود اطالعات فرد و شود فهرست ميطور خودكار  به

  .نماييد انتخاب را "اطالعات هر يك از افراد خانوار اين قسمت را كليك كنيد

ايد بطور در نظر داشته باشيد كه شماره ملي سرپرست خانوار را كه در صفحه اول وارد كرده

شود، بنابراين بايد ابتدا تمام اطالعات سرپرست خانوار را اتوماتيك به اين صفحه منتقل مي



                                             � 

.تكميل كنيد
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تكميل كنيد

  و نام خانوادگي
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تكميل كنيد

و نام خانوادگي نام
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ها را در محل تعيين  خانوادگي آن نام و ناممطابق آنچه گفته شد، اعضاي خانوار را مشخص و  

 .شده وارد كنيد

چه عضوي از خانوار بيش از يك نام دارد، نامي را بنويسيد كه در شناسنامه يا ساير چنان -
 .مدارك رسمي ثبت شده است

سرپرست خانوار را رعايت فرزندان ترتيب سني  ،تا حد امكانبراي ثبت اطالعات اعضاي خانوار 

 .كنيد

  شماره ملي

يك  صورت بهشماره ملي فرد را با استفاده از كارت ملي، شناسنامه يا ساير مدارك مربوط،  -
 .وارد كنيد مربوطمستطيل در نظر گرفتن خط تيره  عدد ده رقمي و بدون در

به  ي اول هخودكار از صفح صورت بهي ملي  ي مربوط به سرپرست خانوار، شماره در صفحه

  .نيست خانوار شود و نياز به ثبت مجدد شماره ملي سرپرست ميمنتقل مربوط  مستطيل

  

  بستگي با سرپرست خانوار

صورت خودكار گزينه  به "بستگي با سرپرست خانوار"در مستطيل مقابل براي اولين فرد

. اطالعات سرپرست خانوار را تكميل كنيدساير و بايد  شودنمايش داده مي "سرپرست خانوار"

هاي زير تعيين  و بر اساس گزينه ساير اعضاي خانوار، بستگي آنان را نسبت به سرپرست براي 

  .بنابراين الزم است شماره ملي سرپرست را در صفحه اول به درستي تكميل كرده باشيد.دكني

  همسر -

  فرزند -

  عروس يا داماد -

  نوه يا نتيجه -

  پدر يا مادر -

  خواهر يا برادر -

  ساير خويشاوندان -
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  غيرخويشاوند -

    تولد ماه /تولد سال

مدارك رسمي يا  اعضاي خانوار را به تقويم هجري شمسي و بر اساس شناسنامه تولدسال و ماه 
    .تكميل نماييدديگر 

مغايرت  ي وي با تاريخ مندرج در شناسنامه ي از خانوارتولد واقعي فرد سال و ماهمواردي كه در 
  .دارد، تاريخ مندرج در شناسنامه را مالك قرار دهيد

  سن

خودكار محاسبه و ثبت  صورت بهسن فرد  ،هاي قبلي مستطيلتولد در  سال و ماهبا وارد كردن 

  .نيستسن  و نيازي به ثبت شود مي

  حضور در خانواروضع 

انتخاب  را ريزهاي يكي از گزينه با توجه به توضيحات مربوط،براي هر يك از اعضاي خانوار، 

  :ديينما

   در خانوار حضور دارد؛

... آن دسته از اعضاي خانوار كه در محل اقامت خانوار حضور دارند يا در محل كار، مدرسه و

به محل اقامت خانوار باز ... هستند و بعد از پايان كار روزانه، تعطيل شدن مدرسه، دانشگاه و

  .گردند مي

  :را انتخاب كنيد "درخانوار حضور دارد"افراد گزينهبراي اين 

  .گردند طور معمول در پايان روز به محل اقامت خانوار باز مي سربازان وظيفه در صورتي كه به -

 .هستند بيمارستان در هنوز كه آنان مادران تازه متولد شده و نوزادان -

  ؛حضور نداردطور موقت  به

مانند افرادي كه براي . موقت در خانوار حضور ندارند طور آن دسته از اعضاي خانوار كه به

موريت اداري يا آموزشي، بستري شدن در أاستراحت، گردش، زيارت، ديدار دوستان و بستگان، م
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در محل اند و در زمان سرشماري  ، به طور موقت خانوار را ترك كردهبيمارستان و موارد مشابه

  .ديگري هستند

 ؛تر از يك سال است از كشور  رفته و مدت غيبت وي كم براي كار يا تحصيل به خارج

كار يا تحصيل به خارج از كشور رفته و انتظار داريد پس از پايان  برايبراي افرادي از خانوار كه 

  .تر از يك سال است كار يا تحصيل به خانوار بازگردند و مدت غيبت آنان كم

  يا مفقود االثر  هگمشدفرد  نظير ساير؛

، در خارج از كشور يا محصلهمچنين براي اعضايي از خانوار كه به دليل همراهي با افراد شاغل 

 ي، مثل همسر يا فرزندان وي، گزينهاست سال يك از تر كم آنان غيبت مدتو  كنند زندگي مي

  .ساير را انتخاب كنيد

  دين

  .نماييدهاي زير تعيين  دين هر يك از افراد خانوار را با توجه به گزينه

  

  مسلمان  -

  آشوري يا كلداني انمسيحي -

 ارمني مسيحيان  -

  ساير مسيحيان -

  كليمي -

  زرتشتي -

  ساير -
ــا    توجــه داشــته باشــيد  ــدر ي ــن پ ــوغ نرســيده اســت دي ــه ســن بل ــوز ب ــه هن ــردي ك ــراي ف ب

 .ديني را كه فرد تحت تعاليم آن قرار دارد، منظور كنيد

   بيمه دفترچه

  .نداردبراي هريك از اعضاي خانوار مشخص كنيد دفترچه درماني دارد يا 
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  بيمه دفترچه نوع

ــين  ــهاز ب ــاي  گزين ــهه ــاي  دفترچ ــهه ــالمت بيم ــدمات( س ــاني خ ــأمين ،)درم ــاعي ت  اجتم
 انتخـــاب را بيمـــه دفترچـــه فـــراد دارايا بيمـــه دفترچـــه نـــوعســـاير، و  امـــداد كميتـــه و

ــد ــورتي . كني ــه دارد،     درص ــه بيم ــك دفترچ ــيش از ي ــردي ب ــه ف ــرد   ك ــاي ف ــه ه ــام بيم تم
  .را انتخاب نماييد
  وضع مهاجرت

يا بطور  در خانوار حضور دارند كه افراديتوجه داشته باشيد سؤاالت وضع مهاجرت فقط براي 
  . فعال و براي ساير اعضا غيرفعال استموقت حضور ندارند،

 خود را تغيير داده است؟  زندگيتاكنون، شهر يا آبادي محل  1390ماه  از آبانفرد آيا 

خود را تغيير  زندگيمحل تاكنون، شهر يا آبادي  1390 سال ماه كه از آبان براي افرادي از خانوار
  .را انتخاب كنيد "نه"و در غير اين صورت گزينه  "بلي"ي گزينهال ؤدر اين ساند،  داده

هاي جاييها مورد نظر است و جابو آبادي مهاجرت بين شهرها وضعيت ال،ؤدقت كنيد در اين س
را  "نه"گونه موارد گزينه  در اين ،آيدمهاجرت به حساب نمي يك آباديداخل داخل يك شهر يا 

  .انتخاب كنيد

  
  همين شهر يا آبادي در زندگيمدت 

 تغيير را خود زندگي محل آبادي يا شهر تاكنون، 1390 سال ماه آبان از كه خانوار از افرادي براي
  :ها و توضيحات زير تعيين نماييد مدت زندگي در همين شهر يا آبادي را با توجه به گزينه، اند داده

  سال  تر از يك كم -

  يك سال -

  دو سال -

  سه سال -

 چهار سال -

 پنج سال -
  

  دقت كنيد؛ 
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خود را تغيير داده است،  زندگيبراي فردي كه طي پنج سال گذشته تاكنون چند بار محل  -
  .گيرد مالك قرار مياست، زندگي فعلي كه منتهي به محل آخرين مدت اقامت وي 

مثال در  طور بهدقت كنيد مدت زندگي در همين شهر يا آبادي را به سال تمام در نظر بگيريد،  -
ي سال را انتخاب كنيد و براي افراد 3اه است، م 11سال و  3كه مدت زندگي فردي صورتي

  .را انتخاب كنيد "سال از يك تر كم"آنان به يك سال تمام نرسيده است،  كه مدت اقامت
  

  قبلي زندگيمحل 

 تغيير را خود زندگي محل آبادي يا شهر تاكنون، 1390 سال ماه آبان از كه خانوار از افرادي براي

  .نماييدزير تعيين  با توجه به توضيحات راقبلي  زندگيمحل  اند، داده

قبلي آنان در يكي از شهرهاي داخل كشور  زندگيبراي افرادي كه محل  شهر؛ /داخل كشور

  .را انتخاب نمائيد "شهر/ داخل كشور"بوده، گزينه 

هاي داخل كشور  باديآقبلي آنان در يكي از  زندگيبراي افرادي كه محل  ؛آبادي / داخل كشور

  .را انتخاب نمائيد "آبادي/ داخل كشور"بوده، گزينه 

. لحاظ شود كردهمهاجرت  فرد شهر يا آبادي بودن محل اقامت قبلي بايد نسبت به زماني كه •

كه محل زندگي قبلي فردي، در زماني كه وي آنجا را ترك كرده، آبادي بوده و  در صورتي مثالً

  .انتخاب شود "آبادي /در داخل كشور"بعد از آن شهر شده است، بايد گزينه 

خارج از "قبلي آنان خارج از كشور بوده، گزينه  زندگيبراي افرادي كه محل  خارج از كشور؛

 .را انتخاب نمائيد "كشور

 كشور محل زندگي قبلييا  محل زندگي قبلي شهر و، شهرستان استان

محل 	شهرستان"، "محل زندگي قبلي استان" االتؤس "شهر/ داخل كشور" يانتخاب گزينهبا 

داخل "صورت انتخاب گزينه شود و در مي فعال "زندگي قبليمحل 	شهر"و  "زندگي قبلي

خواهد  فعال "شهرستان محل زندگي قبلي"و  "استان محل زندگي قبلي"االت ؤس "آبادي/كشور

نمايش  "كشور محل زندگي قبلي"الؤسفقط ، "خارج از كشور"همچنين با انتخاب گزينه  .شد
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براي هريك از افراد خانوار برحسب مورد استان، شهرستان، شهر و يا كشور محل  .شودداده مي
  .قبلي را تعيين كنيد زندگي

  
  كند؟در حال حاضر تحصيل ميفرد آيا 

پاسخ  .تو براي ساير افراد غيرفعال اسفعال خانوار  تر بيش و ساله 6 افراد تمام يبرااين پرسش 
 .تعيين كنيد براي هر يك از افراد خانوار و توضيحات زير ها گزينهبا توجه به  ال راؤاين س

  در ايران بلي -

  در خارج از كشور بلي -

 نه -

جمهوري اسالمي آموزش رسمي هاي  كه طبق برنامه شودمحسوب ميفردي در حال تحصيل 

   .به تحصيل مشغول باشدايران 

  :حساب آوريد بهدر حال تحصيل را افراد زير  

 علميه حوزه طالبو يان ، دانشجوانآموزدانش -

 سوادآموزان نهضت سوادآموزي -

 .نداكه مرخصي تحصيلي گرفته دانشجوياني -

كرده ثبت نام يا ساير مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و   دي كه در آزمون ورودي دانشگاهافرا -

 .اندولي هنوز مشغول به تحصيل نشده

اي كشور و  هاي مربوط به سازمان آموزش فني و حرفه دوره دي كه درافرا، توجه داشته باشيد •

آموزش ... از قبيل آمادگي كنكور، آموزش رايانه، زبان، نقاشي و هاي غير رسمي ديگر  نيز دوره

نبايد در حال تحصيل به  دنكنهاي آموزش رسمي تحصيل نمييك از دورهد و در هيچنبينمي

 .حساب آيند

  وضع سواد

وضع  .و در ساير موارد غيرفعال است است فعال ل قبلؤاس "نه"گزينه  يبرافقط اين پرسش 

 .ها و توضيحات زير تعيين كنيد سواد افراد خانوار را با توجه به گزينه
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 باسواد -

  سوادبي -

خواه مدرك ، اي را بخوانند و بنويسند افرادي كه بتوانند به فارسي يا هر زبان ديگري متن ساده

توانند بخوانند ولي  كساني كه فقط مي .شوندمحسوب مي باسواد، باشندرسمي داشته يا نداشته 

  .شوند محسوب مي سواد بيتوانند بنويسند،  نمي

اين افراد  اگرنابينا يا ناشنوا هستند يا اختالل در گفتار دارند،  ي از خانوارافراددر صورتي كه  •

را انتخاب  "وادس بي"صورت گزينه و در غير اين  "باسواد"قادر به خواندن و نوشتن باشند گزينه 

  .كنيد

  دوره يا مدرك تحصيلي

يا مدرك تحصيلي افراد خانوار را   دوره .است فعالغير سواد بي براي افراد دوره يا مدرك تحصيلي،

  .مربوط انتخاب نماييد گزينه هايبا توجه به توضيحات زير و 

 

 سوادآموزي /پايان ابتدايي / ابتدايي -

 1متوسطه / پايان راهنمايي/ راهنمايي/ سيكل اول -

 فاقد مدرك ديپلم/ 2 متوسطه /سيكل دوم -

  دانشگاهي پيش/ ديپلم  -

 فوق ديپلم/ كارداني  -

 ليسانس /كارشناسي  -

 اي دكتراي حرفه /فوق ليسانس  /كارشناسي ارشد  -

 فوق دكترا/ دكتراي تخصصي  -

  دوره مقدماتي - تحصيالت حوزوي -

 علوم ديني يكسطح  -تحصيالت حوزوي -

 سطح دوم علوم ديني - تحصيالت حوزوي -
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 سطح سوم علوم ديني - تحصيالت حوزوي -

 دوره اول خارج - تحصيالت حوزوي -

 دوره دوم خارج - تحصيالت حوزوي -

 ساير -

آخرين مدرك تحصيلي يا باالترين ، افراد غير محصلبراي تعيين دوره يا مدرك تحصيلي  •

  . نظر بگيريد كالسي كه با موفقيت گذرانده شده را در

ها كه دوره تحصيلي آن ينيز افراد كارنامه يا مدرك رسمي ندارند و افرادي كهبراي  •

  .گزينه ساير را انتخاب كنيداست، نامشخص 

هاي  كنند تعداد سال يا تحصيل مي كرده در خارج از ايران تحصيل اي افرادي از خانوار كهبر •

پايه يا مدرك معادل آن در نظام فعلي ايران به ) هاي مردودي بدون احتساب سال(تحصيلي را 

  .تبديل و گزينه مربوط را انتخاب كنيد

كه فردي مدرك تحصيلي معادل داشته باشد، گزينه مربوط به همان مدرك در صورتي  •

  .كنيدبراي وي انتخاب را تحصيلي 

اخذ قبل از ) آموزش عالي(هاي دانشگاهي فردي كه در حين تحصيل در يكي از دوره برا ي •

دريافت كرده است،  اراست، دوره اي را كه مدرك آن  مدرك پايان دوره، ترك تحصيل كرده

 . انتخاب كنيد

 

  فعاليت وضع

براي تمام افرادي كه داراي شغلي هستند و در هفته گذشته به طور معمول در سركار  �

  .، گزينه اول را انتخاب كنيد)اندمشغول به كار بوده(اندخود حاضر بوده

ساعت در محل سكونت خود، كارهاي  1براي افرادي كه در هفته گذشته حداقل  �

بافي، خياطي، آرايشگري، تايپ، تدريس خصوصي، تعمير  خدماتي يا توليدي مانند قالي
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اند و بابت آن درامد و انجام داده... ، نگهداري از كودك يا فرد سالخورده و  وسايل برقي

 .ول را انتخاب كنيداند، گزينه اسودي دريافت كرده

براي افرادي كه حداقل يك ساعت در هفته گذشته بدون دريافت مزد و حقوق در يكي  �

 : اند، گزينه اول را انتخاب كنيدهاي زير مشاركت داشتهاز فعاليت

داري، كه در كارهاي كشاورزي، دامداري، باغداري، مغازه زنان و نوجواناني •

 .اندساير اعضاي خانوار خود كمك كردهبه ... بافي و  بافي، گليم قالي

،  ، گليم كاالهاي بادوامي مثل قاليبراي مصرف خود يا خانوار خود  افرادي كه  •
 .توليد كرده اند...  و  ، لباسحصير

 .اند افرادي كه مشغول بازسازي، تعمير اساسي يا در حال ساختن منزل خود بوده •

 .براي سربازان گزينه اول را انتخاب كنيد   �

فعاليـت  (ساعت در بسيج مشغول به كار بوده 1براي افرادي كه در هفته گذشته حداقل  �
 .اند، گزينه اول را انتخاب كنيدو از اين بابت مزد وحقوق دريافت كرده) اندكرده

ساعت كاري در ارتباط با فعاليت محـل   1براي كارآمورزاني كه در هفته گذشته حداقل  �
انـد،  يعني به طور مستقيم در توليد كاال يا خدمت سـهيم بـوده  اند، كارآموزي انجام داده

  .اند يا نه، گزينه اول را انتخاب كنيدكه مزد و حقوق دريافت كرده اعم از آن
  

براي افرادي كـه داراي شـغلي هسـتند ولـي در هفتـه گذشـته مرخصـي اسـتعالجي،          �
سفارش كار يا نوبتي و  مواد اوليه، مشتري،) فقدان(اند يا به دليل نبودناستحقاقي بوده

آالت ها و ماشينشيفتي بودن كار يا تعطيلي، تغييرات موقت سازماني يا خرابي دستگاه
يا تعليق موقت از كار يا شرايط جوي نامناسب و بدي آب و هوا، خشكسالي در سر كار 

ولي مطمئن هسـتند پـس از برطـرف شـدن ايـن      )اندسركار نرفته(اند خود حاضر نبوده
گردند، همچنين براي كشـاورزان صـاحب زمـين كـه     جدداٌ به كار خود باز ميمسائل م

-اشان نرفتهبدليل شرايط فصلي فعاليت كشاورزي انجام نداده و به سرزمين كشاورزي

 .اند، گزينه دوم را انتخاب كنيد
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اند، اما در طول يك ماه گذشـته از  كدام از شرايط فوق را نداشته براي افرادي كه هيچ �
اي مختلفي در جستجوي كار بوده و اگر كاري برايشان پيدا و مهيا شود بـراي  هروش

شروع به كار طي هفته گذشته تا پايان اين هفته آمادگي دارنـد تـا كارشـان را شـروع     
 .كنند، گزينه سوم را انتخاب كنيد

و جو از دوستان و آشنايان، ثبت نام يـا   مانند پرس: هاي جستجوي كار مثلروش •
ي  مؤسسات كاريابي دولتي يا خصوصي، تماس با كارفرمايان، مطالعه پيگيري در

 ...ها، تقاضاي جواز كسب يا پروانه كار و هاي استخدامي روزنامه آگهي

اند اما در انتظار شـروع كار جديد يا كدام از شرايط فوق را نداشته براي افرادي كه هيچ �
ر صورتي كه اين افراد آماده براي كار اند، داشان بودهدر انتظار بازگشت به شغل قبلـي

 .نيز باشند، گزينه چهارم را انتخاب كنيد

درانتظار شروع كار جديـد يعنـي بـراي آنـان كـاري مهيـا شـده يـا درآزمـون           •
اند و  قـرار است در يا سازماني پذيرفته و موفق شده هاي ادارهاستخدامي و مصاحبه

 .آينده كار خود را شروع كنند

آموزان و دانشجويان داخل و خارج از كشور كه هيچكدام از شرايط فوق را براي دانش  �
 .اند، گزينه پنجم را انتخاب كنيدنداشته

و مشـغول انجـام وظـايف     انـد را نداشـته  كـدام از شـرايط فـوق    براي افرادي كه هيچ �
 .گزينه ششم را انتخاب كنيدداري هستند،  خانه

مـد حاصـل از   آداراي درو  انـد ق را نداشـته كدام از شـرايط فـو   براي افرادي كه هيچ  �
گزينـه هفـتم را   هسـتند،  ... ها و  بازنشستگي، امالك و مستغالت، سود سهام و سپرده

 .انتخاب كنيد

  باالتر و ساله 10 افراد براي تاهل يتوضـع

تر خانوار، فعال و براي ساير افراد غيرفعال  ساله و بيش 10براي تمام افراد  الؤساين 

  . كنيد تعيينرا خانوار افراد  تاهلوضع  هاي زير  گزينهتوضيحات و  اساسبر . است

در حال اند، اعم از اين كه  بسته) دائم يا موقت(كه عقد ازدواج  مردانيزنان يا  ؛داراي همسر  •
  .شوند با همسر خود زندگي مشترك داشته يا نداشته باشند، داراي همسر محسوب ميحاضر 

 .شوند مياند، داراي همسر محسوب  مرداني را كه متاركه كرده، اما هنوز طالق نگرفته يازنان  -
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 . اند داراي همسر محسوب نكنيدزنان يا مرداني را كه نامزد شده، اما هنوز عقد نكرده -

است، مشروط بر آن  كه همسرشان فوت كرده مردانيزنان يا  ؛همسر به دليل فوت همسر بي •
 .نماييدهمسر به دليل فوت همسر محسوب  باشند، بي مجدداً ازدواج نكرده،  حاضر حال دركه 

، در حال حاضركه از همسر خود طالق گرفته و  مردانيزنان يا  ؛همسر به دليل طالق بي  •
  .دنشو همسر به دليل طالق محسوب مي بي، اند مجدداً ازدواج نكرده

را اين گزينه اند،  ازدواج نكرده تاكنونبراي زنان يا مرداني كه   ؛است نكرده تاكنون ازدواج  •
 . انتخاب كنيد

هاي  وضعيت "زناشوييوضع "در صورتي كه فردي از خانوار در طول زندگي خود از نظر 

اگر  ،مثال طور به. تعيين كنيد حالاست، وضعيت وي را بر اساس زمان متفاوتي داشته

ازداوج كرده است،  طالق گرفته و در حال حاضر مجدداً  فردي از همسر نخست خود

  .گزينه داراي همسر را براي او انتخاب كنيد

  باالتر و ساله 10 زنان براي فرزندآوري وضعيت

، فعال و براي حداقل يك بار ازدواج كرده خانوارتر  ساله و بيش 10براي زنان  تسؤاالاين 

  . خانوار غيرفعال است زنانساير 

  اي به دنيا آورده است؟ تاكنون فرزند زنده آيا

درغيراين ، "بله"اي به دنيا آورده است در اين سؤال گزينه  در صورتي كه فرد فرزند زنده

  .را انتخاب نماييد "نه"صورت گزينه 

منظور از فرزند زنده به دنيا آمــده نوزادي است كه پس از تولــد حداقل يكي از آثار 

باشد،  در او مشاهده شده...) كردن، دست و پا زدن، نفس كشيدن ومانند گريه(حيات 

 تعداد آنان را در بعدي االتؤدر س ،بنابراين. باشد حتي اگر بالفاصله فوت كرده

به حساب را  اند و فرزنداني كه مرده به دنيا آمده نظر بگيريد ي تعداد فرزندان در محاسبه

  .نياوريد

  تعداد كل فرزندان 
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فعال و  انتخاب شده است، "بله"گزينه براي آنان قبل  سؤالكه در  زنانيال براي ؤاين س 

  .براي ساير افراد غيرفعال است

چه با خانوار شما يا با خانوار ، هي فرزندان فرد را چه در حال حاضر زنده باشند يا نهمه

در تعداد  ،باشند هاي متعددحاصل از يك ازدواج يا ازدواجچه ، كنند ديگري زندگي مي

 قبليكه از ازدواج  داراي همسري خانمبراي  ،مثال طور به .كل فرزندان به حساب آوريد

مربوط  فيلدخود يك فرزند و از ازدواج فعلي نيز دو فرزند زنده به دنيا آورده است، در 

 .شود درج مي 3عدد 

  در حال حاضر زندهتعداد فرزندان 

 ،اند، تعدادي كه در حال حاضر زندهايد وارد كردهال قبل ؤاز تعداد كل فرزنداني كه در س

  .را در اين فيلد وارد كنيد

  اي به دنيا آورده است؟ روز گذشته فرزند زنده 365آيا در 

ساله حداقل يك بار ازدواج كرده خانواركه تاكنون فرزند  54تا  10براي زنان  الؤساين 

  . و براي ساير افراد خانوار غيرفعال استبوده اند، فعال اي به دنيا آوردهزنده

تكميل نسبت به زمان (روز گذشته  365كه حداقل يكي از فرزندان فرد در در صورتي

بديهي  .انتخاب شود "بلي" گزينهال ؤ، در پاسخ به اين سبه دنيا آمده باشد) اين فرم

در پاسخ به د، گذشته باش) روز 365بيش از (سال  است اگر از زمان تولد فرد بيش از يك

  .شود انتخاب مي "نه "ال گزينه ؤاين س

  

  روز گذشته  365به دنيا آورده در زنده  تعداد كل فرزندان

 ها انتخاب كرديدرا براي آن "بلي"ي قبل گزينه سؤالبراي افرادي كه در  سؤالاين 

  . غيرفعال استبوده و براي ساير افراد فعال 
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به دنيا  ،زنده فرزندبيش از يك 

. مربوط وارد كنيد مستطيل

 .اند آمده حساب به نيز قبلي

  اند در حال حاضر زنده

اند را در ايد، تعدادي كه در حال حاضر زنده

 ،شده اطالعات وارد ذخيره 

اشتباهي در تكميل اطالعات مشاهده شود يا برخي اطالعات تكميل نشده 

و انتخاب شوند كه پس از رفع آن توسط شما 

در انتهاي تكميل اطالعات هريك از 

براي . مجدد به صفحه جدول اعضاي خانوار مي رويد

براي ثبت "ي  مجدداً دكمه

اطالعات آنان را و  نماييد 
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بيش از يك  تكميل فرم،روز گذشته تا زمان  365كه از 

مستطيلاند، مجموع تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده را در 

قبلي سؤال در فرزندان كل تعداد در فرزندان اين كه 

در حال حاضر زندهكه  هروز گذشت 365آورده در به دنيا زنده تعداد فرزندان 

ايد، تعدادي كه در حال حاضر زندهقبل تكميل نموده سؤالاز تعداد كل فرزنداني كه در 

  .اين فيلد وارد كنيد

 دكمهبر روي پس از تكميل اطالعات  اين صفحه با كليك كردن 

اشتباهي در تكميل اطالعات مشاهده شود يا برخي اطالعات تكميل نشده  چنانچه .شود

شوند كه پس از رفع آن توسط شما  باشد در نوار باالي صفحه اين موارد نمايش داده مي

در انتهاي تكميل اطالعات هريك از . شود اطالعات با موفقيت ذخيره مي ،"ذخيره"

مجدد به صفحه جدول اعضاي خانوار مي رويد ،دكمه تأييد و ادامه اعضاي خانوار با انتخاب

مجدداً دكمه، در صفحه ي اعضاي خانوار بايد ساير افراد خانوارتكميل اطالعات 

 انتخاب را "اطالعات هر يك از افراد خانوار اين قسمت را كليك كنيد

  

 �������	
��
�� ������ �� ������ �������� �����

كه از زناني براي 

اند، مجموع تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده را در آورده

 است بديهي

تعداد فرزندان 

از تعداد كل فرزنداني كه در 

اين فيلد وارد كنيد

پس از تكميل اطالعات  اين صفحه با كليك كردن 

شود ذخيره مي

باشد در نوار باالي صفحه اين موارد نمايش داده مي

"مجدد دكمه 

اعضاي خانوار با انتخاب

تكميل اطالعات 

اطالعات هر يك از افراد خانوار اين قسمت را كليك كنيد

  .تكميل كنيد
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 ،خانوار اعضايي  در صفحه

ي مشخصات مسكن خانوار 

  .تكميل نماييدعات اين صفحه را بر اساس توضيحاتي كه در ادامه آمده، 

  

:  

چند  يا يك شامل معموالً كه

ي  پله راه يا راهرو به آن ورودي

 مستقل واحد يك از بيش

 پله راه راهرو، پاركينگ، حياط،

 .گيرد

كه محل سكونت خانوار شما واحد مسكوني آپارتماني يا غيرآپارتماني نيست و در 
  .را انتخاب نماييد"ساير

و براي  براي واحد مسكوني آپارتماني و غيرآپارتماني فعال است
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در صفحهو مشاهده فهرست آنان  ،خانوار افرادپس از ورود اطالعات تمام 

ي مشخصات مسكن خانوار  با انتخاب اين دكمه وارد صفحه. را انتخاب نماييد تاييد و ادامه

عات اين صفحه را بر اساس توضيحاتي كه در ادامه آمده، اطال

   سكونت خانوار

:هاي زير انتخاب كنيد نوع محل سكونت خانوار خود را با توجه به گزينه

  واحد مسكوني آپارتماني 

 واحد مسكوني غيرآپارتماني

  كپر، آلونك، زاغه يا موارد مشابه  

كه است آپارتمان يك از مستقلي واحد ؛واحد مسكوني آپارتماني

ورودي معمول، طور به و شود بهداشتي مي سرويس و اتاق، آشپزخانه

بيش داراي كه است ساختماني ،آپارتمان از منظور .شود مي 
حياط، ساختمان، نوع اين در .است ...و فعاليت اقتصادي سكونت،

گيرد مي قرار استفاده مورد مشترك صورت به و غيراختصاصي است

كه محل سكونت خانوار شما واحد مسكوني آپارتماني يا غيرآپارتماني نيست و در در صورتي
ساير"كنيد، گزينه زندگي مي... محل كار، مسافرخانه، هتل، كاروان و 

براي واحد مسكوني آپارتماني و غيرآپارتماني فعال استتي كه در ادامه آمده فقط 

   .ها غيرفعال است
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پس از ورود اطالعات تمام  

تاييد و ادامه دكمه

اطال. شويد مي

سكونت خانوار نوع محل

نوع محل سكونت خانوار خود را با توجه به گزينه

واحد مسكوني آپارتماني  -

واحد مسكوني غيرآپارتماني -

كپر، آلونك، زاغه يا موارد مشابه   چادر، -

 ساير -

واحد مسكوني آپارتماني  •

اتاق، آشپزخانه

 باز مشترك

سكونت، براي

غيراختصاصي است... و

در صورتي  •
محل كار، مسافرخانه، هتل، كاروان و 

تي كه در ادامه آمده فقط االؤس

ها غيرفعال است ساير گزينه
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   تصرف واحد مسكوني نحوه

  :هاي زير تعيين كنيدنحوه تصرف واحد مسكوني خانوار خود را با توجه به گزينه

  اعيان /و اعيان ملكي عرصه -

  استيجاري /رهن -

 ساير -

  .قرارداد اهميتي ندارد ندقت كنيد، رسمي يا غيررسمي بود استيجاريي تصرف در نحوه  •

از ملكي و استيجاري مانند  مواردي غير ،مسكوني خانوار واحد تصرفي  در مواردي كه نحوه  •

 .را انتخاب كنيد "ساير"باشد، گزينه... رايگان، در برابر خدمت و 

   مساحت زيربنا

عدد و برحسب متر  صورت بهمسكوني خود را با توجه به توضيحات زير  واحدمساحت زيربناي 

  .مربوطه بنويسيد مستطيلمربع در 

مسقف در بناي واحد ي  مسكوني، مجموع سطوح ساخته شده نظور از مساحت زيربناي واحدم  •
  .است... خانه، پستو و  مسكوني از قبيل اتاق، آشپزخانه، حمام، توالت، انباري، صندوق

واحدهاي مسكوني آپارتماني منظور از مساحت زيربنا، مساحت زيربناي خالص آپارتمان در   •
در . است...) ي مشترك و  پاركينگ، پيلوت، راهرو يا راه پله(بدون در نظرگرفتن مشاعات 

گونه واحدها فضاهاي مستقل مربوط به آپارتمان، حتي اگر بيرون از آن واقع باشد، مانند  اين
  .شود حت زيربنا منظور ميانباري، در مسا

پله،  در واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني، مساحت تمام سطوح ساخته شده شامل راهروها، راه  •
  .شود ي مساحت زيربنا منظور مي در محاسبه... خرپشته و

   مسكوني واحد بناي اسكلت نوع

 تيرها و ها ستون يا ها پايه( ي نگهدارنده متصل مجموعه مسكوني، واحد بناي اسكلت از منظور

 فيلد در ذيل توضيحات به توجه با را مسكوني واحد بناي اسكلت نوع. است مسكوني واحد...) و

  .انتخاب نماييد مربوطه
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 يا ديوار مصالح گرفتن نظر در بدون باشد شده پا بر آهن تير با بنا اسكلت چه چنان: فلزي اسكلت

 به رفته كار به هاي آهن تير ساخت، شيوه اين در نماييد، انتخاب را فلزي اسكلت گزينه سقف

 برخي. كند مي تحمل را بنا بار كه است داده تشكيل را اي يكپارچه اسكلت و شده متصل يكديگر

  :است زير شرح به فلزي اسكلت داراي هاي ساختمان ظاهري هاي ويژگي از

 باشند، مشاهده قابل تر پايين طبقات در ها ستون چه چنان ،تر كم و طبقه 4 هاي ساختمان در -
  .است متر سانتي40 از تر كم معموالً ها آن عرض و طول

 به هايي تيرآهن از جانبي ديوارهاي در زلزله، برابر در ساختمان تقويت براي كه مواردي در -

  .است مشاهده قابل ديوارها در آن اثر معموالً است شده استفاده v يا×  شكل

 استفاده فلزي صفحات از تيرها و ها ستون اتصال محل در ،اسكلت تقويت با كه مواردي در -
  .شود مي مشاهده مربوط محل در سقف روي بر آن اثر باشد، شده
 اين و است شده ساخته) ميلگرد و آرماتور با همراه بتن( آرمه بتن از بنا اسكلت اگر: آرمه بتون

 انتخاب را آرمه بتون گزينه سقف يا ديوار مصالح گرفتن نظر در بدون كند، تحمل را بنا بار اسكلت

  . نماييد

  :است زير شرح به بتوني اسكلت با هاي ساختمان هاي ويژگي ترين مهم

 متر سانتي 40 معموالً پايين، طبقات در ها آن عرض و طول باشند، مشاهده قابل ها ستون چه چنان

 به اصلي تيرهاي پايين، طبقات يا پيلوت در طبقه 3 از بيش هاي ساختمان در .است تر بيش و

  .است مشاهده قابل سقف سطح از تر پايين در برامدگي يك شكل

 را ساير فيلد ندارد مطابقت فوق مورد دو با مسكوني واحد بناي اسكلت كه صورتي در: ساير  -3

 داراي و رفته كار به بلوك تيرچه يا آهن فقط ها آن سقف در كه بناهايي مانند. نماييد انتخاب

   .باشد مي باربر ديوارهاي

   مسكوني واحد بناي در رفته كار به مصالح

 انتخاب را ساير گزينه قبل سؤال در ها آن براي كه مسكوني واحدهاي از دسته آن براي سؤال اين

 ساختن در كه را اي عمده مصالح. غير فعال است مسكوني واحدهاي ساير براي و فعال ايد نموده

  .كنيد مشخص ذيل توضيحات به توجه با را است رفته كار به مسكوني واحد بناي سقف و ديوار
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   آهن و سنگ يا آهن و آجر

 ديوارها و آجر و آهن تير از سقف است، شده ساخته آهن و سنگ يا آهن و آجر با كه بناهايي در

 بار) فلزي اسكلت داراي بناهاي در آهني هاي ستون جاي به( ديوارها و است سنگ يا آجر از

 سنگ يا) ضربي طاق( آهني و آجر بناهاي بناها، اين به علت همين به. كند مي تحمل را ساختمان

 هاي ساختمان ديوار از تر ضخيم معموالً ها ساختمان اين ديوار. شود مي گفته باربر ديوار با آهني و

  .است فلزي اسكلت

  آجر و چوب يا سنگ و چوب

 و آجر و تخته و تيرچه از سقف است، شده ساخته چوب و سنگ يا چوب و آجر با كه بناهايي در

 سقف سنگيني ديوارها، با تيرها اتصال محل از نتيجه در كه است سنگ يا آجر از باربر ديوارهاي

  .كنند مي تحمل را بنا بار ديوارها و شود مي منتقل ديوار به

  ) سقف نوع هر با( سيماني بلوك

 آهن، از بناها نوع اين سقف در. است شده استفاده سيماني بلوك از ديوارها در بناها، نوع اين در

  .شود مي استفاده چوب از يا بلوك و تيرچه

   آجر و سنگ يا آجر تمام

. شود مي استفاده توأم صورت به آجر و سنگ يا آجر، از عمده طور به بناها اين سقف و ديوار در

 سازد مي پذير امكان را چوب يا آهن تير از استفاده عدم كه است يصورت به سقف ساخت شيوه

  .گنبدي سقف مانند

  چوب تمام

 در چوب عمده طور به است رايج مرطوب هواي و آب با مناطق در تر بيش كه بناها نوع اين در

  .دهد مي تشكيل را بنا ساخت در رفته كار به عمده مصالح مختلف، اشكال

  چوب و خشت
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 خشت اند، شده ساخته چوب و خشت با كه بناهايي در رفته كار به ساختماني مصالح ترين مهم

 توأم صورت به چوب و خشت يا خشت از ديوارها و چوب و خشت از سقف در بناها، اين در. است

  .شود مي استفاده

  گل و خشت

 نگاهدارنده و مالت عنوان به گل و اند شده ساخته خشت با عمده طور به گلي، و خشت بناهاي

  .است رفته كار به آن در هم روي بر ها خشت

  ساير

 ،ندارد مطابقت فوق مصالح انواع از يك هيچ با مسكوني واحد در رفته كار به ي عمده مصالح اگر

  . نماييد انتخاب را ساير گزينه

 است متفاوت هم با مختلف هاي قسمت در رفته بكار ي عمده مصالح كه هايي ساختمان مورد در

  .دارد يتر بيش بناي زير مساحت كه نماييد تكميل ساختمان از قسمتي براي را سؤال اين

اطالعات را ذخيره نماييد و در مواردي كه ييد و ادامه أت دكمه انتخابپس از تكميل اين صفحه با 

دكمه  شود نسبت به رفع آن اقدام نماييد و مجدداً اشتباهات در نوار باالي صفحه نمايش داده مي

   .شويد ي مرور اطالعات وارد مي در ادامه به صفحه ،را كليك نماييدتأييد و ادامه 
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در صورتي كه . شود ايد نمايش داده مي

توانيد آن  در هر بخش مي ويرايش

و  ييد استأاطالعات فوق موردت

  . را كليك نماييد ييد و ادامه

 .شود و به تلفن همراه شما از طريق پيامك ارسال مي

وي اعالم نماييد و  نموده و در هنگام مراجعه مأمور سرشماري
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ايد نمايش داده مي در اين صفحه خالصه اطالعاتي كه در سامانه وارد كرده

ويرايش دكمه انتخاببا  د،ايد نياز به اصالح دار اطالعاتي كه وارد كرده

اطالعات فوق موردت در ادامه پس از انتخاب دكمه د وكنيتاييد  را اصالح و مجدداً

ييد و ادامهأتي  ، دكمهقسمت مربوطه در تكميل نام و نام خانوادگي خود

و به تلفن همراه شما از طريق پيامك ارسال مينمايش  خانوار شما آماريكد  در صفحه بعد

نموده و در هنگام مراجعه مأمور سرشمارياين كد را به دقت يادداشت 

 . رساني نماييد در اين خصوص به ساير اعضاي خانوار نيز اطالع
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در اين صفحه خالصه اطالعاتي كه در سامانه وارد كرده

اطالعاتي كه وارد كرده

را اصالح و مجدداً

تكميل نام و نام خانوادگي خود

در صفحه بعد

اين كد را به دقت يادداشت لطفا 

در اين خصوص به ساير اعضاي خانوار نيز اطالع
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  .كد آماري براي شما وجود دارد
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كد آماري براي شما وجود دارد چاپو  ذخيرهدر اين صفحه امكان 
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در اين صفحه امكان همچنين 
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