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 ایران. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان. گروه فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري:    سرشناسه
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 )، نمودار (بخشی رنگی).مصور (بخشی رنگی)، جدول (بخشی رنگی ص. 250 :   مشخصات ظاهري

 :   شابک

 فیپا:  وضعیت فهرست نویسی

 سالنامه ها --آمار --گلستان --تعاونی ها:    موضوع

 سالنامه ها --آمار --گلستان --مشاغل:    موضوع

 سالنامه ها --آمار --گلستان--رفاه اجتماعی:    موضوع

 حسینی، سید حسن؛ گردآورنده:   شناسه افزوده

 رفاه اجتماعی وگلستان. اداره کل تعاون، کار :   شناسه افزوده

 :  رده بندي کنگره

 :  رده بندي دیویی

 : شماره کتابشناسی ملی

 
 »1394سال  -آمار نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی« عنوان:-
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 مدیر مسئول: سعید مازندرانی -

 مجري: گروه فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري -

 شابک: -

 گردآورندگان: ولی اله حقیقت، سید حسن حسینی، رها باقري، محمد جواد احمدي -

 صفحه آرایی: سید حسن حسینی -

 گرافیک: سید حسن حسینی -

 محمد رضا حسن پورتهیه لوح فشرده: -

 امور چاپ و انتشار: محمد رضا حسن پور -

 1395تاریخ انتشار: دي ماه  -

 نسخه شمارگان:-

 ه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعینبش کوچه دهم، ادار -خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) -چهار راه گلها -نشانی: گرگان -

 30002257سامانه پیام کوتاه  -32157742فاکس  -3213541تلفن گویا -32177741تلفن:  -
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  بسمه تعالی

  پیشگفتار

و این مهم در جوامع امروز بیش از پیش در تصمیم گیري ها و  تنقش آمار و اطالعات از دیرباز مورد توجه بشر بوده اس

سیاست گذاري ها و پیش بینی ها در سطوح خرد و کالن و بخش هاي مختلف مورد نیاز است. از این رو آمارهاي دقیق، 

خام، روابط  قابل اعتماد و اطمینان براي پژوهشگران و محققین و برنامه ریزان بسیار حائز اهمیت است و از دل آمارهاي

عمیق، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید قابل رویت می باشد. بدین ترتیب انتشار سالنامه هاي آماري یکی از ضرورتهاي 

  هر سازمان یا دستگاه اجرایی است تا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود صاحبنظران را به قضاوت در این باره دعوت نماید.

برنامه ریزي و آمارگیري نیاز دارد تا موفق  به بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود،هر نهاد و سازمانی براي نظم 

یا اصالح و از آنجا که تصمیم گیران و سیاست گذاران زمان بسیار اندکی براي تجدید نظر در تصمیم هاي خود  عمل کند.

اطالعاتی سازمان، می تواند در نهایت اطالعات خشی از نظام نظام آمار به عنوان ب، متوقف ساختن جریان آنها در اختیار دارند

و آمار درست و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. همچنین باید توجه داشت که آمار چه به صورت توصیفی و چه 

  در قالب استنباطی می تواند نقطه عطف و محور تحول و توسعه در هر سازمان و جامعه باشد.

و رسالت ذاتی این  »مقاومتی، اقدام و عمل اقتصاد«با توجه به در پیش بودن برنامه ششم توسعه و عزم ملی جهت تحقق شعار 

زندگی و  بستر تعاون و کار و بهبود شاخص کیفیت دراداره کل و دستگاههاي تابعه شوراي هماهنگی در تحقق رفاه اجتماعی 

  میت این سالنامه بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد.اه ،در بین تمامی اقشار جامعه امید آن

شامل اطالعات جمعیتی، شاخص بازار کار، خالصه اي از عملکرد اداره کل تعاون، کار و  به نام سالنامه آماري، این مجموعه

 . جهتباشدمی 1394مربوط به سال  استان گلستان ، کار و رفاه اجتماعی دروزارت تعاون تابعههاي تگاه رفاه اجتماعی و دس

ها در قالب برنامه براي کاربران درون و ناسایی نیازها و به دست آوردن آنها، ش تعیین اولویتگیري این سالنامه با رویکرد 

ط سازد تا دیدي هدفمند به فعالیت آماري سازمان ارائه کند و نقاها را روشن می برون سازمانی و از طرفی چشم انداز تصمیم

  سازمان را مشخص سازد. قوت و ضعف

ها و رفاه  سال انتشار، با توجه به میزان دسترسی به آمار و اطالعات بازار کار، اطالعات تعاونی 3نشریه حاضر با پیشینه 

نظران تدوین شده است. لوح فشرده پیوست شامل  بندي نظرات مخاطبان و پیشنهادهاي صاحب اجتماعی و همچنین جمع

  باشد. رنامه میکلیه مطالب این آما

سالنامه آماري اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاران  کمیتهدر پایان الزم است از تالش، دقت و توجه همکارانم در 

سعه اطالع رسانی، کلیه جهت تو ضمناًتشکر و قدردانی نمایم.  ، کار و رفاه اجتماعی در استانوزارت تعاون تابعههاي  دستگاه

قابل  estanmcls.irhttp://www.gol آدرسدرگاه اینترنتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به  در آمارها

  باشد.دسترسی می مراجعه و

  

  سعید مازندرانی

  استان گلستانمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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  69  تعاریف و مفاهیم

  85  گزیده اطالعات

  85 1394: حادثه دیدگان ناشی از کار استان گلستان بر حسب وضعیت تأهل: 1-5

  86 1394از کار استان گلستان بر حسب جنسیت: : حادثه دیدگان ناشی 2-5

  87 1394: تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب زمان حادثه: 3-5

  89  1394تعداد  عضو حادثه دیده در افراد در اثر حوادث ناشی از کار:  -4-5

  90  1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار بر حسب  جنس  و شهرستان:  -5-5

  90 1394حادثه دیدگان ناشی از کار  برحسب وضعیت تأهل:  تعداد -6-5

  91 1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار  برحسب نوع حادثه:   -7-5

  

  



  ز

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  92 1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار  برحسب علت وقوع حادثه:  -8-5

  92 1394کار بر حسب  نتیجه حادثه و شهرستان: تعداد حادثه دیدگان ناشی از  -9-5

  93 1394هاي سنی:  تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب گروه-10-5

  93 1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب زمان حادثه:  -11-5

  93 1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب محل وقوع حادثه:  -12-5

  93 1394استراحت افراد آسیب دیده ناشی از حوادث کار بر حسب نوع پذیرش: مدت زمان  -13-5

  93 1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب نوع بیمه شده:  -14-5

  94  1393-94نفر) برحسب شهرستان:  1000تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار و ضریب شیوع (در  -15-5

  95  1394نفر) بر حسب جنس و شهرستان:  1000ز کار و ضریب شیوع (در تعداد حادثه دیدگان ناشی ا -16-5

  96  1394توزیع هیأت هاي تشخیص دعاوي کار و عملکرد آنها بر حسب شهرستان:  -17-5

  97   1394توزیع هیات هاي حل اختالف  دعاوي کار و عملکرد آنها بر حسب شهرستان:  -18-5

  98  1394هاي تشخیص دعاوي کار بر حسب نوع دعاوي و شهرستان:  تعداد موارد خواسته ها در هیأت -19-5

  99  1394تعداد آراي صادره در هیات هاي تشخیص دعاوي کار بر حسب نوع دعاوي و شهرستان:  -20-5

  100  1394بر حسب شهرستان:  تعداد آراي سازشی صادره در هیأت هاي تشخیص  دعاوي کار -21-5

  101  1394تجدید نظر در هیأت هاي حل اختالف دعاوي کار بر حسب نوع دعاوي و شهرستان: تعداد موارد درخواست  -22-5

  102  1394تعداد موارد تأیید شده در هیأت هاي حل اختالف دعاوي کار بر حسب نوع دعاوي و شهرستان:  -23-5

  103  1394تعداد آراي سازشی صادره در هیأت هاي حل اختالف دعاوي کار بر حسب شهرستان:  -24-5

  104   1394تعداد دادخواست ها و دادنامه هاي دیوان عدالت اداري مرتبط با دعاوي کار بر حسب شهرستان:  -25-5

  105   1394هاي انجام شده و بازرسان کار برحسب شهرستان:   توزیع بازرسی -26-5

  106   1394لکرد این کمیته ها  بر حسب شهرستان: هاي حفاظت فنی و بهداشت کار و نظارت بازرسان کار بر عم تعداد کمیته -27-5

  107  1394صدور ابالغیه به کارفرمایان جهت رفع موارد مغایر با مقررات قانون کار بر حسب شهرستان: -28-5

  108  1394شهرستان: آور بر حسب  درخواستها و اعتراضهاي بررسی شده و تأیید شده در کمیته هاي بدوي و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان -29-5

  109  1394تعداد اتباع خارجی شاغل شناسایی شده توسط بازرسان کار بر حسب ملیت و شهرستان:  -30-5

  110  1394هزار نفر بر حسب شهرستان:  100حوادث ناشی از کار به ازاي  -31-5

  

  



  س

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  111   1394تعداد سازمان کارگري داراي مجوز فعالیت  بر حسب شهرستان:  -32-5

  112  1394تعداد سازمان هاي کارفرمایی داراي مجوز فعالیت بر حسب شهرستان:  -33-5

  113  1394وضعیت بررسی تأسیس یا تجدید انتخابات سازمان هاي کارگري و کارفرمایی بر حسب شهرستان:  -34-5

  114   1394کل مقرري بگیران بیمه  بیکاري بر حسب جنس و شهرستان :  تعداد -35-5

  115   1394تعداد کل مقرري بگیران بیمه بیکاري برحسب وضعیت تأهل، جنس و شهرستان:  -36-5

  116  1394تعداد کل مقرري بگیران بیمه بیکاري برحسب میزان مهارت و شهرستان:  -37-5

  117   1394تعداد قطع مقرري بگیري بیمه بیکاري بر حسب جنس، علت و شهرستان:  -38-5

  120  1394معرفی شدگان مقرري بگیري بیمه بیکاري به سازمان هاي ذي ربط جهت افزایش سطح سواد و مهارت:  -39-5

  121  1394عملکرد واگذاري سهام ترجیحی کارگران:  -40-5

  121  1394آموزشی برگزار شده در کل استان: هاي  تعداد دوره -41-5

  122  1394وضعیت رفاهی کارگران بر حسب شهرستان :  -42-5

  123  1394تعداد کارگران نمونه مرحله مقدماتی بر حسب شهرستان: -43-5

  124  1394تعداد واحد هاي نمونه منتخب تولیدي، صنعتی و خدماتی بر حسب شهرستان:  -44-5

  125  1393 -94تعداد کل کارگران نمونه مرحله مقدماتی (کارگاهی)  بر حسب شهرستان: مقایسه  -45-5

  126  1393 - 94هاي کارگران نمونه مرحله مقدماتی (کارگاهی) بر حسب شهرستان:  مقایسه تعداد پرونده -46-5

  127  1393-94مقایسه کارگران  نمونه زن مرحله مقدماتی (کارگاهی) بر حسب شهرستان:  -47-5

  128  1393-94مقایسه تعداد گروه کار نمونه  مرحله مقدماتی (کارگاهی) بر حسب شهرستان:  -48-5

  129   1394هاي شرکت کننده در مرحله مقدماتی  بر حسب شهرستان:  تعداد کارگاه-49-5

  130  1394تعداد بهداشت یاران کار برحسب مدرك تحصیلی و شهرستان:   -50-5

  131  1394هاي بهداشت بر حسب شهرستان:  هاي بهداشت کارگري و کارگران برخوردار از خدمات خانه خانهتعداد  -51-5

  132  1393-94هاي بهداشت کارگري در کل استان:  ویژگی هاي خانه – 52-5

  133  1394هاي اجتماعی بر حسب نوع فعالیت و  استان:  هاي پیشگیري ازآسیب فعالیت  -53-5

  134  1393-94بر حسب شهرستان: ثبت نام شده تعداد کارآفرینان  -54-5

  135  1394، مدرك تحصیلی و شهرستان: وضعیت جسمانی جنس، برحسبثبت نام شده تعداد کارآفرینان  -55-5

  

  



  ش

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  136  1394توسط کارآفرینان ثبت نام شده بر حسب  بخش هاي عمده اقتصادي، جنس و شهرستان: تعداد اشتغال ایجاد شده-56-5

  136  1394تعداد کارآفرینان منتخب ملی بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي:  -57-5

  137  1394عملکرد اداره کل امور ورزشی برحسب شهرستان:  - 5 -58

  138  (میلیون ریال) 1385-94تفریحی کارگران سراسر کشور: اعتبارات مجتمع هاي فرهنگی، ورزشی و  -59-5

  139  1394تعداد پروژه هاي ورزشی، فرهنگی و تفریحی کارگران بر حسب شهرستان:  -  60-5

  140  1394تعداد معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی بر حسب جنس و شهرستان:  -61-5

  141  1394فیان حوادث ناشی از کار بر حسب علت حادثه و شهرستان: تعداد متو -62-5

  215-142  رفاه اجتماعی- فصل ششم

  143  مفاهیم و تعاریف

  161  گزیده اطالعات

  165  1392-94تعداد بیمه شدگان و مستمري بگیران اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -1-6

  165  1392-94تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب نوع بیمه: تعداد بیمه شدگان اصلی اداره کل  -2-6

  165  1392-94تعداد پرونده مستمري بگیران اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب نوع مستمري:  -3-6

  166  1392-94هاي قانونی کوتاه مدت بر حسب نوع کمک:  تعداد اسناد صادره بابت کمک -4-6

  166  1392-94شدگان در معرض خطر سازمان تأمین اجتماعی: تعداد بیمه  -5-6

  166  1392-94تعداد مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -6-6

  167  1392- 94کی: کل مراجعین سرپایی (تحت پوشش درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان) به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی مل -7-6

  167  1392-94(تأمین اجتماعی، سایر بیمه ها و آزاد) به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی:  کل مراجعین سرپایی -8-6

  167  1392-94هاي ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  هاي آماري بیمارستان برخی از شاخص -9-6

  167  1392-94هاي ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  بر حسب نوع عمل در بیمارستان تعداد جراحی -10-6

  168  1392-94ها بر حسب نوع زایمان در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  تعداد زایمان  -11-6

  168  1392-94کل تأمین اجتماعی استان گلستان استان گلستان برحسب نوع بیمه:  تعداد بیماران بستري شده در مراکز درمانی ملکی اداره -12-6

  168  1392-94ها بر حسب نوع بیهوشی در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  تعداد بیهوشی -13-6

  168  1392-94تعداد مراکز طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -14-6

  

  



  ص

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  169  1392-94تعداد پزشکان و دندانپزشکان مستقل طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -15-6

  169  1392-94تعداد مراجعات سرپایی به پزشک مستقل طرف قرارداد  اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -16-6

  169  1392-94تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -17-6

  169  1392-94اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  هاي نسخ بستري رسیدگی و  پرداخت شده در مراکز درمانی طرف قرارداد تعداد و  هزینه -18-6

  170  1392-94اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: هاي کل نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده درمراکزدرمانی طرف قرارداد  تعداد و هزینه -19-6

  170  1394اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان  تعداد بیمه شدگان و مستمري بگیران اصلی و تبعی  -20-6

  171  1394و شهرستان: پایان   نوع بیمه  اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برحسب پوشش   تحت شدگان اصلی بیمه -21-6

  172  1394اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برحسب نوع مستمري و شهرستان: پایان  تعداد مستمري بگیران  -22-6

  174  1394داراي لیست بر حسب رده نفرات و شهرستان: پایان کل تأمین اجتماعی استان گلستان  هاي فعال تحت پوشش اداره کارگاه -23-6

  175  1394تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان  -24-6

  176  1394تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد اداره کل  -25-6

  177  1392 -94برحسب صندوق: تعداد  بیمه شدگان اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  -26-6

  177  1392 -94: تعداد بیماران خاص اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  -27-6

  178  1392 -94: نسبت بر حسباداره کل بیمه سالمت استان گلستان  بیمه ایرانیانشدگان  تعداد بیمه -28-6

  178  1392 -94:  نسبت بر حسبتعداد بیمه شدگان کارکنان دولت اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  -29-6

  178   1392 -94:  زیرصندوق اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسببیمه شدگان کارکنان دولت  تعداد -30-6

  178                1392-94:  نسبت اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  بر حسب شدگان صندوق سایر اقشار بیمه تعداد -31-6

  179                1392-94:  نسبت بر حسبشدگان روستاییان اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  تعداد  بیمه -32-6

  179                1392-94: زیر صندوق بر حسباییان اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد  بیمه شدگان روست -33-6

  179  1392-94تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب نوع مؤسسه:  -34-6

  181   1392-94بر حسب نوع خدمت: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد مراجعات  به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -35-6

  182  (میلیون ریال) 1392-94هاي اداره کل بیمه سالمت استان گلستان:  میزان هزینه -36-6

  182  (میلیون ریال) 1392-94گذاري و درآمد هاي متفرقه:  سرمایهاي، وصول حق بیمه،  اي و ارائه خدمات بیمه از منابع بودجه میزان درآمدهاي اداره کل بیمه سالمت استان گلستان -37-6

  183  1394تعداد بیمه شدگان اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب نوع صندوق و شهرستان: پایان  -38-6

  

  



  ض

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  184  1392-94سالمت استان گلستان بر حسب شهرستان: تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه  -39-6

  185  1392-94هاي اصلی عملیات صندوق بازنشستگی کشوري:  تعداد حقوق بگیران و شاغلین مشترك و شاخص -40-6

  185  (میلیارد ریال) 1392-94کسور و پرداخت حقوق صندوق بازنشستگی کشوري:  -41-6

  186  1392-94کشوري: وظفین صندوق بازنشستگیکمک پرداختی به بازنشستگان و م-42-6

  186  1392-94کشوري: پرداخت وام به بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی -43-6

  187  1394بگیر صندوق بازنشستگی کشوري بر حسب شهرستان: پایان  مشترکان حقوق  -44-6

  187  1392-94اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر: شده صندوق بیمه  تعداد کارگزاري ها و خانوارهاي بیمه -45-6

  188  1394هاي صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر حسب شهرستان: پایان   تعداد خانوارهاي بیمه شده و کارگزاري -46-6

  189  1392-94سازمان بهزیستی: معلولین تحت پوشش  -47-6

  189  1392- 94سازمان بهزیستی  بر حسب نوع معلولیت: تحت پوشش آموزي و کارگاهی  گیرنده از مراکز روزانه، حرفه ن و بیماران روانی مزمن خدمت، سالمندامعلولینتعداد  -48-6

  189  1392- 94معلولیت: سازمان بهزیستی  بر حسب نوع تحت پوشش آموزي و کارگاهی ارائه دهنده خدمات به معلولین و سالمندان  تعداد مراکز روزانه، حرفه -49-6

  190  1392-94سازمان بهزیستی بر حسب نوع معلولیت: تحت پوشش روزي و خدمات توانبخشی در منزل  گیرنده از مراکز شبانه ، سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمتمعلولینتعداد  -50-6

  190  1392-94سازمان بهزیستی بر حسب نوع معلولیت: تحت پوشش روزي و خدمات توانبخشی در منزل   تعداد مراکز شبانه  -51-6

  190  1392-94سازمان بهزیستی:  CBRتعداد معلولین شناسایی شده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه  -52-6

  191  1392-94: هاي توانبخشی حمایتی و خانوارهاي پشت نوبت تحت پوشش سازمان بهزیستی تعداد خانوارهاي دریافت کننده کمک هزینه -53-6

  191  1392-94يِ دریافت کننده مستمري خدمات حمایتی خانوارهاي پشت نوبت تحت پوشش سازمان بهزیستی: مددجو  تعداد خانوارهاي  -54-6

  192  1392-94سازمان بهزیستی:  خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعی -55-6

  192  1392-94سازمان بهزیستی:  هاي  همیار زنان سرپرست خانوار گروه -56-6

  192  1392-94: سازمان بهزیستیو مراکز ارائه خدمات شبه خانواده   تعداد فرزندان تحت پوشش مراکز شبه خانواده -57-6

  193  1392-94هاي سازمان بهزیستی:  کودکان و مهد کودكتعداد  -58-6

  193  1392-94مند از بیمه اجتماعی سازمان بهزیستی:  تعداد زنان و دختران روستایی، عشایري و شهري بهره -59-6

  193  1392-94تعداد قوطی شیر خشک اهدا شده به جامعه هدف توسط سازمان بهزیستی:  -60-6

  194  1392-94هاي اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی:   تعداد مراکز آسیب -61-6

  194  1392-94اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی: هاي  تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب -62-6

  

  



  ط

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  195  1392-94سازمان بهزیستی:  هاي اجتماعی برنامه هاي پیشگیري از آسیب -63-6

  195  1392-94سازمان بهزیستی:  خدمات امور درمان و زیانکاهی اعتیاد -64-6

  196  1392-94کشور توسط سازمان بهزیستی:  برنامه پیشگیري از اعتیاد -65-6

  196  1392-94ي سازمان بهزیستی: ها  خدمات امور پیشگیري از معلولیت -66-6

  197                1394خانوارها و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان: پایان-67-6

  198   1394تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان: پایان -68-6

  200  1394گیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان: پایان  تعداد افراد خدمت -69-6

  203  1394شهرستان: پایان آموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب  تعداد دانش -70-6

  204  1394هاي رفاهی سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان: پایان   کننده حمایت تعداد معلولین شناسایی شده و دریافت  -71-6

  206   1394هاي توانمند شده (حوزه اجتماعی) تحت پوشش سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان:  تعداد خانواده -72-6

  207              1394مددجویان سازمان بهزیستی بر حسب شهرستان: پایان و معلولین مسکن تأمین نهضت طرح ياجرا عملکرد -73-6

  208    1394هاي ایجاد شده و شهرستان: پایان  تعداد اشتغال ایجاد شده توسط سازمان بهزیستی بر حسب روش  -74-6

  211    1394تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب شهرستان: پایان  -75-6

  212  (خانوار) 1394تعداد سالمندان سرپرست خانوار مورد حمایت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب وضعیت جسمی و شهرستان: پایان  - 76-6

  213  1393-94دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب جنس و شهرستان: سال تحصیلی آموزان و  تعداد دانش -77-5

  214  1394تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب جنس، نوع بیمه و شهرستان: پایان  -78-6

  215  1394کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب شهرستان: پایان رف قرارداد طدرمانی و دندان پزشکان مراکز پزشکان،   تعداد-79-6

  230-216  بازار پولی و مالی- فصل هفتم

  217  مفاهیم و تعاریف

  218  گزیده اطالعات

  219   1394: تعداد طرح هاي انعقاد قرار داد شده بر حسب شهرستان: 1-7

  220  1394خانگی بر حسب استان: : وضعیت اشتغال در اجراي قانون مشاغل 2-7

  220  1394: وضعیت تسهیالت در اجراي قانون مشاغل خانگی بر حسب استان:  3-7

  221  1394 :تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب استان: مبلغ 4-7

  

  



  ظ

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  221  1394 :استانتسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب : تعداد 5-7

  222   1394: میزان ضمانت نامه هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون بر حسب استان: 6-7

  223  (میلیارد ریال) 1394هاي اقتصادي زودبازده برحسب شهرستان:  عملکرد آئین نامه گسترش بنگاه -7-7

  225   1394توزیع وضعیت اجراي قانون مشاغل خانگی بر حسب استان:   -8-7

  226  (میلیارد ریال) 1394عملکرد خالص تسهیالت پرداختی مکانیزه بانک رفاه کارگران برحسب شهرستان:  -9-7

  227  (میلیون ریال) 1394تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب شهرستان:  -10-7

  228  (میلیون ریال) 1394 گذاري تعاون برحسب شهرستان: صندوق ضمانت سرمایه هاي صادره  میزان ضمانت نامه -11-7

  228  (میلیون ریال) 1393-94گذاري تعاون:   هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه  وضعیت ضمانت نامه -12-7

  229  (میلیون ریال) 1393-94تعاون برحسب نوع طرح: گذاري  هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه وضعیت ضمانت نامه -13-7

  229  (میلیون ریال) 1393 -94گذاري تعاون بر حسب بخش اقتصادي:  هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه  وضعیت ضمانت نامه -14-7

  230  (میلیارد ریال) 1394تسهیالت پرداختی صندوق کار آفرینی امید بر حسب استان:  -15-7

  249-231  آموزش و پژوهش  -فصل هشتم

  232  مفاهیم و تعاریف

  237  گزیده اطالعات

  238  تعداد مهارت آموزان در بخش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان بر حسب شهرستان : 1-8

  239  (مناطق شهري و روستایی) 1393-94تحصیلی: سال تحصیلی  استان برحسب جنس و رشته  بدون بزرگساالن) -تعداد فارغ التحصیالن دوره متوسطه (سه ساله -8- 2

  240  (مناطق شهري و روستایی) 1393-94 رشته تحصیلی: سال تحصیلی برحسب جنس و استان) بزرگسال بدون(آمار فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی  -8 -3

  241  1393-94تحصیلی و جنس: سال تحصیلی تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی استان برحسب دوره (مقطع)  -8 -4

  241  1392 -93و جنس: سال تحصیلی  آموختگان مؤسسات آموزش عالی استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی تعداد دانش -8 -5

  242  94-95آمار دانشجویان مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تأمین اجتماعی استان گلستان: نیمسال اول سال تحصیلی -6-8

  242  94-95آمار اساتید مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان: نیمسال اول سال تحصیلی -7-8

  242  94-95آمار دانشجویان مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان: نیمسال دوم سال تحصیلی -8-8

  243  94-95تأمین اجتماعی استان گلستان: نیمسال دوم سال تحصیلی  آمار اساتید مرکز علمی کاربردي بهزیستی و-9-8

  243  1393-94برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان   - 8 -10

  

  



  ع

 

  فهرست تفصیلی و جداول

  صفحه  عنوان

  243   1393 -94استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی   آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی تعداد دانش - 8 -11

  244  ساعت)-(نفر1394هاي آموزشی برحسب شهرستان:  اي استان برحسب  بخش عملکرد آموزشی بخش دولتی اداره کل فنی و حرفه  –8 -12

  245  1394اي استان برحسب جنس مهارت آموز و شهرستان:  تعداد مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه  –8 -13

  246  1394اي استان برحسب جنس و شهرستان:   و پیمانی در مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه تعداد مربیان رسمی  –8 -14

  247  1394اي کشور برحسب شهرستان:  تعداد مهارت آموزان در بخش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه  –15-8

  247  1394هاي آموزشی برگزار شده براي بازرسان کار برحسب نوع  دوره آموزشی:  تعداد دوره -16-8

  248  1394دیده برحسب جنس:   کار آموزش تعداد بازرسان -17-8

  248  1393-94برحسب جنس و گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور:  کارگران، کارفرمایان و کارآموزان آموزش دیدهتعداد  -18-8

  248  ساعت)-(نفر 1393-94بر حسب  گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور :  هاي ایمنی و بهداشت کارمیزان آموزش  -19-8

  248  1394تعداد نشریات آموزشی منتشرشده برحسب نوع نشریه:  -20-8

  249  1394تعداد مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مجاز و مورد تأیید برحسب جنس و مدرك تحصیلی:  -21-8

  249  1394تعداد پروانه هاي صالحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی  صادر شده برحسب  جنس و گرایش:  -22-8

  250  منابع و مأخذ
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  اول��ل 

  آ�نا�ی با ا�تان گ��تان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  گلستان: تاریخ و جغرافیا

نواز آن، مردمانی با زبان و فرهنگ گوناگون را در خود جاي داده   طبیعت چشم وي تاریخی  استان گلستان با پیشینه

سرزمین تاریخی است که در تاریخ تا سده هفتم هجري قمري به نام ایالت گرگان و از آن پس گلستان نام جدید است. 

گرگان نامیده شد.  1316و از اسفند » جرجان«هاي دوران اولیه اسالمی به نام  دهم به نام استرآباد و در نوشته تا سده

کل از  3/1( کیلومتر مربع وسعت 20367ود گلستان یکی از مناطق سرسبز و دیدنی در شمال ایران است که با حد

ترکمنستان، از غرب به استان مازندران و دریاي  باشد که از شمال به جمهوري شهرستان می 14مساحت کشور)، داراي 

اساس آخرین سرشماري انجام  برشود. شرق به استان خراسان شمالی محدود می خزر، از جنوب به استان سمنان و از

. شود کشور محسوب می جمعیت کل درصد 4/2نفر است که این جمعیت  1777014جمعیت استان ) 1390( شده

درصد ساکن نقاط شهري و  1/52اساس آخرین برآوردها و سرشماري انجام شده  جمعیت شهري و روستایی استان بر

نفر  7/3بعد خانوار  خانوار است که متوسط 483245باشد. این استان داراي می  درصد ساکن مناطق روستایی 9/47

  باشد.می

هاي درختی   بلوط، ممرز، راش، توسکا، لرگ و انجیلی از گونه .باشدمیهکتار  452184 استان هاي مساحت جنگل

 1042825متري رویش دارند. وسعت مراتع استان معادل  2500متري تا  300استان هستند که از بلندي  يها جنگل

دار و  کوچنده، روستاییان گله ارانداند که دام  درصد از سطح استان را پوشانده 50نزدیک  که هکتار برآورد گردیده است

درصد  50، نزدیک خوبهاي استان از نوع  درصد مرتع 42کنند. بیش از  برداري می  ها بهره دامداران کوهستانی از آن

 است. فقیردرصد از نوع  8متوسط و کم تر از 

 1235درصد آن (حدود  4/50باشد که میلیارد متر مکعب می 485/2زیرزمینی استان حدود هاي سطحی و  پتانسیل آب

هاي طبیعی، داشتن پتانسیل خاك، دارا بودن  میلیون متر مکعب) آب سطحی است. گلستان با برخورداري از موقعیت

شاخه رودخانه اصلی  40تعداد سو و بخشی از خلیج گرگان، : اترك رود، گرگان رود، قره چهار حوضه آبریز اصلی شامل

که داشته  هاي مهم کشاورزي بوده و سهم بسزایی در تولیدات کشور هزار اراضی قابل آبیاري یکی از بخش 650و 

 .باشدجات و مرکبات می صیفی ،برنج ،هاي روغنی دانه ،جو ،گندم ،الت عمده ي آن پنبهمحصو
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394 پایان: کشوري تقسیمات براساس هامشخصات عمومی شهرستان -1- 1

  شهرستان
 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت (کیلومتر مربع)

 60 29 27 31/20438  استان

 4 3 2 74/872  آزادشهر

 5 2 2 52/1763  آق قال

 4 1 2 41/291  بندرترکمن

 4 2 2 31/239  بندرگز

 4 4 2 73/780  رامیان

  4  4 2  19/1160  علی آباد کتول

  3  1 1  94/818  کردکوي

 5 2 2 43/1752  کالله

  4  1 2  63/914  گالیکش

  5  3 2  81/1615  گرگان

  4  2 2  00/1285  گمیشان

  6  2 2  32/5071  گنبد

  4  1 2  34/3210  مراوه تپه

  4  1 2  94/661  مینودشت

  GISدفتر آمار و اطالعات و  -: استانداري گلستانمأخذ

 نقشه استان گلستان  -1- 2
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 استان گلستان -ستان گرگاننقشه شهر -3-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان گلستان -ستان گنبدکاووسنقشه شهر - 4-1
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  استان گلستان -ستان آزادشهرنقشه شهر -1-6       استان گلستان -ستان بندرترکمننقشه شهر -5-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان گلستان -ستان آق قالنقشه شهر - 1-8       استان گلستان -ستان رامیاننقشه شهر -7-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان گلستان -ستان بندرگزنقشه شهر -1-10       استان گلستان -ستان علی آبادنقشه شهر -1- 9
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  استان گلستان -ستان کردکوينقشه شهر - 1-12       استان گلستان - ستان کاللهنقشه شهر - 11-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان گلستان -ستان گالیکشنقشه شهر -1-14       استان گلستان -ستان مراوه تپهنقشه شهر -13-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان گلستان -ستان گمیشاننقشه شهر -1-16       استان گلستان -ستان مینودشتنقشه شهر -15-1
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  دوم��ل 

  آمار�ی �ود� و �نا�ع ا�سا�ی
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

هایی که در کالبد  انسان .ها هستند ها انسان ها است و متولیان این سازمان شک دنیاي کنونی، دنیاي سازمان  بی

ها  ها و تبدیل آن شدن سازمان آور کنند. حتی با وجود فن آورند و اداره می می دمند، آن را به حرکت در سازمان روح می

افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردي در بقاي سازمان، کامالً مشهود   اي از سخت  به توده

. اطالعات این فصل شامل یندآ هاي امروزي به شمار میاین اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمان است. بر

اي و نیز آمار  هاي متفرقه، اعتبارات هزینه اي ردیف اي و مالی، اعتبارات هزینه هاي سرمایه اعتبارات تملک دارایی

 1394کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ادارات کل تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 

  باشد.می

هاي تابعه وزارت تعاون، کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه آمارهاي از مختصري آیدمی پی در نچهآ

  باشد.رفاه اجتماعی در استان می

  هاي تابعه: سازمان

 سالمت بیمه اداره کل .1

 اجتماعی تأمین اداره کل .2

  اجتماعی تأمینمدیریت درمان  .3

  بهزیستی اداره کل .4

  اي حرفه و فنی آموزش اداره کل .5

  تعاون توسعه بانک .6

  بانک رفاه کارگران .7

  کارآفرینی امید صندوق .8

  بازنشستگی صندوق .9

  عشایر و کشاورزان، روستائیان اجتماعی بیمه صندوق .10
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  تعاریف و مفاهیم

 هاي مالی  عتبارات تملک داراییا:  

  شود. هاي مالی در نظر گرفته می  تحصیل داراییها و   اعتباري که در بودجه کل کشور براي بازپرداخت تعهدات، وام

 اي هاي سرمایه  اعتبارات تملک دارایی:  

  شود.  بینی می  هاي عمرانی پیش  هاي طرح  هزینه تأمیناعتباراتی که براي 

 اي اعتبارات هزینه:  

اقتصادي و اجتماعی هاي  هاي جاري دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت  هزینهتأمین که براي  اعتباراتی

 شود. بینی می  دولت پیش
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال) 1393-94اي و مالی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:   هاي سرمایه  اعتبارات تملک دارایی-2 - 1

  شرح

1393 1394  

  پرداختی  مصوب  پرداختی  مصوب

 448 700 4212 4500  استانی

 9490 9490 4050 4050  ابالغی

  مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  (میلیون ریال) 1393-94اعتبارات هزینه اي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  -2- 2

  شرح

1393 1394  

  پرداختی  مصوب  پرداختی  مصوب

 51950 52401 41433 41433  استانی

 5120 5120 6651 6651  ابالغی

  مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  (میلیون ریال)  1393-94اعتبارات هزینه اي سایر منابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  - 3-2

  شرح

1393 1394  

  پرداختی  مصوب  پرداختی  مصوب

 99/3407 95/4256 23/3597 96/3630  و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون کار 

  مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    



  

  
 

11   

 

 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394تعداد شاغلین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسب نوع استخدام و شهرستان: - 4-2

  سایر  قراردادي  پیمانی  رسمی  جمع  شهرستان و سال 

1393  168 94 17 57 0  

1394  176 91 32 53 0  

  0 31 5 37 73 اداره کل 

  0 2 2 2 6 آزادشهر

  0 3 1 6 10 آق قال

  0  1 1 4 6 بندرگز

  0 0 1 4 5 ترکمن

  0 1 3 2 6 رامیان

  0 1 3 4 8 علی آبادکتول

  0 2 3 2 7 کردکوي

  0 1 2 3 6 کالله

  0 2 1 0 3 گالیکش

  0 4 3 12 19 گرگان

  0 0 1 1 2 گمیشان

  0 3 3 10 16 گنبد

  0 0 2 0 2 مراوه تپه

  0 2 1 4  7 مینودشت

 مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد شاغلین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حسب مدرك تحصیلی و شهرستان:  -5-2

  دکتري  لیسانس  فوق  لیسانس  دیپلم  فوق  دیپلم  دیپلم زیر  جمع  سال  استان و

1393  167 2  19  28  81  37  0  

1394  176 1 16 25 86 48 0 

 0 22 30 11 9 1 73 اداره کل 

 0 0 6 0 0 0 6 آزادشهر

 0 3 5 1 1 0 10 آق قال

 0 0 4 1 1 0 6 بندرگز

 0 4 1 0 0 0 5 ترکمن

 0 1 3 2 0 0 6 رامیان

 0 4 3 1 0 0 8 علی آبادکتول

 0 3 2 1 1 0 7 کردکوي

 0 2 3 1 0 0 6 کالله

 0 1 2 0 0 0 3 گالیکش

 0 2 9 5 3 0 19 گرگان

 0 1 1 0 0 0 2 گمیشان

 0 4 9 2 1 0 16 گنبد

 0 0 2 0 0 0 2 مراوه تپه

 0 1 6 0 0 0  7 مینودشت

 مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394تعداد شاغلین ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان برحسب  مدرك تحصیلی: -6-2

  جمع  شرح

لم
یپ

رد
زی

  

لم
یپ

د
  

ق
فو

 
لم

یپ
د

  

س
ان

س
لی

  

ق
فو

 
س

ان
س

لی
  

ي
تر

دک
  

  اداره کل بیمه سالمت

  619  13  1  105 جمع

  9  47  12  1  77 اداره کل

  0  17  1  3  0  28 هاشهرستان

  اداره کل تأمین اجتماعی

  63170  6  368 جمع

  110  2  6  0  42 اداره کل

  53150  6  326 هاشهرستان

  اجتماعی تأمینمدیریت درمان 

29451  38  1158 جمع

  15  8  0  3  0  29 اداره کل

29431  38  1129 هاشهرستان

  اداره کل بهزیستی

  62272  61  488 جمع

  711  26  11  127 اداره کل

  41151  50  361 هاشهرستان

  اي اداره کل آموزش فنی و حرفه

  46270  12  446 جمع

  0  29  19  2  60 اداره کل

  36260  10  386 هاشهرستان

  بانک توسعه تعاون

  0  1367  0  130 جمع

  0  14  4  3  0  27 سرپرستی

 0 1353  0  103 شعب

  بانک رفاه کارگران

  43110  3  222 جمع

  0  26  2  9  2  40 سرپرستی

  33110  1  182 شعب

  صندوق کارآفرینی امید

  111  0  0  0  34 جمع

  1  7  1  0  0  0  9 سرپرستی

  110  0  0  0  25 شعب

  صندوق بازنشستگی

  0  3  6  1  0  0  10 جمع

  0  3  6  1  0  0  10 اداره کل

  0  0  0  0  0  0  0 هاشهرستان

صندوق  بیمه اجتماعی کشاورزان، 

  روستاییان و عشایر

  0  1  2  0  0  0  3 جمع

  0  1  2  0  0  0  3 اداره کل

  0  0  0  0  0  0  0 هاشهرستان

  ادارات کل تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مأخذ:
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد شاغلین ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بر حسب نوع استخدام:  -7-2

  سایر  قراردادي  پیمانی  رسمی   جمع  شرح

  اداره کل بیمه سالمت 

  0  42  2  61  105 جمع

  0  24  1  51 76 اداره کل

  0  18  1  10 29 هاشهرستان

  اجتماعی تأمیناداره کل 

  0  5  80  283  368 جمع

  0  0  6  36  42 اداره کل

  0  5  74  247  326 هاشهرستان

  اجتماعی تأمینمدیریت درمان 

 2  115 249 792  1158 جمع

 0  0 3  26  29 اداره کل

 2  115 246 766  1129 هاشهرستان

  اداره کل بهزیستی 

  58  205  73  153  488 جمع

  6  64  7  51  127 اداره کل

  52  141  66  102  361 هاشهرستان

  اي اداره کل آموزش فنی و حرفه

  199  102  23  122  446 جمع

  0  27  5  28  60 اداره کل

  199  75  18  94  386 هاشهرستان

  بانک توسعه تعاون

 19  10 0  101  130 جمع

 6  2 0  19  27 سرپرستی

 13 8 0 82  103 شعب

  بانک رفاه کارگران

  0  50  0  172  222 جمع

  0  8  0  32  40 سرپرستی

  0  42  0  140  182 شعب

  صندوق کارآفرینی امید

  1  21  0  12  34 جمع

  1  5  0  3  9 سرپرستی

  0  16  0  9  25 شعب

  صندوق بازنشستگی 

  2  2  1  5  10 جمع

  2  2  1  5  10 اداره کل

  0  0  0  0  0 هاشهرستان

کشاورزان، صندوق  بیمه اجتماعی 

  روستاییان و عشایر

  0  2  1  0  3 جمع

  0  2  1  0  3 اداره کل

  0  0  0  0  0 هاشهرستان

  مأخذ: ادارات کل تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان
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 فصل دوم: آمارهاي بودجه و منابع انسانی 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394کار و رفاه اجتماعی برحسب نوع آموزش و جنس:  ،تعاون اداره کلدوره هاي آموزشی برگزار شده  - 8-2

  دورهتعداد   شرح
  آموزش

  (ساعت)

  تعداد شرکت کنندگان
  آموزش

  *ساعت)-(نفر
  زن  مرد  مرد و زن 

  9569  64  733  797  961  33  جمع 

  5512  44  480 524  168  12  عمومی                 

  0  0  0 0  0  0  بهبود مدیریت        

  4057  20  253 273  793  21  تخصصی  

  0  0  0 0  0  0  حوزه مدیرکل   

  960  8  72 80  24  1  پشتیبانی و توسعه مدیریت   

  1233  2  74 76  673  16  روابط کار      

  1160  6  52 58  40  1امور تعاون                          

  680  4  54 58  32  2توسعه اشتغال و کار آفرینی     

  24  0  1 1  24  1  اجتماعی فرهنگی   

  هر دوره ضربدر مجموع تعداد شرکت کنندگان در آن دوره * نفر ساعت آموزش= تعداد ساعات آموزشی

  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  �وم��ل 

  ����ت و ��روی ا�سا�ی
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

کار، برخی   هاي عمده نیروي  ، شاخصمسکن و  نفوس عمومی  سرشماري نتایج از برخی برگیرنده در فصل این مطالب

(والدت، فوت، ازدواج و طالق)، اطالعات مربوط به  آمارهاي ثبت شده سازمان ثبت احوال کشور از وقایع حیاتی

هاي غیردولتی و آمار اشتغال اتباع خارجی در   شدگان در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی  گمارده جویندگان کار و بکار

با  باشد. قابل ذکر است با توجه به این که آمارهاي تولید شده توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی، می 1394 سال

  سبت به سال گذشته تغییر یافته است.یافته است، تعداد و محتواي جداول این اداره کل ن ءهمکاري این مرکز ارتقا

  

  تعاریف و مفاهیم:

  :کار  

یا بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدي و یا غیرنقدي) صورت پذیرد و هاي اقتصادي (فکري و   ه از فعالیتآن دست

  شود. ارائه خدمت باشد، کار محسوب میهدف آن تولید کاال یا 

 :جمعیت فعال اقتصادي  

قبل از هفته آمارگیري (هفته مرجع) طبق  تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی  ساله و بیش 10تمام افراد 

یکار)، جمعیت تعریف کار، در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (ب

  شوند. فعال اقتصادي محسوب می

 :جمعیت غیرفعال اقتصادي  

سن تعیین شده)، که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه ساله و بیش تر (حداقل  10م افراد تما

  شوند.  فعال اقتصادي محسوب می گیرند، جمعیت غیر شاغالن و بیکاران قرار نمی

  :شاغل  

و یا بنا به دالیلی  ١ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده 10تمام افراد 

طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق  شوند. شاغالن به به طور موقت کارشان را ترك کرده باشند، شاغل محسوب می

شغلی براي مزد و حقوق بگیران   با داشتن پیوند رسمیشوند. ترك موقت کار در هفته مرجع  اشتغاالن می بگیران و خود

  شود.اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب می و تداوم کسب و کار براي خود

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

                                                             
 (ILO) اساس استاندارد سازمان بین المللی کار بر 1
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 کار  با وي نسبت خویشاوندي دارند، افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که

 مزد)(کارکنان فامیلی بدون کنند.  می

  یعنی دهند،  محل کارآموزي انجام میکارآموزانی که در دوره کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه

 شود. محسوب می» کار«یا خدمات سهیم هستند،  فعالیت آن ها  مستقیما در تولید کاال

  کرده اند. کار هفته مرجع مطابق تعریف، که درمحصالنی 

 نیروهاي مسلح شامل  .کنند که در نیروهاي مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می تمام افرادي)

 و انتظامی)  نیروهاي نظامی  داران و سربازان وظیفهکادر، درجهپرسنل 

 :بیکار  

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

  اشتغالی نباشند) مزد بگیري یا خود(داراي اشتغال  .در هفته مرجع فاقد کار باشند  ●

 اشتغالی آماده باشند) گیري یا خودب (براي اشتغال مزد .در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده براي کار باشند ●

 (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوي اشتغال مزد .کار باشند در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویاي ●

 اشتغالی به عمل آورده باشند) خود بگیري و یا

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 

  .شوند کار بوده اند نیز بیکار محسوب می

  کار:فعالیت اصلی محل  

منظور از فعالیت اصلی محل کار، فعالیت کارگاهی است که فرد شاغل در طول هفته مرجع در آن کار کرده است. این 

کند، مشخص  فعالیت برحسب نوع کاالي تولید شده یا خدمت عرضه شده توسط کارگاهی که فرد در آن کار می

  شود. می

طبقه بندي شده و نتایج آن  ١هاي اقتصادي  بین المللی فعالیت اساس طبقه بندي فعالیت اصلی محل کار افراد شاغل بر

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

                                                             
١ International  Standard Industrial  Classification of all Economic Activities ٢٠٠٨-٤ . (ISIC ,Rev ٢٠٠٨-٤) 



  

  
 

19   

 

 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  بخش کشاورزي: ●  

  کشاورزي، دامپروري، شکار، جنگلداري و شیالت.   

  بخش صنعت: ●   

  استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تامین آب و برق و گاز.   

  بخش خدمات: ●   

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

کار، آموزش،  و هاي کسب  هاي مالی، مستغالت، اجاره و فعالیت گري ارتباطات، واسطه  و نقل، انبارداري، حمل

ها و هیأت هاي برون مرزي، دفاتر مرکزي، خانوارهاي معمولی داراي مستخدم و   بهداشت و مددکاري اجتماعی سازمان

  مین اجتماعی.وار، اداره امور عمومی، دفاع و تأقابل تفکیک خان فعالیت هاي غیر

 :وضع شغلی  

و با توجه به شرایط کشور طبقه بندي  1وضعیت اشتغالوضع شغلی شاغالن براساس آخرین طبقه بندي بین المللی 

شده است و نتایج آن به تفکیک بخش خصوصی (شامل کارفرما، کارکن مستقل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و 

  (شامل مزد و حقوق بگیر بخش عمومی) ارائه شده است. کارکن فامیلی بدون مزد) و 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  

دهد مزد و حقوق (نقدي و غیرنقدي)  فعالیت دارد و در مقابل کاري که انجام می ی است که در بخش عمومیکس

  کند. دریافت می

 :مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی  

دهد مزد و حقوق (نقدي و غیرنقدي)  کسی است که در بخش تعاونی فعالیت دارد و در مقابل کاري که انجام می

 کند. دریافت می

                                                             
١ International  Classification  of  Status in Employment , ١٩٩٣ .(ICSE _ ٩٣) 
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 قوق بگیر بخش خصوصی:مزد و ح  

 کند. کسی است که با دریافت مزد و حقوق (نقدي و غیرنقدي) براي افراد یا مؤسسات کار می

 :کارکن فامیلی بدون مزد  

کند  کارکن فامیلی بدون مزد کسی است که براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارد، کار می

  کند. ریافت نمیو از این بابت، مزد و حقوقی د

 :ساعت کار معمول  

  باشد. ساعت کار معمول، متوسط ساعت کار فرد در یک هفته از فصل آمارگیري می

 :اشتغال ناقص زمانی  

افراد داراي اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل 

تر، قرار داشتن در فصل غیرکاري ر رکود کاري، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش کار بوده و به دالیل اقتصادي نظی

  اند. خواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده  ساعت کار کرده، 44... کمتر از و

 :مقدار اشتغال ناقص زمانی  

  ساعت) 44انجام آن دارند. (تا سقف مجموع ساعت کار اضافی است که افراد داراي اشتغال ناقص زمانی تمایل به 

 :والدت شهري و روستایی  

والدت شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی (شهر یا روستا) محل سکونت والدین و در صورت مشخص نبودن 

ها که واقعه را اعالم کرده اند، تعیین می شود و در غیر این صورت بر  یکی از والدین، محل سکونت هرکدام از آن

  گردد. مبناي آدرس سایر اعالم کنندگان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مشخص می

 :فوت شهري و روستایی  

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

 :ازدواج یا طالق ثبت شده  

هایی که در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسیده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت در اسناد سجلی زوجین   ازدواج یا طالق

  شود. به ادارات ثبت احوال تحویل می

 :والدت ثبت شده  

  شود. أمور ثبت احوال تنظیم میسندي است که در زمان اعالم واقعه والدت توسط م
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 :فوت ثبت شده  

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

 :ازدواج شهري و روستایی  

  ازدواج شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی (شهر یا روستا) محل سکونت زوج تعیین می گردد.

 :طالق شهري و روستایی  

 یی (شهر یا روستا) محل سکونت زوج تعیین می گردد.طالق شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیا

 :اشتغال غیرمجاز تبعه بیگانه 

اشتغال تبعه بیگانه اي که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت بوده و مطابق قانون کار اجازه اشتغال در 

  ل جریمه خواهد بود.کشور را ندارد که در صورت اشتغال، کارفرماي وي متخلف محسوب شده و مشمو

  :کارت کار موقت  

مجوزي است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درخواست کارفرما براي تبعه بیگانه داراي دفترچه پناهندگی معتبر 

یا کارت مهاجرت معتبر، به منظور اشتغال در یکی از فعالیت هاي اقتصادي مصوب براساس نیاز شهرستان ها (عمدتاً در 

ها (بخشی از تولید صنعتی یا ساخت)  پزخانه حوزه هاي کشاورزي، جنگلداري و ماهیگیري، ساختمان و کوره یکی از

  براي مدت حداکثر یک سال صادر نموده و قابل تمدید است.

 :پروانه کار تبعه بیگانه  

غل و مدت اعتبار که مجوزي است شامل اطالعاتی مانند مشخصات هویتی تبعه بیگانه، نام کارفرما، منطقه کار، نوع ش

  به منظور اشتغال مجاز تبعه بیگانه در ایران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعطا می شود.

 :صدور پروانه کارتبعه بیگانه  

فرایندي است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعطاي روادید ورود با حق کار مشخص بنا به 

ماه و کم تر) صادر می کند که در  12روانه کار تبعه بیگانه را به مدت حداکثر یک سال (با اعتبار درخواست کارفرما، پ

  صورت لزوم امکان تجدید، تغییر یا تمدید آن وجود دارد.
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 :تجدید پروانه کار تبعه بیگانه  

با  یگانه داراي پروانه کار،فرایندي است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اثر تغییر کارفرماي تبعه ب

ه گواهی خاتمه کار تبعه بیگانه از سوي کارفرماي قبلی با اشتغال تبعه بیگانه در همان درخواست کارفرماي جدید و ارائ

  شغل یا شغل جدید موافقت می نماید.

 :ابطال پروانه کار تبعه بیگانه  

با درخواست لغو  ١صورت خاتمه قرارداد کار تبعه بیگانهفرایندي است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

  پروانه کار و تحویل آن از سوي کارفرما، نسبت به خاتمه کار تبعه بیگانه موافقت می نماید.

 :تمدید پروانه کار تبعه بیگانه  

ر پروانه کار تبعه فرایندي است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درخواست کارفرما پیش از اتمام اعتبا

ماه و کم تر) نسبت به ادامه اشتغال در شغل مشخص شده در روادید با حق کار مشخص وي  12بیگانه (با اعتبار 

  موافقت می نماید.

 :پروانه کارموقت تبعه بیگانه  

نعتی مجوزي است براي اشتغال فوري تبعه بیگانه که بنا به مصلحت کشور در حوزه هاي استخراج معادن، تولید ص

برق و گاز، آب رسانی و ساختمان و بنا به درخواست وزیر مربوط از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  تأمین(ساخت)، 

کسب موافقت وي با اعتبار حداکثر سه ماه و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید ورود با حق کار مشخص، 

  منظور اخذ پروانه کار صورت گیرد. صادر شده و باید طی مدت مذکور (حداکثر سه ماه) اقدامات الزم به

 :روادید ورود با حق کار مشخص  

نوعی از روادید است که پس از درخواست کارفرما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شغل مشخص شده و 

جه صادر می موافقت با آن، به منظور ورود به کشور و اشتغال تبعه بیگانه به استثناي موارد ذیل، توسط وزارت امور خار

  شود.

یید وزارت امور هاي وابسته به آن با تأ موران دیپلمات و کنسولی و کارکنان سازمان ملل متحد و سازمانأم .1

 خارجه

 خبرنگاران خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .2

                                                             
 ن کار است.تبعه بیگانه داراي پروانه کار مشمول قانون کار است و قرارداد کار وي نیز همانند قرارداد کار کارگر داراي تابعیت ایرانی مشمول قانو ١
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 اتباع بیگانه اي که براي آن ها پروانه کار موقت صادر می شود. .3

ن داراي کارت مهاجرت معتبر و پناهندگان سیاسی داراي کارت پناهندگی معتبر با موافقت وزارت مهاجرا .4

  کشور و وزارت امور خارجه

  :فرصت شغلی  

  ظرفیت شغلی است که طی دوره هاي زمانی مرجع داراي هر سه ویژگی ذیل می باشد:

 بدون تصدي بوده یا به زودي خالی یا ایجاد خواهد شد. .1

گی به کارگیري نیروي انسانی در آن را داشته باشد یا متقاضی خوداشتغال آمادگی کسب و کار کارفرما آماد .2

 براي خود، در آن را داشته باشد.

کارفرما فعاالنه در جست وجوي نیروي انسانی براي آن بوده یا متقاضی خوداشتغالی فعاالنه درصدد ایجاد  .3

  شغل براي خود، در آن باشد.

 (کارجو): جوینده کار  

  بیکار یا شاغل جویاي شغل دیگري است که اقدام به جست و جوي شغلی می نماید.

 :معرفی شده به کارفرما  

  جوینده کاري است که از طریق مرکز خدمات اشتغال یا دفتر کاریابی به منظور اشتغال به کارفرما معرفی می شود.

  :کاریابی  

نیروي انسانی  تأمینز کسب فرصت شغلی، جست وجو و فرآیند ثبت نام و جست و جوي شغل براي جوینده کار و نی

  براي کارفرماست که می تواند منجر به اشتغال شود.

 :(کاریابی دولتی) مرکز خدمات اشتغال  

واحدي سازمانی تحت پوشش وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی است که خدمات راهنمایی، مشاوره شغلی و کاریابی را 

  به صورت رایگان ارائه می نماید.براي جوینده کار و کارفرما 
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  ها: شاخص

 :(نرخ فعالیت) نرخ مشارکت اقتصادي  

ساله و بیش تر) به جمعیت در سن کار،  15ساله و بیش تر (یا  10عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 

  .100ساله و بیش تر) ضربدر  15ساله و بیش تر (یا  10

  

  

  

  

 :(نرخ فعالیت ویژه سنی) نرخ مشارکت اقتصادي ویژه سنی  

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

  

  

 
  

 :نرخ اشتغال  

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

  

  

  

  

 :نرخ اشتغال ویژه سنی  

عبارت است از نسبت جمعیت شاغل در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) همان گروه سنی، 

  .100ضربدر

  

  

  

  

  

  

  

  

 = نرخ اشتغال
 جمعیت شاغل

 جمعیت فعال

 

100* 

 = نرخ اشتغال ویژه سنی
 جمعیت شاغل در گروه سنی معین

 جمعیت فعال همان گروه سنی
100                                         *

 = نرخ مشارکت اقتصادي
 ساله یا بیش تر) 15ساله و بیش تر (یا  10جمعیت فعال 

 ساله یا بیش تر) 15ساله و بیش تر (یا  10جمعیت     

100* 

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

 جمعیت همان گروه سنی
100* 
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 :نسبت اشتغال  

ساله و بیش تر (یا  15ساله و بیش تر) به کل جمعیت 10ساله و بیش تر (یا  15عبارت است از نسبت جمعیت شاغل 

  .100ساله و بیش تر) ضربدر  10

  

  
 
 

  

 

 :نرخ بیکاري  

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

  

  

  

 :نرخ بیکاري ویژه سنی  

عبارت است از نسبت جمعیت بیکار در یک گروه سنی معین به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) همان گروه سنی 

  .100ضربدر

  
  

  

  

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

ساله)  15-29ساله (یا  15-24جمعیت فعال   ساله) به 15-29ساله (یا 15- 24نسبت جمعیت بیکار عبارت است از 

  .100ضربدر

  

  

  

  

 
 
 

 
 

 و بیش تر) ساله 10ساله و بیش تر ( یا  15جمعیت شاغل  = نسبت اشتغال

 ساله و بیش تر) 10ساله و بیش تر ( یا  15جمعیت     
100 * 

 * 100 = نرخ بیکاري ویژة سنی
 جمعیت بیکار در گروه سنی معین

 جمعیت فعال همان گروه سنی

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

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

 = نرخ بیکاري
 جمعیت بیکار

 جمعیت فعال
100 * 
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 :نرخ اشتغال ناقص زمانی  

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

  

  

  

  

 :سهم اشتغال ناقص زمانی  

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

  

  

  

  

 :نرخ مقدار اشتغال ناقص زمانی  

به زمان بالقوه کار شاغالن (ساعت کار واقعی شاغالن در تمام مشاغل  عبارت است از نسبت مقدار اشتغال ناقص زمانی

  .100) ضربدر  + مقدار اشتغال ناقص زمانی

  

  
  

  

  

 :سهم شاغالن  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 = سهم شاغالن  
 جمعیت شاغل داراي ویژگی موردنظر

 جمعیت شاغل

100 * 

 * 100 = نرخ مقدار اشتغال ناقص زمانی 
 مقدار اشتغال ناقص زمانی

 زمان بالقوه کار شاغالن (ساعت کار واقعی شاغالن در تمام مشاغل + مقدار اشتغال ناقص زمانی)  

 جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی                       = سهم اشتغال ناقص زمانی

 جمعیت شاغل                                 
100 * 

 جمعیت داراي اشتغال ناقص زمانی = نرخ اشتغال ناقص زمانی

 جمعیت فعال
100 * 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :اطالعات گزیده

 سال در جمعیت بیشتریناست و   نفر هزار 77856 برابر کشور جمعیت 1394 برآوردهاي بدست آمده در سال اساس بر

 درجمعیت  ازدرصد  5/72 ،این برآورد مطابق. است بوده) جمعیت درصد 71( سال 15- 64 سنی گروه به متعلق 1394

  .روستایی سکونت داشته اندر مناطق درصد د 5/27مناطق شهري و 

باشد که این شاخص در بین مردان  درصد می 6/37بیشتر ساله و  10ارکت اقتصادي در جمعیت نرخ مش 1394در سال 

باشد  می درصد8/11ساله و بیشتر  10درصد است. همچنین نرخ بیکاري در جمعیت  14درصد و  5/62و زنان به ترتیب 

  باشد. درصد می 1/26درصد و  5/8که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 

درصد و سهم اشتغال  7/28درصد، سهم اشتغال در بخش صنعت  6/27سهم اشتغال در بخش کشاورزي  94در سال 

  می باشد. 8/43در بخش خدمات نیز برابر با 

 بوده متولدین پسر درصد 51 و دختر متولدین درصد 49 تعداد این از که شده ثبت والدت واقعه  43614 ،1394 سال در

  . است بوده دمر درصد 51 و نز درصد 49 تعداد این از که شده ثبت تفو 8969و  است

  داشته است.  درصد افزایش4/18 و 6/2نسبت به سال قبل به ترتیب  1394والدت و فوت ثبت شده در سال 

 داشته کاهش درصد 5/9 ،1393 سال به نسبت که باشد می 17816 رقم سال این در شده ثبت يها ازدواج همچنین

  است.  داشته کاهش درصد 3/7 ،1393 سال به نسبت که باشد می 3247 رقم سال این در شده ثبت و تعداد طالق است

 2342ها  ها توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات مربوطه در شهرستان تعداد بازرسی از شرکت 1394در سال 

با تعداد  بندرگزکمترین آن مربوط به شهرستان و  327با تعداد  علی آبادمورد بوده که بیشترین آنها مربوط به شهرستان 

نفر  60با تعداد گرگان نفر اتباع خارجی شناسایی شده بیشترین آن متعلق به شهرستان  114باشد و از میان  مورد می 81

  باشد. می

باشد   می 3، 122مشمولین ماده  و15، 121تعداد موافقت با صدور روادید ورود با حق کار مشمولین ماده  1394در سال 

کارت کار موقت صادر و  741بوده و تعداد  1، 122و مشمولین ماده  5، 121و تعداد تمدید پروانه کار مشمولین ماده 

  کارت کار تمدید شده است. 3880
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  95تا  85: روند تحوالت جمعیت کشور بین سالهاي 3- 1

  

  

  

  1390و  1385هاي جمعیتی کشور بر حسب نقاط شهري و روستایی:  گزیده شاخص  -3- 2

  سال  شرح             

  جمعیت

  متوسط بعد خانوار  * خانوار
ساالنه  متوسط رشد

  جمعیت
  مرد و زن

  (نفر)

  مرد

  (درصد)

  زن

  (درصد)

 ** کل
1385  70495782 50.9 49.1 17501771 4.03 1.62 

1390 75149669 50.4 49.6 21185647 3.55  1.29 

  نقاط شهري
1385 48259964 50.9 49.1 12405584 3.89  2.74 

1390 53646661 50.4 49.6 15427848 3.48 2.14 

 نقاط روستایی
1385 22131101 50.8 49.2 5074866 4.36 0.4- 

1390 21446783 50.6 49.4 5744614 3.73 0.63-  

  عداد خانوارهاي غیرساکن در خانوارهاي کل منظور شده است.* ت

  تعداد جمعیت غیرساکن در جمعیت کل منظور شده است.** 

  1390و 1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي نتایج تفصیلی  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1390و  1385هاي سنی:  جمعیت استان بر حسب گروه  -3 -3

  شرح
1385  1390  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 100 1777014 100 1617087  جمع

 9.46 168175 8.34 134961  ساله 0 -4

 8.09 143768 8.19 132503  ساله 5 -9

 7.74 137588 10.65 172157  ساله 10 -14

 9.39 166967 13.25 214331  ساله 15 -19

 11.45 203501 11.92 192732  ساله 20 -24

 11.06 196628 9.80 158531  ساله 25 -29

 9.03 160480 8.08 130617  ساله 30 -34

 7.67 136343 6.54 105758  ساله 35 -39

 6.09 108220 5.82 94111  ساله 44-40

 5.31 94338 4.92 79619  ساله 45 -49

 4.52 80260 3.66 59257  ساله 50 -54

 3.24 57562 2.58 41677  ساله 55 -59

 2.30 40812 1.95 31546  ساله 64-60

 1.56 27809 1.42 22936  ساله 65 -69

 1.15 20498 1.36 22085  ساله 70 -74

 0.97 17238 0.82 13237  ساله 79-75

 0.83 14788 0.68 11029  ساله و باالتر 80

 0.11 2039 - -  نامشخص

  1390و 1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (نفر در کیلومتر مربع)  1390و  1385تراکم نسبی جمعیت بر حسب شهرستان:  -3 -4

  1390  **1385  (کیلومتر مربع) *مساحت  شهرستان

 87 79 20367.1  استان

 105 102 872.5 آزادشهر

 70 62 1763.1 آق قال

 250 422 291.4 بندرگز

 193 193 239.3 ترکمن

 109 105 780.7 رامیان

 114 108 1160.1 علی آبادکتول

 86 83 818.9 کردکوي

 63 87 1752.4 کالله

  65 914.6 گالیکش

 286 248 1615.8 گرگان

  49 1286.1 گمیشان

 64 57 5071.3 گنبد

  17 3210.3 مراوه تپه

 114 194 661.9 مینودشت

 باشد. می 1390منظور، مساحت خاکی است و مقادیر اعالم شده مربوط به سال  **

  محاسبه شده است. 1385، با مساحت هر شهرستان در سال 1385تراکم نسبی محاسبه شده براي سال  ***

  1390و  1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي  –مأخذ: مرکز آمار ایران  
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1390جمعیت بر حسب جنس و وضع سکونت* و شهرستان:  -5-3

  شهرستان و سال
 مناطق روستایی مناطق شهري جمع

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1385 1617087 804162 812925 795126 398255 396871 819584 404667 414917 

1390 1777014 886830 890183 906182 452753 453429 870068 433684 436384 

 20867 20524 41391 25344 25030 50374 46211 45556 91767 آزادشهر

 43551 42468 86019 19142 19024 38166 62693 61492 124185 آق قال

 10366 10060 20426 12946 12943 25889 23312 23003 46315 بندرگز

 12220 11847 24067 24266 24470 48736 36486 36317 72803 ترکمن

 27221 26841 54062 15705 15557 31262 42926 42398 85324 رامیان

 34499 33906 68405 32277 32075 64352 66776 65981 132757 علی آبادکتول

 16098 15900 31998 18950 19296 38246 35048 35196 70244 کردکوي

 41366 41156 82522 14086 13865 27951 55452 55021 110473 کالله

 19988 19156 39144 10450 10381 20831 30437 29537 59975 گالیکش

 57457 61021 118478 171760 172217 343977 229217 233238 462455 گرگان

 15160 15100 30260 16534 16653 33187 31694 31753 63447 گمیشان

 88833 89383 178216 73851 72976 146827 163051 162738 325789 گنبد

 24452 23463 47915 3971 3935 7906 28423 27398 55821 مراوه تپه

 24306 22859 47165 14147 14331 28478 38457 37202 75659 مینودشت

  جمعیت غیرساکن در خانوارهاي کل منظور شده است. *

  1390و  1385هاي نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1390و  1385جمعیت استان بر حسب تابعیت و شهرستان:  -3 -6

  اظهار نشده  سایر کشورها  ترکیه  پاکستان  عراق  افغانستان  ایران  کل  شهرستان و سال

1385 1604038  1599208 116 4714 

1390 1777014 1753664  16657 220 54 14 356 6049 

 17 8  3 7 132 91600 91767 آزادشهر

  3 19 4 10 869 123280 124185 آق قال

 4 2 2   66 46241 46315 بندرگز

  5 36 1 4 52 72705 72803 ترکمن

 28 4 1 2 6 717 84566 85324 رامیان

  6 105 8 52 937 131649 132757 علی آبادکتول

  4 46  3 196 69995 70244 کردکوي

 2 4  2 4 145 110316 110473 کالله

  7 20 1 4 131 59812 59975 گالیکش

 5637 286 10 22 89 7854 448557 462455 گرگان

  3 14 4 3 57 63366 63447 گمیشان

  16 101 4 32 5329 320307 325789 گنبد

   4 3  37 55777 55821 مراوه تپه

 16 8 1  6 135 75493 75659 مینودشت

  1390و  1385نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (جمعیت به هزار نفر) 1394برآورد جمعیت استان و مناطق شهري بر حسب  شهرستان:  -7-3

 شهري کل استان

 1000 1903 گلستان

  تفاوت در سرجمع ها ناشی از گرد شدن اعداد به رقم هزار است. *

  دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري –مأخذ: مرکز آمار ایران 

  

  

  

  (جمیت به هزار نفر)  1394هاي عمده سنی و شهرستان:  برآورد جمعیت استان و مناطق شهري برحسب گروه -8-3

  استان

 

ساله 15- 64 ساله14-0 ساله و بیشتر 65   

 کل شهري کل کل

  90 720 1322 494  گلستان

  می باشد. 1000تفاوت در سرجمع ها ناشی از گرد کردن اعداد به رقم  *

  دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري –مأخذ: مرکز آمار ایران 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

34   

 

 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394مناطق شهري و روستایی:   هاي نیروي کار بر حسب جنس و شاخص -3 - 9

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  ساالنه  شرح

  نرخ مشارکت اقتصادي

  ساله و بیشتر) 10(جمعیت  

  37.5 35.6  38.6 38.8  37.6 کل

 61.5 60.7 64.9 62.9 62.5 مرد

  13.6 11.9 14.2 16.2 14 زن

  39.7 37.1 38.5 38 38.3 شهري

  35 33.9 38.7 39.7 36.8 روستایی

  نرخ بیکاري 

  ساله و بیشتر) 10(جمعیت  

 15 9.4 10.1 12.7  11.8 کل

 11.4 6.2 7.1 9.2 8.5 مرد

 31.1 24.9 22.9 25.5 26.1 زن

 14.5 9.4 10.4 13.5 12 شهري

 15.6 9.3 9.7 11.9 11.6 روستایی

  نرخ بیکاري جوانان

  ساله) 15-24(جمعیت

 38 20.2 27.5 35 30.2 کل

 32.7 14.3 18.4 25 22.4 مرد

 63.5 48.9 60.4 59.1 58.5 زن

 38.4 15.6 28.4 38.8 30.5 شهري

 37.6 24.7 26.8 31.8 30 روستایی

  نرخ بیکاري جوانان

  ساله) 15-29(جمعیت

 30.7 18.2 23.2 27 24.9 کل

 25.2 12.4 15.6 18.7 17.9 مرد

 51.8 43.3 53.2 50.7 50.1 زن

 32.5 18.7 23.7 30.2 26.3 شهري

 28.6 17.7 22.7 23.8 23.3 روستایی

  1394نشریه نتایج آمارگیري نیروي کار  –مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394هاي نیروي کار بر حسب جنس و مناطق شهري و روستایی:  شاخص  -3- 9

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  ساالنه  شرح

  کشاورزيسهم اشتغال در بخش  

  

 23.6 26 29.7 30.7 27.6 کل

 25.2 26.9 29.2 29.8 27.8 مرد

  14.6 20.5 32.4 34.9 26.6 زن

  10.2 11.5 14.7 15.2 12.9 شهري

  40.8 43.9 46.4 47 44.7 روستایی

  سهم اشتغال در بخش صنعت

  

 27.7 31.7 29.4 25.9 28.7 کل

 29.2 27.3 32.7 30.3 26.5 مرد

 29.7 26.1 24.5  23.2 25.6 زن

 25.8 30.9 30.2 25 28 شهري

 30 32.7 28.5 26.8 29.4 روستایی

  سهم اشتغال در بخش خدمات

 48.7 42.3 40.9 43.4 43.8 کل

 47.5 40.4 40.5 43.8 43 مرد

 55.7 53.4 43.1 41.9 47.8 زن

 63.9 57.5 55.1 59.8 59.1 شهري

 23.3 25.1 26.2 25.8 25.9 روستایی

  سهم اشتغال ناقص

  ساله و بیشتر) 10(جمعیت 

 20.6 21.3 21.1 18.1 20.3 کل

 21.5 22.2 21.7 19.4 21.2 مرد

 15.9 16 17.9 12.5 15.5 زن

 13.6 16.4 14.7 13.9 14.7 شهري

 29.6 27.5 28.2 22.6 26.9 روستایی

ساله و بیشتر با ساعت کار  15سهم شاغلین 

  بیشترساعت و  49معمول 

 36.7 35.1 41.7 37.9 37.9 کل

 40.4 38.8 46.1 41.4 41.7 مرد

 15.1 12.6 19 22.2 17.7 زن

 39.5 35.8 45.2 42.5 40.7 شهري

 33.1 34.1 37.9 33.1 34.6 روستایی

  1394نشریه نتایج آمارگیري نیروي کار   -مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 ساله و بیشتر بر حسب جنس و  استان: 10در جمعیت هاي عمده نیروي کار  شاخص  -3 -10
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  سهم اشتغال در بخش  سهم اشتغال در بخش

ي
رز

او
ش

ک
  

ت
نع

ص
ت  

ما
د

خ
ی  

ص
صو

خ
  

ی
وم

عم
  

  14.8  85.2  41.7  29.5  28.8  35.6  19.1  33.2  12.3  35.7  مرد و زن

 13.4 86.6  40.9 29.6 29.4 39 18.3 54.9 8.7  60.2 مرد

 22.8 77.2 46.2 28.8 24.9 16.4 9.8 9.1 28.7 12.7  زن

  1394نشریه نتایج آمارگیري نیروي کار   -مأخذ: مرکز آمار ایران 

  

  1394کشور بر حسب شهرستان:  آمار وقایع حیاتی ثبت شده -11-3

  طالق  ازدواج  فوت  والدت  شهرستان و سال

1393  42499  10993  19679 3504 

1394  43614  8969  17816 3247  

 333 1411 517 2323 آزادشهر

 90 1262 606 3991 آق قال

 117 306 321 723 بندرگز

 85 974 337 2082 ترکمن

 2 391 478 2164 رامیان

 321 1305 647 3040 علی آبادکتول

 250 721 400 1126 کردکوي

 102 1619 630 3585 کالله

 0 684 313 1544 گالیکش

 1031 3753 2073 8449 گرگان

 43 571 298 1900 گمیشان

 627 3654 1667 9159 گنبد

 0 428 266 1734 مراوه تپه

 246 737 416 1794 مینودشت

  گلستاناستان ثبت احوال  مأخذ: اداره کل
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94آمار وقایع حیاتی ثبت شده کشور بر حسب جنس و مناطق شهري و روستایی: -12-3

  درصد تغییرات  1394  13931  شرح

  والدت ثبت شده

  2.6  43614  42499 کل

  3.1  20726  20106  شهري

  2.2  22888  22393  روستایی

  3.3 22241  21537  مرد

  2  21373  20962  زن

 *فوت ثبت شده

  -18.4  8969 10993  کل

  -10.2  4369  4863  شهري

  -30.4  4267 6130 روستایی

  -8.2  4821  5249  مرد

  -33.6  3815  5742  زن

 ازدواج ثبت شده

  -9.5  17816  19679  کل

  -8.9  9324  10237  شهري

  -10.1  8492  9442  روستایی

  طالق ثبت شده

  -7.3  3247 3504 کل

  -10  2247  2497  شهري

  -0.7  1000  1007  روستایی

باشد و کاهش درصد تغییرات فوت ثبت شده ناشی از اجراي  * اختالف سرجمع به دلیل نامشخص بودن محل جغرافیایی و جنس می

  باشد. هاي ویژه میطرح

  استان گلستانثبت احوال  مأخذ: اداره کل
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394شهرستان: وضعیت روادید کار با حق کار مشخص اتباع خارجی برحسب   -13-3

  ابطال  شهرستان و سال
  صادره

  122مشمولین ماده   121مشمولین ماده 

1393  18  23 3  

1394  3  15 3  

  0  0  0 آزادشهر

  0 4  0 آق قال

  0  5  1 بندرگز

  0  0  0 ترکمن

  0  0  0 رامیان

  0  0  0 علی آبادکتول

  1  1  0 کردکوي

  1  0  0 کالله

  0  0  0 گالیکش

  0  1  1 گرگان

  0  0  0 گمیشان

  1  4  1 گنبد

  0  0  0 مراوه تپه

  0  0  0 مینودشت

  مدیریت اجتماعی     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394وضعیت پروانه کار اتباع خارجی برحسب  شهرستان:  -14-3

  شهرستان و سال
  122مشمولین ماده   121مشمولین ماده 

  تجدید  تمدید  صدور  ابطال  تجدید  تمدید  صدور  ابطال

1393  5 9 2 1 1 3 9 0 

1394  7 15 5 0 1 3 10 1 

  0 1  0  0  0  0  0  0 آزادشهر

  0 1  0  0  0 2 4 4 آق قال

  0  0  0  0  0  0  5  1 بندرگز

  0  0  0  0  0  0  0  0 ترکمن

  0  0  0  0  0  0  0  0 رامیان

  0  3  0  0  0  0  0  0 ولعلی آبادکت

  1  0  1  0  0  0  1  0 کردکوي

  0  0  1  0  0  0  0  0 کالله

  0  0  0  0  0  0  0  0 گالیکش

  0  5  0  0  0  2  1  0 گرگان

  0  0  0  0  0  0  0  0 گمیشان

  0  0  1  1  0  1  4  2 گنبد

  0  0  0  0  0  0  0  0 مراوه تپه

  0  0  0  0  0  0  0  0 مینودشت

  مدیریت اجتماعی     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394برحسب شهرستان:  وضعیت تعداد کارت کار موقت  اتباع خارجی - 15-3

  تمدید  صدور  جمع  استان

1393  8381  1591  6790  

1394  4621  741  3880  

    آزادشهر

    آق قال

    بندرگز

    ترکمن

    رامیان

    علی آبادکتول

    کردکوي

    کالله

    گالیکش

  2622  383  3005 گرگان

    گمیشان

  1258  358  1616 گنبد

    مراوه تپه

    مینودشت

 مدیریت اجتماعی     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال)  1394وصولی  بابت  پروانه کار و کارت کار موقت  اتباع خارجی برحسب شهرستان: مبلغ  - 16-3

  کارت کار موقت  پروانه کار  جمع  شهرستان و سال

1393  4947.032 50.700 4896.332 

1394  9481.635 85.675 9395.960 

  0 2.070 2.070 آزادشهر

  0 17.710  17.710 آق قال

  0  14.375  14.375 بندرگز

  0  0  0 ترکمن

  0  0  0 رامیان

  0  6.210  6.210 علی آبادکتول

  0  8.625  8.625 کردکوي

  0  2.875  2.875 کالله

  0  0  0 گالیکش

  5372.877  17.365  5390.242 گرگان

  0  0  0 گمیشان

  4023.083  16.445  4039.528 گنبد

  0  0  0 مراوه تپه

  0  0  0 مینودشت

  مدیریت اجتماعی     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال)  1394وضعیت جریمه ها در خصوص اشتغال  غیرمجاز  اتباع خارجی برحسب شهرستان:  -3- 17

  وصولی  ابالغی  تعداد  شهرستان و سال

1393  52 271 209 

1394  26 299 205 

 0 0 0 آزادشهر

 39 39 7 آق قال

  1  1  1 بندرگز

  13  13  3 ترکمن

  4  4  2 رامیان

  0  0  0 علی آبادکتول

  14  14  3 کردکوي

  13  0  0 کالله

  -  -  - گالیکش

  115  222  9 گرگان

  -  -  - گمیشان

  6  6  1 گنبد

  -  -  - مراوه تپه

  0  0  0 مینودشت

  مدیریت روابط کار     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بازرسی کار انجام شده به منظور اشتغال اتباع خارجی برحسب شهرستان: -18-3

  معرفی شده به مراجع قضایی تعداد کارفرمایان متخلف  شناسایی شده تعداد شاغلین غیرمجاز  تعداد بازرسی ها  شهرستان و سال

1393  3118 145 1 

1394  2342 114 7 

 0 0 165 آزادشهر

 6 17 264 آق قال

  0  1  81 بندرگز

  0  2  168 ترکمن

  0  3  126 رامیان

  0  0  327 علی آبادکتول

  0  8  275 کردکوي

  0  11  314 کالله

  -  -  - گالیکش

  1  60  238 گرگان

  -  -  - گمیشان

  0  5  212 گنبد

  -  -  - مراوه تپه

  0  0  172 مینودشت

  مدیریت روابط کار –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي غیردولتی برحسب شهرستان:  هاي شغلی، بکارگمارده شدگان و معرفی شدگان به کارفرماي کاریابی تعداد جویندگان کار، فرصت -3 -19

  معرفی شده به کارفرما  بکارگمارده شدگان  هاي شغلی فرصت  جویندگان کار  شهرستان و سال

1394  11148 7962 4348 15735 

 412  51  498  523 آزادشهر

 1146  431  741  1042 آق قال

 30  52  52  183 بندرگز

  39  32  37  166 ترکمن

  51  46  48  86 رامیان

  1315  215  476  510 علی آبادکتول

  469  258  250  595 کردکوي

  147  14  31  186 کالله

  301  42  186  194 گالیکش

  3643  1900  2636  4126 گرگان

  118  87  125  121 گمیشان

  7839  1171  2692  3176 گنبد

  0  0  0  0 مراوه تپه

  225  49  190  240 مینودشت

  مدیریت کارآفرینی و اشتغال     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  

  1392- 94هاي شغلی، بکار گمارده شدگان و معرفی شدگان به کارفرماي مراکز خدمات اشتغال کل کشور:  فرصت تعداد جویندگان کار، - 3 - 20

  معرفی شده به کارفرما  بکارگمارده شدگان  هاي شغلی فرصت  جویندگان کار  شرح

1392  13115 11430 4922 8532 

1393  14215 8946 6008 7288 

1394  11148 7962 4348 15735 

  مدیریت کارآفرینی و اشتغال     –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی       
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 جمعیت و نیروي انسانیفصل سوم:  1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94تعداد کاریابی هاي غیردولتی به تفکیک شهرستان:  - 3 -21

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریت کارآفرینی و اشتغال –مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  1394  1393  شهرستان

  22  22  استان

 1 1 آزادشهر

 2 2 آق قال

 2 1 بندرگز

 1 1 ترکمن

  1  1 رامیان

  2  3 علی آبادکتول

  1  2 کردکوي

  1  1 کالله

  1  1 گالیکش

  4  4 گرگان

  1  1 گمیشان

  3  2 گنبد

  1  1 مراوه تپه

  1  1 مینودشت
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  �ھارم��ل 

  �عاون
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 عهده بخش تعاون گذاشته شده است، ضرورت قانون اساسی کشور و نقش مهمی که بر 44سیاستهاي کلی اصل 

بخش از اقتصاد   نیکند. توسعه ایم هیتوسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور را توج يالزم برا يها نهیزم يفراهم ساز

فعلی این بخش و جمع آوري و ارائه آمارهاي  تیضعو ییشناسا ازمندیاول نمرحله کشور و نظارت بر عملکرد آن در 

  باشد. دقیق و صحیح می

  

  تعاریف و مفاهیم:

 تعاونی: شرکت 

 بهبود و مشترك هاي نیازمندي رفع منظور به دولتی غیر حقوقی یا حقیقی عضو نفر 7 حداقل با که است شرکتی

 انجام براي تعاون بخش قانون اساس بر آنان متقابل کمک و طریق خودیاري از اعضاء اجتماعی اقتصادي و وضع

 شود.می ثبت و اقتصادي تشکیل فعالیت چند یا یک

 تعاونی: اعضاي 

 بوده قانون این در مندرج شرایط واجد که دولتی غیر حقوقی یا حقیقی است شخصی تعاونی هاي شرکت در عضو

 باشد. تعاونی آن اساسنامه قانونی و تعاونی بخش به اهداف ملتزم و

 تعاونی: سرمایه 

 می قرار آن اختیار در قبلی سرمایه افزایش یا تعاونی تأسیس براي که است هاییدارایی و اموال تعاونی سرمایه

 شرکت اختیار در اعضاء وسیله به درصد سرمایه 51 حداقل یا که تمام است هاییشرکت هاي تعاونی گیرد. شرکت

 گیرد.می قرار تعاونی

 تعاونی: هاي اتحادیه 

 قسمتی یا و تمام تأمین براي است واحد آنها فعالیت موضوع که هایی تعاونی و ها شرکت عضویت با ها اتحادیه

 و تحقیقاتی خدمات ارائه -2تبلیغاتی  و فرهنگی و خدمات آموزشی ارائه -1گردد: می زیر تشکیل مقاصد از

 و سایر دولت و مردم و آنها بین و ها تعاونی بین متقابل همکاري و برقراري ارتباط به کمک - 3مطالعاتی 

 فعالیت موضوع هاي تعاونی التزام بر نظارت - 5ها  تعاونی بین و داوري اختالف حل - 4خارجی  و داخلی ارتباطات

 و صادرات فروش، و خرید بازاریابی، مشترك، نیازهاي تأمین -7و حقوقی  تخصصی فنی، خدمات ارائه -6خود 

  عضو. هاي تعاونی واردات
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 فعال: تعاونی شرکت 

 یا و داشته تولید نحوي به و باشدمی سالیانه مالی عملکرد داراي و رسیده برداريبهره به که است تعاونی شرکت

 نماید.خدمات  ارائه

 فعال: غیر تعاونی شرکت 

 می شود. 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

  

  گزیده اطالعات:

واحد بوده  51واحد و تعداد اتحادیه ها  11006، 1394تعداد کل تعاونی هاي به ثبت رسیده در کشور تا پایان سال 

  اتحادیه در دست اجرا یا فعال می باشند. 13تعاونی و 2540 است. از این تعداد 

در رده  درصد 2/0در رده صنعت،  درصد 5/14ها در رده کشاورزي،  تعاونی درصد 3/48بر اساس نتایج منتشر شده، 

 2/2نیاز تولیدکنندگان،  تأمیندرصد در رده  3/1رصد در رشته فرش دستباف، د 5/3در رده مسکن،  درصد 6/4معدن، 

 5/0در رشته حمل و نقل و انبارداري،  درصد 2درصد در رده خدماتی،  4/19نیاز مصرف کنندگان،  تأمیندرصد در رده 

 گیرند.در سایر رده ها قرار می  درصد 5/3در رده اعتبار و  درصد

  

کشاورزي

معدنصنعت

مسکن

فرش دستباف

تأمین نیاز تولیدکنندگان

تأمین نیاز مصرف کنندگان

خدماتی

حمل ونقل
اعتبار

سایر

1394پایان : تعداد تعاونیهاي به ثبت رسیده در بخش تعاون به تفکیک فعالیت اقتصادي: 1-4
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 03/1در رده کشاورزي،  درصد 4/3در رده تعاونی هاي نوع جدید،  اعضاءدرصد  3/78از تعداد کل اعضاي بخش تعاون، 

درصد در  2/8درصد در رده فرش دستباف،  37/0 ،در رده ساختمان درصد 085/0، هاي صنعت و معدن در رده درصد

درصد در رده اعتبار و  11/2درصد در رده مسکن، 1/3 درصد در رده خدماتی، 8/1نیاز مصرف کنندگان،  تأمینرده 

  نفر است. 128هاي استان براي تعاونی اعضاءباشند. متوسط تعداد  ها می مابقی در سایر رده

  

  

  

 01/5هاي صنعت و معدن، در رده درصد 1/15در رده کشاورزي،  اعضاء درصد 34از تعداد کل شاغلین بخش تعاون، 

باشند. متوسط تعداد ها مشغول به فعالیت می درصد در رده خدماتی و مابقی در سایر رده 9/20در رده مسکن،  درصد

تعاونی به ثبت رسیده که از این  5321کشاورزي  در رده 1394نفر است. تا سال  6هاي استان  شاغالن براي تعاونی

گرگان بیشترین  مینودشت، کالله و، کاووسباشند. به ترتیب شهرهاي گنبددرصد فعال و در دست اجرا می 1/16بین 

 59نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  9در رده کشاورزي  اعضاءباشند. متوسط تعداد  هاي این رده را دارا می تعاونی

 1/40تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  22معدن  در رده باشد. نفر می 2/4میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان 

در رده  ءباشد. متوسط تعداد اعضااین رده را دارا می باشند. شهر گرگان بیشترین تعاونی و در دست اجرا می درصد فعال

  باشد. نفر می 6 میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان 49نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  61معدنی 

اعتبار سایر

تامین نیاز 

مصرف 

کنندگان

خدمات

صنعت ومعدن

عمرانی

فرش دستباف

کشاورزي

مسکن

تعاونی نوع جدید

1394پایان : تعداد اعضاي تعاونیهاي به ثبت رسیده در بخش تعاون به تفکیک فعالیت اقتصادي: 2-4
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  
  

باشند. به ترتیب  درصد فعال و در دست اجرا می 7/28تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  1598صنعت  در رده

 اعضاءباشند. متوسط تعداد  هاي این رده را دارا می ، گرگان، علی آباد وکردکوي  بیشترین تعاونیگنبدکاووسشهرهاي 

  باشد.نفر می 6میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  110نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  8در رده صنعت 

 باشند. شهر درصد فعال و در دست اجرا می 13 رسیده که از این بین تعاونی به ثبت 384فرش دستباف  ردهدر 

نفر،  12در رده فرش دستباف  اعضاءباشد. متوسط تعداد هاي این رده را دارا میگرگان بیشترین تعاونی وکاووس گنبد

  باشد. نفر می 11میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  4متوسط سرمایه براي هر تعاونی 

باشند. به ترتیب شهرهاي درصد فعال و در دست اجرا می 5/20تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  510مسکن  در رده

، متوسط نفر 86در رده مسکن  اعضاءط تعداد باشند. متوسده را دارا میهاي این ر بیشترین تعاونی گنبدکاووسگرگان، 

  باشد.نفر می 6میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  95سرمایه براي هر تعاونی 

باشند.  درصد فعال و در دست اجرا می 5/21تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  149مین نیاز تولیدکنندگان تأ در رده

در رده  اعضاءاشند. متوسط تعداد ب هاي این رده را دارا می بیشترین تعاونی کاووسب شهرهاي گرگان، گنبدبه ترتی

نفر  15میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  21536، متوسط سرمایه براي هر تعاونی نفر 72مین نیاز تولیدکنندگان تأ

   باشد. می

اعتبار

سایر
تأمین نیاز مصرف کنندگان

خدمات

صنعتی معدن

عمرانی

فرش  

دستباف

کشاورزي

مسکن

تعاونی نوع جدید
تأمین نیاز تولید کنندگان

1394پایان : تعاون به تفکیک فعالیت اقتصاديبخش تعداد شاغلین تعاونیهاي به ثبت رسیده در : 3-4
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 درصد فعال و در دست اجرا می 8/33تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  251نیاز مصرف کنندگان  تأمین در رده

در  اعضاءاشند. متوسط تعداد ب هاي این رده را دارا می بیشترین تعاونیگنبدکاووس باشند. به ترتیب شهرهاي گرگان، 

 9میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  6314عاونی نفر، متوسط سرمایه براي هر ت 466نیاز مصرف کنندگان  تأمینرده 

  باشد. نفر می

باشند. به ترتیب  درصد فعال و در دست اجرا می 5/32تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  2139خدماتی  در رده

 اعضاءتعداد وسط باشند. مت هاي این رده را دارا می آزادشهر بیشترین تعاونی ،آبادو علی  کاووسشهرهاي گرگان، گنبد

  باشد. نفر می 6میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  191، متوسط سرمایه براي هر تعاونی نفر 12در رده خدماتی 

باشند. به ترتیب درصد فعال و در دست اجرا می 7/28تعاونی به ثبت رسیده که از این بین  226حمل و نقل  در رده

در رده حمل و نقل  اعضاءباشند. متوسط تعداد  هاي این رده را دارا می تعاونی، گرگان بیشترین کاووسگنبدشهرهاي 

  باشد. نفر می 11میلیون ریال و متوسط تعداد کارکنان  76نفر، متوسط سرمایه براي هر تعاونی  27
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 هاي تعاونی بر حسب فعالیت اقتصادي و وضع فعالیت: پایان تعداد شرکت -4-4

  غیرفعال  دست اجرا در  فعال  جمع  شرح

1393  10912  2130  314  8468  

1394  11006 2208 281 8517 

 52 0 8 60 اعتبار

 117 0 32 149 نیاز تولید کنندگان تأمین

 47 0 8 55 نیاز صنوف خدماتی تأمین

 166 0 85 251 نیاز مصرف کنندگان تأمین

 97 6 55 158 چند منظوره

 162 0 64 226 حمل و نقل

 1443 92 608 2139 خدمات

 1 0 11 11 سهام عدالت

 1138 62 398 1598 صنعتی

 79 6 37 122 عمرانی

 334 8 42 384 فرش دستباف

 4465 107 749 5321 کشاورزي

 404 0 106 510 مسکن

 13 0 9 22 معدنی

  منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي تعاونی بر حسب وضع فعالیت و شهرستان:  پایان تعداد شرکت -5-4

  غیرفعال  دردست اجرا  فعال  جمع  شهرستان و سال

1393  10912  2130  314  8468  

1394  11006 2208 281 8517 

 661 8 80 749 آزادشهر

 372 50 53 475 آق قال

 337 67 75 479 بندرگز

 439 9 91 539 ترکمن

 497 28 53 579 رامیان

 890 18 147 1055 علی آبادکتول

 468 33 126 627 کردکوي

 300 13 430 743 کالله

 361 0 13 374 گالیکش

 1461 0 477 1937 گرگان

 176 6 90 272 گمیشان

 1580 10 432 2022 گنبدکاووس

 147 3 59 209 مراوه تپه

 828 36 82 946 مینودشت

  منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان  
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 برحسب فعالیت اقتصادي و شهرستان: پایان* هاي تعاونی در حال فعالیت تعداد شرکت -6-4

  عمرانی  صنعتی  فرش دستباف  مسکن  خدمات  معدنی  کشاورزي  جمع  شهرستان و سال

1393  2447 853 8 660 107 48 461 43 

1394  2540 856 9 696 106 50 460 43 

 0 18 1 3 33  1 26 88 آزادشهر

 3 17 7 5 19  0 41 102 آق قال

 4 38 2 2 38  0 44 143 بندرگز

 1 14 6 3 25  0 35 101 ترکمن

 2 12 1 5 30  0 24 79 رامیان

 4 41 1 2 48  1 55 202 علی آبادکتول

 1 55 2 4 32  0 51 160 کردکوي

 5 77 13 12 85  0 225 447 کالله

 0 1 1 0 3  0 4 15 گالیکش

 10 61 2 40 175  7 94 485 گرگان

 0 13 2 3 13  0 55 97 گمیشان

 8 82 7 22 155  0 127 442 گنبدکاووس

 1 7 3 3 3  0 35 62 مراوه تپه

 4 24 2 2 37  0 40 117 مینودشت

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال و دردست اجرا می *

  منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 

  

   



  

  
 

55   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394 و شهرستان: پایان برحسب فعالیت اقتصادي *هاي تعاونی در حال فعالیت تعداد شرکت -6-4

  شهرستان و سال
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1393  32  84  8  9  63  10  61  

1394  32 85 8 8 64 10 61 

 0 1 1 1  0 3 0 آزادشهر

 3 1 3  0  0 2 2 آق قال

 4 1 2  0  0 6 1 بندرگز

 2 1 9  0  0 3 1 ترکمن

 2 1 2  0  0 1 1 رامیان

 6 1 2 1  0 4 0 علی آبادکتول

 3 1 3 1  0 4 2 کردکوي

 11 1 6  0  1 6 1 کالله

 1 0 2  0  0 0 1 گالیکش

 9 1 17 5  5 35 16 گرگان

 3 0 1  0  0 5 1 گمیشان

 6 1 15 1  1 13 4 گنبدکاووس

 6 0 0  0  1 2 1 مراوه تپه

 5 0 1  0  0 1 1 مینودشت

  باشد.  دست اجرا می شامل تعاونی هاي فعال و در  *

  منبع: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 

  

  

   



  

  
 

56   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394هاي تعاونی بر حسب وضع فعالیت و شهرستان: پایان تعداد اتحادیه -7-4

  غیرفعال  دست اجرا در  فعال  جمع  شهرستان و سال

1393  51 13 0 38 

1394  51 13 0 38 

 4 0 0 4 آزادشهر

 3 0 0 3 آق قال

 5 0 0 5 بندرگز

 4 0 0 4 ترکمن

 1 0 0 1 رامیان

 2 0 0 2 علی آبادکتول

 3 0 0 3 کردکوي

 3 0 2 5 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

 8 0 9 17 گرگان

 0 0 0 0 گمیشان

 3 0 2 5 گنبدکاووس

 0 0 0 0 مراوه تپه

 2 0 0 2 مینودشت

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 و وضع فعالیت: پایان تعاونی برحسب فعالیت اقتصادي هاي تعداد اتحادیه -8-4

  غیرفعال  دست اجرا در  فعال  جمع  شرح

1394  51  13 0 38 

 2 0 2 4 عمده فروشی سایر خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

 3 0 1  4 دستباف و ماشینی –عمده فروشی قالی و قالیچه و جاجیم و گلیم و زیلو

 3 0 1 4 عمده فروشی  لبنیات و تخم ماکیان، روغن ها و چربی هاي خوراکی

 26 0 13 39 اصناففعالیت هاي اتحادیه 

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
  

 1394 و شهرستان: پایان برحسب فعالیت اقتصاديحال فعالیت*  هاي تعاونی درتعداد اتحادیه - 4- 9

  مجموع  شرح

  عمده فروشی  لبنیات و 

  ها و تخم ماکیان، روغن

  هاي خوراکیچربی

  عمده فروشی 

  ها سایر خوراکی

  و دخانیات آشامیدنی ها

  عمده فروشی

  قالی و قالیچه و جاجیم و گلیم 

  دستباف و ماشینی –و زیلو

  هاي فعالیت

  اتحادیه اصناف

1394  13 1 2 2 8 

 0 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 0 0 0 کردکوي

 1 0 0 1 2 کالله

 0 0 0 0 0 گالیکش

 7 0 2 0 9 گرگان

 0 0 0 0 0 گمیشان

 0 2 0 0 2 گنبدکاووس

 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0 0 مینودشت

  باشد.  دست اجرا می امل اتحادیه هاي فعال و درش*

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394کشاورزي: پایان هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت  -10-4

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 314772 22307 49260 5321  *تعاونی هاي ثبت شده 

 16063 578 1139 107  تعاونی هاي دردست اجرا

 177594 6447 11622 749  تعاونی هاي فعال

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میشامل تعاونی *

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمنبع: 

  

  

 1394کشاورزي برحسب شهرستان: پایان  *هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -11-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان 

 342 97 182 24 آزادشهر

 5110 88 184 15 آق قال

 2278 87 149 21 بندرگز

 5392 967 963 33 ترکمن

 180 80 124 16 رامیان

 4051 148 352 50 علی آبادکتول

 17482 88 269 37 کردکوي

 21293 1876 4084 217 کالله

 14 15 17 4 گالیکش

 101791 700 1034 94 گرگان

 5063 982 1245 53 گمیشان

 3958 743 2250 126 گنبدکاووس

 9531 491 580 34 مراوه تپه

 1103 85 189 25 مینودشت

    باشد. هاي فعال میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394هاي تعاونی معدنی: پایان  مشخصات عمومی شرکت -12-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 1087 134 1357 22  *تعاونی هاي ثبت شده

 0 0 0 0  تعاونی هاي دردست اجرا

 454 69 78 9  فعالتعاونی هاي 

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میشامل تعاونی* 

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  

  

  

  1394معدنی برحسب شهرستان: پایان *هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -13-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 10 5 7 1 آزادشهر

 0 0 0 0 قالآق 

 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 رامیان

 1 1 7 1 علی آبادکتول

 0 0 0 0 کردکوي

 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

 443 63 64 7 گرگان

 0 0 0 0 گمیشان

 0 0 0 0 گنبدکاووس

 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0 مینودشت

  باشد.  هاي فعال میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي تعاونی صنعتی: پایان  مشخصات عمومی شرکت -14-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 175789 9781 13313 1598  تعاونی هاي ثبت شده*

 22275 529 531 61  تعاونی هاي دردست اجرا

 100269 2751 3010 399  تعاونی هاي فعال

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میامل تعاونی* ش

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  

  

  

  1394ستان: پایانصنعتی برحسب شهر *هاي تعاونی مشخصات عمومی شرکت -15-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 1035 72 126 18 آزادشهر

 1841 55 71 10 آق قال

 6063 197 207 23 بندرگز

 13810 82 84 12 ترکمن

 332 53 51 7 رامیان

 5617 198 282 39 علی آبادکتول

 6548 148 293 40 کردکوي

 3564 485 516 73 کالله

 10 1 7 1 گالیکش

 24835 459 472 61 گرگان

 1398 87 84 12 گمیشان

 3904 772 574 80 گنبدکاووس

 5 28 35 5 تپهمراوه 

 31301 114 208 18 مینودشت

  باشد.  هاي فعال میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي تعاونی فرش دستباف: پایان  مشخصات عمومی شرکت -16-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 1598 4297 4576 384  *تعاونی هاي ثبت شده

  204  142  56  8  تعاونی هاي دردست اجرا

  264  452  552  42  تعاونی هاي فعال

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میشامل تعاونی *

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

 

 

   1394فرش دستباف برحسب شهرستان: پایان *هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -4- 17

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 1 4 7 1 آزادشهر

 4 26 32 4 آق قال

 0 0 0 0 بندرگز

 17 78 35 5 ترکمن

 0 0 0 0 رامیان

 31 1 7 1 علی آبادکتول

 21 4 14 2 کردکوي

 61 161 344 13 کالله

 3 1 7 1 گالیکش

 25 15 15 2 گرگان

 4 14 14 2 گمیشان

 107 129 42 6 گنبدکاووس

 3 13 21 3 مراوه تپه

 2 6 14 2 مینودشت

  باشد.  هاي فعال میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي تعاونی مسکن: پایان  مشخصات عمومی شرکت -18-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 3295 48465 44162 510  هاي ثبت شده*تعاونی

  0  0  0  0  هاي دردست اجراتعاونی

  16009  1002  19172  105  هاي فعالتعاونی

  باشد.  دست اجرا می هاي فعال، غیر فعال و درشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

   1394مسکن برحسب شهرستان: پایان هاي تعاونی* مشخصات عمومی شرکت -19-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 825 5 67 2 آزادشهر

 39 22 342 5 آق قال

 128 15 110 2 بندرگز

 1106 67 572 3 ترکمن

 43 17 334 5 رامیان

 2 5 246 2 علی آبادکتول

 74 9 528 4 کردکوي

 1396 151 1759 12 کالله

 7582 331 7666 40 گالیکش

 0 0 0 0 گرگان

 78 115 519 3 گمیشان

 3195 222 5965 22 گنبدکاووس

 1303 17 541 3 مراوه تپه

 232 26 523 2 مینودشت

  باشد.  هاي فعال میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394نیازتولیدکنندگان: پایان تأمینهاي تعاونی   مشخصات عمومی شرکت -20-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 3208993 2301 10746 149  هاي ثبت شده* تعاونی

  0  0  0  0  هاي دردست اجرا تعاونی

  3204717  355  5878  32  هاي فعال تعاونی

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

   1394نیاز تولیدکنندگان برحسب شهرستان : پایان تأمین *هاي تعاونی  شرکتمشخصات عمومی  -21-4

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 0 0 0 0 آزادشهر

 24 14 94 2 آق قال

 2 3 26 1 بندرگز

 26 10 30 1 ترکمن

 1474 3 110 1 رامیان

 0 0 0 0 علی آبادکتول

 290 110 113 2 کردکوي

 25 9 85 1 کالله

 17 2 7 1 گالیکش

 64341 101 4997 16 گرگان

 156 52 29 1 گمیشان

 3138268 44 232 4 گنبدکاووس

 69 3 83 1 مراوه تپه

 22 4 72 1 مینودشت

  باشد.  هاي فعال میشامل تعاونی* 

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 کنندگان: پایان نیاز مصرف تأمینهاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -22-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 1584879 2318 107016 251  هاي ثبت شده*تعاونی

  0  0  0  0  هاي دردست اجراتعاونی

  1581823  1564  92923  85  هاي فعالتعاونی

  باشد.  هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا میشامل تعاونی *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  1394نندگان برحسب شهرستان: پایان ک نیاز مصرف تأمین *هاي تعاونی مشخصات عمومی شرکت -4- 23

  (میلیون ریال) سرمایه  شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان 

 31175 9 988 3 آزادشهر

 6146 5 4961 2 آق قال

 375 22 9636 6 بندرگز

 536 837 6775 3 ترکمن

 0 4 283 1 رامیان

 153 10 1307 4 علی آبادکتول

 3457 41 1553 4 کردکوي

 409 124 2406 6 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

 1532907 196 9727 35 گرگان

 2376 96 9429 5 گمیشان

 1164 173 13464 13 گنبدکاووس

 664 42 30394 2 مراوه تپه

 2455 5 2000 1 مینودشت

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال می *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394هاي تعاونی خدماتی: پایان  مشخصات عمومی شرکت -24-4

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 409449 13775 26239 2139  تعاونی هاي ثبت شده *

  16770  474  841  88  تعاونی هاي دردست اجرا

  358910  5605  9377  608  تعاونی هاي فعال

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا می* 

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

   1394برحسب شهرستان: پایان خدماتی  *هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -25-4

  سرمایه  (میلیون ریال)  شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 3442 98 239 32 آزادشهر

 12 132 57 8 آق قال

 1533 183 116 16 بندرگز

 158 82 163 22 ترکمن

 45 89 114 16 رامیان

 2500 230 1234 37 علی آبادکتول

 30849 135 230 28 کردکوي

 391 715 721 84 کالله

 7 8 21 3 گالیکش

 58509 2410 4754 175 گرگان

 165 72 120 11 گمیشان

 260408 1125 1379 149 گنبدکاووس

 7 21 21 3 مراوه تپه

 879 142 208 24 مینودشت

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال می *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394پایانهاي تعاونی حمل و نقل:   مشخصات عمومی شرکت -26-4

  (میلیون ریال) سرمایه  شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 17124 2431 6102 226  تعاونی هاي ثبت شده*

  0  0  0  0  تعاونی هاي دردست اجرا

  1234  10466  4322  65  تعاونی هاي فعال

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا می *

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

   1394حمل و نقل برحسب شهرستان: پایان هاي تعاونی*  مشخصات عمومی شرکت - 4- 27

  سرمایه (میلیون ریال)  شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان  

 1 3 7 1 آزادشهر

 17 70 188 3 آق قال

 19 8 64 2 بندرگز

 119 385 494 9 ترکمن

 3 13 14 2 رامیان

1/0 7 176 2 علی آبادکتول  

 3362 276 449 3 کردکوي

 24 35 42 6 کالله

 226 8 265 2 گالیکش

 6452 338 1995 17 گرگان

 25 3 8 1 گمیشان

 214 86 613 16 گنبدکاووس

 0 0 0 0 مراوه تپه

 1 2 7 1 مینودشت

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال می* 

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي تعاونی اعتبار:  پایان  مشخصات عمومی شرکت -28-4

  (میلیون ریال) سرمایه  شاغالن  اعضاء  تعداد  شرح

 28320 1581 29847 60  تعاونی هاي ثبت شده *

  0  0  0  0  تعاونی هاي دردست اجرا

  17622  210  3808  8  تعاونی هاي فعال

  باشد.  شامل تعاونی هاي فعال، غیر فعال و دردست اجرا می *

  کار و رفاه اجتماعی منبع: وزارت تعاون،

  

  

  

  1394اعتبار برحسب شهرستان: پایان  *هاي تعاونی  مشخصات عمومی شرکت -29-4

  (میلیون ریال)سرمایه   شاغالن  اعضاء  تعداد  شهرستان 

 13 7 7 1 آزادشهر

 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 علی آبادکتول

 16 2 56 1 کردکوي

 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

 5983 197 1163 5 گرگان

 0 0 0 0 گمیشان

 11609 4 2582 1 گنبدکاووس

 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0 مینودشت

  باشد.  امل تعاونی هاي فعال می* ش

  منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  

  ���م��ل 

  روا�ط کار و ا�ور �����ی و ا��ما�ی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

هاي حوادث ناشی از کار سازمان هاي تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی و نیز آمارهاي    اطالعات این فصل شامل بخش

باشد. به منظور ساماندهی و ارتقاي کیفیت آمارهاي حوزه روابط  امور ورزشی میمربوط به روابط کار، امور اجتماعی و 

شناخت وضعیت آمارهاي موجود، فرایند تولید آمارها، بررسی محتوا و عناوین جداول آماري و  1394کار، در سال 

رسی و بازبینی ه مورد برتعاریف و مفاهیم مورد استفاده با هدف افزایش کیفیت و کمیت جداول آماري مندرج در آمارنام

سازي  ستانداردابه افزایش سهم آن حوزه در آمارنامه و ارتقاي کیفیت آمارهاي قابل احصا و  منجر قرار گرفت و نهایتاً

تعاریف و مفاهیم گردیده است. لذا با توجه به این افزایش، شماره جداول مندرج تغییر یافته است. همچنین آمار مربوط 

  است. گردیده ذکربه بودجه ورزشی کارگران نیز براي اولین بار 

 

  تعاریف و مفاهیم:

 :حادثه  

اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی  »حادثه« قانون تأمین اجتماعی 2ماده  8طبق بند 

  گردد.  دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می  در اثر عمل یا  اتفاق ناگهانی رخ می

 :حوادث ناشی از کار  

آن براي بیمه ب قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سب 60طبق ماده 

گاه یا موسسات وابسته یا حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کار مقصود ازافتد.  شده اتفاق می

ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی ساختمان

بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه درمانی و توان یا بیمارستان و یا براي معالجاتباشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و 

گردد، مشروط بر این که حادثه در زمان عادي رفت و  اوقات انجام وظیفه محسوب می شده از منزل به کارگاه جز

ر بیمه شدگان و مساعدت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سای برگشت به

  شود. افتد حادثه ناشی از کار محسوب می آنان اتفاق می

 50 ماده :  

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

و  98خسارات مذکور در مواد  90و  66هاي انجام شده طبق مواد  هاي اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه بیمه

به وسیله مأمورین اجراي  این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجرا بوده و طبق مفاد اسناد رسمی  100

ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف  6آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف  باشد. سازمان قابل وصول می



  

  
 

70   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

از تصویب وزارت رفاه اجتماعی سابق و وزارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا صندوق تهیه و پس 

 35تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراي احکام محاکم دادگستري بر اساس آئین نامه ماده 

  قانون تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد.

 64 ماده:  

ق قوانین و مقررات دیگري مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت در مواردي که کارفرمایان طب

  نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

 :تبصره  

ایند صندوق تأمین در مواردي که کارفرمایان طبق قوانین دیگري مکلف باشند حقوق کارگران خود را پرداخت نم

  اجتماعی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات قانون خواهد بود.

  65ماده:  

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم را براي جلوگیري از تشدید وضع حادثه دیده به 

که کارفرما بابت  اجتماعی برساند. در صورتیبه اطالع صندوق تأمین  روز اداري کتباً 3عمل آورده و مراتب را ظرف 

  هاي مربوطه را خواهد پرداخت.  اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه اي شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه

  66ماده:  

عدم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماري ناشی از  که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً صورتی در

رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و 

این  50ها و غیره را پرداخته و طبق ماده   هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري  صندوق تأمین اجتماعی هزینه

  قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

 1 صرهتب:  

  تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع این ماده به سازمان از این بابت بري الذمه شود. مقصر می 

 2 تبصره:  

گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه صندوق تأمین اجتماعی و  هر 

در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهاي  هاي مقرر  کمک سازمان خدمات درمانی و یا شخصاً

  بیمه موظف اند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 :از کار افتادگی  

شوند  داده میقانون تأمین اجتماعی بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص  70طبق ماده 

هاي پزشکی مذکور  پس از انجام خدمات توان بخشی و اعالم نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون

  از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد. یا بعضاً این قانون توانایی خود را کالً 91در ماده 

  شود. شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته میالف) هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه 

ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد 

  شود. از کار افتادگی جزئی شناخته می

ده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق ج) اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بو

  دریافت غرامت نقص مقطوع عضو را خواهد داشت.

 :ضریب شیوع  

ضریب شیوع عبارت است از نسبت تعداد افراد حادثه دیده به بیمه شدگان در معرض خطر، چون این نسبت بسیار اندك 

  کنند. نفر ضرب می 1000است معموال در 

 :کارگاه 

  شود. از مکان است که در آن تحت مالکیت معین فعالیت اقتصادي یا اجتماعی انجام می مکان یا قسمتی

 :کارگاه مشمول قانون کار 

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

 :کارگر 

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

  است. قانون کار

 :کارگر مشمول قانون کار 

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

 :دامنه شمول قانون کار  

  هر کار تابعی که در زمره یکی از موارد ذیل نباشد:

  تابع مقررات استخدامی خاص؛-1

  مجاز  از سوي قانون گذار.تابع قانون و مقررات مصوب توسط مرجع -2

 :کار تابع کارگر مشمول قانون کار 

  دهد: کاري است که کارگر مشمول قانون کار به درخواست کارفرما با داشتن هر سه شرط ذیل انجام می
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  شخصی بودن کار کارگر مشمول قانون کار؛-1

 تحت تبعیت اقتصادي از کارفرما (رابطه مزدي با کارفرما)؛-2

 رفرما (رابطه دستوري با کارفرما.وقی  از کاتحت تبعیت حق-3

 حقوقی ازکارفرما (رابطه دستوري با کارفرما): تبعیت  

هاي کار تابع است که کارگر مشمول قانون کار به درخواست و تحت نظارت و دستورات کارفرما، کار انجام  از ویژگی

  دهد. می

 با کارفرما): تبعیت اقتصادي ازکارفرما (رابطه مزدي 

نماید  شده، مزدي را از کارفرما دریافت می هاي کار تابع است که کارگر مشمول قانون کار در مقابل کار انجام  از ویژگی 

  شود. و معیشت وي از این طریق تامین می

 کار کارگر مشمول قانون کار: بودن شخصی 

د و امکان انجام آن از طریق دیگري کاري است که کارگر مشمول قانون کار باید شخصا موضوع تعهد خود را انجام ده

  براي وي وجود نداشته باشد.

 :حقوق معوقه کارگر مشمول قانون کار  

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

 السعی کارگر مشمول قانون کار:  حق  

  دارد. می دریافت کارگر مشمول قانون کار است که نقدي غیر و نقدي مزایاي و مزد مجموع

 :مزایاي غیر نقدي  

مزایایی مانند خوراك، پوشاك، مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه و پاداش غیر نقدي افزایش تولید است که به صورت کاال به 

  شود. کارگر پرداخت می

 :مزایاي نقدي 

خوار و بار، حق کاري، نوبت کاري، خارج از مرکز، سختی کار، حق  کاري، شب العاده شغل، اضافه  مزایایی شامل فوق

هزینه غذا، پاداش نقدي افزایش تولید و هر نوع پاداش  کمک مندي، حق ورزش، مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق عائله

  شود. دیگر است که به وجه رایج کشور به کارگر پرداخت می

 :تفاوت مزد کارگر مشمول قانون کار 

  عیین شده توسط شوراي عالی کار در همان سال است.اختالف مزد دریافتی کارگر مشمول قانون کار با حداقل مزد ت
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  :عیدي و پاداش 

عیدي و پاداش ساالنه یکی از مزایایی است که توسط قانون مربوط به تعیین عیدي و پاداش ساالنه کارگران شاغل در 

براي کارگران مشمول قانون کار مقرر  -مجلس شوراي اسالمی 6/12/1370مصوب - کارگاه هاي مشمول قانون کار

  شده است.

 خانوار: هزینه اقالم مصرفی  کمک  

 غیر یا صورت نقدي به شده و برقرار کار عالی شوراي مصوبات موجب به که است ايانگیزه - رفاهی مزایاي از یکی

  شود. می پرداخت کار قانون مشمول کارگران به ماهانه صورت به نقدي

 اي کارگر مشمول قانون کار:انگیزه -مزایاي رفاهی  

قسمتی از مزد کارگر مشمول قانون کار است که صرف نظر از نوع شغل و به منظور تامین رفاه و ایجاد انگیزه به وي 

  پرداخت می شود.

 :تغییر شرایط کار کارگر مشمول قانون کار 

ن یا عرف به حکم قانون، توافق طرفین (کارگر هر گونه دگرگونی در شرایط کار کارگر مشمول قانون کار، مبتنی بر قانو

  ي مراجع حل اختالف دعاوي کار است.ار و کارفرما)، یک جانبه یا با رأمشمول قانون ک

 :شرایط کار  

هاي کارگر نوجوان و ویژگیهاي  هاي اشتغال زنان، ویژگی  ها، ویژگی کار، تعطیالت، مرخصی السعی، ساعت مباحث حق

  آور است. هاي سخت و زیان ن کار شاغل در شغلکارگران مشمول قانو

 :ساعات اضافه کاري 

ساعات کار واقعی است که شاغل طی دوره زمانی مرجع بیش از ساعات کار قراردادي به صورت بامزد یا  بخشی از

ر معمول کاري، ساعت کا براي شاغالنی که ساعت کار قراردادي ندارند معیار ساعات اضافه. بدون مزد کار کرده است

  است.

  :حق مسکن  

  فرما به کارگر پرداخت می شود. وزیران توسط کار هیأتاز جمله مزایاي انگیزه اي، رفاهی که براساس مصوبه 

 بندي مشاغل: طرح طبقه  

 گروه منظور به که است اجرایی هاي  دستورالعمل و ها  نامه  آیین مقررات، شرح وظایف، شغلی، هاي رشته از اي مجموعه

 و شده تهیه احراز، شرایط ها و  مسوولیت وظایف، به توجه با مختلف طبقات و ها  ه گرو بر حسب مشاغل تنظیم و بندي 

  است. استوار شغل تحلیل و تجزیه پایه بر
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 :حق عائله مندي  

سه  ) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است و میزان آن معادل86یکی از مزایاي رفاهی، انگیزه اي که به موجب ماده (

  برابر حداقل مزد روزانه براي هر فرزند در ماه و تا دو فرزند می باشد.

 :حق بیمه اجتماعی  

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

 :کار نوبتی  

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

 :کار در روز 

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

 :کار  در صبح  

  دارد. قرار 14 تا 6 ساعت از آن انجام زمان که است کاري

 :کار در عصر 

  دارد. قرار  22 تا 14 ساعت از آن انجام زمان که است کاري

 :کار  در شب 

 قرار دارد. 6 تا 22 ساعت از آن انجام زمان که است کاري

 :مرخصی استحقاقی 

  عبارت است از مرخصی کارگر با پرداخت مزد و مزایاي قانونی.

 سنوات کارگر مشمول قانون کار: حق  

 کار به قانون در شده بینی پیش موارد در کارفرما) و کارگر رابطه قرارداد کار (قطع انحالل هنگام در که است مبلغی

  شود. می پرداخت کارفرما سوي از مزد وي آخرین اساس بر و کار سابقه نسبت به کارگر مشمول قانون کار

 ت تشخیص دعاوي کار:أهی  

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

  کارفرمایان، یک نفر نماینده کارگران مشمول قانون کار است.

 حل اختالف دعاوي کار: هیأت 

کار  شامل سه نفر نماینده دولت، سه نفر  قانون مشمول کارفرمایی و کارگري دعاوي به رسیدگی نظر تجدید مرجع

  نماینده کارفرمایان، سه نفر نماینده کارگران مشمول قانون کار است.

 دعاوي کار: آراي سازشی  

  شود. می صادر دعوا طرفین توافق اساس بر کار اختالف حل مراجع در است که آرایی
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 :میانگین مدت زمان رسیدگی 

ه دادخواست تجدید نظرخواهی تا تشخیص و مدت زمان ارائ هیأتبراي  مدت زمان ارایه دادخواست تا صدور رأي نهایی

  حل اختالف را میانگین مدت زمان رسیدگی می نامند. هیأتصدور رأي نهایی براي 

 :بازرسان کار  

  حکم کارگزینی بازرس کار می باشد.کارشناسانی که رشته شغلی آنها در 

 :کارگاه هاي مورد بازرسی  

  داقل یک مورد بازرسی داشته اند.کارگاه هایی که در طول سال ح

 :بازرسی ادواري  

سطح  برحسن اجراي قانون کار، دستورالعمل ها و آئین نامه هاي حفاظتی دربازرسی طبق برنامه به منظور نظارت 

  کارگاههاي مشمول قانون کار.

 :بازرسی موردي 

بازرسی حسب مورد و به درخواست کارگر، کارفرما، مراجع قضائی و انتظامی و... به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون 

  فنی و بهداشت کار.نامه هاي حفاظت کار و دستورالعمل ها و آئین 

 :کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

کمیته اي است که بمنظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فنی و 

فر کارکن و بیشتر تشکیل ن 25بهداشت کار و همچنین پیشگیري از حوادث و بیماري هاي ناشی از کار در کارگاههاي 

  می گردد.

 :نظارت بر عملکرد کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار 

نظارت بر عملکرد کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق حضور بازرسان کار در جلسات کمیته هاي مذکور و  

قاء طبق برنامه زمانبندي شده به منظور ارائه راهنمائی هاي الزم به اعضاء کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار و ارت

  یته هاي مربوطه صورت می پذیرد.عملکرد کم

 :ابالغیه جهت رفع نواقص 

امه کلیه مکاتباتی که با کارفرما به منظور اعالم موارد نقص موجود در کارگاه از نظر عدم رعایت قانون کار و آئین ن 

  هاي حفاظت فنی صورت می گیرد.

 :کمیته بدوي تشخیص مشاغل سخت و زیان آور  

اساس  بر مشاغل این در بازنشستگی براي آور زیان و سخت مشاغل تشخیص و تطبیق منظور به که است اي کمیته

 عضو علی نفر پنج و اصلی عضو نفر پنج با فنی حفاظت عالی شوراي اريگذ سیاست و ضوابط و اجتماعی تأمین قانون
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 مدت کارفرمایان، براي از نماینده یک و کار قانون مشمول کارگران از نماینده یک دولت، نماینده سه از متشکل البدل

  شود. می تشکیل سال سه

 :کمیته تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور  

 مشاغل سخت تشخیص بدوي کمیته در صادرشده رأي به متقاضی، اعتراض به رسیدگی منظور به که است اي کمیته

 پنج و اصلی پنج عضو با فنی حفاظت عالی شوراي گزاري سیاست و ضوابط و اجتماعی تأمین قانون براساس آور، زیان و

 کارفرمایان، از یک نماینده و قانون کار مشمول ازکارگران نماینده یک دولت، نماینده سه از متشکل البدل علی عضو

  شود. می تشکیل سال سه مدت براي

 :(تشکل کارگري) سازمان کارگري  

ها با مجوز وزارت  منظور حفظ و توسعه منافع صنفی آن بهتشکیالتی است که با عضویت کارگران مشمول قانون کار 

انجمن صنفی "نماید. از مصادیق آن  تعاون کار و رفاه اجتماعی تأسیس و در چارچوب قوانین و مقررات ملی فعالیت می

  است. "نماینده کارگران"و  "می کارشوراي اسال"، "کارگري

 :انجمن صنفی کارگري  

چوب قانون کار و مقررات مربوط در حوزه فعالیت استان، فرااستانی یا سراسري تأسیس سازمان کارگري است که در چار

  است. "انجمن صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص"یا  "انجمن صنفی کارگري کارگاه"شود و شامل  می

 :انجمن صنفی کارگري کارگاه  

منظور تأمین حقوق و منافع صنفی   انجمن صنفی کارگري است که با عضویت حداقل ده کارگر مشمول قانون کار به

  شود. در کارگاه تأسیس می اعضاء

 :انجمن صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص  

هاي مختلف در یک حرفه یا کارگر مشمول قانون کار از کارگاه 50انجمن صنفی کارگري است که با عضویت حداقل 

  شود. تان یا استان تأسیس میدر سطح شهرساعضاء منظور تأمین حقوق و منافع صنفی  صنعت خاص به 

 هاي صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص استان: کانون انجمن  

  شود. تشکیالتی است که از اجتماع حداقل پنج انجمن صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص در استان تشکیل می

 هاي صنفی کارگري استان: کانون انجمن  

هاي صنفی  صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص و انجمنهاي   هاي انجمن  تشکیالتی است که از اجتماع کانون

  شود. کارگري فاقد کانون در آن استان تشکیل می
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 هاي صنفی کارگري: کانون سراسري انجمن  

هاي صنفی کارگري حرفه یا صنعت خاص در استان یا سراسر  تشکیالتی است که در صورت عدم تشکیل کانون انجمن

  شود. ها، در سطح کشور تشکیل می کارگري حرفه یا صنعت خاص استانهاي صنفی  کشور، از اجتماع انجمن

 هاي صنفی کارگري کشور: کانون عالی انجمن  

هاي  هاي سراسري انجمن ها، کانون هاي صنفی کارگري استان هاي انجمن تشکیالتی مرکزي است که از اجتماع کانون

سراسري فاقد کانون، در سطح کشور تشکیل  هاي صنفی کارگري استانی، فرااستانی یا صنفی کارگري و انجمن

  شود. می

 کارفرمایی):  سازمان کارفرمایی (تشکل  

ها، با  منظور حفظ و توسعه منافع صنفی آن  هاي مشمول قانون کار به تشکیالتی است که با عضویت کارفرمایان کارگاه

نماید، از مصادیق آن  ات ملی فعالیت میمجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأسیس و در چارچوب قوانین و مقرر

  است. "صنفی کارفرمایی  انجمن"

 :(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 

هاي مشمول قانون کار در  وع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارفرمایان کارگاهمنظور حفظ حقوق و منافع مشر  به

  شود. هاي اقتصادي یکسان یا مشابه (صنعت، کشاورزي و خدمات)، تشکیل می فعالیت

 هاي صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص استان: کانون انجمن  

هاي یکسان یا مشابه در استان تشکیل  ی با فعالیتتشکیالتی است که از اجتماع حداقل پنج انجمن صنفی کارفرمای

  شود. می

 هاي صنفی کارفرمایی استان: کانون انجمن  

هاي صنفی  هاي صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص و انجمن هاي انجمن تشکیالتی است که از اجتماع کانون

  شود. کارفرمایی فاقد کانون در آن استان تشکیل می

 صنفی کارفرمایی کشور:هاي  کانون عالی انجمن  

هاي  هاي سراسري انجمن ها، کانون هاي صنفی کارگري استان هاي انجمن تشکیالتی مرکزي است که از اجتماع کانون

هاي صنفی کارفرمایی استانی، فرااستانی یا سراسري فاقد کانون، در سطح کشور تشکیل  صنفی کارگري و انجمن

  شود. می
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 :شوراي اسالمی کار  

نفر  35مرکب از نمایندگان کارگران به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت کارگاهی که بیش از  شورایی است

ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت  شاغل در شغل دائم داشته و هدف آن تأمین قسط اسالمی و همکاري در تهیه برنامه

  شود. شکیل میامور به استناد قانون کار و قوانین مربوط بوده و براي مدت دو سال ت

 :کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان  

تشکیالت مرکزي شوراهاي اسالمی کار در هر استان است که با عضویت حداقل ده شوراي اسالمی کار همان استان 

  شود. نامه مربوط، تأسیس می به استناد قانون کار و آیین

 کار سراسر کشور:نون عالی هماهنگی شوراهاي اسالمی کا  

منظور ایجاد ارتباط و  هاي کشور است که به هاي هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان کیالت مرکزي کانونتش

  شود. هاي اجرایی تأسیس می ها و همکاري با دستگاه هاي هماهنگی شوراهاي اسالمی کار استان هماهنگی بین کانون

 :نماینده کارگران  

قد سازمان کارگري، توسط کارگران آن کارگاه براي مدت سه سال کارگر مشمول قانون کاري است که در کارگاه فا

  شود. انتخاب می

 :مجمع نمایندگان کارگران استان  

ها در سطح استان، تشکیل   منظور ایجاد هماهنگی بین آن تشکیالتی است که با عضویت حداقل ده نماینده کارگران به 

  شود. می

 :مجمع عالی نمایندگان کارگران  

ها، در سطح کشور   منظور ایجاد هماهنگی بین آن  ها به با عضویت مجامع نمایندگان کارگران استان تشکیالتی است

  شود. تشکیل می

 :کانون کارگران بازنشسته شهرستان  

کارگر بازنشسته در یک شهرستان که پیش از بازنشستگی مشمول قانون کار  50تشکیالتی است که با عضویت حداقل 

  شود. ارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل میاند، با مجوز وز بوده

 :کانون کارگران بازنشسته استان  

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

 :کانون عالی کارگران بازنشسته کشور  

  شود. هاي کشور تشکیل می ته استانهاي کارگران بازنشس تشکیالتی مرکزي است که با عضویت کانون
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 :تشکیل پرونده تأسیس سازمان کارگري یا کارفرمایی  

منظور   فرایند بررسی مدارك و شرایط تشکیل سازمان کارگري یا کارفرمایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

  کارگري یا کارفرمایی است.  تکمیل مدارك قانونی تأسیس سازمان

  سازمان کارگري یا کارفرمایی:مجمع عمومی  

که تمام اعضاي داراي حق رأي سازمان کارگري  طوري کارگري یا کارفرمایی است به  باالترین رکن تشکیالتی سازمان

  شده براساس اساسنامه را دارند.  خصوص وظایف و اختیارات تعیین گیري در  یا کارفرمایی، حق شرکت در آن و تصمیم

 ازمان کارگري یا کارفرمایی:نظارت بر مجمع عمومی س  

منظور برگزاري صحیح مجمع عمومی سازمان  مجموعه اقداماتی است که از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

ها و  هاي اجرایی، دستورالعمل  نامه آیین کارگري یا کارفرمایی براساس مقررات مربوط (شامل قوانین و مقررات ملی،

  شود. ربط) انجام میي یا کارفرمایی ذیه سازمان کارگراساسنام

 :تأسیس سازمان کارگري یا کارفرمایی  

فرایند بررسی مطابقت با قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از طی مراحل ارائه 

رمایی، انتخاب درخواست و مدارك الزم توسط هیئت مؤسس، برگزاري اولین مجمع عمومی سازمان کارگري یا کارف

  شود. مسئوالن و تصویب اساسنامه است که منجر به ثبت سازمان کارگري یا کارفرمایی می

 :تجدید انتخابات سازمان کارگري یا کارفرمایی  

فرایندي است که در آن انتخاب مسئوالن جدید پس از پایان اعتبار فعالیت مسئوالن سازمان کارگري یا کارفرمایی طی 

  شود. عمومی سازمان کارگري یا کارفرمایی انجام میبرگزاري مجمع 

 :ثبت تأسیس، تصمیمات و تغییرات سازمان کارگري یا کارفرمایی  

فرایندي است که در آن تطبیق و تأیید مدارك مربوط پس از طی تشریفات قانونی برگزاري مجمع عمومی سازمان 

  شود. عاون، کار و رفاه اجتماعی میکارگري یا کارفرمایی، منجر به صدور آگهی ثبت توسط وزارت ت

 :بیمه بیکاري  

مین اجتماعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس آن مکلف است با دریافت حق بیمه هاي تأ  یکی از حمایت

شده و از سوي اداره تعاون، کار و  ٢که طبق این قانون فاقد شغل ١بیکاري مقرر به کارگران مشمول قانون بیمه بیکاري

  اند، مقرري بیمه بیکاري پرداخت نماید. اجتماعی معرفی شدهرفاه 

                                                             
ده و آماده به کار بیمه بیکاري: قانونی است که به منظور حمایت از کارگران مشمول قانون کار و تابع تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود، فاقد شغل شقانون  1

 توسط مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسیده است. 1369هستند، تدوین شده و در سال 

 بگیري یا خوداشتغالی نباشد. قفاقد شغل: فرد، داراي اشتغال مزد و حقو 2
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 مین اجتماعی:حمایت تأ  

بر اساس قانون اساسی، حقی همگانی و شامل برخورداري از تامین اجتماعی در مواردي مانند بازنشستگی، بیکاري، از 

ه صورت بیمه به افراد داده هاي پزشکی است که ب کار افتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی، خدمات درمانی و مراقبت

  شود. می

 :کارگر مشمول قانون بیمه بیکاري  

  مین اجتماعی است.قانون کاري است که تابع قانون تأ کارگر مشمول

 :حق بیمه بیکاري  

  شود. می پرداخت کارفرما توسط آن تمام که است قانون بیمه بیکاري مشمول کارگر مزد از سه درصد

 :متقاضی بیمه بیکاري  

است و تقاضاي کتبی  ١مشمول قانون بیمه بیکاري است که بدون میل و اراده خود فاقد شغل شده و آماده به کارکارگر 

  خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده است.

 :فاقد شغل شدن بدون میل و اراده 

یا کارگاه مربوط تعطیل شده است و یا وضعیتی است که کارگر مشمول قانون بیمه بیکاري توسط کارفرما اخراج شده 

این که علت فاقد شغل شدن کارگر مشمول قانون بیمه بیکاري بر اساس میل و اراده شخصی خود مانند استعفا، 

  نامه انضباطی کارگاه یا تغییر ساختار اقتصادي کارگاه نباشد.  کوتاهی در انجام وظایف محوله، عدم رعایت آیین

 ي:مقرري بگیر بیمه بیکار  

به منظور دریافت  اجتماعی تأمین شعبه اجتماعی به رفاه و کار اداره تعاون، طریق از که است بیکاري متقاضی بیمه

  شود. می برقرار بیکاري بیمه مقرري وي براي و شده معرفی بیکاري بیمه مقرري

 :مقرري بیمه بیکاري 

مندي از آن بر اساس سابقه   و مدت استحقاق بهره بگیر بیمه بیکاري است که میزان  مبلغ پرداختی ماهانه به مقرري

  شود. پرداخت حق بیمه بیکاري و متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاري مشخص می

 :تغییر ساختار اقتصادي کارگاه مشمول قانون کار  

وابستگی  کاهش منظور به آن آالت ماشین و کار قانون مشمول کارگاه جا به جایی تولید، خط بازسازي و تغییر گونه هر

 اجتماعی و اقتصادي هاي سیاست به منظور تحقق که تولید است کردن بهینه و اقتصاد کشور از سلطه اقتصادي بیگانه

  گیرد. می صورت دولت

                                                             
 اشتغالی آمادگی داشته باشد. بگیري و خود  آماده به کار: فرد، براي مزد و حقوق 1
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :کارگر فاقد مهارت  

مورد نیاز آن را کسب نکرده هاي  کارگري است که مهارت الزم براي انجام شغل مورد تصدي خود را نداشته و آموزش

  است.

 :کارگر نیمه ماهر  

اي یا مشابه آن بوده یا تجربه کافی  نامه مهارت درجه دو یا درجه سه فنی و حرفه کارگري است که داراي گواهی

اي یا کاردانش آموزش و پرورش) مرتبط با  (حداقل پنج سال) و یا حداقل مهارت کافی (داراي مدرك دیپلم فنی و حرفه

  شغل مورد تصدي خود را داشته باشد.

 :کارگر ماهر  

  کارگري است که حداقل یکی از مدارك ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدي وي است، داشته باشد:

  آن ١مدرك کاردانی آموزش عالی یا مدرك معادل

 اي یا گواهینامه مشابه آن نامه مهارت درجه یک فنی و حرفهگواهی

  :کارگر متخصص 

  ت که حداقل یکی از مدارك ذیل را که مرتبط با شغل مورد تصدي وي است، داشته باشد:کارگري اس

  مدرك کارشناسی یا باالتر آموزش عالی یا مدرك معادل آن

 اي یا گواهینامه مشابه آن گواهینامه مهارت ممتاز فنی و حرفه

 اي: نامه مهارت فنی و حرفهگواهینامه مشابه گواهی 

هاي آزاد و مانند آن پس از طی دوره  ها، موسسات و آموزشگاه ها، سازمان  خانهتوسط وزارتمدرك معتبري است که 

اي در رشته یا  آموزش مهارت در هر سطحی، مشابه با مبانی نظري و عملی استاندارد آموزش مهارت فنی و حرفه

راي ورود به بازار کار و یا ادامه دهنده کسب مهارت مورد نیاز توسط فرد ب شود. این مدرك نشان اي خاص اعطا می حرفه

  شده است. اي فرد براي احراز شغل مرتبط با مدرك کسب  ییدکننده صالحیت حرفهأفعالیت در آن بوده و  ت

  :کارگر نمونه 

کلیه مشمولین قانون کار شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي، تولیدي (صنعتی، کشاورزي و خدماتی کشور) که 

شان داراي ویژگی و برجستگی خاصی (ابتکار، اختراع، خالقیت و نوآوري) نسبت به سایرین در رفتار، کار و فعالیت 

ولیت تعریف شده ئس مسیا خدمات کارگاه گردیده است و رأ وري در تولید  محیط کار خود بوده و موجب ارتقاي بهره

                                                             
شود یا به فردي که بر اساس  هاي آموزشی عالی اعطا می ها یا موسسات، در ازاي گذراندن برخی از دوره مدرك معادل: مدرکی است که از سوي برخی سازمان ١

شود. این مدرك در برخی موارد براي ادامه تحصـیل در سـطوح بـاالتر مراکـز      مشخص، موفق به طی کامل دوره آموزش عالی تحصیلی خود نشده، داده میضوابط 

 آموزش عالی و یا استخدام، معتبر نیست.
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

عوت به مشارکت بیشتر کارگران دیگر حرفه اي و د وري تالش نموده و بر انجام اخالق خود براي بهبود کیفیت و بهره

  ورزد تا موفقیت برجسته براي سازمان خود به وجود آورد.  اهتمام

  نمونه: گروه کار  

فکري یکدیگر دست به ابتکار، دو یا چند کارگر (مشمول قانون کار) که در راستاي هدفی مشترك، با مشارکت و هم

  در تولید یا خدمات کارگاه باشد. آنها موجب ارتقاي بهره ورياختراع، نوآوري و خالقیت زده و نتیجه کار جمعی 

 :واحد نمونه 

واحد تولیدي، صنعتی و خدماتی که به اجرا و رعایت معیارهایی همانند رعایت قانون کار (روابط کار و قوانین بیمه اي و  

حمایتی) به ویژه فصل هشتم قانون کار، سرمایه گذاري مطلوب در تحقیق، توسعه و نوآوري، رعایت ضوابط و 

ر افزایش بهره وري و تولید (بهره گیري از نظام شهرستانداردهاي کیفیت و محیط زیست، مشارکت کارگران د

پیشنهادات) افزایش صادرات و درآمد ناشی از آن، کاهش ضایعات تولید، آموزش منابع انسانی و بهره گیري از نیروهاي 

 التحصیالن دانشگاهی، ایجاد مشاغل جدید و مرتبط و... در زیر مجموعه خویش بپردازد.  متخصص و فارغ

 :تالشگر نمونه  

کارگرانی که داراي وجدان کاري، تعهد و انضباط اداري هستند و در راستاي اعتالي ارزش کار، مسئولیت پذیري، تعهد، 

وري و رشد در بنگاه هاي اقتصادي را فراهم   اخالق حرفه اي و با توجه به آموزه هاي اسالمی کار زمینه ارتقاي بهره

  می نماید.

 :زنان سرپرست خانوار مدیر و کارگر  

زنان کارگر و مدیر سرپرست خانوارکه همسر آنها فوت نموده یا طالق گرفته و همچنین زنان بد سرپرست به مناسبت 

میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) دخت گرامی رسول اکرم (ص) و با توجه به شاخصهاي الگو بودن در زمینه 

نویات مقام معظم رهبري، سرمایه گذاري مطلوب رعایت شعائر اسالمی و اخالق حرفه اي، تالش در راستاي تحقق م

در جهت تولید، توسعه و ایجاد فرصت هاي اشتغال و جذب نیروي کار زن با ارائه طرح و ایده هاي نوآورانه و روش 

هاي جدید در تولید و تربیت فرزندان تحصیل کرده و موفق در عرصه هاي کار و دانش، رعایت قوانین و مقررات کار و 

تماعی، خلق آثار فرهنگی، علمی، هنري و یا انجام پژوهش هاي علمی و کاربردي و سابقه ایثارگري (خانواده تأمین اج

  شهدا، جانباز، آزاده و حضور فعال در بسیج) انتخاب و معرفی می گردند.

  :خانه بهداشت کارگري  

گیري از بیماري  ران و پیشنفر که به منظور حفظ سالمت کارگ 50-499واحدي در کارگاه هاي مشمول با جمعیت 

  شغلی و بروز حوادث در محیط کار ایجاد می گردد.
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :بهداشت یار کار  

بهداشت یار کار فردي است داراي تحصیالت حداقل دیپلم که از بین شاغالن واحدهاي صنعتی با داشتن حداقل دو 

اي ارائه مراقبت هاي اولیه بهداشتی به ساعته، توانایی الزم بر 400سال سابقه کار انتخاب و پس از طی دوره آموزشی 

  کارگران را پیدا خواهد نمود.

 :(سطح اول) پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی  

عبارت است از کلیه راهبرد ها و روش ها به منظور جلوگیري از ابتالي فرد به بیماري که  ١پیشگیري اولیه یا همگانی

 بط با مصرف مواد به منظور کاهش احتمال سوء مصرف است.شامل تغییر در بینش، دانش و نگرش و رفتارهاي مرت

 :اجراي مسابقات انتخابی شهرستان و شهرستان به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی کشور  

برگزاري مسابقات انتخابی در استان ها و شهرهاي تابعه یک استان به منظور تعیین تیم یا نفر (ورزشکار) برتر جهت 

گردد یانی کشور. (تعداد مسابقات انتخابی در شهرستان و شهرستان که منجر به انتخاب تیم محضور در مسابقات قهرم

 عملکرد این شاخص می باشد)

 :نظارت و اعزام تیم هاي منتخب کارگري استان به مسابقات کشوري  

مسابقات قهرمانی هاي انتخابی استان، تیم منتخب طبق تقویم ورزشی ساالنه ورزش کارگران به پس از برگزاري رقابت

  کارگران کشور اعزام می گردد.

 :تعداد خانوار استفاده کننده از استراحتگاه و زائر سراي کارگري  

ها از طریق سامانه امور ورزشی و رفاهی کارگران کشور، افراد می توانند هاي اختصاص یافته به استان سهمیه براساس 

مندي از این امکانات اقدام نمایند و  نسبت به ثبت نام و بهره با مراجعه به بخش امور رفاهی ادارات کل استانی

  ته براي آنان را استفاده نمایند.ها ملزم هستند که تعداد سهمیه در نظر گرف شهرستان

 هاي آموزشی:  برگزاري کالس  

ژه جامعه مخاطب و کارشناسان ورزش هاي آموزشی، داوري و مربیگري وی هدف از این شاخص برگزاري کالس

  کارگران کشور می باشد.

 :ثبت ورزشکاران در بانک اطالعات امور ورزشی و رفاهی کارگران  

 در تصمیممنظور استفاده  و داوران جامعه مخاطب به ورزشکاران، مربیان مشخصاتو اطالعات و ثبت  شناساییشامل 

  هاي کالن است. گذاريها و سیاست گیري

  

 

                                                             
١ universal 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 هاي همگانی: رویداد برگزاري  

هاي ورزشی همگانی به منظور فراهم نمودن امکان مشارکت آحاد جامعه مخاطب   ها و رویداد شامل اجراي برنامه

  باشد. هاي ورزشی می  در فعالیت .هاي جسمانی و.. جنسی، آمادگی-هاي سنی  بدون محدودیت

 (برگرفته از تعاریف سازمان پزشکی قانونی): حادثه  

 حین انجام در حادثه که صورتی شود. در می فرد هاي فعالیت کندي یا توقف سبب که است اي منتظره غیر رویداد حادثه،

  آید. می حساب به کار از غیر ناشی صورت این غیر در و کار از ناشی پیونددب وقوع به آن مقدمات تهیه یا کار

 (برگرفته از تعاریف سازمان پزشکی قانونی): از کار ناشی حادثه  

یا شرایط  و شده طراحی بد یا امن  نا شرایط وجود اثر در که شود می گفته نشده بینی پیش اتفاق یا پدیده هرگونه به

  آید. می پدید کار روند یا تولید فرآیند در نامناسب

 (مرگ طبیعی): مرگ با علل طبیعی  

  شود. میبه مرگ در اثر عوامل طبیعی، (بیماري و یا عملکرد نامناسب اعضاي داخلی) مرگ طبیعی گفته 

 :مرگ غیر طبیعی  

تواند حاصل تصادف،  شود. دخالت فعال می به مرگی که در اثر دخالت فعال رخ می دهد مرگ غیر طبیعی گفته می

  حادثه، اقدام به قتل یا خودکشی و یا بالي طبیعی باشد.

  از جریان الکتریسیته (برق گرفتگی):مرگ ناشی  

  بدن و یا عوارض ناشی از آن اتفاق افتد.مرگی که متعاقب عبور جریان الکتریسیته از 

 :(سوختگی) مرگ ناشی از سوختگی  

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

 :مرگ ناشی از کمبود اکسیژن  

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

 وارد:سایر م  

  باشد. هاي غیر طبیعی به جز موارد ذکر شده می  سایر علل مرگ
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 گزیده اطالعات:

که از این  مورد بوده است 98در مجموع تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار  1394در سال  اساس آمارهاي منتشر شده بر

دیدگان بر حسب نوع حادثه مربوط به همچنین بیشتر تعداد حادثه زن بوده است. مورد  2و مرد مورد آن  96تعداد 

  مورد می باشد. 36آمار برابر با  سقوط و لغزیدن بوده است که این

یافته است. در  کاهش 1393ناشی از کار در قیاس با سال  دیده حادثه، تعداد افراد 1394سال  در اطالعات فوق بنابر

مرد درصد  98 به لحاظ جنیست نیز باشند. همچنین می درصد متأهل 86و   درصد مجرد  14میان افراد حادثه دیده حدود 

  باشند.  میدرصد زن  2و 

  

  

  

  1394حادثه دیدگان ناشی از کار استان گلستان بر حسب وضعیت تأهل: : 5- 1

  

  

  

  

  

متأهل

86%

مجرد

14%

متأهل

مجرد

 مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394: جنسیتحادثه دیدگان ناشی از کار استان گلستان بر حسب : 5- 2

  

  

  

درصد  46درصد ( 22درصد و  26ساله با  40- 44ساله و  30 -34هاي سنی  باالترین میزان وقوع حوادث شغلی درگروه

  سال حادثه اي رخ نداده است. 55سال و باالي  15در دیگر گروههاي زیر  کل حوادث) رخ داده و

 95درصد در شب اتفاق افتاده است.  8درصد در عصر و  12صبح رخ داده،  درصد آنها در 80از مجموع حوادث حدود  

  خارج از کارگاه رخ داده است. مورد 3مورد حادثه در داخل کارگاه و 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

متأهل

2%

مجرد

98%

متأهل

مجرد

 مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 :دثهان حار برحسب زماز کاشی ان حادثه دیدگاند اتعد: 3-5

  

  

  حسب علت حادثه، بی بیشترین علت وقوع حوادث برره کل تأمین اجتماعی استان گلستان ادااساس اطالعات  بر

  ادثه ناشی از کار به شمار می رود. علت ایجاد ح دومینمورد به عنوان  12با  سایر عللبوده و مورد  83احتیاطی با 

پاها  درصد به 24به تفکیک عضو حادثه دیده در  1394 سالحوادث ناشی از کار رخ داده در موجود اساس اطالعات  بر

دست ها (دست، انگشتان دست و انگشت دست) مربوط بوده به  درصد  22و در (پا، انگشتان پا، انگشت پا و زانوي پا) 

  درصد حوادث به عضو دست و پا مربوط بوده است. 46بدین ترتیب است. 

ت، تعداد دادخواست هاي واصله در هیات تشخیص هیأ 13ص دعاوي کار تعداد هیات هاي تشخی در مبحث روابط کار،

ت هاي حل اختالف أي می باشد. همچنین تعداد هیأر 5874دادخواست و تعداد آراي صادره در هیات مذکور  6204

  ي می باشد. رأ 1364دادخواست و تعداد آراي صادره در هیات مذکور  1561، تعداد پرونده هاي واصله 8دعاوي کار 

گرفته که از این تعداد،  توسط بازرسان کار مورد بازرسی قرار کارگاه در کل استان 7838در مبحث بازرسی کار تعداد 

  بازرسی موردي بوده است. 2781بازرسی ادواري و  5057

 11ی و انجمن صنفی کارفرمای یکانجمن صنفی کارگري،  13کار،   شوراي اسالمی 25ها، تعداد  در مبحث تشکل

  ردیده است.کانون در سطح استان تشکیل گ یککانون کارگران بازنشسته در سطح شهرستان و 

صبح

80%

عصر

12%

شب

8%

صبح

عصر

شب

 مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

باشد.  نفر می 3110نفر و تعداد قطع مقرري  4593در مبحث بیمه بیکاري تعداد کل مقرري بگیران بیمه بیکاري 

  می باشد. 2345بیشترین علت قطع مقرري مربوط به پایان دوره استحقاق مقرري با  تعداد 

هاي   و تعداد کل خانه 49 استانهاي بهداشت کارگري در سطح   تعداد کل خانه در مبحث امور اجتماعی و امور ورزشی،

  نفر گزارش شده است. 48باشد. همچنین تعداد کل بهداشت یاران کار آموزش دیده   می عدد 2التأسیس  بهداشت جدید

از بین کارآفرینان ثبت نام شده نیز سه نفر  مورد می باشد. 432استان نیز برابر با تعداد کارآفرینان ثبت نام شده در کل 

نفر در بخش خدمات در سطح ملی به عنوان منتخب برگزیده شده  3در بخش صنعت، سه نفر در بخش کشاورزي و 

  اند.

نیز مربوط به شهرستان گرگان  بوده و بیشترین ورزشکاران نفر 600با  برابر بیشترین تعداد ورزشکاران کارگر ثبت شده

  مورد می باشد. 49نیز برابر  94ورزشکار می باشد. تعداد مسابقات برگزار شده استان در سال  95با 

مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند  323در مبحث پزشکی قانونی در مجموع تعداد 

نفر از حادثه دیدگان به علل مختلف فوت نموده  20مرد بوده اند. همچنین تعداد  نفر 288نفر زن و  35که از این تعداد 

  بوده است. 13اند که بیشترین علت فوت مربوط به سقوط از بلندي با تعداد 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 عضو حادثه دیده در افراد در اثر حوادث ناشی از کار: تعداد  -4-5

  تعداد  عضو حادثه دیده

  159  جمع

  4  جمجمه 

  0  مغز

  2  چشم

  35  دست

  14  صورت

  39  پا

  16  گردن

  20  انگشتان دست 

  8  انگشت دست

  2  زانوي پا 

  0  انگشتان پا

  3  انگشت پا

  3  تنه

  1  کمر

  5  ستون فقرات

  0  تمام بدن

  1  اندام تحتانی

  0  ران

  1  ها دنده

  0  اعضاء داخلی

  1  بازوي دست

  0  گوش

  1  سینه

  3  اعضاءسایر 

  0  اظهار نشده 

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار بر حسب  جنس  و شهرستان:  - 5-5

 زن مرد مرد و زن شهرستان و سال

1393  108 107 1 

1394  98 96 2 

 0 3 3 آزادشهر

 0 8 8 آق قال

 0 1 1 بندرگز

 0 2 2 ترکمن

 0 2 2 رامیان

 0 8 8 علی آبادکتول

 0 6 6 کردکوي

 0 4 4 کالله

    گالیکش

  1  38  39 گرگان

    گمیشان

  1  18  19 گنبد

    مراوه تپه

  0  6  6 مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1394 تأهل:ر  برحسب وضعیت از کاشی ان ادثه دیدگاند حاتعد - 6-5

 متأهل مجرد جمع  شرح

  84  14  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  

  1394 : دثهار  برحسب نوع حاز کاشی ان حادثه دیدگاند اتعد -7-5
  

  جمع  شرح
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ی
سم

د 
وا

 م
از

ی 
ش
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ث 
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حو

  

  0  5  2  0  1  16  7  36  10  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 

  

  

  

  (دنباله)1394 :دثهار برحسب نوع حاز کاشی ان حادثه دیدگانداتعد -7-5 

 شرح
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  4  0  4  2  4  3  0  0  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
  

  

  

  

  

  

 (دنباله)1394 :دثهار برحسب نوع حاز کاشی ان حادثه دیدگاند اتعد -7-5

  مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی  خفگی  اظهارنشده سایر حوادث برق گرفتگی حوادث ناشی از ابزار دستی شرح

  0  0  1  0  1  1  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394 :دثهار  برحسب علت وقوع حاز کاشی ان حادثه دیدگاند اتعد -8-5

ی  *جمع شرح
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  12  1  1  0  0  0  0  0  0  83  1  1  98  کل استان

  باشد.  دلیل مغایرت جمع کل با کل حادثه دیدگان، امکان تعداد وقوع رخدادي با بیش از یک علت براي یک حادثه دیده می  *

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 

  

  

  1394 و شهرستان:دثه ار بر حسب  نتیجه حاز کاشی ان حادثه دیدگاند اتعد -5- 9

 ازکارافتادگی کلی  فوت جمع شهرستان و سال
% توانایی 66% تا 33از 

 خود را از دست داده

% توانایی 33کمتر از 

 خود را از دست داده
 بهبودي کامل

1393  108 0 4 1 3 100 

1394  98  0 2 1 5 90 

 3  0  0  0  0 3 آزادشهر

 8  0  0  0  0 8 آق قال

 1  0  0  0  0 1 بندرگز

 1  0  0  0  0 2 ترکمن

 2  0  0  0  0 2 رامیان

 7 1  0  0  0 8 آبادکتولعلی 

 6  0  0  0  0 6 کردکوي

 4  0  0  0  0 4 کالله

       گالیکش

  33  3  1  2  0  39 گرگان

       گمیشان

  18  1  0  0  0  19 گنبد

       مراوه تپه

  6  0  0  0  0  6 مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي سنی:  ناشی از کار برحسب گروهتعداد حادثه دیدگان -10-5

  جمع  شرح
زیر 

  سال15
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-
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-
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-
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-
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-
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0
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9

-
4
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5
4

 -
5

0
  

5
9

-
5

5
  

6
4

 -
6

0
  

6
9

-
6

5
  

باالي 

70 

  سال

  0  0  0  0  3  8  21  14  25  17  9  1  0  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 

  

  

  

  1394تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب زمان حادثه:  -11-5

 شب عصر صبح  جمع  شرح

  8  12  78  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

  1394 تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار برحسب محل وقوع حادثه: -12-5

 هنگام رفت وآمد به محل کار خارج کارگاه داخل کارگاه  جمع  شرح

  0  3  95  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

   1394مدت زمان استراحت افراد آسیب دیده ناشی از حوادث کار بر حسب نوع پذیرش:  - 13-5

 بستري سرپایی جمع  شرح

  199  6011  98  کل استان

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

  1394تعداد حادثه دیدگان ناشی  از کار برحسب نوع بیمه شده:  -14-5

  *سایر رانندگان اجباري جمع  شرح

  14  1  83  98  کل استان

  بافان و... (به غیر از بیمه بیکاري و بیمه اختیاري) می باشد.* شامل بیمه هاي مشاغل آزاد، قالی

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94 برحسب شهرستان:نفر )  1000ر و ضریب شیوع (در از کاشی ان نادثه دیدگاد حاتعد -15-5

  استان

1393  1394  

  افراد در معرض حادثه

  ناشی از کار  

  تعداد حادثه دیدگان

  ناشی از کار 

  ضریب شیوع

  نفر) 1000(در 

افراد در معرض 

  حادثه 

  ناشی از کار 

  تعداد

  حادثه دیدگان  

  ناشی از کار 

ضریب شیوع 

  نفر)  1000(در 

  0.41  98  237156  0.46  107  23316 کل استان

  0.24  3  12267  0.32  4 12398 آزادشهر

  0.55  8 14640  0.60  9 14988 آق قال

  0.11  1 9498  0.11  1 9474 بندرگز

  0.12  2 16368  0.12  2 16163 ترکمن

  0.21  2 9709  0.23  2 8838 رامیان

  0.44  8 18061  0.53  9 16990 علی آبادکتول

  0.52  6 11574  0.59  7 11770 کردکوي

 0.32 4 12361 0.24 3 12245 کالله

       گالیکش

  0.46  39  84620  0.51  42  82772 گرگان

       گمیشان

  0.55  19  34350  0.61  21  34152 گنبد

       مراوه تپه

  0.44  6  13708  0.53  7  13326 مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 بر حسب جنس و شهرستان: نفر)  1000(در  ضریب شیوعحادثه دیدگان ناشی از کار و  تعداد -16-5

 شهرستان و سال
مردان در معرض 

 از کار  ناشیحادثه 

مردان حادثه 

 دیده ناشی از کار

ضریب شیوع مردان 

 نفر  1000در 

زنان در معرض 

 حادثه ناشی از کار

زنان حادثه دیده 

 ناشی از کار

  ضریب شیوع زنان در

 نفر 1000 

1394  207511 96 0.46 29645 2 0.07 

 0 0 1489 0.28 3 10778 آزادشهر

 0 0 1903 0.63 8 12737 آق قال

 0 0 1235 0.12 1 8263 بندرگز

 0 0 2128 0.14 2 14240 ترکمن

 0 0 1262 0.24 2 8447 رامیان

 0 0 2268 0.51 8 15793 علی آبادکتول

 0 0 1505 0.60 6 10069 کردکوي

 0 0 1607 0.37 4 10754 کالله

       گالیکش

  0.10  1 10001  0.51  38 74619 گرگان

       گمیشان

  0.22  1  4466  0.60  18 29885 گنبد

       مراوه تپه

  0  0  1782  0.50  6 11926 مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 و عملکرد آنها بر حسب شهرستان: *ت هاي تشخیص دعاوي کارتوزیع هیأ -5- 17

  تعداد آراي صادره تعداد دادخواست هاي واصله   دعاوي کار تعداد هیات تشخیص شهرستان و سال

1393 14  6204 5874 

1394  13 7160 6748  

 613  632  1 آزادشهر

 424 428 1 آق قال

 523 524 1 بندرگز

 460 460 1 ترکمن

 0 0 0 رامیان

 429 430 1 علی آبادکتول

 623 880 1 کردکوي

 240 245 1 کالله

 0 0 0 گالیکش

 2518  2616 3 گرگان

 0 0 0 گمیشان

 660 664 2 گنبد

 0 0 0 مراوه تپه

 256 281 1 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 و عملکرد آنها بر حسب شهرستان: *توزیع هیات هاي حل اختالف  دعاوي کار -18-5

 تعداد آراي صادره تعداد پرونده هاي واصله تعداد هیات هاي حل اختالف دعاوي کار شهرستان و سال

1393 9 1520 1247 

1394  8 1561  1364 

 59 60 1 آزادشهر

 135 135 1 آق قال

 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 رامیان

 56 68 0 علی آبادکتول

 353 402 1 کردکوي

 0 0 0 کالله

 0 0 0 گالیکش

 562 677 3 گرگان

 0 0 0 گمیشان

 105 114 1 گنبد

 0 0 0 مراوه تپه

 94 105 1 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب نوع دعاوي و شهرستان:  *هاي تشخیص دعاوي کار هیأتتعداد موارد خواسته ها در  -19-5
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1393 2054  3483  489  4059  2884  2  917  240  84  256  264  39  429  863  

1394  1013  3777  348  4272  1709  1  1109  850  16 796 563 148 864 1738 

  12  43  1  20  73  1  83  55  0  120  357  25  488  66 آزادشهر

  214  60  2  107  52  0  54  98  0  60  311  4  290  38 آق قال

  166  44  24  32  71  1  71  95 0  141  384  29  331  47 بندرگز

  102  15  12  23  33  0  7  24  0  77  189  14  129  6 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

  114  12  0  33  15  2  22  97  0  174  212  50  202  104 علی آبادکتول

  126  96  94  117  136  4  99  227  0  246  718  60  629  77 کردکوي

  77  31  0  32  43  0  27  53 0  58  136  13  103  53 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

  783  462  9  188  239  5  372  318  1  631  1388  104  1140  260 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

  108  56  6  6  91  1  86  107  0  146  417  37  308  306 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

  36  45  0  5  43  2  29  35  0  56  160  12  157  56 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب نوع دعاوي و شهرستان: *تعداد آراي صادره در هیات هاي تشخیص دعاوي کار -20-5

شهرستان و 

 سال
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1393 146  1239  160  1561  802  0  151  317  2  146  160  31  248  1866  3151  

1394  131 1304 187 2294 816  0 165 302 4 200 232 87 340 3174 2911 

  525  50  16  0  4  5  0  8  2 0  13  47  6  42  7 آزادشهر

  39  265  0  0  69  0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 آق قال

  48  373  41  11  17 5 0  4  39 0  168  209  8  92  10 بندرگز

  102  299  15  12  23  33  0  7  24  0  77  189  14  129  6 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

علی 

 آبادکتول
1  86  27  220  49  0  11  7  0  5  13  0  10  296  79  

  95  467  27  40  48  11  0  26  17  0  47  414  28  278  2 کردکوي

  188  26  3  1  9  10 0  12  7 0  14  25  6  13  11 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

  1238  1186  207  10  47  70  4  96  59  0  285  962  57  495  33 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

  520  68  10  4  2  43  0  81  3  0  84  91  16  80  41 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

  77  144  11  9  0  18  0  61  3  0  79  137  25  89  15 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب شهرستان:*تعداد آراي سازشی صادره در هیات هاي تشخیص  دعاوي کار -21-5

  درصد آراي سازشی تشخیص  آراي سازشی تشخیص  تشخیص هیأتآراي صادره  شهرستان و سال

1393 5874 2928 50 

1394  6041 3221 53 

 63 387 613 آزادشهر

 67 163 242 آق قال

 0 0 0 بندرگز

 37 172 460 ترکمن

 0 0 0 رامیان

 61 263 429 علی آبادکتول

 63 391 623 کردکوي

  61  146  240 کالله

 0 0 0 گالیکش

  51  1274  2518 گرگان

 0 0 0 گمیشان

  51  340  660 گنبد

 0 0 0 مراوه تپه

  33  85  256 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 بر حسب نوع دعاوي و شهرستان: *اختالف دعاوي کارت هاي حل د موارد درخواست تجدید نظر در هیأتعدا -22-5
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1393 161  455  210  558  365  0  251  190  0  68  82  23  253  828  

1394  87 425 103 519 222 0 201 100 7 117 92 45 166 874 

  45  7  0  4  2 0  4  4 0  2  10  4  10  1 آزادشهر

  97  19  0  17  0  0  4  19  0  0  51  8  49  9 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

  52  1  0  2  5  0  4  12  0  6  16  4  8  2 علی آبادکتول

  49  70  40  44  71  3  46  113  0  141  269  60  234  20 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

  487  55  5  20  27  1  32  35  0  54  129  21  88  23 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

  83  3  0  0  3  2  4  7  0  4  22  1  11  27 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

  61  11  0  5  9  1  6  11  0  15  22  5  25  5 مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.*   

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب نوع دعاوي و شهرستان:  *ت هاي حل اختالف دعاوي کارأیید شده در هیتعداد موارد تأ - 23-5
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1393 75  263  44  359  238  0  72  99  1  41  50  42  83  308  739  

1394  46 365 92 636 275 0 86 98 6 65 64 25 127 929 514 

  55  1  0  0  2  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 آزادشهر

  2  0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

  39  11  2  0  1  3  0  3  4  0  5  9  3  7  0 علی آبادکتول

  79  244  39  20  38  26  2  33  42  0  92  246  25  145  18 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

  252  297  80  5  21  20  4  34  30  0  129  295  39  167  10 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

  56  31  3  0  1  8  0  9  5  0  14  38  9  26  11 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

  31  45  3  0  0  8  0  19  5  0  34  46  16  20  4  مینودشت 

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

 مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب شهرستان:  *ت هاي حل اختالف دعاوي کارتعداد آراي سازشی صادره در هیأ -24-5

  درصد آراي سازشی حل اختالف  آراي سازشی حل اختالف  اختالفآراي صادره حل  شهرستان و سال

1393 1247 237 19 

1394  1364 258 19 

 15 9 59 آزادشهر

 7 10 135 آق قال

  0 0 0 بندرگز 

 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 رامیان

 14 8 56 علی آبادکتول

 19 69 353 کردکوي

  0 0 0 کالله

  0 0 0 گالیکش

  22  125  562 گرگان

  0 0 0 گمیشان

  12  13  105 گنبد

  0 0 0 مراوه تپه

  25  24  94  مینودشت 

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

  مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب شهرستان: *مرتبط با دعاوي کار تعداد داد خواست ها و دادنامه هاي دیوان عدالت اداري -25-5

 دادخواست هاي واصله  شهرستان و سال
  دادنامه هاي صادره 

  نقض آراي مراجع حل اختالف   تائید آراي مراجع حل اختالف  دردست بررسی

1393 103 0 93 10 

1394  136 84 46 6 

 0 0 5 5 آزادشهر

 0 0 8 8 آق قال

 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 رامیان

 0 6 7 13 علی آبادکتول

 0 5 14 19 کردکوي

 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

  6  31  41  78 گرگان

 0 0 0 0 گمیشان

  0  4  6  10 گنبد

 0 0 0 0 مراوه تپه

  0  0  3  3  مینودشت

  این دعاوي صرفاً براي کارگران مشمول قانون کار می باشد.* 

  مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي انجام شده و بازرسان کار برحسب شهرستان:   توزیع بازرسی -26-5

  ها ه تعداد بازرسی از کارگا  شهرستان و سال
  بازرسان کار  بازرسی 

  زن  مرد  مرد و زن   موردي  ادواري

1393 9985 5292 4693 19 17 2 

1394 7838 5057 2781 15 15 0 

 0 1 1 220 188 408 آزادشهر

 0 1 1 210 406 616 آق قال

 0 1 1 91 393 484 بندرگز

 0 1 1 138 406 544 ترکمن

 0 1 1 113 157 270 رامیان

 0 1 1 452 302 754 علی آبادکتول

 0 1 1 135 378 513 کردکوي

 0 1 1 200 410 610 کالله

 - - - - - - گالیکش

 0 5 5 530 1212 1742 گرگان

 - - - - - - گمیشان

 0 1 1 519 814 1333 گنبد

 0 - - - - - مراوه تپه

 0 1 1 137 391 528  مینودشت

  مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394هاي حفاظت فنی و بهداشت کار و نظارت بازرسان کار بر عملکرد این کمیته ها  بر حسب شهرستان:  تعداد کمیته -5- 27

  نظارت  کمیته   شهرستان و سال

1393 275 424 

1394 282 318 

 16  14 آزادشهر

 24 43 آق قال

 46 21 بندرگز

 25 18 ترکمن

 28 14 رامیان

 49 24 علی آبادکتول

 32 22 کردکوي

 24 15 کالله

 - - گالیکش

 21 51 گرگان

 - - گمیشان

 32 27 گنبد

 - - مراوه تپه

 21 33  مینودشت

  مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

107   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 حسب شهرستان:صدور ابالغیه به کارفرمایان جهت رفع موارد مغایر با مقررات قانون کار بر -28-5

  تعداد   شهرستان و سال

1393 7096 

1394 6185 

 314 آزادشهر

 600 آق قال

 392 بندرگز

 373 ترکمن

 214 رامیان

 327 علی آبادکتول

 498 کردکوي

 489 کالله

 - گالیکش

 1681 گرگان

 - گمیشان

 815 گنبد

 - مراوه تپه

 482  مینودشت

  مدیریت روابط کار  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

108   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394آور بر حسب شهرستان:  نظر مشاغل سخت و زیاني بررسی شده و تأیید شده در کمیته هاي بدوي و تجدید درخواستها و اعتراضها - 5- 29

  شهرستان و سال

  نظر اعتراض ها در کمیته تجدید  درخواست ها در کمیته بدوي

  تایید شده   بررسی شده   تایید شده   بررسی شده  

  گروهی  فردي  گروهی  فردي  گروهی  فردي  گروهی  فردي

1393 981 0 834  0 71 0 46 0 

1394 1250 0 1034  0 153 0 119 0 

 0 3 0 4 0  166 0 201 آزادشهر

 0  2 0  2 0  30 0 36 آق قال

 0 2 0 2 0  43 0 52 بندرگز

 0 3 0 4 0  34 0 41 ترکمن

 0 2 0 3 0  59 0 71 رامیان

 0 6 0 8 0  93 0 112 علی آبادکتول

 0 - 0 - 0  90 0 109 کردکوي

 0 6 0 8 0  26 0 32 کالله

 0 - 0 - 0  - 0 - گالیکش

 0 77 0 98 0  314 0 380 گرگان

 0 - 0 - 0  - 0 - گمیشان

 0 11 0 13 0  128 0 155 گنبد

 0 - 0 - 0  - 0 - مراوه تپه

 0 7 0 11 0  51 0 61  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
 

109   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394تعداد اتباع خارجی شاغل شناسایی شده توسط بازرسان کار بر حسب ملیت و شهرستان:  -30-5

  سایر  پاکستان  افغانی  جمع  سالشهرستان و 

1393 145 145 0 0 

1394 114 114 0  0 

 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 17 17 آق قال

 0 0 1 1 بندرگز

 0 0 2 2 ترکمن

 0 0 3 3 رامیان

 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 8 8 کردکوي

 0 0 11 11 کالله

 0 0 - - گالیکش

 0 0 60 60 گرگان

 0 0 - - گمیشان

 0 0 5 5 گنبد

 0 0 - - مراوه تپه

 0 0 0 0  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

110   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هزار نفر بر حسب شهرستان:  100حوادث ناشی از کار به ازاي  -5- 31      

  تعداد  شهرستان و سال

1393 22  

1394 20 

 0 آزادشهر

 3 آق قال

 2 بندرگز

 0 ترکمن

 1 رامیان

 0 علی آبادکتول

 0 کردکوي

 0 کالله

 - گالیکش

 13 گرگان

 - گمیشان

 1 گنبد

 - مراوه تپه

 0  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

111   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

    1394 :شهرستانبر حسب   تعداد سازمان کارگري داراي مجوز فعالیت - 32-5

ع شهرستان و سال
جم
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 کانون انجمن صنفی کارگري

ن
را

رگ
کا
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کانون کارگران 

  بازنشسته

کانون انجمن 

هاي صنفی 

کارگري حرفه 

  یا صنعت خاص

  کانون 

هاي  انجمن

صنفی کارگري 

  استان

کانون 

سراسري 

  و عالی

  شهرستانی  استانی

1393  114 16  1 5 1 0  0  79 0  1 11 

1394 99 25  1 13 1 0 0 47 0 1 11 

  1  0 0  1 0 0  0  2  0  2  6 آزادشهر

 1 0 0 23 0 0 0 0 0 4 28 آق قال

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 بندرگز

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 ترکمن

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 رامیان

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 علی آبادکتول

 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 کردکوي

 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 کالله

 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 گالیکش

 1 0 0 0 0 0 0 3 0 12 16 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 گمیشان

 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 6 گنبد

 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

112   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد سازمان هاي کارفرمایی داراي مجوز فعالیت بر حسب شهرستان:  -5- 33

 جمع شهرستان و سال
انجمن صنفی 

 کارفرمایی

  کانون انجمن صنفی کارفرمایی

کانون انجمن هاي صنفی 

  کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص

کانون انجمن هاي صنفی 

  کارفرمایی استان
  کانون سراسري و عالی

1393 13 11 2 0 0 

1394  16 14 2 0 0 

 0 0 0 1 1 آزادشهر

 0 0 0 1 1 آق قال

 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 1 1 رامیان

 0 0 0 1 1 علی آبادکتول

 0 0 0 1 1 کردکوي

 0 0 0 1 1 کالله

 0 0 0 1 1 گالیکش

 0 0 0 5 5 گرگان

 0 0 0 0 0 گمیشان

 0 0 0 1 1 گنبد

 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 1 1  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

113   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي کارگري و کارفرمایی بر حسب شهرستان:  سیس یا تجدید انتخابات سازمانوضعیت بررسی تأ -34-5

 عمومینظارت بر مجامع  سیستأتشکیل پرونده   شهرستان و سال
 مجوزهاي صادر شده

 تجدید سیستأ

1393 117 117 31 86 

1394 87 87 27 59 

 3 3 6 6 آزادشهر

 22 5 27 27 آق قال

 0 0 0 0 بندرگز

 0 1 1 1 ترکمن

 3 1 4 4 رامیان

 1 1 2 2 علی آبادکتول

 3 1 4 4 کردکوي

 8 3 11 11 کالله

 0 1 1 1 گالیکش

 14 6 20 20 گرگان

 0 1 1 1 گمیشان

 3 2 5 5 گنبد

 0 0 0 0 مراوه تپه

 2 2 4 4  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

   



  

  
 

114   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 بیکاري بر حسب جنس و شهرستان:تعداد کل مقرري بگیران بیمه   -35-5

 زن مرد مرد و زن شهرستان و سال

1393 * 3316 2770 546 

1394 3977 6689 954 

 29 282 311 آزادشهر

 7 116 123 آق قال

 29 137 166 بندرگز

 16 251 267 ترکمن

 81 154 235 رامیان

 22 284 306 علی آبادکتول

 36 322 358 کردکوي

 8 147 155 کالله

 - - - گالیکش

 326 1093 1419 گرگان

 - - - گمیشان

 56 432 488 گنبد

 - - - مراوه تپه

 11 138 149  مینودشت

  در نشریه امسال توسط اداره کل مربوطه اصالح شده است. 1393اطالعات سال * 

 مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

115   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

    1394هل، جنس و شهرستان: گیران بیمه بیکاري برحسب وضعیت تأمقرري ب تعداد کل -36-5

  شهرستان و سال

  مجرد  هل یا متکفلأمت

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1393* 3118 2647 471 198 123 75 

1394 3720 3191 529 257 165 92 

 2 6 8 27 276 303 آزادشهر

 4 4 8 3 112 115 آق قال

 4 12 16 25 125 150 بندرگز

 4 11 15 12 240 252 ترکمن

 1 4 5 80 150 230 رامیان

 6 9 15 16 275 291 علی آبادکتول

 3 22 25 33 300 333 کردکوي

 1 1 2 7 146 153 کالله

 - - - - - - گالیکش

 56 67 123 270 1026 1296 گرگان

 - - - - - - گمیشان

 9 25 34 47 407 454 گنبد

 - - - - - - تپهمراوه 

 2 4 6 9 134 143  مینودشت

  در نشریه امسال توسط اداره کل مربوطه اصالح شده است. 1393اطالعات سال * 

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

116   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 مهارت و شهرستان:بگیران بیمه بیکاري برحسب میزان  مقرريتعداد کل  -37-5

 فاقد مهارت جمع و سال شهرستان
  داراي مهارت

 اظهار نشده
  متخصص  ماهر نیمه ماهر

1393* 3345 616 1506 642 16 565 

1394 4590 839 2177 839 21 716 

 13 2 32 284 37 368 آزادشهر

 6 0 49 265 1 321 آق قال

 0 0 21 10 192 223 بندرگز

 14 0 30 147 114 305 ترکمن

 10 2 225 13 1 251 رامیان

 34 10 82 128 39 293 علی آبادکتول

 22 0 56 368 34 480 کردکوي

 1 0 28 133 11 173 کالله

 - - - - - - گالیکش

 10 7 293 744 410 1464 گرگان

 - - - - - - گمیشان

 490 0 0 0 0 490 گنبد

 - - - - - - مراوه تپه

 117 0 23 85 0 225  مینودشت

  نشریه امسال توسط اداره مربوطه اصالح شده است.در 1393اطالعات سال * 

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   



  

  
 

117   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 تعداد قطع مقرري بگیري بیمه بیکاري بر حسب جنس، علت و شهرستان: -38-5

 شهرستان و سال
 تعداد قطع مقرري 

 علت قطع مقرري

  اشتغال پنهانشناسایی   اشتغال مجدد

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1393 2890 2477 413 201 185 16 201 188 13 

1394 3110 2552 558 294 274 20 289 265 24 

 0 3 2 4 36 40 40 179 219 آزادشهر

 1 17 18 0 23 23 6 101 107 آق قال

 0 0 0 2 33 35 24 112 136 بندرگز

 0 20 20 0 20 20 21 185 206 ترکمن

 1 14 15 1 6 7 58 132 190 رامیان

 1 19 20 0 0 0 18 166 184 علی آبادکتول

 3 38 41 0 1 1 24 237 261 کردکوي

 0 1 1 0 29 29 7 113 120 کالله

 - - - - - - - - - گالیکش

 14 75 89 12 73 85 289 832 1121 گرگان

 - - - - - - - - - گمیشان

 4 46 50 0 17 17 56 350 406 گنبد

 - - - - - - - - - مراوه تپه

 0 32 32 1 36 37 15 145 160  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

118   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394 تعداد قطع مقرري بگیري بیمه بیکاري بر حسب جنس، علت و شهرستان: -38-5

 شهرستان و سال

 علت قطع مقرري

  امتناع از مشاغل پیشنهادي  عدم مراجعه جهت حضور و غیاب  عدم حضور در دوره هاي آموزشی

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1393 4 3 1 64 57 7 0 0 0 

1394 3 3 0 107 93 14 5 5 0 

 0 0 0 1 10 11 0 0 0 آزادشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 2 2 4 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کردکوي

 0 0 0 0 1 1 0 1 1 کالله

 - - - - - - - - - گالیکش

 0 0 0 9 25 34 0 1 1 گرگان

 - - - - - - - - - گمیشان

 0 5 5 2 55 57 0 1 1 گنبد

 - - - - - - - - - مراوه تپه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

   



  

  
 

119   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله)1394تعداد قطع مقرري بگیري بیمه بیکاري بر حسب جنس، علت و شهرستان:-38-5

  شهرستان و سال

 علت قطع مقرري

  سایر  مقرريپایان دوره استحقاق 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1393 2352 1978 374 68 66 2 

1394 2345 1849 496 67 63 4 

 0 3 3 35 127 162 آزادشهر

 0 2 2 5 59 64 آق قال

 0 1 1 22 78 100 بندرگز

 0 3 3 21 142 163 ترکمن

 2 0 2 52 110 162 رامیان

 0 6 6 17 141 158 علی آبادکتول

 0 9 9 21 189 210 کردکوي

 0 3 3 7 78 85 کالله

 - - - - - - گالیکش

 2 13 15 252 645 897 گرگان

 - - - - - - گمیشان

 0 23 23 50 203 253 گنبد

 - - - - - - مراوه تپه

 0 0 0 14 77 91  مینودشت

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

   



  

  
 

120   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394معرفی شدگان مقرري بگیري بیمه بیکاري به سازمان هاي ذي ربط جهت افزایش سطح سواد و مهارت:  - 39-5

  شهرستان و سال

  نهضت سوادآموزي  سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1393* 530 476 54 2 2 0 

1394 445 397 48 1 0 1 

 0 0 0 0 19 19 آزادشهر

 0 0 0 0 5 5 آق قال

 0 0 0 0 14 14 بندرگز

 0 0 0 0 25 25 ترکمن

 1 0 1 38 32 70 رامیان

 0 0 0 0 51 51 علی آبادکتول

 0 0 0 0 37 37 کردکوي

 0 0 0 0 8 8 کالله

 - - - - - - گالیکش

 0 0 0 10 176 186 گرگان

 - - - - - - گمیشان

 0 0 0 0 15 15 گنبد

 - - - - - - مراوه تپه

 0 0 0 0 15 15  مینودشت

  در نشریه امسال توسط اداره مربوطه اصالح شده است. 1393طالعات سال * ا

  مدیریت روابط کار -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

  

  

   



  

  
 

121   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394عملکرد واگذاري سهام ترجیحی کارگران:  -5- 40

 مقدار عنوان

  - سهام واگذار شده

 - شدهکارگران برخوردار 

 - واحدهاي تولیدي

 - ارزش سهام واگذار شده (میلیارد ریال)

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1394 کل استان:ر شده در اموزشی برگزآي اه د دورهاتعد -41-5

  تعداد  عنوان دوره

  162 هاي زندگی ویژه زنان کارگر آموزش مهارت

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

122   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394 : بر حسب شهرستانن ارگراک رفاهیوضعیت  -42-5

  شهرستان و سال

  کننده دریافتافراد 

  مسکن 

  کننده دریافت افراد

  زمین مسکونی 

  کننده دریافت افراد

  تسهیالت رفاهی 

  تحت پوشش افراد

  بیمه تکمیلی 

از امکانات  مند افراد بهره

  فرهنگی و ورزشی

  درصد   تعداد  درصد   تعداد  درصد  تعداد  درصد   تعداد  درصد  تعداد

1393 0   0   18785 100  0   0   

1394  0   0   2614  100  4378  100  3052  100  

   0   39 1.5 0   61  2  0 آزادشهر

  0   79 3 225 5 422 14  0 آق قال

  0   256 10 653 15 278 9  0 بندرگز

  0   102 4 59 1.5 38 9  0 ترکمن

  0   113 4.3 91 2 17 0.5  0 رامیان

  0   60 2.3 650 15 276 9  0 علی آبادکتول

  0   93 3.4 377 9 12 0.5  0 کردکوي

  0   342 13 121 3 449 15  0 کالله

  0   0   0   0    0 گالیکش

  0   1006 38 1642 37 1075 35  0 گرگان

  0   0   0   0    0 گمیشان

  0   426 16.5 269 6 341 11  0 گنبد

  0   0   0   0    0 مراوه تپه

  0   98 4 291 6.5 83 3  0  مینودشت

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

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

123   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394: بر حسب شهرستانتعداد کارگران نمونه مرحله مقدماتی -43-5

 شهرستان و سال

 گروه کار نمونه کارگران نمونه
جمع کل کارگران 

 *نمونه

تعداد اعضاي 

  هاي کار گروه

تعداد 

 گروه تعداد زن مرد مرد و زن ها پرونده
 تعداد کارگران در گروه

 زن مرد

1393 832  974 158 37  45  5  50 869  882  

1394 748  620  128  32  74  14  836 88  780  

  7  4 9  0  4  2  0  5  5 آزادشهر

  120  0 120  0  0  0  8  112  120 آق قال

  46  6 50  0  6  2  2  42  44 بندرگز

  38  4 40  0  4  2  3  33  36 ترکمن

  47  6  51  3  3  2  5  40  45 رامیان

  83  3  83  0  3  3  8  72  80 علی آبادکتول

  89  4 105  0  24  8  27  54  81 کردکوي

  48  3 48  0  3  3  3  42  45 کالله

  13  1 13  0  1  1  0  12  12 گالیکش

  122  7 127  3  4  2  34  86  120 گرگان

  11  5 15  0  5  1  0  10  10 گمیشان

  114  25 133  8  17  6  31  77  108 گنبد

  0  0  0  0  0  0  0  0  0 مراوه تپه

  42  0 42  0  0  0  7  35  42  مینودشت

  جمع کارگران نمونه و تعداد کارگران در گروه می باشد.  *

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394تعداد واحد هاي نمونه منتخب تولیدي، صنعتی و خدماتی بر حسب شهرستان: - 44-5

  تعداد واحد منتخب  شهرستان و سال

1393 13 

1394 18 

 0 آزادشهر

 3 آق قال

 2 بندرگز

 2 ترکمن

  0 رامیان

 0 علی آبادکتول

 2 کردکوي

 1 کالله

 0 گالیکش

 6 گرگان

 0 گمیشان

 1 گنبد

 0 مراوه تپه

 1  مینودشت

  اجتماعیمدیریت امور  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393- 94اهی)  بر حسب شهرستان: گمقایسه تعداد کل کارگران نمونه مرحله مقدماتی (کار -5- 45

 درصد تغییرات 1394 1393  استان 

 -5 836 882 کل استان

 -88 9 78 آزادشهر

 18 120 102 آق قال

 -6 50 53 بندرگز

 3 40 39 ترکمن

 24  51 41 رامیان

 11  83 75 علی آبادکتول

 48 105  71 کردکوي

 0 48 48 کالله

 -19 13 16 گالیکش

 -11 127 143 گرگان

 25 15 12 گمیشان

 -11 133 149 گنبد

 -100 0 3 مراوه تپه

 -19 42 52  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94اهی) بر حسب شهرستان: رگران نمونه مرحله مقدماتی (کارگکا هاي پروندهمقایسه تعداد  -5- 46

 درصد تغییرات 1394 1393  استان 

 -10 780 869 کل استان

 -91  7  78 آزادشهر

 21  120  99 آق قال

 -11  46  52 بندرگز

 -3  38  39 ترکمن

 17.5  47  40 رامیان

 12  83  74 علی آبادکتول

 27  89  70 کردکوي

 0  48  48 کالله

 -19  13  16 گالیکش

 -11  122  138 گرگان

 -8  11  12 گمیشان

 -23  114  148 گنبد

 -100  0  3 مراوه تپه

 -19  42  52  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393- 94(کارگاهی) بر حسب شهرستان: مقایسه کارگران  نمونه زن مرحله مقدماتی  - 47-5

 درصد تغییرات 1394 1393  استان 

 -10 142 158 کل استان

 -100 0 15 آزادشهر

 -56 8 18 آق قال

 -80 2 10 بندرگز

 0 3 3 ترکمن

 0 8 8 رامیان

 -43 8 14 علی آبادکتول

 108 27 13 کردکوي

 -67 3 9 کالله

  0 0 گالیکش

 48 37 25 گرگان

  0 0 گمیشان

 15 39 34 گنبد

   0  0 مراوه تپه

  -22 7 9  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94مقایسه تعداد گروه کار نمونه  مرحله مقدماتی (کارگاهی) بر حسب شهرستان:  - 48-5

 درصد تغییرات 1394 1393  استان 

 13.5 32 37 کل استان

 0  2  2 آزادشهر

 -100  0  2 آق قال

 -33  2  3 بندرگز

 -33  2  3 ترکمن

 0  2  2 رامیان

 -25  3  4 علی آبادکتول

 33  8  6 کردکوي

 0  3  3 کالله

   1  0 گالیکش

 -50  2  4 گرگان

 0  1  1 گمیشان

 50  6  4 گنبد

   0  0 مراوه تپه

 -100  0  3  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -رفاه اجتماعیمأخذ: اداره کل تعاون، کار و 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

129   

 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394هاي شرکت کننده در مرحله مقدماتی  بر حسب شهرستان:  کارگاهتعداد -49-5

 تعداد کارگاه  شهرستان و سال

1393 749 

1394 836 

 9 آزادشهر

 120 آق قال

 50 بندرگز

 40 ترکمن

 51 رامیان

 83 علی آبادکتول

 105 کردکوي

 48 کالله

 13 گالیکش

 127 گرگان

 15 گمیشان

 133 گنبد

 0 مراوه تپه

 42  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394کار برحسب مدرك تحصیلی و شهرستان:  تعداد بهداشت یاران  -50-5

  ايآموخته بهداشت حرفه  دانش  دیپلم  زیر دیپلم  شهرستان و سال

1393 0 13 64 

1394 0 14 41 

  4 1 0 آزادشهر

  7 0 0 آق قال

  2 0 0 بندرگز

 1 0 0 ترکمن

 0 8 0 رامیان

 5 2 0 علی آبادکتول

 4 2 0 کردکوي

 0 0 0 کالله

 0 0 0 گالیکش

 11 1 0 گرگان

 0 0 0 گمیشان

 1 0 0 گنبد

 0 0 0 مراوه تپه

 6 0 0  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -کار و رفاه اجتماعی مأخذ: اداره کل تعاون،
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394هاي بهداشت بر حسب شهرستان:  هاي بهداشت کارگري و کارگران برخوردار از خدمات خانه تعداد خانه -51-5

  شهرستان و سال
  هاي  تعداد خانه

   در سطح استان بهداشت کارگري
  درصد 

  تعداد کارگران برخوردار از 

  هاي بهداشت کارگري خانه خدمات
 درصد

1393 53 100  8163 100 

1394 49 100 8439 100 

 6 489 11 5 آزادشهر

 7 623 14 7 آق قال

 3 256 4 2 بندرگز

  1.5 129 2 1 ترکمن

 5 394 12 6 رامیان

 3 250 6 3 علی آبادکتول

 7 620 12 6 کردکوي

  0  0 کالله

  0  0 گالیکش

 51 4277 25 12 گرگان

  0  0 گمیشان

 1.5 136 2 1 گنبد

  0  0 مراوه تپه

 15 1265 12 6  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94 کل استان: رگري دراشت گاي بهداه نهاخویژگی هاي  – 52-5

  1394  1393  فعالیت

  49  53 سطح کشورهاي بهداشت کارگري در   خانه

 2 1 هاي بهداشت جدید التأسیس  خانه

 0 0 هاي بهداشت   هاي تولیدي و صنعتی فاقد خانه واحد

 8439 8301 هاي بهداشت کارگري  کارگران برخوردار از خدمات خانه

 2 1 مدیران)هنگی خدمات بهداشتی بیمه شدگان (جلسات متشکله شوراي هما

 3 4 خدمات بهداشتی بیمه شدگان (کارشناسان) جلسات متشکله شوراي هماهنگی

 112 36 هاي بهداشت  هاي انجام گرفته از خانه  بازرسی

 112 36 هاي بهداشت  هاي انجام گرفته از خانه  بازرسی

 48 34 بهداشت یاران کار آموزش دیده

 0 1 (زیر دیپلم) بهداشت یاران کار

 14 2 (دیپلم)بهداشت یاران کار 

 41 47 یاران کار (کاردانی وکارشناسی)بهداشت 

 41 70 هاي آموزشی بهداشت یاران کار  دوره

 7 73 هاي بازآموزي بهداشت یاران کار  دوره

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394فعالیت و  استان: هاي اجتماعی بر حسب نوع   هاي پیشگیري ازآسیب  فعالیت -53-5

  شهرستان و سال
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1393  22  22  6  0  0  1540  0  

1394  15  24  3  0  0  1115  0  

  0 25  0  0  0  0  0 آزادشهر

  0 198  0  0  1  3  3 آق قال

  0 58  0  0  0  2  1 بندرگز

  0 136  0  0  0  3  1 ترکمن

  0 129  0  0  0  0  0 رامیان

  0 35  0  0  0  3  2 علی آبادکتول

  0 59  0  0  0  2  1 کردکوي

  0 98  0  0  0  2  0 کالله

  0  0  0  0  0  0  0 گالیکش

  0 249  0  0  1  4  4 گرگان

  0  0  0  0  0  0  0 گمیشان

  0 84  0  0  1  3  2 گنبد

  0  0  0  0  0  0  0 مراوه تپه

  0 44  0  0  0  2  1  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393- 94 بر حسب شهرستان:م شده اثبت نن افرینآراد کاتعد -5- 54

 درصد تغییرات 1394 1393   استان

  27 432 340 کل استان

 44 26 18 آزادشهر

 21 46 38 آق قال

 91  21 11 بندرگز

 17 34 29 ترکمن

 21 23 19 رامیان

 45 32 22 علی آبادکتول

 28 32 25 کردکوي

 28 23 18 کالله

 75 21 12 گالیکش

 -33 51 77 گرگان

 60 16 10 گمیشان

 58 57 36 گنبد

 220 16 5 مراوه تپه

 70 34 20  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394، مدرك تحصیلی و شهرستان: وضعیت جسمانی جنس، برحسبثبت نام شده تعداد کارآفرینان  -55-5

 شهرستان و سال

 یتحصیلمدرك  وضعیت جسمانی  جنس
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1393  332 8 340 0 0 0 15 99 169 57 0 0 

1394  422  10  432 0 0 0 43  82  216  91  0 0 

 0 0 0 3 13 10 0 0 0 26 0  26 آزادشهر

 0 0 6 31 6 3 0 0 0 46 2 44 آق قال

 0 0 7 12 2 0 0 0 0  21 0 21 بندرگز

 0 0 4 21 6 3 0 0 0 34 1 33 ترکمن

 0 0 2 21 0 0 0 0 0 23 0 23 رامیان

 0 0 5 21 5 1 0 0 0 32 1 31 علی آبادکتول

 0 0 4 21 6 1 0 0 0 32 0 32 کردکوي

 0 0 2 16 1 4 0 0 0 23 1 22 کالله

 0 0 6 5 6 4 0 0 0 21 0 21 گالیکش

 0 0 21 19 5 15 0 0 0 51 3 48 گرگان

 0 0 4 8 3 1 0 0 0 16 0 16 گمیشان

 0 0 2 27 21 7 0 0 0 57 1 56 گنبد

 0 0 1 3 3 9 0 0 0 16 0 16 مراوه تپه

 0 0 4 21 9 0 0 0 0 34 1 33  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394و شهرستان:جنس  ،اقتصادي هاي عمده توسط کارآفرینان ثبت نام شده بر حسب  بخش تعداد اشتغال ایجاد شده-56-5

 شهرستان و سال
 خدمات صنعت کشاورزي  جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

1393  346 149 241 88 65 16 40 45 

1394  0 0 261 210 97 19 71 49 

 0 0 0 0 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 19 97 0 0 19 97 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 189 236 189 236 رامیان

 0 0 0 0 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 0 0 10 11 10 11 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 0 0 0 0 11 14 11 14 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 45 65 0 0 0 0 45 65 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 4 6 0 0 0 0 4 6  مینودشت

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

  

  

  1394تعداد کارآفرینان منتخب ملی بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي:  -57-5

  خدمات  کشاورزي  صنعت  شرح

  3  3  3  تعداد کارآفرینان

  مدیریت امور اجتماعی -تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأخذ: اداره کل
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394عملکرد اداره کل امور ورزشی برحسب شهرستان:  -5 - 58

شهرستان و 

 سال

تعداد ورزشکاران 

 کارگر ثبت شده 

معرفی به 

 کارگريهاي  ستراحتگاها

هاي  رویداد

 همگانی 

   زاريبرگ

 آموزشی هاي کالس

  اعزام به

 مسابقات کشوري

  اجراي 

  مسابقات استان

1393  600  259  4  4  15  38  

1394  600  204  4  0  8  49  

 6 0 0 0 19 65 آزادشهر

 6 0 0 0 25 92 آق قال

 2 0 0 0 14 34 بندرگز

 2 0 0 0 14 36 ترکمن

 2 0 0 0 10 35 رامیان

 4 0 0 0 15 55 علی آبادکتول

 2 0 0 0 15 46 کردکوي

 2 0 0 0 12 26 کالله

 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 8 8 0 4 40 95 گرگان

 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 6 0 0 0 25 81 گنبد

 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 4 0 0 0 15 35  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال) 1385-94: اعتبارات مجتمع هاي فرهنگی، ورزشی و تفریحی کارگران سراسر کشور -59-5

  اعتبار جذب شده  مصوب  سال

1385  12000 12000 

1386  4938 4938 

1387 15559 15559 

1388 14500 14500 

1389 5400 5400 

1390  3800 3800 

1391  3200 3200 

1393  8400 8400 

1394 1500 1500 

1394  3500 3500  

  امور اجتماعیمدیریت  -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394بر حسب شهرستان: کارگران  و تفریحیتعداد پروژه هاي ورزشی، فرهنگی  - 60-5

  داراي مجوز  در دست اجرا  تکمیلی  جمع  شهرستان و سال

1393  0  0  0  0  

1394  2 1 1 0  

 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 1 1 کردکوي

 0 1 0 1 کالله

 0 0 0 0 گالیکش

 0 0 0 0 گرگان

 0 0 0 0 گمیشان

 0 0 0 0 گنبد

 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0  مینودشت

  مدیریت امور اجتماعی -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی بر حسب جنس و شهرستان: تعداد معاینات مصدومین ناشی از  -61-5

 زن مرد مرد و زن شهرستان و سال

1393  356  342  14  

1394  323  288  35  

  0  26  26 آزادشهر

  0  15  15 آق قال

  0  21  21 بندرگز

  2  4  6 ترکمن

  0  0  0 رامیان

  1  37  38 علی آبادکتول

  1  23  24 کردکوي

  1  11  12 کالله

  0  0  0 گالیکش

  29  83  112 گرگان

  0  0  0 گمیشان

  1  48  49 گنبد

  0  0  0 مراوه تپه

  0  20  20  مینودشت

  مأخذ: اداره کل پزشکی قانونی 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار بر حسب علت حادثه و شهرستان:  -62-5

 سایر *کمبود اکسیژن سوختگی گرفتگی برق (به جز تصادف و سقوط) سختبرخورد جسم  سقوط از بلندي جمع شهرستان و سال

1394  20  13  1  1  0  0  5  

  0  0  0  0  1  0  1 آزادشهر

  0  0  0  0  0  2  2 آق قال

  0  0  0  0  0  0  0 بندرگز

  0  0  0  0  0  0  0 ترکمن

  0  0  0  0  0  0  0 رامیان

  0  0  0  0  0  0  0 علی آبادکتول

  0  0  0  0  0  0  0 کردکوي

  0  0  0  0  0  0  0 کالله

  0  0  0  0  0  0  0 گالیکش

  4  0  0  1  0  5  10 گرگان

  0  0  0  0  0  0  0 گمیشان

  0  0  0  0  0  6  6 گنبد

  0  0  0  0  0  0  0 مراوه تپه

  1  0  0  0  0  0  1  مینودشت

  ... می باشد. گاز شهري و خفگی در چاه، محبوس شدن در فضاي تنگ، استنشاق *

  مأخذ: اداره کل پزشکی قانونی 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  ��م��ل 

  ر�ه ا��ما�ی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

و بدین  شود رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی مطرح می

بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردي  داردگیران قرار   ریزان و تصمیم  جهت همواره سرلوحه کار برنامه

کند  ها ایجاد می براي دولت نیز  در نتیجه تکلیفی الزامی، شود فراتر رفته است و به عنوان حق فردي در کشور مطرح می

ارتقاي رفاه  مندي و بهره شود. کشورها می هاي دولتی و عمومی  اجتماعی وارد نظام و به این ترتیب مقوله تأمین

ترین پیش نیازهاي توسعه پایدار در جوامع مختلف است. در قانون اساسی و همچنین در سند   اجتماعی یکی از اساسی

هاي   اي برخوردار از رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت انداز بیست ساله توسعه، جامعه ایرانی جامعه  چشم

ه شده است. مهمترین وظایف حوزه رفاه اجتماعی بر اساس قوانین جاري کشور برابر به دور از تبعیض در نظر گرفت

م، بسط جامعیت، کفایت نظا سازي براي تحقق اصول فراگیري،  نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، زمینه خصوصاً

 جامع رفاه و تأمین اي و حمایتی در نظام هاي اجرایی بیمه  اي و حمایتی کشور و ایجاد هماهنگی در برنامه پوشش بیمه

حوزه رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مؤثر و مفیدي را در زمینه  باشد. در این راستا اجتماعی می 

  اي و حمایتی انجام داده است. هاي بیمه  ساماندهی فعالیت

بیمه سالمت استان گلستان، صندوق اطالعات این فصل شامل آمارهاي مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل 

بازنشستگی کشوري، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)  

  باشد. می 1392-1394هاي   در سال

  

  تعاریف و مفاهیم:

 :بیمه شده  

گر  استفاده از مزایاي مندرج در قانون سازمان بیمهحق   عنوان حق بیمه، بیمه شده شخصی است که با پرداخت مبالغی به

 را دارد.

  :مستمري بگیر 

ي مربوط، مستمري ا فرد بازنشسته، از کار افتاده یا بازمانده (ورثه واجد شرایط) که طبق مقررات سازمان/صندوق بیمه

 کند. دریافت می

 شده خاص:  بیمه   

 گیرد. ات تأمین اجتماعی قرار میاراده تحت پوشش مقررفردي است که مشمول بیمه اجباري نبوده و با میل و 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :بیمه شده اجباري  

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

  :بیمه شده اختیاري  

علل مندرج در قانون مذکور از ردیف بیمه شدگان  قانون تأمین اجتماعی، به علتی غیر از 8کسانی که طبق تبصره ماده 

توانند با انعقاد قرارداد بیمه خود را به طور  اجباري خارج شده یا می شوند، به موجب آئین نامه و مقررات مربوط می

 اختیاري ادامه دهند.

 :بیمه شده حرف و مشاغل آزاد  

تنهایی (خویش فرما) به  یا خود به تن کارگر (کارفرما)اي است که براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داش بیمه شده

دار یا به تشخیص هیأت مدیره اداره کل تأمین اجتماعی استان  استناد مجوز اشتغال صادر شده از سوي مراجع صالحیت

 به کار اشتغال دارد.گلستان 

   :بیمه شده بیکار 

ه به کار باشد و در چارچوب مقررات قانون بیمه بیکاري از اي است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماد بیمه شده

 کند. مقرري بیکاري دریافت میاداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 

  :بیمه شده راننده 

هاي کار رانندگی معتبر که مشمول قانون تأمین  به کلیه رانندگان وسایط حمل بار و مسافر بین شهري که با دفترچه

 گردد. ته باشند اطالق میاجتماعی قرار گرف

  :(بیمه شده صنایع دستی وابسته به فرش) بیمه شده بافنده  

اي است که به شغل بافندگی قالی، قالیچه، گلیم، گبه و صنایع دستی وابسته به آن مشغول بوده و داراي  بیمه شده

 دار باشد. نامه از مراجع صالحیت مجوز فعالیت یا معرفی

 شده توافقی:   بیمه 

است که بدون رابطه مزدبگیري (بر اساس توافق سازمان با شخص حقوقی ذیربط) تحت پوشش مقررات اداره  فردي

  گیرد. کل تأمین اجتماعی استان گلستان قرار می

 شده تبعی:   بیمه  

استفاده توانند  شده اصلی از مزایاي مقرر در این قانون می خانواده یا اشخاصی هستند که به تبع سرپستی یا کفالت بیمه

 نمایند.

 ه: بازنشست 

  شود. مند می فردي است که با احراز شرایط  قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :از کارافتاده  

دار، تمام یا بخشی از توانایی کار کردن خود را از دست بدهد. این ناتوانی   فرد شاغلی که به تشخیص مراجع صالحیت

  ) یا غیر ناشی از کار باشد.وظیفهممکن است ناشی از کار (حین انجام 

  :متوفی 

مستخدمی است که پس از دوران اشتغال و پس از برقراري حقوق بازنشستگی فوت شده است و وراث قانونی وي با 

 شرایط قانونی حق دریافت حقوق وي را برابر شرایط مندرج در قانون خواهند داشت. داشتن

 :کارگاه  

 کند. جا کار میآن رما یا نماینده او درشده به دستور کارف  محلی است که بیمه 

  :کارگزار بیمه  

اي مربوط، به نیابت از آنان و در قبال  ها و صندوق بیمه شخص حقیقی یا حقوقی است که با عقد قرارداد با شرکت

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

 :بیمارستان  

سازمان اجتماعی و پزشکی است که با کارکرد آن مراقبت بهداشتی کامل درمانی و بیمارستان بخش تلفیقی یک 

پیشگیري براي جمعیت عرضـه می شـود و خدمات سـرپایی آن در بیـرون، به خانواده و محیـط خانه هـم می رسد. 

یمارستان بیمارستان یک مرکز آموزش کارکنان بهداشت و پژوهش زیستی اجتماعی هم هست، به تعبیري دیگر ب

تخصص جراحی، داخلی، کودکان و زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژي،  7واحدي است عمومی که حداقل داراي 

کلینیک و اورژانس بوده و محلی براي قبول موارد ارجاعی از مراکز بهداشتی و  هاي بستري، پلی آزمایشگاه و بخش

  باشد. درمانی می

  :درمانگاه  

درمانی  –شود که با مجوز مراجع ذیصالح تأسیس گردیده و در آن خدمات سرپایی بهداشتی به واحد درمانی اطالق می

 شود. تحت نظر پزشک ارائه می

 :درمانگاه عمومی  

بـه واحد درمـانی اطالق می شود کـه در آن خدمات بهداشـتی ـ درمانی سـرپایی و اورژانس در ساعات فعالیت ارائه 

طور قراردادي به درمانگاهی که فقط یکی از چهار تخصص   ماعی استان گلستان بهشود و در اداره کل تأمین اجت می

  گردد. پایه (داخلی ـ جراحی ـ زنان ـ اطفال) را داشته باشد اطالق می
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :درمانگاه تخصصی  

بر خدمات عمومی، خدمات درمانی سرپایی چهار رشته تخصصی داخلی،   به واحدي اطالق می شود که در آن عالوه

 شود. کودکان، جراحی عمومی و زنان و زایمان توسط متخصصین مربوطه ارائه می

 :(مراکز جراحی محدود سرپایی) دي کلینیک  

 گردد. بر خدمات تخصصی، خدمات جراحی محدود نیز به بیماران ارائه می  مراکز درمانی هستند که عالوه

 :مراکز پاراکلینیکی  

کنند. از جمله آنها  ئه خدمات بهداشتی، تشخیص و درمان بیماریها فعالیت میبه مراکزي گفته می شود که در امر ارا 

 اشاره کرد.توان به آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژي، فیزیوتراپی، رادیوتراپی و ...  می

   :بیمار بستري  

ري یک تخت شخصی است که بعنوان بیمار در بیمارستان یا مراکز درمانی به منظور بررسی، تشخیص یا درمان بست

ه عنوان بیمار بستري محسوب ساعت بستري شده باشد تا ب 6کند. این فرد باید حداقل به مدت  بیمارستان را اشغال می

 گردد.

  :بیمار سرپایی  

شخصی است که از طریق تسهیالت بیمارستانی و یا درمانگاهی براي او خدمات تشخیصی، درمان یا پیشگیري انجام  

  شود. می

  :تخت فعال  

بارت است از تختی که آماده براي پذیرش بیمار است. مفهوم این آمادگی و دسترسی بیمار به تخت بیمارستانی وجود ع

مار به منظور اعاده سالمت، تشخیص امکانات تخصصی، نیروي انسانی، تجهیزات، پول و سایر منابع براي استفاده بی

هاي ثابت مصوب  ه عبارت دیگر تخت فعال به آن تعداد تختبیماري و سایر خدمات در زمینه اهداف بیمارستان است. ب

بیمارستانی که بر اساس استاندارد داراي امکانات تشخیص، درمان، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی آماده بستري کردن 

ریکاوري، فیزیوتراپی، بستري موقت و  (تخت هاي فعال شامل تخت هاي اتاق معاینه، اتاق عمل، بیماران باشد.

 استراحت در بخش اورژانس نمی شود)

  :(بیماربستري) تخت روز فعال  

باشد، تخت  هاي اشغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی که قابل استفاده براي بیماران بستري در هر روز می  تعداد تخت

  بستري) عبارت است از مجموع تخت روز فعال براي تمام روزهاي یک دوره معین. روز کل فعال (بیمار
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :تخت روز اشغالی  

هایی که در طول یک روز توسط بیماران اشغال شده باشد، تخت روز کل اشغالی عبارت است از تعداد تخت   تعداد تخت

 هایی که توسط بیماران براي تمام روزهاي یک دوره معین اشغال شده باشد.

  :(درصد تخت روز اشغالی) درصد اشغال تخت  

غالی که بصورت نسبتی از تخت روز اشغالی به تخت روز فعال در یک دوره معین هاي اش  عبارتست از میزان تخت

  آید. ضرب شود درصد اشغال تخت به دست می 100اطالق می شود چنانچه این نسبت در عدد 

 :فاصله چرخش یا بازگردانی تخت  

تخت بر حسب روز (و یا دهنده متوسط فاصله بین ترخیص یک بیمار و پذیرش بیمار بعدي براي هر   این شاخص نشان

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

  :نسبت چرخش تخت  

کنند.  عبارت است از تعداد دفعاتی که بیماران بستري از یک تخت بستري بیمارستانی در یک دوره معین استفاده می

  دهد. تخت را در یک دوره معین نشان می این میزان تعداد اشغال و خالی شدن

  :بیهوشی  

حسی بیمار است که بدون آن عمل  اعمال جراحی مستلزم بیهوشی یا بی عبارتست از فقدان کامل حس درد، اصوالً

ناپذیر است. معموال داروهاي بیهوشی ارتباط مخصوص با سیستم عصبی داشته و باعث   جراحی براي بیمار تحمل

شود، در بیهوشی عمومی  احساس درد نکند. بیهوشی به سه نوع عمومی، اسپینال و موضعی تقسیم می شود که بیمار می

با تزریق   دهد، در بیهوشی اسپینال یا بهتر است بگوییم بیحسی اسپینال، بیمار به هیچ نوع تحریک خارجی جواب نمی

گردد و در بیحسی موضعی به وسیله  صل میاي (مثل اندام تحتانی) حا داروي بیهوشی در کانال نخاعی بیحسی منطقه

  رود. تزریق داروهاي مخصوص، فقط در محلی که باید عمل جراحی در آن انجام گیرد احساس درد از بین می

  :تعداد نسخ رسیدگی شده  

هاي بستري که طی ماه مورد نظر در دفاتر اسناد پزشکی رسیدگی شده و   نامه  هاي سرپایی یا معرفی  تعداد نسخه

  طور کامل (قطعی) پرداخت شده است. زینه آن بهه

  :هزینه نسخ رسیدگی شده  

  الحساب، پرداخت شده است. صورت قطعی و نه علی  هایی که بابت نسخ رسیدگی شده به  هزینه
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :میانگین هزینه هر نسخه  

ه یک نسخ سرپایی یا عبارت است از تقسیم مبلغ پرداخت شده به نسخ رسیدگی شده. این میانگین نشانه متوسط هزین

 یک نوبت بستري است و باید با تعرفه خدمات درمانی (سهم صندوق) قابل مقایسه باشد.

 شده بیمه ایرانیان:   بیمه  

المت استان گلستان قرار بیمه شده تبعه ایران است که در قالب طرح بیمه ایرانیان، تحت پوشش اداره کل بیمه س

 گیرد. می

 هاي خاص:  بیمه شده بیماري  

ی، پیوند کلیه و دیالیزي ، هموفیلMSهاي خاص شامل تاالسمی،  اي که داراي یک یا چند مورد از بیماري بیمه شده

  باشد.

 صندوق کارکنان دولتشده  بیمه:  

 باشند و کسورات بازنشستگی آنان به صندوق بازنشستگی تمامی افرادي که مشمول قانون استخدام کشوري می

گردد و عائله تحت تکفل آنان در قالب این صندوق از مزایاي بیمه درمان اداره کل بیمه سالمت  کشوري واریز می

 گردند. استان گلستان برخوردار می

 فرما  صندوق خویششده   بیمه:  

اي اداره کل بیمه  هاي بیمه یک از صندوق اي که از هیچ تمامی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و متقاضیان پوشش بیمه

 100سالمت استان گلستان، تأمین اجتماعی، نیروهاي مسلح و کمیته امداد برخوردار نبوده و رأسا نسبت به پرداخت 

  گردند. فرما تلقی می عنوان خویش دفترچه بهنمایند و با دریافت  میاقدام درصد حق سرانه مصوب 

 یانیصندوق روستاشده  بیمه :  

یان و عشایر، که یآن دسته از ساکنین شهرهاي با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر و روستاشده روستاییان عبارتند از  بیمه

نمایند و مشمول استفاده از  با پرداخت هزینه، براي خود و افراد تحت تکفل، دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت می

  .گردند اي می خدمات بیمه

 صندوق سایر اقشارشده  بیمه:  

گزار خود نسبت به انعقاد قرارداد با اداره کل بیمه سالمت استان گلستان یا ادارات کل تابعه  هایی که از طریق بیمه گروه

ستاد آزادگان، شوند، مانند  سایر اقشار تلقی می شدگان صندوق عنوان بیمه اقدام نموده و دفترچه بیمه دریافت نمایند به

مددجویان بهزیستی  ان،یدانشجوروحانیون،  طالب، ،یستیجانبازان، سازمان بهز ادیبن ،یانقالب اسالم دیشه ادیبن

  .و ...  اعضاي سازمان نظام پزشکی ی،انسان يرویطرح ن نیمشمول
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :معلول  

فیزیولوژیک یا عناصر تشریحی، داراي محدودیت عملکرد زندگی در سطح عملکرد فردي است که به علت اختالل 

  روزمره و یا محرومیت اجتماعی باشد.

 :معلول تحت پوشش  

حمایتی و   معلولی که پس از تشکیل پرونده حداقل یکی از خدمات مستمر یا غیر مستمر پیشگیري، توانبخشی،

  گردد. توانمندسازي سازمان بهزیستی برخوردار می

 هنی:اختالالت ذ  

تر از حد متوسط (یعنی هوش فرد  میزان قابل توجهی پایین  شود که در آن کارکرد ذهنی به به اختالالتی گفته می 

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

 حرکتی:  -اختالالت جسمی  

دهد و  شود که در سیستم عصبی، عضالنی و اسکلتی با علل مادرزادي و یا اکتسابی رخ می یبه اختالالتی گفته م

ها، تنه و ستون   دنبال فقدان یا عدم کارآیی در ساختار تشریحی اندام  مشکالت حرکتی و پسچرال ناشی از اختالل به

 گردد. هاي زندگی می فقرات موجب محدودیت در انجام فعالیت

  :اختالالت صوت و گفتار  

شود که ناشی از نقص در یک یا چند بخش از سیستم اعصاب مرکزي وابسته به گفتار و زبان و  به اختالالتی گفته می

  دنبال خواهد داشت. هاي روزمره زندگی را به هاي گفتاري بوده و محدودیت در برقراري ارتباط و فعالیت یا یکی از اندام

  :اختالالت بینایی  

شود که در ساختار تشریحی و یا عملکرد فیزیولوژیک چشم ایجاد شده و مشکالتی ناشی از حدت  اختالالتی گفته می به

 شود. هاي روزانه زندگی می بینایی و میدان بینایی باعث محدودیت در انجام فعالیت

  :اختالالت شنوایی  

مشکالتی را در برقراري ارتباط با محیط،   دنبال آن،  شود که در سیستم شنوایی ایجاد شده و به به اختالالتی گفته می

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

  :اختالالت اعصاب و روان  

گردد که در وضعیت  اطالق می هیجانی یا شناختی –گونه نقص عملکرد رفتاري  هر  اختالالت اعصاب و روان به

نماید و موجب محدودیت عملکرد اجتماعی و شغلی فرد گردد. این اختالالت  شناختی یا رفتاري فرد بروز میروان

  تواند ناشی از عوامل اجتماعی، روانشناختی، بیوشیمیایی، ژنتیک و یا سایر عوامل نظیر عفونت و یا تروما باشد. می
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :اختالالت نافذ رشد  

طرفه، رشد نابهنجار  افذ رشد شامل چندین اختالل با مشخصات تأخیر و اختالل در تعامالت اجتماعی دوبه اختالالت ن

پنج اختالل نافذ رشد عبارتند از:  DSM-IV-TRبندي  باشند. بر اساس طبقه  زبان و محدودیت ذخایر رفتاري می

کودکی، اختالل آسپرگر و اختالل نافذ رشد اختالل در خود ماندگی (اوتیسم)، اختالل رت، اختالل فروپاشنده دوران 

 ).NOSنامعین (

  :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  

که به علت آسیب یا ضایعه در نخاع دچار تغییر دائمی یا موقت در عملکرد طبیعی حرکت، حس و یا سیستم  معلولی

  عصبی خودکار شده است.

  :کارگاه حمایتی و تولیدي معلولین  

هاي مالی و تخصصی سازمان  هاي تولیدي حمایتی مراکزي هستند که با مجوز و تحت نظارت و حمایت کارگاه

  گمارند. هاي الزم به کار می  معلول واجد شرایط کار را پذیرش نموده و پس از طی آموزشبهزیستی، افراد 

  :فرد یا خانوار پشت نوبت  

به افراد یا خانواده هایی اطالق می شود که شرایط تحت پوشش قرار گرفتن و استفاده از خدمات سازمان را دارا می 

ال حاضر امکان استفاده از خدمات سازمان براي ایشان فراهم نمی باشند ولی به علت کمبود امکانات و اعتبارات در ح

  باشد و می بایست در نوبت دریافت خدمت قرار گیرند.

  :مرکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل  

هاي موجود  مرکزي است که با اعزام تیم سیار توانبخشی، خدمات درمانی، آموزشی و توانبخشی را مطابق دستورالعمل

در منزل ایشان ارائه  حرکتی و سالمندان، –اعصاب و روان، جسمی  –به افراد دچار اختالالت ذهنی   یستی،سازمان بهز

   نماید.  می
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 روزي: ، مراقبتی و نگهداري شبانهمرکز توانبخشی  

د هاي موجو  مرکزي است با مدیریت دولتی یا غیر دولتی که در آن خدمات مراقبتی و توانبخشی، مطابق دستورالعمل

صورت  حرکتی و سالمندان به –شناختی، اعصاب و روان، جسمی  –دچار اختالالت ذهنی  سازمان بهزیستی به افراد

 شود. ساعته) ارائه می 24روزي (  شبانه

 :مرکز توانبخشی و آموزشی روزانه  

هاي موجود   دستورالعملمرکزي است با مدیریت دولتی یا غیر دولتی که در آن خدمات آموزشی و توانبخشی، مطابق 

صورت  حرکتی و سالمندان به –شناختی، اعصاب و روان، جسمی  –تی به افراد دچار اختالالت ذهنی سازمان بهزیس

 شود. ساعت در روز) ارائه می 6روزانه (حداقل 

 :مرکز جامع خدمات توانبخشی  

روزي و توانبخشی را مطابق   نگهداري شبانه مرکزي است که در آن بیش از دو نوع فعالیت اعم از توانبخشی، مراقبتی و

حرکتی و  –اعصاب و روان، جسمی  -هاي موجود در سازمان بهزیستی به افراد دچار اختالالت ذهنی  دستورالعمل

  نماید. سالمندان، در منزل ایشان ارائه می

 :بیمار روانی مزمن  

دامه داشته و یا به دلیل بیماري روانی سابقه سال ا 2معلولی که عالئم بالینی مشخص بیماري وي به مدت حداقل  

بستري شدن در بیمارستان را به مدت بیش از یک بار در طی دو سال گذشته داشته باشد و از نظر عملکرد اجتماعی، 

  شغلی و یا هر دو دچار مشکل است.

  توانبخشی مبتنی بر جامعهCBR١:  

ها،   همگانی جامعه در جهت توانبخشی، برابرسازي فرصتهاي توسعه   مجموعه اقداماتی است که همگام با برنامه

هاي  ها، تشکل هاي مشترك افراد معلول، خانواده آن  از طریق تالش کاهش فقر و فراگیرسازي اجتماعی افراد معلول، 

د و شو ... اجرا میدولتی، آموزشی، شغلی، اجتماعی و رسانی دولتی و غیر افراد معلول، جامعه و سایر مؤسسات خدمات

 نماید. هاي سالمت، آموزش، امرار معاش، امور اجتماعی و توانمندسازي ارائه می خدماتی را در زمینه

  معلوالن شناسایی شده در برنامهCBR:  

شنوایی و گفتاري، جسمی حرکتی، ذهنی، روانی مزمن و صرع   افرادي که دچار یک یا چند مورد از اختالالت بینایی،

هاي سالمت،  در زمینه CBRشوند تا از خدمات  خانه به خانه، شناسایی و تشکیل پرونده میبوده و از طریق مراجعه 

  آموزش، امرار معاش، امور اجتماعی و توانمندسازي برخوردار شوند.

                                                             
١ Community Based Rehabilitation 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :کاشت حلزون  

گذاري کند، لذا با الکترود ها را تأمین نمیایی عمیق که سمعک نیاز شنوایی آناقدامی است جهت کودکان با اختالل شنو

 گردد. میزان قابل توجهی مرتفع می  در داخل حلزون از طریق جراحی و توانبخشی بعد از آن، مشکل شنوایی کودك به

 :توانبخشی اجتماعی  

  شود. گیرد گفته می به مجموعه اقدامات و خدماتی که جهت افزایش سازگاري و تعامالت اجتماعی فرد معلول انجام می

  نخاعی: حق پرستاري معلوالن ضایعه  

مبلغی است که با هدف کمک به ارتقاي سالمت معلوالن ضایعه نخاعی و افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز آن بر 

نامه برقراري حق پرستاري   قانون الحاق مواردي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین 36اساس ماده 

صورت ماهیانه   شود، به و یا فردي از سوي معلول تعیین می مصوب هیأت وزیران به فرد معلول، سرپرست معلول

  گردد. پرداخت می

  :کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی  

صورت نقدي با نظر   اي است که به حمایتی مستمر (مستمري): کمک هزینه -الف) کمک هزینه خدمات توانبخشی

  شود. نیازمند پرداخت میصورت ماهانه به فرد معلول  کارشناسی، طبق ضوابط مربوطه به

صورت نقدي، کاال یا خدمات  با   اي است که به حمایتی غیر مستمر: کمک هزینه -ب) کمک هزینه خدمات توانبخشی

نظر کارشناسی، طبق ضوابط مربوطه به فرد معلول نیازمند براي جبران مشکالت درمانی، اجتماعی و اقتصادي پرداخت 

  شود. می

اي که پرداخت آن مشروط به  حمایتی بیماران روانی مزمن (مستمر): کمک هزینه -توانبخشیج) کمک هزینه خدمات 

درصد کمک  60صورت ماهانه تا سقف   باشد که به روزي می ترخیص بیماران روانی مزمن واجد شرایط از مراکز شبانه

هایی که نسبت به ترخیص بیمار خود اقدام   روزي به خانواده هزینه نگهداري و توانبخشی بیماران (یارانه) در مراکز شبانه

  شود. قابل پرداخت می  نمایند،

 سنجی:   کلینیک شنوایی  

شنوایی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی مانند سمعک و آموزش   مکانی که در آن خدمات ارزیابی و تشخیص کم

  شود. منظور درمان و توانبخشی ارائه می شنوایان به ویژه کم

 سنجی:  یکلینیک بینای  

سنجی مانند اصالح دید، تشخیص زودرس تنبلی چشم، تعیین میزان بینایی و  مکانی است که در آن خدمات بینایی

  شود. منظور درمان و توانبخشی افراد با اختالالت بینایی ارائه می  درمان انحراف چشمی به
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  :کلینیک فیزیوتراپی  

  شود. نبخشی افراد نیازمند به خدمات فیزیوتراپی پرداخته میمکانی که در آن از عوامل فیزیکی به درمان و توا

  :کلینیک کار درمانی  

هاي ضروري زندگی در دو گرایش جسمی و روانی جهت توانبخشی و   هاي درمانی و مهارت مکانی که درآن فعالیت

  شود. انطباق فرد داراي ناتوانی با محیط، آموزش  و تمرین داده می

  :کلینیک گفتار درمانی  

  شود. منظور درمان و توانبخشی به افراد با اختالالت گفتار و زبان ارائه می مکانی که در آن تمام خدمات گفتار درمانی به

  :کلینیک ارتوپدي فنی  

مکانی که در آن پس از ارزیابی فرد داراي ناتوانی، وسایل کمکی (ارتز) و اعضاي مصنوعی (پروتز) مناسب براي او 

  شود.  ساخته می

  سرپرست خانوار:زن  

افتادگی، محکومیت به  کار زنی که بنا به عللی از قبیل عدم ازدواج، متارکه، طالق یا فوت، مفقوداالثر شدن، اعتیاد، از 

  زندان، اعزام به سربازي، بیماري سرپرست مرد و عوامل دیگر مسئولیت تأمین معاش مالی خانوار را برعهده داشته باشد.

 ت خانوار: گروه همیار زنان سرپرس  

گروهی از زنان سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش که با حمایت سازمان بهزیستی، به منظور دستیابی به استقالل و 

  کند. هاي گروهی در راستاي توانمندسازي خود فعالیت می خودکفایی اقتصادي و اجتماعی و استفاده از قابلیت

  :کودك تحت سرپرستی سازمان  

هرعلت به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده و با معرفی مقام قضایی به سازمان کودکانی که بنا به 

  سپرده شده باشند.

 :کودك خیابانی  

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

  است.

 :خانه کودکان و نوجوانان  

سالگی به صورت دائم یا موقت به تفکیک سن و جنس با هدف فراهم  18است که کودکان از زمان پذیرش تا  مکانی 

  گیرند. شدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده یا جامعه مورد مراقبت و پرورش قرار می
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  :خانه سالمت دختران  

هاي خانوادگی و اجتماعی را  مرکزي که طبق وظایف قانونی محوله، دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت

هاي کسب استقالل اقتصادي اجتماعی را فراهم آورده و آنها را در  تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه

 نماید.  هاي اجتماعی یاري می ه آسیبتأمین حداقل نیازهاي اقتصادي و جلوگیري از ابتالء ب

 هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی):  مرکز مداخله در بحران  

منظور  دیده به مرکزي است که با هدف ارائه خدمات تخصصی و فوري الزم به افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب

  نماید. می جلوگیري از انحراف یا انحراف مجدد آنان فعالیت

)، تیم سیار 123برنامه اورژانس اجتماعی تلفیقی از چهار فعالیت مداخله در بحران، خط تلفن اورژانس اجتماعی (

موقع بودن و در  اجتماعی (خدمات سیار اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی) است. در این برنامه تخصصی بودن، به

است تا از طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی دسترس بودن خدمات اجتماعی مد نظر قرار گرفته 

  کشور محدود به زمان و مکان نگردد و رویکرد مددکاري اجتماعی فعال جایگزین رویکرد غیر فعال شود.

 :خط تلفن اورژانس اجتماعی  

ارند، خدمات تخصصی هاي اجتماعی قرار د که در معرض آسیب ساعته به افرادي 24رقمی که بطور  3یک خط تلفن 

  آزاري)  (با اولویت دادن به کودکان و مسأله کودك .نمایند ارائه می

  :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 

مرکزي که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز، طبق ضوابط و مقررات و تحت نظارت سازمان بهزیستی 

  کند. هاي اجتماعی به متقاضیان، خدمات ارائه می تأسیس و در راستاي توانمندسازي، رفع مشکالت و پیشگیري از آسیب

  :(خانواده جایگزین) شبه خانواده  

اقبت و پرورش کودك تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به صورت موقت (با حکم اي که سرپرستی، مر خانواده

  گیرد. عهده می قضایی امین موقت) بر
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 :فرد آسیب دیده اجتماعی  

هاي زندگی، ضعف در  فردي که رفتار وي به دلیل فشارهاي شدید اجتماعی و اقتصادي، نقص یا فقدان مهارت 

ایر آن با هنجارهاي اجتماعی مغایرت داشته و از مسیر زندگی مناسب خارج شده اي و نظ هاي مقابله بکارگیري شیوه

  است.

  :فرد در معرض آسیب اجتماعی  

  هاي زندگی، ضعف در بکارگیري شیوه  دلیل فشارهاي شدید اجتماعی و اقتصادي، نقص یا فقدان مهارت  فردي که به

هاي اجتماعی در  شکل شده و احتمال بروز رفتار برخالف هنجاراي و نظایر آن در سازگاري با جامعه دچار م هاي مقابله

  او وجود دارد و ممکن است از مسیر زندگی مناسب خارج شود.

 ) فرد مبتال به اختالل هویت جنسیTS:(  

فردي که به طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و از نظر روانی تمایل یا اصرار بر متعلق بودن 

 جنس مقابل را دارد.به 

  :کمک هزینه تحصیلی    

صورت ماهیانه به مددجویان یا اعضاي خانواده آنان که در  شود که در زمان تحصیل به اي اطالق می به کمک هزینه

 شود. باشند پرداخت می دانشگاهی مشغول به تحصیل می مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش

  :کمک هزینه دانشجویی  

شود که به مددجویان یا فرزندان آنها که در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل  اي اطالق می کمک هزینهبه 

  شود. باشند به اشکال مختلف (کمک هزینه ماهیانه، کمک هزینه شهریه) برابر مقررات پرداخت می می

  :(کمک مالی مستمر) حمایت مستمر  

صورت  زمند یا معلولین نیازمند با نظر کارشناسی و طبق ضوابط مربوطه بهکمکی که به صورت نقدي به خانوارهاي نیا

 شود.  ماهانه پرداخت می

  :توانمندسازي  

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

ي، روانی و سیاسی باشد که از طریق آن، افراد و توانمندسازي ممکن است یک فرایند اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد

گیري،  هاي خود را ابراز داشته و براي مشارکت فعال در روند تصمیم توانند نیازها و نگرانی هاي اجتماعی می گروه

راهکارهایی را مطرح و براي برآورده ساختن نیازهاي خود به اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی دست 

توانمندسازي فرایندي است هدفمند با رویکرد چند جانبه که ضمن تأکید بر کرامت انسانی افراد، به آنان در  بزنند،



  

  
 

156   

 
 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

نماید  ها و تأمین نیازهاي متعارف خویش کمک می ها، پذیرش مسوولیت راستاي قادرسازي و دستیابی به منابع و فرصت

  زندگی خود را ارتقاي دهد. ها و محیط خویش، کیفیت  تا با حفظ کنترل مبنی بر انتخاب

  :توانمندسازي اجتماع محور  

فرآیندي است مشتمل بر آگاه سازي اجتماعات به منظور شناخت از وضعیت موجود، حذف محدودیتها و موانع، 

ها براي بهبود  ها و تصمیم گیري هاي جوامع محلی در جهت مدیریت موثر آنان بر تالش گیري از منابع و ظرفیت بهره

  زندگی خودشان.شرایط 

  :(شبه خانواده) خانواده جایگزین  

سرپرست و بدسرپرست را پذیرا و نگهداري و پرورش  گردد که طبق وظایف قانونی کودکان بی به مرکزي اطالق می

عهده داشته و به دو گروه پسرانه و  ها را به خانواده و جامعه به آنان را فراهم نموده و زمینه انتقال موقت یا دائم آن

  گردد. بندي می دخترانه تقسیم

شوند و شامل خانه موقت  نامیده می» خانه«سرپرست تحت عنوان  روزي کودکان بی  منبعد مراکز نگهداري شبانه تبصره:

  باشد. خانه مستقل می –خانه تربیتی  –خانه کودکان و نوجوانان  –خانه نوزادان، نونهاالن و نوباوگان (شیر خوارگاه)  -

 سرپرست: روزي کودکان بی شبانه مرکز نگهداري  

صورت موقت (با حکم قضایی امین موقت) بر عهده  اي که سرپرستی از کودك تحت سرپرستی سازمان را به خانواده

  گیرد. می

 :خدمات حمایتی مددجویان 

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

 :حمایت مستمر  

صورت  صورت نقدي به خانوارهاي نیازمند با نظر کارشناسی و طبق ضوابط مربوطه به گردد که به به کمکی اطالق می

  شود. ماهیانه پرداخت می

 :حمایت غیرمستمر  

 شود. صورت نقدي، کاال یا خدمات  به خانوارهاي نیازمند بر حسب ضرورت ارائه می گردد که به به کمکی اطالق می 

 اعی: پرونده اجتم  

عبارت است از مجموعه مدارك و اطالعاتی در خصوص فرد و اعضاي خانوار وي که در مراکز ارائه خدمات نگهداري 

  گردد. می
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 دیده اجتماعی:  زنان آسیب  

اند، شرایط بازگشت به خانواده را ندارند و از زنان ویژه (تن  آن دسته از زنانی که از لحاظ اجتماعی به نوعی صدمه دیده

 فروش) مستثنی هستند.

 :تأمین یک وعده غذاي گرم در روستامهدها  

سال روستایی از طریق تأمین یک وعده غذاي گرم براي کودکان حاضر در روستامهدها  3-6بهبود وضع تغذیه کودکان 

اي  ههمزمان با پایش رشد کودکان، ارتقاي آگاهی کودکان، والدین و مدیران روستا مهد و اصالح عادت رفتار تغذی

 صورت گیرد.

 :کودك  

  شود. سال گفته می 18نامه حقوق کودك و سازمان یونیسف به هر فرد زیر  بر اساس ماده یک پیمان

 :مهد کودك  

گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی، یادگیري کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی  به مرکزي اطالق می

ماه تا قبل از  6ها و تجارب یادگیري متنوع براي یادگیري کودکان از سن  وردن فرصتباشد و با فراهم آ دار می را عهده

  سازد. سن ورود به دبستان تحقق این امر را میسر می

 :(روستا مهد) مهد کودك خصوصی روستایی  

یک مرکز آموزشی فرهنگی است در مناطق روستایی با حمایت شوراي اسالمی روستا که توسط بخش خصوصی اداره 

  نماید. سال ارائه خدمت می 6شود و به کودکان زیر  می

 :مهد کودك خودکفا  

ها و ادارات دولتی جهت ارائه خدمات منحصرا به  ها، نهادها، ارگان ها، سازمان مهد کودکی است که توسط وزارتخانه

  گردد. هاي ذیربط تأسیس می کودکان کارکنان اداره

 :مهد کودك دولتی  

پذیر در مجتمع  سازمان بهزیستی استان براي ارائه خدمات به کودکان اقشار نیازمند و آسیبمهد کودکی است که توسط 

  گردد. خدمات بهزیستی شهري و روستایی تأسیس می

  :حمایت اجتماعی  

هاي فردي و تقویت حمایت ادراك شده از سوي فرد زمینه توسعه  طی آن ضمن افزایش توانمنديفرایندي که 

  گردد. منظور ارتقاي عملکرد فردي و اجتماعی فراهم می ساختارهاي حمایتی به
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  :آموزش پیش از ازدواج  

هاي فردي و  هایی که با هدف توانمندسازي افراد در انتخاب صحیح همسر، پیشگیري از آسیب مجموعه آموزش

  اجتماعی اعضاي خانواده طراحی شده است.

  :آموزش زندگی خانوادگی  

به نیاز افراد به مواجهه با مشکالت زندگی مشترك و مدیریت درست در ارتباطات  هایی که در پاسخ مجموعه آموزش

 پذیري در سراسر عمر طراحی شده است. خانوادگی و آموزش

 هاي زندگی:  آموزش مهارت  

هاي زندگی با کفایت و موفقیت  سازند که با چالش هاي فردي و اجتماعی که افراد را قادر می اي از مهارت مجموعه

  شوند. مواجه

 هاي اجتماعی:  آسیب  

پذیري افراد  اي که مانع تطبیق گونه شوند به هاي اجتماعی (ناهنجاري) می عوامل اجتماعی (مثل فقر) که باعث نابسامانی

آسیب اجتماعی آن دسته از مسائل اجتماعی هستند که ناشی از   دهند. به عبارت دیگر، شده و میزان رنج را افزایش می

 شوند. هاي روانی و جسمانی اعضاي جامعه می ارهاي اجتماعی بوده و باعث آسیبساخت 1کژکارکرد

  :(آمبلیوپی) تنبلی چشم  

آمبلیوپی یا تنبلی چشم یک اختالل اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه است که پس از رفع هرگونه عیب انکساري 

  ماند. و ضایعه ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می

 کز مشاوره ژنتیک:مر  

مرکزي است که در آن خدمات مشاوره ژنتیک با حضور پزشک متخصص یا پزشک عمومی که دوره آموزشی مشاوره  

شود و در صورت نیاز به انجام آزمایشات تخصصی، مراجعین را  ژنتیک سازمان بهزیستی کشور را گذرانیده است ارائه می

هاي الزم و  دهد تا پس از آماده شدن جواب آزمایشات درخواستی، توصیه اع میهاي معتبر و مورد تأیید ارج به آزمایشگاه

  نهایی توسط مشاور ژنتیک مرکز به مراجعین ارائه گردد.

  :غربالگري  

آزمونی سریع و قابل پذیرش توسط فرد غربال شده که حساسیت و ویژگی تعریف شده مطلوب جهت تمایز گروه 

) سالم را دارا باشد یا جستجوي بیماري یا نقیصه در اشخاص به ظاهر سالم به وسیله (احتماالً) بیمار از گروه (احتماالً

  هاي دیگر. هاي عملی و سریع معاینه و یا روش  آزمون

                                                             
١ Dysfunction 
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  :پیشگیري در برنامه غربالگري شنوایی  

ماهنگی و ترغیب هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران عبارت است از ه در برنامه غربالگري، تشخیص و مداخله به

)، و یا در صورت لزوم مراجعه مجدد براي AABRوالدین براي مراجعه به مرحله دوم غربالگري (در صورت نیاز به 

TEOAE  ماهگی) و در سال  9ماهگی و قبل از  6و یا مراجعه نوزادان داراي عوامل خطر در سال اول دو بار (قبل از

ماهگی) همچنین مراجعه نوزادان ارجاع از مرحله غربال به مرحله  30ز ماهگی) و سال سوم (قبل ا 18دوم (قبل از 

  تشخیص و یا مرحله مداخله بر اساس دستورالعمل.

  :پیشگیري از اعتیاد  

شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی،  پیشگیري از اعتیاد به معناي پیشگیري اولیه از فرایند منجر به اعتیاد، 

معناي آن است که از تبدیل  عبارت دیگر پیشگیري از اعتیاد به وابستگی است. بهمصرف گاهگاهی، سوء مصرف و 

کنندگان  که گرایش به مصرف دارند و از تبدیل این افراد به مصرف اند به کسانی کسانی که هرگز مصرف نکرده

کنندگان و از تبدیل این  فکنندگان گاهگاهی، و از تبدیل این افراد به سوء مصر آزمایشی و از تبدیل این افراد به مصرف

  افراد به معتادان یا افراد وابسته به مواد جلوگیري شود.

  :مرکز مشاوره حضوري  

اجتماعی و یا ارتقاي سطح زندگی و توانمندي مراجعین،  -مرکزي است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روانی

  .کند اي و روانشناختی ارائه می به صورت حضوري، خدمات مشاوره

  :مرکز مشاوره تلفنی  

اجتماعی و یا ارتقاي سطح زندگی و توانمندي تماس  -مرکزي است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روانی

 کند. اي و روانشناختی ارائه می صورت تلفنی، خدمات مشاوره گیرندگان، به

 :مرکز درمان و بازتوانی سرپایی  

و غیر دارویی به معتادان خود معرف توسط تیم درمانگر متخصص  مرکزي است که در آن، خدمات درمانی دارویی

 شود. صورت سرپایی ارائه می به

  :گروه همیار سالمت روان  

گروهی است که با راهنمایی کارشناسان سازمان بهزیستی به صورت داوطلبانه براي بهبود وضعیت سالمت روان خود و 

ها شامل شناسایی و ارتباط با معتمدین محل، نیازسنجی و  ن فعالیتکند. ای دیگران در محل و یا شهر خود فعالیت می

هاي مرتبط با سالمت روان در  بندي نیازهاي محل، کمک به رفع مشکالت، بهبود روابط اجتماعی و سایر فعالیت اولویت

 محله و شهر است.
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 ١مرکز سرپناه شبانه :  

خانمان به منظور کاهش آسیب  داراي رفتار پرخطر و بی مرکزي است که در آن براي اسکان موقت و یا شبانه معتادان

 کند. فعالیت می

 ٢سیبمرکزگذري کاهش آ : 

 شود. مکانی است که درآن، به معتادان با رفتار پرخطر، خدمات کاهش آسیب ارائه می

  :تیم اجتماع محور پیشگیري از اعتیاد  

هاي کار و یا  هاي روستایی و شهري، محیط محله هاي کوچک محلی در افرادي که به صورت داوطلبانه در قالب گروه

نمایند و خود عضوي  هاي آموزشی اعم از مهدکودك، مدرسه و یا دانشگاه در زمینه پیشگیري از اعتیاد فعالیت می محیط

 باشند. ها می از این محیط

  :خدمات کاهش آسیب اعتیاد  

اجتماعی ناشی از اعتیاد به معتادانی که به  - آموزشی است که به منظور کاهش عوارض بهداشتی - خدمات بهداشتی

  شود. دهند، ارائه می د ادامه میمصرف موا

  :پایگاه سالمت اجتماعی  

 شود و فعالیت اجتماعی توسط نیروهاي داوطلب محلی اداره می - مکانی است که به منظور بهبود وضعیت سالمت روانی

 -سایی و جذب منابع محلی در زمینه ارتقاي سالمت روانیسازي و شنا رسانی، آگاه هاي عمده آن، آموزش، اطالع 

  اجتماعی است.

 ) مرکز اجتماع درمان مدارTC:(  

 روزي براي بازتوانی معتادانی که مایل هستند درمان شان را بعد از مرحله سم  مکانی است جهت اقامت روزانه و شبانه

  زدایی (ترك جسمی) ادامه دهند. 

  

  

  

  

  

  

                                                             
١ shelter 
٢ DIC 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  گزیده اطالعات:

شدگان   نفر را تحت پوشش خود قرارداده است. در این دوره تعداد بیمه 741076سازمان تأمین اجتماعی   1394سال در 

دهد.  درصد افزایش را نشان می 8/1نفر بوده، حدود  242915که  1393نفر است و نسبت به سال  247470اصلی 

نفر  29926که  1393ر است و نسبت به سال نف 32575برابر  1394همچنین تعداد مستمري بگیران اصلی در سال 

 درصد افزایش دارد. 8/8بوده، حدود 

 1.6به میزان  1393نسبت به سال  1394تعداد افراد تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان در سال 

  درصد افزایش داشته است. 06/6بگیران   درصد و تعداد مستمري 41/0شدگان   درصد، تعداد بیمه

باشد که  نفر می 237156شدگان در معرض خطر اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان،   تعداد بیمه 1394 در سال

اداره  از کار افتاده کلی ناشی از کارشدگان   درصد افزایش یافته است؛ همچنین تعداد بیمه 1.7، 1393نسبت به سال 

درصد  68/0 به میزان1393باشد که نسبت به سال  نفر می 294برابر  1394کل تأمین اجتماعی استان گلستان در سال 

  زایش یافته است.اف

کلینیک  دي 0درمانگاه عمومی و تخصصی ملکی و  7، بیمارستان ملکی 2حال حاضر داراي سازمان تأمین اجتماعی در 

  .ملکی است

به پزشکان و مراکز ) گلستان تحت پوشش درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان(کل مراجعات سرپایی  1394در سال 

باشد که نسبت به سال  نفر می 2408134در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان، پاراکلینیکی 

به پزشکان سایر بیمه ها و آزاد)  (تأمین اجتماعی،کل مراجعات سرپایی همچنین  درصد افزایش یافته است؛  4/5، 1393

باشد که نسبت  نفر می 2478499در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان، ی و مراکز پاراکلینیک

  درصد افزایش یافته است. 5.1، 1393به سال

باشند را  درصد از افراد جامعه می 51نفر که حدود  1245480تعداد  1394اداره کل بیمه سالمت استان گلستان در سال 

نفر آنها تحت  159885درصد کاهش یافته است و از این تعداد،  2/6، 1393ه سال تحت پوشش دارد که نسبت ب

 اند. قرار گرفتهسالمت پوشش بیمه همگانی 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

و  MSکل بیمه سالمت استان گلستان عبارتند از بیماران هموفیلی، تاالسمی،  اداره پوشش تحتخاص  بیماران

ن بیماران خاص را تحت پوشش قرار داده است که نسبت به نفر از ای 1521، 1394دیالیزي که این سازمان در سال 

  .باشد درصد افزایش داشته است و این افزایش نشانگر توجه ویژه به این بیماران می 2/8، 1393سال 

باشد،  به صندوق کارکنان دولت می درصد از درآمدهاي سازمان بیمه سالمت مربوط 8/92حدود ، 1394در سال  

روستاییان و پس از آن مربوط به درصد از مصارف آن مربوط به صندوق  6/43حدود  نیزهمچنین در همین سال 

باشد، در همین سال  درصد می 9/16درصد و بیمه همگانی سالمت ایرانیان با حدود  8/22 صندوق کارکنان دولت حدود

  درصد است. 78سهم مجموع کفایت منابع به مصارف 

درصد سهم  9/82باشد که  صندوق بازنشستگی مربوط به قشر بازنشسته میاکثریت حقوق بگیران در  1394در سال 

کاهش داشته است و کمترین  درصد 35/0دهد که نسبت به پایان سال قبل  بگیران را به خود اختصاص می  حقوق

د افزایش درص 7/0باشند که نسبت به پایان سال قبل  درصد سهم می 84/0افتاده با  کار حقوق بگیران مربوط به قشر از

  داشته است.

نفر  24593کار افتادگان و افراد متوفی  بگیران صندوق بازنشستگی کشوري شامل بازنشستگان، از  حقوق1394در سال 

  درصد افزایش یافته است. 2/4،  1393باشند که نسبت به سال می

متوسط نیافته است و  ، تغییري1393باشد که نسبت به سال  سال می 50، 1394میانگین سن بازنشستگی در سال 

رسیده  1394ریال در سال 12904000به  1393ریال در سال  11024000یانه به بازنشستگان از حقوق پرداختی ماه

  درصد افزایش داشته است. 17است که 

که این  1393وام پرداخت گردیده است که نسبت به سال  موظفین بازنشستگان ونفر از  4667، به تعداد 1394 در سال

، نیز 1393نسبت به سال  1394نفر بوده است، افزایش یافته است، همچنین میزان وام پرداختی در سال  4312تعداد 

  افزایش یافته است.

باشد که نسبت   ر میخانوا 38112، 1394تعداد خانوارهاي بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 

 126به  1393کارگزاري در سال  123ها از اشته است. همچنین تعداد کارگزاریدرصد افزایش د 04/6، 1393به سال 

هاي هدف  رسیده است که تعداد کارگزاري ها جهت خدمت رسانی و دسترسی مطلوب گروه 1394کارگزاري در سال 

  درصد افزایش یافته است. 4/2حدود 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

در استان گلستان برابر با  94ار بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال تعداد خانو

خانوار بوده است. همچنین تعداد کارگزاري هاي این  695نفر بوده و تعداد خانوار مستمري بگیر نیز برابر با  38112

  عدد بوده است. 126صندوق در استان 

باشد که نسبت به سال  نفر می 48387، 1394در سال  استان گلستانسازمان بهزیستی تعداد معلولین تحت پوشش 

به  و اجتماعی درصد افزایش یافته است و این امر بیانگر تالش سازمان در جهت ارائه خدمات توانبخشی 11.1، 1393

، تعداد 1394ت. در سال این گروه در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی و تأمین اجتماعی این قشر آسیب پذیر بوده اس

خانوار  473معلولین دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی و حمایتی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان 

تعداد بیماران روانی مزمن دریافت کننده کمک هزینه خدمات  ، تغییري نیافته است.1393باشد که نسبت به سال  می

باشد که نسبت به سال  خانوار می 158برابر  1394ستی کشور در سال توانبخشی حمایتی تحت پوشش سازمان بهزی

تعداد معلولین ضایعه نخاعی دریافت کننده کمک هزینه حق پرستاري تحت پوشش سازمان  ، تغییري نیافته است.1393

  .باشد نفر می 479معادل  1394 بهزیستی کشور در سال 

 277که تعداد این کودکان  1393اند که نسبت به سال  شده مهد پذیرش 8753کودك در  229، تعداد 1394در سال 

 17، کاهش 1393 درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد مهدهاي کودك نیز نسبت به سال 16کودك بوده است، 

 درصدي داشته است.

به سال  باشد که نسبت نفر می 131350، 1394هاي زندگی در سال   تعداد افراد آموزش دیده در طرح آموزش مهارت

درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد افراد آموزش دیده در طرح آموزش زندگی خانوادگی در سال  81.2، 1393

درصد افزایش یافته است. تعداد افراد آموزش دیده در طرح  74.7، 1393باشد که نسبت به سال  نفر می 36523، 1394

  درصد افزایش داشته است. 256.5، 1393نسبت به سال  1394آموزش پیش از ازدواج در سال 

که این  1393نفر ارائه خدمت نموده است که نسبت به سال  19311مرکز آسیب اجتماعی به  72، تعداد 1394در سال 

تغییري   1393درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد این مراکز نیز نسبت به سال  45نفر بوده است،  35472تعداد  

  نیافته است.

باشد که نسبت به  نفر می 144401، 1393ها در سال  گیرنده از مراکز خدمات پیشگیري از معلولیت  خدمتفراد اتعداد 

تحت پوشش درصد افزایش یافته است، همچنین تعداد افراد  6/9نفر بوده است، 158341که این تعداد  1394سال 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

رسیده است که  1394نفر در سال  32391به  1393نفر در سال  13810از  ها سازي پیشگیري از معلولیت برنامه آگاه

  درصد داشته است. 5/134افزایشی معادل 

مرکز مشاوره ژنتیک تحت پوشش سازمان بهزیستی به  6، 1394ها، در سال  در راستاي خدمات پیشگیري از معلولیت

درصد کاهش  6/42نفر بوده است،  2574، که این تعداد 1393نفر ارائه خدمت نموده است که نسبت به سال  1476

  ، تغییري نداشته است.1393داشته است، همچنین تعداد این مراکز نسبت به سال 

باشند که نسبت به سال  می تحت پوشش برنامه پیشگیري از اعتیادتیم  90نفر در قالب  226922 ، تعداد1394در سال 

هاي برنامه پیشگیري از  ایش یافته است، همچنین تعداد تیمدرصد افز 9/4نفر بوده است،  216240که این تعداد  1393

  درصد کاهش یافته است. 5/37تیم بوده است،  144که این تعداد  1393نسبت به سال  1394اعتیاد در سال 

توانبخشی   هاي  نفر ارائه خدمت نموده است که تعداد کلینیک 1832توانبخشی به   کلینیک 2، تعداد 1394در سال 

درصد  16 ها  گیرنده از این کلینیک د خدمتدرصد کاهش داشته، در حالی که تعداد افرا 4/0، 1393سال  نسبت به

  افزایش یافته است.

، 1394در سال استان کننده کمک هزینه تحصیلی تحت پوشش سازمان بهزیستی  آموزان معلول دریافت تعداد دانش

آموز بوده است، افزایش یافته است. همچنین تعداد  دانش 1850که  1393باشد که نسبت به سال   آموز می دانش 1955

رسیده  1394دانشجو در سال  301به  1393دانشجو در سال  303دانشجویان معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی از 

 1387، 1394در حوزه اجتماعی در سال دبستانی)   هاي نیازمند (با احتساب مقطع پیش آموزان خانواده تعداد دانش است.

  .یافته استافزایش بوده است  1657که این تعداد  1393باشد که نسبت به سال  آموز می دانش

 گلستانکننده کمک هزینه ایاب و ذهاب تحت پوشش سازمان بهزیستی   نفر معلول دریافت 504تعداد  1394سال  در

  است.ه است، افزایش چشمگیر یافته نفر بود 180که  1393باشد که نسبت به سال  می

باشد که نسبت به  خانواده می 291، 1394در سال  استانهاي توانمند شده تحت پوشش سازمان بهزیستی  تعداد خانواده

  انواده بوده است، کاهش داشته است.خ 354که  1393سال 

اشتغال در  501به  1393اشتغال ایجاد شده در سال  575از  استان تعداد اشتغال ایجاد شده توسط سازمان بهزیستی

  در این حوزه شاهد کاهش بوده ایم.رسیده است که  1394سال 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392- 94تعداد بیمه شدگان و مستمري بگیران اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  -6- 1

 سال
 مستمري بگیر  بیمه شده

 تحت پوشش
 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1392 641492  233976  407516  66081  27292  38789  707573 

1393  662715 242915 415098 71293 29926 41367 729306  

1394  665456 247470 417986 75620 32575 43045 741076  

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

  1392-94تعداد بیمه شدگان اصلی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب نوع بیمه:  -6- 2

 توافقی اجباري جمع  سال
بیمه 

 بیکاري
 اختیاري

حرف و مشاغل 

 آزاد
 بافندگان رانندگان

کارگران 

 ساختمانی
  *سایر

1392 233976  155292  7574  3404  5103  14342  16838  18226  13157  40  

1393  242915 162376 8271 3318 5939 15494 19931 14548 12496 542 

1394  247470 163549 8438 3892 5876 16342 11366 18986 18475 546 

  باشد. درآمد می شدگان صیادان، زنبورداران و کارفرماي صنفی کم سایر شامل: بیمه *

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

 

    1392-94تعداد پرونده مستمري بگیران اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب نوع مستمري:  -3-6

 جمع  سال

  

  بازنشسته

 

 از کار افتاده
 فوت شده

 جزئی ناشی از کار کلی غیر ناشی از کار کلی ناشی از کار جمع

1392 27292  15888  2361  282  1875  204  9043  

1393  29926 17514 2487 292 1984  211 9925 

1394  32575 19119 2580 294  2072 214 10876 

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94هاي قانونی کوتاه مدت بر حسب نوع کمک:  تعداد اسناد صادره بابت کمک -4-6

 جمع کل سال
کمک 

 ازدواج

کمک 

 بارداري

 غرامت دستمزد ایام بیماري

اروتز و 

  پروتز

  غرامت 

 نقص عضو

هزینه 

 سفر

هزینه کفن 

 جمع و دفن
ناشی از 

 کار

غیر ناشی 

 از کار

1392 24239  1024  3613  9057  727  8330  9245  44  650  606  

1393  25747 1134 4293 9723 525 9198 9433 13 412 739 

1394  28062  1372  4650  9914  575  9339  10850  21  480  775  

 مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  1392-94سازمان تأمین اجتماعی:  *تعداد بیمه شدگان در معرض خطر - 5-6

 شدگان در معرض خطر  بیمه سال

1392 225429 

1393  233116  

1394  237156  

بیمه شدگان در معرض خطر، شامل بیمه شدگان اجباري، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، توافقی، بافندگان، کارگران ساختمانی، صیادان،  *

  زنبورداران و کارفرماي صنفی کم درآمد می باشد. 

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  1392-94اجتماعی استان گلستان: تعداد مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین  -6-6

 دي کلینیک هاي عمومی و تخصصی درمانگاه بیمارستان سال

1392 2 6 0  

1393  2 7 0 

1394  2 7 0 

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی: (تحت پوشش درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان) به پزشکان و  کل مراجعین سرپایی -7-6

 کل مراجعین سرپایی سال

مراجعات سرپایی به  مراجعه سرپایی به پزشکان

 مراکز پاراکلینیکی 
 دندانپزشک متخصص عمومی جمع

1392 2120286 930635  691706  146142  92787  1189651  

1393  2283324 1004279  756789  151896  95594  1279045 

1394  2408134 1074110  798870  167941  107299  1334024 
  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  1392-94کل مراجعین سرپایی(تأمین اجتماعی، سایر بیمه ها و آزاد) به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی ملکی:  - 6- 8

 کل مراجعین سرپایی سال

مراجعات سرپایی به  سرپایی به پزشکانمراجعه 

 مراکز پاراکلینیکی 
 دندانپزشک متخصص عمومی جمع

1392 2213315  963273  716216  154268  92789  1250042  

1393  2356977 1032263 777985 158680 95598 1324714 

1394  2478499  1097557  815070  175188  107299  1380942 

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان   

  

  

  1392-94هاي ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  هاي آماري بیمارستان برخی از شاخص -6- 9

 درصد اشغال تخت تخت فعال سال
میزان مرگ  و میر 

 در هزار

 متوسط اقامت بیمار

 (روز)

 فاصله بازگردانی

 (ساعت)

 چرخش تخت 

 (نفر)

1392 245  78  12.8  2.5  17.5  110.2  

1393  245 81.1 13 2.4 14.07 117.7 

1394  245  81.3  12.7  2.5  13.8  119  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  1392-94هاي ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  تعداد جراحی بر حسب نوع عمل در بیمارستان -10-6

 جراحی کوچک جراحی متوسط جراحی بزرگ جمع سال

1392 15134  2584  3702  8848 

1393  14251 2817 3713 7721  

1394  13923  2721  4187  7015  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94استان گلستان: ها بر حسب نوع زایمان در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی  تعداد زایمان -11-6

 سزارین  زایمان طبیعی  جمع سال

1392 5592  3943  1649 

1393  4686 3217 1469  

1394  4449 3122 1327  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

 1392- 94گلستان برحسب نوع بیمه:  تعداد بیماران بستري شده در مراکز درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان استان - 6- 12

 آزاد  سایر بیمه ها تأمین اجتماعی جمع سال

1392 27604  23342  4020  242 

1393  28855 23209 5222 424  

1394  29031  24027  4757  247  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  1392-94درمانی ملکی اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: ها بر حسب نوع بیهوشی در مراکز  تعداد بیهوشی - 13-6

 بیهوشی موضعی بیهوشی اسپاینال بیهوشی عمومی جمع سال

1392 12093 10109 1776 208 

1393  11986  9879  1885  222  

1394  12201  10131  1757  313  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  1392-94طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: تعداد مراکز  -14-6

 مراکز بهداشتی درمانی دي کلینیک درمانگاه و پلی کلینیک بیمارستان سال

1392 21  34  0  14 

1393  23 35 0 14  

1394  24 38 0 14  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94مستقل طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: تعداد پزشکان و دندانپزشکان  -15-6

 سال
 دندانپزشک متخصص عمومی جمع

1392 682  257  330  95 

1393  660 250 318 92  

1394  671 255 316 100  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  1392-94قرارداد  اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: تعداد مراجعات سرپایی به پزشک مستقل طرف  -16-6

 سال
 دندانپزشک متخصص عمومی جمع

1392 1766599  719890  973880  72829 

1393  1731498 716296 943893 71309  

1394  1631683 700197 857286 74200  

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  1392-94پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان: تعداد مراکز  -6- 17

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

1392 313  177  45  20  2  4  8  1  46  7  

1393  308 165 48 21 3 4 11 1 47 8 

1394  472 222 92 51 4 8 11 2 67 15 

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  1392- 94هاي نسخ بستري رسیدگی و  پرداخت شده در مراکز درمانی طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:  تعداد و  هزینه - 18-6

 ها (ریال) میانگین هزینه (میلیون ریال) هزینه پرداخت شده تعداد سال

1392 53731 279671000 5205021 

1393  61719 524245000 8494062 

1394  66063 812073000 1229240 

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392- 94گلستان: هاي کل نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده درمراکزدرمانی طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان  تعداد و هزینه -19-6

 ها (ریال)  میانگین هزینه (میلیون ریال) هزینه پرداخت شده تعداد سال

1392 5870838 409133000 69689 

1393  5983574 654127000 109320 

1394  6161824 798489000 129586 

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

  

  

  

  

 1394اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان  بگیران اصلی و تبعی  تعداد بیمه شدگان و مستمري -20-6

 شهرستان و سال
  بگیران  مستمري شدگان بیمه

  تحت پوشش
  تبعی  اصلی  جمع    تبعی  اصلی  جمع  

1393 662715 242915 415098 71293 29926 41367 729306  

1394 665456 247470 417986 75620 32575 43045 741076  

 39965 3269 2272 5541 21636 12788 34424  آزادشهر

 44056 1276 859 2135 27032 14889 41921  آق قال

 27785 1590 1297 2887 15145 9753 24898  بندرگز

 53643 4613 3504 8117 28764 16762 45526  ترکمن

 27505 1164 790 1954 15563 9988 25551  رامیان

 61323 4964 3596 8560 34069 18694 52763  آبادکتولعلی 

 34857 1963 1656 3619 19102 12136 31238  کردکوي

 37717  969  596  1565  23557  12595  36152  کالله

 - - - - - - -  گالیکش

 259773 14895 12028 26923 143138 89712 232850  گرگان

 - - - - - - -  گمیشان

 112224 6362 4558 10920 65244 36060 101304  گنبد

 - - - - - - -  مراوه تپه

 42228 1980 1419 3399 24736 14093 38829  مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394و شهرستان: پایان   نوع بیمه  اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برحسب پوشش   تحت شدگان اصلی بیمه -21-6

 توافقی اجباري جمع  شهرستان و سال
بیمه 

 بیکاري
 اختیاري

حرف و مشاغل 

  آزاد
  بافندگان  رانندگان

کارگران 

  ساختمانی
  *سایر

1393 242915 162376 8271 3318 5939 15494 19931 14548 12496 542 

1394 247470 163549 8438 3892 5876 16342 11366 18986 18475 546 

 0 1858 917 400 793 226 295 380 7919 12788  آزادشهر

 27 600 1534 960 668 102 120 331 10547 14889  آق قال

 1 708 558 100 1042 90 164 88 7002 9753  بندرگز

 4 1506 2312 2015 1825 130 260 688 8022 16762  ترکمن

 0 973 247 660 743 59 220 14 7072 9988  رامیان

 4 1547 1706 285 1265 328 301 134 13124 18694  علی آبادکتول

 11 1094 1117 416 888 217 334 124 7935 12136  کردکوي

 11  1301  524  930  728  61  162  531  8347  12595  کالله

 - - - - - - - - - -  گالیکش

 313 4919 5474 1239 5318 3388 1391 5346 62324 89712  گرگان

 - - - - - - - - - -  گمیشان

 173 2588 3781 3748 2080 1045 492 507 21646 36060  گنبد

 - - - - - - - - - -  مراوه تپه

 2 1381 816 613 992 230 153 295 9611 14093  مینودشت

 باشد. درآمد می شدگان صیادان، زنبورداران و کارفرماي صنفی کم سایر شامل: بیمه  *

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان برحسب نوع مستمري و شهرستان: پایان  تعداد مستمري بگیران  -22-6

 بازنشسته  شهرستان و سال

 از کار افتاده
 فوت شده

  جمع   کلی غیر ناشی از کار  جزیی ناشی از کار  کلی ناشی از کار

1393 17514 292 211 1984  2487 9925 

1394 19119 294 214  2072 2580 10876 

 715 136 99 16 21 1421  آزادشهر

 315 112 73 12 27 432  آق قال

 1376 161 131 9 21 1967  بندرگز

 430 120 101 8 11 747  ترکمن

 210 57 44 8 5 523  رامیان

 1207 249 196 26 27 2140  علی آبادکتول

 470 183 162 5 16 1003  کردکوي

  220  51  31  8  12  325  کالله

 - - - - - -  گالیکش

 3773 1092 926 75 91 7163  گرگان

 - - - - - -  گمیشان

 1640 318 242 32 44 2600  گنبد

 - - - - - -  مراوه تپه

 520 101 67 15 19 798  مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 (دنباله) 1394اجتماعی استان گلستان برحسب نوع مستمري و شهرستان: پایان اداره کل تأمین  تعداد مستمري بگیران  -22-6

 بازمانده  شهرستان و سال
  *جمع اصلی

 ( نفر)

  **جمع اصلی

 (پرونده)

تبعی 

 بازنشسته

تبعی از 

 کار افتاده
 جمع تبعی 

  جمع اصلی و تبعی

  (نفر)  

1393 20889 29926 40890 26053 4350 30403 71293 

1394 22726 32575 44425 27012 4183 31195 75620 

 5541 2437 204 2233 3104 2272 1547  آزادشهر

 2135 846 203 643 1289 859 745  آق قال

 8117 3036 309 2727 5081 3504 2953  بندرگز

 2887 1173 199 974 1714 1297 847  ترکمن

 1954 888 97 791 1066 790 486  رامیان

 8560 3682 466 3216 4878 3596 2489  علی آبادکتول

 3619 1499 261 1238 2120 1656 934  کردکوي

  1565  591  94  497  974  596  598  کالله

 - - - - - - -  گالیکش

 26923 11354 1648 9706 15569 12028 7314  گرگان

 - - - - - - -  گمیشان

 10920 4357 536 3821 6563 4558 3645  گنبد

 - - - - - - -  مراوه تپه

 3399 1332 166 1166 2067 1419 1168  مینودشت

  جمع براساس نفر = بازنشسته + از کار افتاده + بازمانده                       * 

  شده جمع بر اساس پرونده = بازنشسته + از کار افتاده + فوت** 

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394 تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان داراي لیست بر حسب رده نفرات و شهرستان: پایانهاي فعال  کارگاه - 6- 23

 جمع شهرستان
پیمانکاري داراي 

  قرارداد فعال
  نفر 11-50  نفر 6-10  نفر 5  نفر 4  نفر 3  نفر 2  نفر 1

بیشتر از 

  نفر 50

 450 2278 2578 1407 2093 3725 8366 24702 929 46528  کل استان

 24 96 121 65 101 170 356 2088 59 3080 آزادشهر

 34 178 151 89 113 193 439 1569 53 2819 آق قال

 20 135 162 78 109 183 444 1406 41 2578 بندرگز

 13 103 80 58 89 202 576 1677 20 2818  ترکمن

 15 55 80 65 90 202 522 2029 33 3091 رامیان

 26 188 213 132 218 383 993 3038 91 5282 علی آبادکتول

 18 114 117 62 118 217 528 1511 34 2719 کردکوي

 17 102 148 71 138 258 683 1799 94 3310 کالله

 - - - - - - - - - - گالیکش

 204 833 964 496 677 1131 2302 5111 351 12069 گرگان

 - - - - - - - - - - گمیشان

 51 342 388 221 319 582 1148 2674 91 5816 گنبد

 - - - - - - - - - - مراوه تپه

 28 132 154 70 121 204 375 1800 62 2946 مینودشت

  مأخذ: اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394 تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان -24-6

 شهرستان و سال

  طرف قرارداددرمانی تعداد مراکز  ملکیتعداد مراکز درمانی 

  بیمارستان
هاي عمومی  درمانگاه

  و تخصصی
 بیمارستان کلینیک دي

درمانگاه و 

 کلینیک پلی
 کلینیک دي

مراکز بهداشتی 

 درمانی

1393  2 7 0 23 35 0 14 

1394  2 7 0 24 38 0 14 

 1 0 2 1 0 1 0 آزادشهر

 1 0 0 1 0 0 0 آق قال

 1 0 1 1 0 0 0 بندرگز

 1 0 0 1 0 1 0 ترکمن

 1 0 0 0 0 0 0 رامیان

 1 0 5 1 0 1 0 علی آبادکتول

 1 0 2 1 0 1 0 کردکوي

 1 0 1 1 0 0 0 کالله

 1 0 0 1 0 0 0 گالیکش

 1 0 26 9 0 2 1 گرگان

 1 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 1 0 1 6 0 1 1 گنبد

 1 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 1 0 0 1 0 0 0 مینودشت

  مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1394تعداد مراکز پاراکلینیکی مستقل طرف قرارداد اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان بر حسب شهرستان: پایان  -25-6

 سایر مراکز فیزیوتراپی شکن سنگ  دیالیز  اسکن  ام.آر.آي  رادیولوژي  آزمایشگاه داروخانه  جمع شهرستان و سال

1393  308 165 48  21  3  4  11  1  47  8  

1394  472 222 92 51 4 8 11 2 67 15 

 0 3 0 0 0 0 3 3 15 24 آزادشهر

 0 2 1 1 0 0 2 4 11 21 آق قال

 0 1 0 1 0 0 1 4 7 14 بندرگز

 0 6 0 1 0 0 1 4 12 24 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 رامیان

 0 4 0 1 1 0 2 6 14 28 علی آبادکتول

 0 5 0 1 0 0 3 4 11 24 کردکوي

 0 3 0 1 0 0 2 4 10 20 کالله

 0 1 0 0 0 0 0 2 4 7 گالیکش

 12 29 1 3 6 3 21 36 79 190 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 گمیشان

 3 11 0 2 1 1 15 20 37 90 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 مراوه تپه

 0 2 0 0 0 0 1 3 8 14 مینودشت

     مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

                1392-94: برحسب صندوقاداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد  بیمه شدگان  -26-6

 بیمه ایرانیان  بیمه همگانی سالمت یانیروستا خویش فرمایان سایراقشار کارکنان دولت جمع سال

1392  1232581  138026  46139  0  1007378  0  41038  

1393  1327961  136813  44606  0  989073  146348  11121  

1394  1245480  132579  43258  0  907642  159885  2116  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  1392-94 :اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد بیماران خاص  -6- 27

 و پیوند کلیه دیالیزي تاالسمی MS  هموفیلی جمع عنوان سال

1392 

  654  349  220  95  1318 جمع

  131  51  69  10  261 صندوق کارکنان دولت

  60  18  10  10  98 صندوق سایراقشار

  459  258  139  69  925  بیمه ایرانیان

  4  22  2  6  34 صندوق روستاییان

1393 

  699  343  263  100  1405 جمع

  143  51  84  11  289 کارکنان دولتصندوق 

  66  15  14  11  106 صندوق سایراقشار

  486  258  163  74  981  بیمه ایرانیان

  4  19  2  4  29 صندوق روستاییان

1394 

  778  354  285  104  1521 جمع

  154  48  95  11  308 صندوق کارکنان دولت

  78  14  14  11  117 صندوق سایراقشار

  376  226  143  58  803  بیمه ایرانیان

  170  66  33  24  293 صندوق روستاییان

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

                1392-94 :نسبت بر حسباداره کل بیمه سالمت استان گلستان  بیمه ایرانیانشدگان  تعداد بیمه -28-6

 تبعی اصلی جمع سال

1392  41038  19886  21152  

1393  11121  5507  5614  

1394  2116  2067  49  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

   1392-94 : نسبت بر حسباداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد بیمه شدگان کارکنان دولت  -29-6

 3تبعی 2تبعی 1تبعی اصلی جمع سال

1392  138026  43061  72275  7530  15160  

1393  136813  47720  70345  5683  13065  

1394  132579  47969  69139  4500  10971  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

     1392- 94  :زیرصندوق بر حسباداره کل بیمه سالمت استان گلستان بیمه شدگان کارکنان دولت  تعداد -30-6

 بازخریديکارکنان  مؤسسات خودکفا بازنشستگان شاغلین جمع سال

1392  138026  75775  55860  6391  0  

1393  136813  75790  55118  5905  0  

1394  132579  71892  54897  5790  0  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

                1392-94 : نسبت بر حسب اداره کل بیمه سالمت استان گلستان  شدگان صندوق سایر اقشار بیمه تعداد -31-6         

 3تبعی 2تبعی 1تبعی اصلی  جمع سال

1392  45952  14092  29020  2104  736  

1393  44606  13628  28126  2081  771  

1394  43258  13311  27209  1948  790  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

                1392-94  :نسبت بر حسباداره کل بیمه سالمت استان گلستان شدگان روستاییان  تعداد  بیمه -32-6

 2تبعی  1تبعی  اصلی جمع سال

1392  1007378  292647  700919  13812  

1393  989073  291512  675308  22253  

1394  907642  259246  631113  17283  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

                1392-94 :زیر صندوق حسببر اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد  بیمه شدگان روستاییان  -6- 33

 شهرهاي زیر بیست هزار نفر عشایر روستایی جمع سال

1392  1007378  883629  0  123749  

1393  989073  882302  0  106771  

1394  907642  829868  0  77774  

   مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  1392- 94 بر حسب نوع مؤسسه:اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  -34-6

  جمع  سال

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

  مطب پزشک 

  عمومی، خصوصی

مطب پزشک 

  متخصص خصوصی

مطب پزشک 

  خصوصیمتخصص  فوق

مطب دندانپزشک عمومی 

  خصوصی

مطب دندانپزشک 

  متخصص خصوصی

1392  1020  240  297  29  103  4  

1393  1002  235  281  25  100  4  

1394  1006  231  267  21  97  5  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  (دنباله)  1392- 94نوع مؤسسه:  گلستان بر حسبتعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان  - 6- 34

  سال
  بیمارستان   آزمایشگاه

  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی

1392  0  1  43  0  14  3  5  0  

1393  0  1  46  0  16  3  5  0  

1394  0  1  47  0  16  3  6  0  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  



  

  
 

180   

 
 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله)  1392- 94نوع مؤسسه:  تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب - 6- 34

  سال
  درمانگاه تخصصی  درمانگاه عمومی  

  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی

1392  0  7  21  1  1  0  0  0  

1393  2  7  21  1  0  0  0  0  

1394  2  8  26  1  0  0  0  0  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  (دنباله)  1392- 94نوع مؤسسه:  تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب - 6- 34

  سال
  بخشی توان  پرتو پزشکی

  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی  خیریه  خصوصی  غیر دانشگاهی  دانشگاهی

1392  0  0  23  0  0  1  47  0  

1393  0  0  25  0  0  1  46  0  

1394  0  0  26  0  0  1  53  0  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  (دنباله) 1392- 94نوع مؤسسه:  تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب - 6- 34

  سال

هاي  شبکه  مراکز جراحی محدود  داروخانه

بهداشتی 

  درمانی

مراکز 

شکن  سنگ

  دانشگاهی  خصوصی
غیر 

  دانشگاهی
  دانشگاهی  خیریه  خصوصی

غیر 

  دانشگاهی
  خیریه  خصوصی

1392  0  0  165  0  0  0  1  0  14  0  

1393  1  0  167  0  0  0  1  0  14  0  

1394  1  0  179  0  0  0  1  0  14  0  

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1392- 94تعداد مراجعات  به مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب نوع خدمت:  - 6- 35

  1394  1393 1392 خدمت

  5293385  4628875  4379468  جمع

  133695  118640  101292  بستري

  21389  15918  9118 بستري موقت

  1062370  935003  889110  پزشک عمومی

  1362763  1152183  1077941پزشک متخصص و 

  85995  90534  88551 دندانپزشک

  1899274  1711506  1620967  داروخانه

  343478  292143  280011  آزمایشگاه

  256369  189732  191371  پرتو پزشکی

  7959  7866  8755  توانبخشی

  114814  109229  108325دیالیز و خدمات بیماران 

  5279  6121  4027  سایر خدمات (سرپایی)

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 (میلیون ریال) 1392- 94: اداره کل بیمه سالمت استان گلستانهاي  میزان هزینه -36-6

  بیماران خاص  سایر اقشار  همگانی سالمت/ ایرانیانبیمه   روستاییان  کارکنان دولت  جمع  شرح  سال

1392  

  -  -  -  -  -  1035589  جمع

  81121  74849  127441  452580  261732  997723  درمانی

  -  -  -  -  -  37866  جاري

1393  

  -  -  -  -  -  1812862  جمع

  130220  129728  265085  841857  396947  1763837  درمانی

  -  -  -  -  -  49026  جاري

1394  

  -  -  -  -  -  2009966  جمع

  116749  152543  340066  877952  457772  1945082  درمانی

  -  -  -  -  -  64884  جاري

  باشد. فرمایان و ایرانیان می هاي درمان صندوق خویش مربوط به هزینه 1393و 1392هاي هزینه درمان در سال -1

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان

  

  

  

  

 

  میلیون ریال)( 1392-94هاي متفرقه:  گذاري و درآمد اي، وصول حق بیمه، سرمایه اي و ارائه خدمات بیمه از منابع بودجه درآمدهاي اداره کل بیمه سالمت استان گلستانمیزان  - 37-6

  جمع  سال
کارکنان 

  دولت

بیمه 

  ایرانیان

سایر 

  اقشار
  دو نهم  روستاییان

چاپ 

  دفترچه

بیماران 

  خاص

ارانه پذیر، ی اقشار آسیب

  دارو و بیمه همگانی

1392  275901  246391  13676  14356  0  13  1465  0  0  

1393  371299  351592  4901  11463  0  20  3323  0  0  

1394  383820  356063  228  24313  0  24  3192  0  0  

  باشد. میفرمایان و ایرانیان  مربوط به میزان درآمدهاي صندوق خویش 1392و  1391هاي  میزان درآمدها در سال* 

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394پایان : نوع صندوق و شهرستانبر حسب اداره کل بیمه سالمت استان گلستان تعداد بیمه شدگان  -38-6

 جمع شهرستان و سال
  صندوق

 کارکنان دولت 

  صندوق 

 سایر اقشار
 صندوق روستائیان

بیمه همگانی 

 سالمت

صندوق بیمه 

 ایرانیان

1393  1327961 136813 44606 989073 146348 11121 

1394  1245480  132579  43258  907642  159885  2116  

 44 7552 41333 3202 4999 57130 آزادشهر

 110 13501 85647 1871 6979 108108 آق قال

 32 1040 26780 1827 4092 33771 بندرگز

 41 13719 20460 1709 6445 42374 ترکمن

 18 30 68487 199 4992 73726 رامیان

 118 9814 66209 4682 6773 87596 علی آبادکتول

 52 7497 28936 2848 4958 44291 کردکوي

 55 7838 80268 1859 7470 97490 کالله

 43 10163 55908 0 3738 69852 گالیکش

 866 54411 116162 15757 49216 236412 گرگان

 0 84 51139 0 4694 55917 گمیشان

 687 28376 162382 5735 20980 218160 گنبد

 3 10 59079 0 2195 61287 مراوه تپه

 47 5850 44852 3569 5048 59366 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94: شهرستاناداره کل بیمه سالمت استان گلستان بر حسب تعداد مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد  - 39-6

  1394  1393  1392 شهرستان و سال

 1013 1002 1020 جمع

 31 33 34 آزادشهر

 45 49 50 آق قال

 19 21 21 بندرگز

 49 49 52 ترکمن

 18 18 18 رامیان

 55 61 65 علی آبادکتول

 39 34 35 کردکوي

 37 37 38 کالله

 22 22 20 گالیکش

 449 437 441 گرگان

  8 8 8 گمیشان

 213 206 211 گنبد

 5 5 5 مراوه تپه

 23 22 22 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94 هاي اصلی عملیات صندوق بازنشستگی کشوري: تعداد حقوق بگیران و شاغلین مشترك و شاخص -6- 40

 شرح
1392 1393 1394 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 82.90 20388 83.25 19645 81.79 18618 بازنشسته

 0.84 208 0.77 183 0.75 171 از کار افتاده

 16.25 3997 15.97 3769 17.45 3974 متوفی

 - 24593 - 23597 - 22763 تعداد حقوق بگیران

 - 26425 - 26022 - 26104 تعداد شاغلین 

 000/904/12 000/024/11 000/048/9 متوسط حقوق پرداختی ماهانه (ریال)

 000/637/19 000/681/16 000/914/10 متوسط حقوق و مزایاي مشمول وضع کسور (ریال)

 50 50 50 میانگین سن بازنشستگی (بازنشستگان سال)

  مأخذ: صندوق بازنشستگی استان گلستان

  

  

  

  (میلیارد ریال) 1392-94کسور و پرداخت حقوق صندوق بازنشستگی کشوري:  -41-6

 کمک دولت مازاد/کسري * حقوق پرداختی کسور دریافتی سال

1392 386 2385 1999 0 

1393 407 2977 2570 0 

1394 1399 3591 2192 0 

  باشد. مندي می رقم مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه شامل حقوق پرداختی و کمک هزینه عائله* 

  مأخذ: صندوق بازنشستگی استان گلستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

186   

 
 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94کشوري: کمک پرداختی به بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی-42-6

 1394 1393 1392 واحد شرح

 4 5 6 میلیون ریال میزان کمک 

 8 10 12 نفر کنندگان تعداد دریافت

  مأخذ: صندوق بازنشستگی استان گلستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  1392-94کشوري: پرداخت وام به بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی -43-6

 1394 1393 1392 واحد شرح

 93340 86240 20130 میلیارد ریال میزان وام

 4667 4312 1246 نفر کنندگان تعداد دریافت

  مأخذ: صندوق بازنشستگی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394پایان : بر حسب شهرستانبگیر صندوق بازنشستگی کشوري   مشترکان حقوق - 44-6

 بازنشستگان فوت شده شاغالن فوت شده از کار افتادگان بازنشستگان جمع شهرستان و سال

1393 23660 19645 183 1271 2561 

1394 24593 20388 208 1446 2551 

 35 52 3 592 682 آزادشهر

 72 68 7 792 939 آق قال

 93 51 17 828 989 بندرگز

 137 86 7 1080 1310 ترکمن

 26 58 12 500 596 رامیان

 109 71 6 902 1088 آبادکتولعلی 

 88 55 14 992 1149 کردکوي

 42 66 3 696 807 کالله

 14 28 0 280 322 گالیکش

 1318 526 103 8649 10596 گرگان

 76 50 4 741 871 گمیشان

 476 278 28 3575 4357 گنبد

 2 6 0 42 50 مراوه تپه

 63 51 4 719 837 مینودشت

  استان گلستانمأخذ: صندوق بازنشستگی 

  

  1392-94شده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر:  تعداد کارگزاري ها و خانوارهاي بیمه -6- 45

  روستاییان و عشایر استان گلستانمأخذ: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

  

 ها  تعداد کارگزاري تعداد خانوار بیمه شده سال

1391 32670 170 

1392 35940 123 

1393 38112 126 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394پایان  هاي صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر حسب شهرستان:  تعداد خانوارهاي بیمه شده و کارگزاري - 46-6

 شهرستان و سال

 خانوار بیمه شده
  خانوار 

  بگیر  مستمري
 ها  کارگزاي

 جمع
کشاورزان، روستاییان 

 و عشایر

  سرپرست خانوارزنان 

 (کمیته امداد) 

  زنان سرپرست خانوار

 (سازمان بهزیستی) 

1393 35948 30791 3437 1702 531 123 

1394 38112 33110  3448  1554  695  126  

 7 28 124 196 2004 2324 آزادشهر

 14 30 91 247 2502 2840 آق قال

 7 44 111 126 1537 1774 بندرگز

 4 26 89 48 497 634 ترکمن

 9 32 287 408 1763 2458 رامیان

 5 86 69 302 2876 3247 علی آبادکتول

 8 78 43 132 2685 2860 کردکوي

 9 3 179 336 903 1418 کالله

 7 7 9 2 1411 1422 گالیکش

 13 207 144 549 6428 7121 گرگان

 3 52 73 70 3688 3831 گمیشان

 27 77 140 311 4487 4938 گنبد

 6 13 16 214 1103 1333 تپهمراوه 

 7 8 178 504 1230 1912 مینودشت

  مأخذ: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94سازمان بهزیستی: معلولین تحت پوشش  -47-6

  1394  1393  1392 شرح

  48387  43550  38550 معلولین

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

 1392-94بر حسب نوع معلولیت:  سازمان بهزیستی تحت پوشش آموزي و کارگاهی  گیرنده از مراکز روزانه، حرفه ، سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمتمعلولینتعداد  -48-6

  جمع  سال

  مراکز روزانه

  حمایتی کارگاه  حرفه آموزي

ی
هن

ذ
  

ی
کت

حر
ی 

سم
ج

  

ن
زم

 م
ی

وان
ر

  

د
من

ال
س

  

م
ک

 
و 

نا 
بی

نا
بی

نا
  

م
ک

 
وا

شن
نا

و 
وا 

شن
  

د
ش

 ر
ذ

اف
ن

ع  
 بل

 و
ن

ها
د

ی  
اع

خ
ه ن

یع
ضا

  

1392  1422  476  132  100  297  0  66  30  0  33  238  50  

1393  1587  476  264  100  297  0  99  30  0  33  238  50  

1394  1617  476  264  100  297  0  99  60  0  33  238  50  

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  1392- 94بر حسب نوع معلولیت:   سازمان بهزیستیتحت پوشش آموزي و کارگاهی ارائه دهنده خدمات به معلولین و سالمندان  تعداد مراکز روزانه، حرفه - 6- 49

  جمع   سال

  مراکز روزانه

  حمایتی کارگاه  حرفه آموزي

ی
هن

ذ
  

ی
کت

حر
ی 

سم
ج

  

ن
زم

 م
ی

وان
ر

  

د
من

ال
س

  

م
ک

 
نا

بی
نا

و 
نا 

بی
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ک

 
وا

شن
نا

و 
وا 

شن
  

د
ش

 ر
ذ

اف
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ی  
اع

خ
ه ن

یع
ضا

  

ع
 بل

 و
ن

ها
د

  

1392  38  12  4  1  9  0  2  1  1  0  6  2  

1393  43  12  8  1  9  0  3  1  1  0  6  2  

1394  44  12  8  1  9  0  3  2  1  0  6  2  

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94سازمان بهزیستی بر حسب نوع معلولیت: تحت پوشش روزي و خدمات توانبخشی در منزل  گیرنده از مراکز شبانه ، سالمندان و بیماران روانی مزمن خدمتمعلولینتعداد  - 50-6

  سال
  سالمند  بیماران روانی مزمن  جسمی حرکتی  معلوالن ذهنی  جمع

  خدمت در منزل  روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي  شبانه  منزلخدمت در   روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي شبانه  منزلخدمت در   روزي  شبانه

1392  473  458  425  48  0  150  158  200  160  60  

1393  473  495  425  85  0  150  158  200  160  60  

1394  473  545  425  85  0  150  158  250  160  60  

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

  1392-94 :سازمان بهزیستی بر حسب نوع معلولیتتحت پوشش خدمات توانبخشی در منزل روزي و   مراکز شبانهتعداد   -51-6

  سال
  سالمند  بیماران روانی مزمن  جسمی حرکتی  معلوالن ذهنی  جمع 

  خدمت در منزل  روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي شبانه  خدمت در منزل  روزي شبانه

1392  15  13  9  4  0  3  3  4  3  2  

1393  14  13  9  4  0  3  3  4  2  2  

1394  14  14  9  4  0  3  3  5  2  2  

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

  1392-94سازمان بهزیستی:  CBRتعداد معلولین شناسایی شده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه  -52-6

  صوت و گفتار  اختالالت روانی   ذهنی  جسمی حرکتی  شنوایی   بینایی جمع سال

1392  9268 1378  1006  3775  1668  1314  127  

1393  11718 1923  1971  4682  2215  907  20  

1394  12504 1716  1739  4578  2551  1870  50  

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392- 94هاي توانبخشی حمایتی و خانوارهاي پشت نوبت تحت پوشش سازمان بهزیستی:  هزینه تعداد خانوارهاي دریافت کننده کمک - 6- 53

  1394  1393  1392 شرح

 کمک هزینه خدمات توانبخشی و حمایتی (مستمري)
  7073  6918  5495 کننده خانوار دریافت

  1633  0  0  خانوار پشت نوبت

 بیماران روانی مزمن کمک هزینه خدمات توانبخشی
  30  30  30 کننده خانوار دریافت

  0  0  0  خانوار پشت نوبت

 بیماران روانی مزمن در منزل کمک هزینه خدمات توانبخشی
  1005  1005  434 کننده خانوار دریافت

  0  0  0  خانوار پشت نوبت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

  

  1392-94دریافت کننده مستمري خدمات حمایتی خانوارهاي پشت نوبت تحت پوشش سازمان بهزیستی:  يمددجو  تعداد خانوارهاي  - 6- 54

  1394  1393  1392 شرح

 )یا مستمري خدمات حمایتی بگیر م (کمک مستمريیتحت پوشش دا
  3472  3247  3247 کننده خانوار دریافت

  335  264  250  خانوار پشت نوبت

  گلستانمأخذ: اداره کل بهزیستی استان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94 :سازمان بهزیستی خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعی -55-6

 شرح  1392  1393  1394

 مشاوره حضوري دولتی و دفاتراز مراکز   (مراجعین)خدمت گیرنده   0  0  0

 مشاوره حضوري غیردولتی و دفاتر از مراکز(مراجعین) خدمت گیرنده   13152  32702  31234

  *) دولتیمشاوره تلفنی( 1480 صداي مشاورخدمت گیرنده از مراکز   4712  10332  5021

  کد ده رقمی(صداي مشاور) غیردولتی خدمت گیرنده از مراکز مشاوره تلفنی  0  0  0

 مشاوره حضوري دولتیو دفاتر مراکز   0  0  0

 مشاوره حضوري غیردولتیو دفاتر مراکز   30  33  37

  دولتی) تلفنیمشاوره (1480صداي مشاورمراکز   1  1  1

 رقمی) 10(خطوط  غیردولتی) مشاوره تلفنی( صداي مشاورمراکز   0  0  0

 غیر دولتی هاي مددکاري اجتماعی کلینیک  13  14  13

  پرونده هاي واگذار شده به کلینیک هاي مددکاري اجتماعی  1951  1960  1961

  باشد. گیرندگان موفق و ناموفق (پشت خطی) می تماسشامل تعداد کل  1480 صداي مشاورخدمت گیرنده از مراکز * 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

   

  1392-94سازمان بهزیستی:  هاي  همیار زنان سرپرست خانوار گروه -56-6

  1394  1393  1392 شرح

  28  27  30  هاي همیار گروه

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان       

  

  

 1392- 94: سازمان بهزیستیو مراکز ارائه خدمات شبه خانواده   تعداد فرزندان تحت پوشش مراکز شبه خانواده - 57-6

 شرح  1392  1393 1394

 جمع 325 343 347

  دولتی  45  43  47 هاي بهزیستی  سرپرست تحت پوشش در خانه فرزندان بی

  غیر دولتی  280  300  300

  تحت پوشش در خانوادهسرپرست  فرزندان بی  245  260  280

  دولتی - هاي بهزیستی)  مراکز شبه خانواده (خانه 1 1 1

  غیر دولتی - هاي بهزیستی)  مراکز شبه خانواده (خانه 29 26 27

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94 :هاي سازمان بهزیستی کودکان و مهد کودكتعداد  -6- 58

 کودك کل مهدهاي شرح
 خودکفا خصوصی دولتی

  (روستا مهد) روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع

1392  
  0  1521094292  0  0  0  15220  شده  پذیرش

  0  101  178  279  0  0  0  279  مهدکودك

1393 
  0  1047393047  0  0  0  10439  شده  پذیرش

  0  98  179  277  0  0  0  277  مهدکودك

1394 
  0  8756372381  0  0  0  8753  شده  پذیرش

  0  69  160  229  0  0  0  229  مهدکودك

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

 1392-94مند از بیمه اجتماعی سازمان بهزیستی:  تعداد زنان و دختران روستایی، عشایري و شهري بهره -59-6

 1394 1393  1392 شرح

 1758 1373 1373 بیمه اجتماعیمند از   زنان و دختران روستایی و عشایري بهره

  1445  1472  1515  مند از بیمه اجتماعی بهره شهريزنان 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

 1392- 94تعداد قوطی شیر خشک اهدا شده به جامعه هدف توسط سازمان بهزیستی:  -60-6

 1394  1393 1392 شرح

  8400 14600 3500 تعداد سهمیه شیر خشک به قوطی

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94هاي اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی:   تعداد مراکز آسیب -61-6

  شرح  1392  1393  1394

  جمع  56  72  72

  یساماندهی کودکان خیابان  1  1  1

  دیده اجتماعی  بازپروري زنان و دختران آسیب  1  1  1

  خانه سالمت  1  1  1

  منظور کاهش طالق مداخله در بحران به  11  27  27

  اسکان موقت زنان (خانه امن)  0  0  0

 پایگاه خدمات اجتماعی  9  9  9

 برنامه اورژانس اجتماعی
 خط تلفن اورژانس اجتماعی  11  11  11

 خدمات سیار اورژانس اجتماعی (خودرو اورژانس اجتماعی)  11  11  11

  خانوادگی و اجتماعیهاي فردي،  مداخله در بحران  11  11  11

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

 1392-94هاي اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی:   تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیب -62-6

  شرح  1392  1393  1394

  جمع  32875  35472  19311

  یکودکان خیابان  31  33  40

  اجتماعیدیده  بازپروري زنان و دختران آسیب  8  7  12

  خانه سالمت  11  14  9

  منظور کاهش طالق مداخله در بحران به  6028  6222  6154

 )TSحمایت از مبتالیان به اختالالت هویت جنسی (  10  11  19

  1اسکان موقت زنان (خانه امن)  0  0  0

 پایگاه خدمات اجتماعی شناسایی شده  110  4051  4901

 برنامه اورژانس اجتماعی

 هاي مرتبط) خط تلفن اورژانس اجتماعی (تماس  1333  1642  1769

 ) ها خط تلفن اورژانس اجتماعی (کل تماس  3415  4056  3626

 خدمات سیار اورژانس اجتماعی  21126  18568  1751

  هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی مداخله در بحران  803  868  1030

  جداگانه مرکزي صورت به -2 بحران در مداخله مرکز در مستقر -1: باشد می صورت دو به امن خانه استقرار نحوه* 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1392-94سازمان بهزیستی:  هاي اجتماعی  برنامه هاي پیشگیري از آسیب -63-6

 شرح  1392  1393  1394

 هاي زندگی  افراد آموزش دیده در طرح آموزش مهارت  97880  72486  131350

 افراد آموزش دیده در طرح آموزش پیش از ازدواج  11952  8760  31234

 افراد آموزش دیده در طرح آموزش زندگی خانوادگی  12546  20902  36523

 گروه هاي همیار سالمت روان  16  23  22

 هاي سالمت اجتماعی پایگاه  13  13  14

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

  

 1392-94سازمان بهزیستی:  زیانکاهی اعتیادخدمات امور درمان و  -6- 64

  شرح
   افراد تحت پوشش  مراکز

1392  1393  1394  1392 1393 1394 

 5  4  4  4103 2933 4297 (DIC)مراکز گذري 

 1  1  2  86 68 86 (Shelter)سرپناه شبانه مراکز 

 TC(( 1  1  1  25 0 0(محور بازپروري اجتماعمراکز اقامتی بلند مدت یکساله (

 6279 8421 8477  60  60  60 سرپایی غیردولتی

 0 0 0  0  0  0 سرپایی دولتی

 0 0 0  0  0  0 یبستري غیردولت

 2328 2384 3590  4  4  4  *هاي سیار عملکرد یکساله تیم

  6042 4654 5312  26  26  28  مراکز اقامتی میان مدت

  باشد. به مرکز گذري و تیم سیار مستقل می هاي سیار تعداد مراکز شامل تیم سیار وابسته در عملکرد یکساله تیم* 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 1392-94کشور توسط سازمان بهزیستی:  برنامه پیشگیري از اعتیاد -65-6

 تیم محیط  افراد تحت پوشش
 شرح

1394 1393 1392 1394 1393 1392 1394 1393 1392 

226922 216240 185710 76 132 151 90 144 176 
کل جمعیت تحت پوشش برنامه 

 پیشگیري از اعتیاد

740 730 3160 3 2 2 3 2 2 
جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیري 

 از اعتیاد در محیط کار

6654 12004 22569 23 82 111 25 82 112 
جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیري 

 از اعتیاد در محیط آموزشی

65951 137630 124825 24 23 23 36 35 34 
جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیري 

 از اعتیاد در محیط شهري

153577 65876 35156 26 25 15 26 25 28 
جمعیت تحت پوشش برنامه پیشگیري 

 روستایی از اعتیاد در محیط

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان

  

  

  

  

  1392-94ي سازمان بهزیستی: ها  خدمات امور پیشگیري از معلولیت -6- 66

 1394  1393  1392 * شرح

 84708 88936 87468 پیشگیري از تنبلی چشم افراد خدمت گیرنده از طرح

 39766 39081 35262 غربالگري شنواییافراد خدمت گیرنده از مراکز 

  32391  13810  9163 ها سازي پیشگیري از معلولیت برنامه آگاهخدمت گیرنده از  افراد

  1476  2574  1290  مشاوره ژنتیکمراکز خدمت گیرنده از  افراد

  6  6  5 مشاوره ژنتیکمراکز 

  بینایی حذف و اطالعات در آیتم پیشگیري ار تنبلی چشم گنجانده شده است .  غربالگري آیتم دستگاه * 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394 پایان :بر حسب شهرستانافراد تحت پوشش سازمان بهزیستی  و خانوارها- 67-6

 مجموع افراد (نفر) حوزه توانبخشی (معلوالن) (نفر) حوزه اجتماعی (مددجویان) شهرستان 

 55885 45349 10536  کل استان

 2798 2184 614 آزادشهر

 4449 3980  469 آق قال

 3119 2064 1055 بندرگز

 2911 2321 590 ترکمن

 3496 2876 620 رامیان

 4430 3784 646 علی آبادکتول

 3105 2299 806 کردکوي

 3977 3214 763 کالله

 2024 1597 427 گالیکش

 10462 7700 2762 گرگان

 2313 2029 284 گمیشان

 8053 6965 1088 گنبد

 1269 1173 96 مراوه تپه

 2775 2459 316 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394 پایان :بر حسب شهرستانتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی  - 68-6

 شهرستان و سال

 ها خدمات پیشگیري از معلولیت  خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعی

 بینایی دستگاه غربالگري  شنوایی دستگاه غربالگري مشاوره ژنتیک  جمع مشاوره حضوري (مشاوره تلفنی) صداي مشاور جمع

1393  32 1 31 25 5 18  2 

1394  41 1 40 29 6 18  5 

 0 1 1 2 1 0 1 آزادشهر

 0 1 1 2 1 0 1 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 1 1 1 3 2 0 2 ترکمن

  1 1 0 2 1 0 1 رامیان

 0 1 0 1 3 0 3 علی آبادکتول

 0 1 0 1 1 0 1 کردکوي

 0 1 0 1 2 0 2 کالله

 0 1 0 1 1 0 1 گالیکش

 1 4 2 7 22 1 23 گرگان

 0 1 0 1 0 0 0 گمیشان

 1 3 1 5 5 0 5 گنبد

 1 1 0 2 0 0 0 مراوه تپه

 0 1 0 1 1 0 1 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله)  1394پایان :بر حسب شهرستانتعداد مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی  - 68-6

 شهرستان و سال
 هاي توانبخشی کلینیک

 ارتوپدي فنی شنوایی سنجی بینایی سنجی گفتار درمانی کار درمانی فیزیوتراپی جمع

1393  2 1 0 0 1 0 0 

1394  2 1 0 0 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 0 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 0 0 0 آبادکتولعلی 

 0 0 0 0 0 0 0 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 0 0 1 0 0 1 0 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 0 0 0 0 0 0 0 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0 0 0 0 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394پایان  :بر حسب شهرستانگیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی  تعداد افراد خدمت -69-6

 شهرستان و سال

  خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعی

 مراجعین به دفاتر و مراکز مشاوره حضوري * صداي مشاور (مشاوره تلفنی) جمع

1393  43034 10332 32702  

1394  36255 5021 31234 

 621 0 621 آزادشهر

 0 0 0 آق قال

 0 0 0 بندرگز

 381 0 381 ترکمن

 725 0 725 رامیان

 866 0 866 علی آبادکتول

 968 0 968 کردکوي

 1213 0 1213 کالله

 0 0 0 گالیکش

 18064 5021 23085 گرگان

 0 0 0 گمیشان

 7131 0 7131 گنبد

 0 0 0 مراوه تپه

 1265 0 1265 مینودشت

  باشد. و کد ده رقمی می 1480گیرندگان موفق  شامل تعداد کل تماس* 

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله)                1394: پایان بر حسب شهرستانگیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی  تعداد افراد خدمت -69-6

 شهرستان و سال

  ها از معلولیتخدمات پیشگیري 

 سالمندي مین سازي پیشگیري از معلولیت آگاه برنامه شنوایی غربالگريگیرندگان  خدمت پیشگیري از تنبلی چشم مشاوره ژنتیک جمع

1393  145376 2574 89911 39081 13810 0 0 

1394  158368 1476 84708 39766  32391 0 0 

 0 0 1455 935 3971 12 6373 آزادشهر

 0 0 1600 2323 7946 90 11959 آق قال

 0 0 2145 538 1037 0 3720 بندرگز

 0 0 1475 960 4526 115 7076 ترکمن

 0 0 250 720 5277 0 6247 رامیان

 0 0 1100 4692 6548 0 12340 علی آبادکتول

 0 0 800 843 1506 0 3149 کردکوي

 0 0 3122 2364 6920 0 12406 کالله

 0 0 500 716 1508 0 2724 گالیکش

 0 0 8513 9991 17829 921 37254 گرگان

 0 0 500 577 4123 0 5200 گمیشان

 0 0 8200 12144 16457 338 37139 گنبد

 0 0 663 1262 3396 0 5321 مراوه تپه

 0 0 2068 1701 3664 0 7433 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394: پایان بر حسب شهرستانگیرنده از مراکز ارائه دهنده خدمات سازمان بهزیستی  تعداد افراد خدمت -69-6

 شهرستان و سال

 هاي توانبخشی  کلینیک

 ارتوپدي فنی شنوایی سنجی بینایی سنجی گفتار درمانی کار درمانی فیزیوتراپی جمع

1393  1779 464 0 0 1315 0 0 

1394  1832 656 0 0 1176 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 آزادشهر

 0 0 0 0 0 0 0 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 0 0 0 0 0 0 0 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

 0 0 0 0 0 0 0 علی آبادکتول

 0 0 0 0 0 0 0 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 0 0 1176 0 0 656 1832 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 0 0 0 0 0 0 0 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 0 0 0 0 0 0 0 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

                1394 پایان :بر حسب شهرستانآموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی  تعداد دانش - 70-6

 شهرستان و سال

 حوزه اجتماعی حوزه توانبخشی

  معلول  آموزان دانش
 دانشجویان

  هاي نیازمند آموزان خانواده دانش

 دبستانی) (با احتساب مقطع پیش
 دانشجویان

  کننده کمک هزینه دریافت  افراد شناسایی شده

1393  2088 1850  303 1657 495 

1394  1955 1955  301 1387 405 

 31 166 17  156 156 آزادشهر

 19 47 6 159 159 آق قال

 18 42 18 63 63 بندرگز

 33 90 16 101 101 ترکمن

 34 227 12 44 44 رامیان

 12 57 24 210 210 علی آبادکتول

 16 58 16 86 86 کردکوي

 33 126 18 177 177 کالله

 13 72 9 151 151 گالیکش

 79 199 66 230 230 گرگان

 16 102 12 157 157 گمیشان

 75 132 44 238 238 گنبد

 2 16 12 57 57 مراوه تپه

 24 53 23 135 135 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 پایان :بر حسب شهرستانهاي رفاهی سازمان بهزیستی   کننده حمایت  دریافت و تعداد معلولین شناسایی شده -6- 71

 شهرستان و سال

 ذهاب و ایاب توانمند سازي افراد داراي آسیب نخاعی طرح دولتی هاي دانشگاه نخاعی ضایعه

 هزینه کمک کننده دریافت شده شناسایی هزینه کمک کننده دریافت شده شناسایی هزینه کمک کننده دریافت شده شناسایی پرستاري حق کننده دریافت جامع بانک

1393  479 329 15 11 0 0 19324 180 

1394 522 479 22 22 50 0 19414 504 

 24 1070 0 1 2 2 26 27 آزادشهر

 42 1717 0 7  2 1 35 38 آق قال

 24 888 0 0 0 0 10 11 بندرگز

 27 957 0 2 2 2 20 21 ترکمن

 30 1191 0 5 1 1 25 25 رامیان

 42 1527 0 5 0 0 29 30 علی آبادکتول

 42 817 0 1 1 1 24 27 کردکوي

 36 1467 0 3 2 2 23 28 کالله

 21 724 0 4 0 0 22 23 گالیکش

 84 2959 0 5 3 3 145 158 گرگان

 24 783 0 5 0 0 15 16 گمیشان

 78 3091 0 10 4 4 71 83 گنبد

 15 489 0 1 2 2 16 16 مراوه تپه

 24 1431 0 1 2 2 18 19 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394 پایان :بر حسب شهرستانهاي رفاهی سازمان بهزیستی   حمایتکننده  تعداد معلولین شناسایی شده دریافت -6- 71

 شهرستان و سال

PKU سازي مسکن و خودرو مناسب سنجش سطح توانمندي 

 شده شناسایی
 کننده دریافت

 هزینه کمک

 بررسی پرونده

 شده
 جمع مددکاران

   کمک کننده دریافت

 منزل سازي مناسب هزینه

 هزینه  کمک کننده دریافت

 خودرو سازي مناسب

1393  28 28 15000 30 40 35 5 

1394 31 31 0 0 19204 19111 93 

 4 1070 1074 0 0 2 2 آزادشهر

 7 1717 1724 0 0 1 1 آق قال

 3 888 891 0 0 2 2 بندرگز

 4 957 961 0 0 2 2 ترکمن

 4 1191 1195 0 0 2 2 رامیان

 6 1527 1533 0 0 2 2 علی آبادکتول

 4 817 821 0 0 2 2 کردکوي

 7 1467 1474 0 0 2 2 کالله

 4 724 728 0 0 1 1 گالیکش

 11 2959 2970 0 0 9 9 گرگان

 4 783 787 0 0 3 3 گمیشان

 11 3091 3102 0 0 0 0 گنبد

 18 489 507 0 0 1 1 مراوه تپه

 6 1431 1437 0 0 2 2 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

    1394 :بر حسب شهرستانهاي توانمند شده (حوزه اجتماعی) تحت پوشش سازمان بهزیستی  تعداد خانواده -6- 72

 جمع شهرستان و سال

1393  354 

1394 291 

 11 آزادشهر

 14 آق قال

 18 بندرگز

 22 ترکمن

 26 رامیان

 6 علی آبادکتول

 17 کردکوي

 20 کالله

 13 گالیکش

 55 گرگان

 14 گمیشان

 48 گنبد

 1 مراوه تپه

 26 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394: پایانبر حسب شهرستانمددجویان سازمان بهزیستی  و معلولین مسکن مینأت نهضت طرح اجراي عملکرد -73-6

 شده واگذار مسکونی واحدهاي احداث دست در مسکونی واحدهاي شهرستان و سال

1393  392 357 

1394 238 133 

 5 16 آزادشهر

 9 6 آق قال

 8 4 بندرگز

 14 13 ترکمن

 9 10 رامیان

 24 13 علی آبادکتول

 0 10 کردکوي

 11 3 کالله

 2 4 گالیکش

 22 80 گرگان

 4 4 گمیشان

 10 28 گنبد

 3 4 مراوه تپه

 12 43 مینودشت

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

    1394 هاي ایجاد شده و شهرستان: پایان  تعداد اشتغال ایجاد شده توسط سازمان بهزیستی بر حسب روش -74-6

  پرداخت تسهیالت  اجراي طرح

 خودیار  شهرستان و سال  جمع

 زنان

  مراقبین خانگی

 (توانبخشی مبتنی بر خانواده) 

خودیار 

 معلوالن

مشاغل 

 خانگی

  کسب و کار خرد

 )93قانون بودجه  17تبصره  "د"بنداشتغالی، (خود 

از محل منابع 

 داخلی بانک

  وجوه 

 شده اداره

0 0 0 0 213 0 20 575 1393  

0 280 31 0 457 17 21 501 1394 

 آزادشهر  35 0 0 35 0 0 0 0

 آق قال 28 0 0 28 0 1 0 0

 بندرگز 30 0 0 30 0 2 0 0

 ترکمن 27 0 0 27 0 0 0 0

 رامیان 45 0 0 45 0 1 0 0

 علی آبادکتول 27 0 0 27 0 2 70 0

 کردکوي 24 0 0 24 0 6 0 0

 کالله 28 0 0 28 0 4 0 0

 گالیکش 11 0 0 11 0 3 0 0

 گرگان 62 12 10 40 0 0 140 0

 گمیشان 56 0 0 56 0 2 0 0

 گنبد 76 9 7 54 0 1 70 0

 مراوه تپه 28 0 0 28 0 1 0 0

 مینودشت 24 0 0 24 0 8 0 0

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394و شهرستان: پایانهاي ایجاد شده   تعداد اشتغال ایجاد شده توسط سازمان بهزیستی بر حسب روش -74-6

  برخورداري معلوالن

% استخدامی 3از سهیمه 
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  پرداخت مشوق  اجراي الگو
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فرما بصورت  بیمه سهم خویش

  مستقل و بدون دریافت تسهیالت
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0 0 0 0  0 7 0 14 9 1393  

3 1 0 15  0 223 85 301 209 1394 

 آزادشهر  15  12  6 18 0 0 0 0 0

 آق قال 6 11 3 30 0 0 0 0 0

 بندرگز 9 16 3 22 0 3 0 0 0

 ترکمن 15 28 6 8 0 0 0 0 0

 رامیان 18 18 14 12 0 0 0 0 0

 علی آبادکتول 20 10 6 15 0 0 0 0 0

 کردکوي 13 3 3 8 0 8 0 0 0

 کالله 5 18 2 19 0 0 0 0 0

 گالیکش 6 2 5 20 0 0 0 0 0

 گرگان 68 38 13 11 0 0 0 1 0

 گمیشان 10 33 5 16 0 4 0 0 0

 گنبد 12 90 13 12 0 0 0 0 3

 مراوه تپه 0  0 0 20 0 0 0 0 0

 مینودشت 12 22  6 12 0 0 0 0 0

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (دنباله) 1394پایان: و شهرستانهاي ایجاد شده  تعداد اشتغال ایجاد شده توسط سازمان بهزیستی بر حسب روش -74-6
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  شهرستان و سال

  کل استان - -  28 114 - 32 -

 آزادشهر - - 2 5 - - -

 آق قال - - 1 - - - -

 بندرگز - - 2 7 - - -

 ترکمن - - 6 - - 1 -

 رامیان - - 1 3 - - -

 علی آبادکتول - - 2 10 - 3 -

 کردکوي - - 1 16 - 5 -

 کالله - - 3 14 - 6 -

 گالیکش - - - - - - -

 گرگان - - - 35 - 1 -

 گمیشان - - 5 6 - 8 -

 گنبد - - 4 13 - 8 -

 مراوه تپه - - - - - - -

 مینودشت - - 1 5 - - -

  مأخذ: اداره کل بهزیستی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب شهرستان: پایان  - 75-6

 شهرستان و سال
  مددجویان در نوبت حمایت  مددجویان موردي   کل مورد حمایت

 نفر خانوار نفر خانوار نفر خانوار

1393  55084  103933 15618 34915 356 945 

1394 58184 105908 0 0 1971 6970 

 0 0 0 0 7306 3994 آزادشهر

 0 0 0 0 7112 3744 آق قال

 0 0 0 0 2629 1620 بندرگز

 548 137 0 0 3322 1644 ترکمن

 0 0 0 0 7738 4149 رامیان

 4735 1257 0 0 11014 6103 علی آبادکتول

 1427 449 0 0 7662 4186 کردکوي

 78 34 0 0 7488 4004 کالله

 0 0 0 0 4799 2693 گالیکش

 0 0 0 0 15450 9259 گرگان

 60 26 0 0 2907 1546 گمیشان

 122 68 0 0 18223 9979 گنبد

 0 0 0 0 4338 2073 مراوه تپه

 0 0 0 0 5920 3190 مینودشت

  استان گلستان کمیته امداد امام خمینی(ره)مأخذ: 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (خانوار) 1394مورد حمایت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب وضعیت جسمی و شهرستان: پایان  تعداد سالمندان سرپرست خانوار - 6- 76

 بیمار جسمی بیمار روانی از کار افتاده معلول سالم  جمع  شهرستان و سال

1393  103933  65854  339 32702 115 4923  

1394 105908 70557 263 30004 71 5013 

 304 4 2418 12 4568 7306 آزادشهر

 291 25 1850 28 4918 7112 آق قال

 74 0 1302 8 1245 2629 بندرگز

 289 4 725 11  2293 3322 ترکمن

 350 5 2703 24 4656 7738 رامیان

 535 12 2685 38 7744 11014 علی آبادکتول

 835 6 3367 27 3427 7662 کردکوي

 275 2 2855 12 4344 7488 کالله

 198 0 1110 0 3491 4799 گالیکش

 1048 6 3797 42 10557 15450 گرگان

 62 5 1144 9 1687 2907 گمیشان

 355 0 2456 18 15394 18223 گنبد

 305 0 869 14 3150 4338 مراوه تپه

 92 2 2723 20 3083 5920 مینودشت

  استان گلستان مأخذ: کمیته امداد امام خمینی(ره)
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94آموزان و دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب جنس و شهرستان: سال تحصیلی  تعداد دانش - 6- 77

  استان 
 دانشجویان  آموزان دانش

  پسر  دختر  جمع  پسر  دختر جمع

1393  8288 4216  4072  1871  1262  609  

1394 9204 4596 4608 1665 1112 553 

 36 24 60 315 336 651 آزادشهر

 5 15 20 324 353 677 آق قال

 8 32 40 113 125 238 بندرگز

 20 44 64 170 162 332 ترکمن

  12  24 36  483  475 958 رامیان

 60 73 133 589 581 1170 علی آبادکتول

 35 32 67 306 326 632 کردکوي

 23 40 63 395 334 729 کالله

 14 39 53 244 243 487 گالیکش

 231 489 720 607 626 1233 گرگان

 4 1 5 158 124 282 گمیشان

 96 262 358 455 504 959 گنبد

 5 21 26 278 234 512 مراوه تپه

 4 16 20 171 173 344 مینودشت

  استان گلستان مأخذ: کمیته امداد امام خمینی(ره)
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بر حسب جنس، نوع بیمه و شهرستان: پایان  -78-6

  جمع  شهرستان و سال
 نوع بیمه   جنس

 تبعی اصلی زن مرد

1393  26951 7785  19166 13322  13629  

1394 24888 7625 17263 13360  11528 

 824 983 1336 471 1807 آزادشهر

 819 847 1202 464 1666 آق قال

 0 0 0 0 0 بندرگز

 854 850 1284 420 1704 ترکمن

 0 0 0 0 0 رامیان

 1011 1237 1523 725 2248 علی آبادکتول

 1335 1557 1964 928 2892 کردکوي

 720 891 1186  425 1611 کالله

 0 0 0 0 0 گالیکش

 4044 2480 4331 2193 6524 گرگان

 0 174 100 74 174 گمیشان

 1372 3678 3501 1549 5050 گنبد

 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 549 663 836 376 1212 مینودشت

  استان گلستان مأخذ: کمیته امداد امام خمینی(ره)
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394امام خمینی (ره) بر حسب شهرستان: پایان کمیته امداد طرف قرارداد درمانی و دندان پزشکان مراکز پزشکان،   تعداد- 6- 79

  جمع شهرستان و سال
پزشک 

 عمومی

پزشک 

 متخصص
 داروخانه درمانگاه بیمارستان

مراکز خدمات 

 تشخیصی
 سایر مراکز دندانپزشکی

1393  254 26 86 16 6 56 43 10 11 

1394 408  46  113  33  16  97  49  13  41  

 2 0 1 2 0 1 1 2 9 آزادشهر

 0 0 1 2 0 1 0 2 6 آق قال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بندرگز

 1 1 2 4 1 1 2 3 15 ترکمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رامیان

 1 0 2 4 1 1 4 2 15 تولعلی آبادک

 1 1 0 6 3 1 2 2 16 کردکوي

 2 1 4 5 0 1 0 2 15 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 29 8 33 60 9 20 82 26 267 گرگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 3 1 6 11 2 6 22 5 56 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 2 1 0 3 0 1 0 2 9 مینودشت

  استان گلستان (ره) ته امداد امام خمینیمأخذ: کمی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  ���م��ل 

  بازار �و�ی و ما�ی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

ارائه  و گردآوري کشور، اقتصادي گران تحلیل و گذاران سیاست براي مالی و پولی آمارهاي اهمیت و نقش به توجه با

 به تعداد و میزان تسهیالت اعطا شده به متقاضیان توسط مربوط در این فصل اطالعات .رسد می نظر به  ضروريآنها 

امید، تعداد و میزان ضمانت  بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی رفاه کارگران، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک

ی هاي اقتصادي زودبازده و مشاغل خانگي تعاون، اطالعات مربوط به بنگاه گذار هاي صندوق ضمانت سرمایهنامه 

  شود. ارائه می

  

  تعاریف و مفاهیم:

 اقتصادي زودبازده:  بنگاه  

  ماه تاسیس و بهره برداري گردد. 24بنگاه اقتصادي که حداکثر ظرف مدت 

 هاي معرفی شده به بانک:  طرح  

گروه تخصصی اشتغال جهت بررسی توجیه فنی و هایی که پس از بررسی اولیه در دستگاه اجرایی و تأیید کار طرح

  گردند. اقتصادي به بانک معرفی می

 :اشتغال جدید پیش بینی شده  

  گردد تا ایجاد شود. تعداد اشتغالی که پس از بهره برداري شدن طرح، پیش بینی می

 هاي تأیید شده:  طرح  

  هایی که در بانک عامل از نظر توجیه فنی و اقتصادي بررسی و تأیید شده اند.  طرح

 هاي قرارداد منعقد شده:  طرح  

هایی که پس از تأیید بانک عامل و کارگروه تخصصی اشتغال جهت دریافت تسهیالت با بانک عقد قرارداد  طرح

  اند. نموده

 هاي بهره برداري شده:  طرح  

  باشد. هایی که پس از پایان مراحل ساخت آماده بهره برداري می  طرح

 :مشاغل یا کسب و کار خانگی  

سط عضو یا اعضا خانواده در فضاي مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون هایی است که تو  آن دسته از فعالیت

و منجر به تولید خدمت و یا کاالي قابل  گیرد  اي مسکونی همجوار شکل میه مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحد

هاي ذیل   ورتکار مذکور براي کسب منافع به ص یط مسکونی می گردد. شاغلین کسب وعرضه به بازار خارج از مح

  :می نمایند فعالیت
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 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 هاي باال دستی تامین  یا مشارکت با بنگاه اتحادیه و انجام فعالیت به صورت تعاونی

  .اي محصول آنان در بازار، ترجیحا به صورت کسب و کار خوشه

  :(مضمون عنه) متقاضی ضمانت نامه  

  عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست عملیات مربوط به صدور ضمانت نامه را نماید.

 :(مضمون له) ذي نفع ضمانت نامه  

ی که طرف قرار داد یا توافق با متقاضی بوده، ضمانت نامه، به نفع وي صادر عبارت است از شخص حقوقی یا حقیق

  شود. می

 :عقد ضمان  

عبارت است از عقدي که به موجب آن شخصی (ضامن)، مالی یا تعهدي را که بر ذمه دیگري (مضمون عنه یا مدویون 

  له)، برعهده گیرد.  (مضمون اصلی) است را در برابر طرف دیگر

 :ضمانت نامه  

عبارت است از سندي از نوع عقد ضمان که به موجب آن، ضامن در برابر ذي نفع ضمانت نامه متعهد می گردد تا در 

صورت عدم ایفاي تعهدات متقاضی در برابر ذي نفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه (وجه الضمان) به درخواست ذي نفع 

  به وي پرداخت گردد.

 :مؤسسه اعتباري  

هاي غیر دیداري، اخذ تسهیالت و سایر ابزارهاي مالی به تجهیز  اي که از طریق جذب سپردهعبارت است از مؤسسه 

منابع مبادرت نموده، این منابع را به اعطاي تسهیالت اعتباري اختصاص داده یا به هر نحو دیگري به تشخیص بانک 

  شود. می ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی مرکزي جمهوري اسالمی 

 :(مبلغ ضمانت نامه) وجه الضمان  

  گیرد. نفع ضمانت نامه بر عهده می عبارت است از مبلغ مندرج در ضمانت نامه و میزان تعهدي که ضامن در برابر ذي

 :مدت اعتبار ضمانت نامه  

 عبارت است از فاصله زمانی بین زمان صدور تا روز پایان مدت اعتبار قید شده در ضمانت نامه.

  

  



  

  
 

219   

 
 

 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 گزیده اطالعات:

طرح بیشترین و  6شهرستان گرگان با  .باشد  مورد می 20، 1394بازده انعقاد قرارداد شده در سال  هاي زود  تعداد طرح

قرار داد شده بازده انعقاد  گونه طرح زودکالله هیچ مراوه تپه و رامیان، گالیکش،علی آباد، بندر ترکمن، شهرستان هاي 

باشد که از این   نفر می 1522 ، تقریبا1394ًهاي زودبازده در سال   پیش بینی شده در طرح جدیداند. اشتغال  نداشته

مورد به ترتیب بیشترین و کمترین اشتغال  مورد و شهرستان گالیکش با صفر 381میزان شهرستان گرگان با حدود 

 452، 1394تقاضیان در سال جدید پیش بینی شده را به خود اختصاص داده اند. همچنین مبالغ پرداخت شده به م

  میلیون ریال بوده است.

 282که  است پیش بینی شدهمورد  50، 1394 در سال در استان گلستانتعهد اشتغال از اجراي قانون مشاغل خانگی 

به بانک معرفی شده اند. سهم تسهیالت مصوب از محل اجراي طرح مشاغل خانگی در سال  ي اشتغالهامورد از طرح

  باشد.  میلیارد ریال آن تسهیالت پرداختی می 5 میلیارد ریال بوده است که تقریباً 71، استاندر  1394
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  1394: تعداد طرح هاي انعقاد قرار داد شده بر حسب شهرستان: 1-7
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  

  

  

تسهیالت به میزان مورد  2956تعداد  1394در سال  ،استان بانک توسعه تعاون ا توجه به اطالعات ارائه شده توسطب

تعداد بیشترین انجام شده مشاهده گردید بررسی ها قرار گرفته است. با میلیون ریال در اختیار تعاونی  641000

شهرستان هاي گالیکش و مراوه تپه بوده است. از  شهرستان گرگان و کمترین آن در تسهیالت اعطایی توسط بانک در

  طرفی بیشترین مبلغ تسهیالت اعطایی در شهرستان گرگان پرداخت شده است. 
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1394:  وضعیت تسهیالت در اجراي قانون مشاغل خانگی بر حسب استان: 3-7
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    1394:  وضعیت اشتغال در اجراي قانون مشاغل خانگی بر حسب استان: 2-7
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  

  

  

، تعداد ضمانت 1394سال ، دراستان گلستان توجه به اطالعات ارائه شده توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاونبا 

بوده ریال  یونمیل 36500حدود هاي صادره در کل استان  نامه  مورد و مبلغ ضمانت 3نامه هاي صادره در کل استان 

بوده  24000به مبلغ  کاووسهاي گنبد ط به شهرستان هاي صادره به ترتیب مربو  نامه بیشترین مبلغ ضمانت. است

  .است
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1394:مبلغ تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب استان : 4-7
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1394:تعداد تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب استان : 5-7

 میلیون ریال
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  

میلیون ریال در سال  3331مورد تسهیالت به میزان  10897ه شده توسط بانک رفاه کارگران، تعداد با توجه به آمار ارائ

تعداد است و کمترین   ه پرداخت شده است، که شهر گرگان بیشترین مورد تسهیالت را به خود اختصاص داد 1394

  مراوه تپه و رامیان تعلق گرفته است.  تسهیالت نیز به گمیشان،

 1361تعداد  1394عملکرد اعطاي تسهیالت پرداختی صندوق کارآفرینی امید نیز گویاي آن می باشد که در سال   

مورد،  300ستان گرگان با  میلیون ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است که شهر 321.3مورد به میزان 

صفر بیشترین تعداد پرداختی را به خود اختصاص داده اند و کمترین میزان تسهیالت به شهرستان گالیکش با تعداد 

  مورد تعلق دارد.
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  1394: میزان ضمانت نامه هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون بر حسب استان: 6-7
میلیون ریال
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 (میلیارد ریال) 1394: شهرستانبازده برحسب  هاي اقتصادي زود عملکرد آئین نامه گسترش بنگاه -7-7

  استان و سال
هاي   تعداد طرح

  شده به بانک معرفی

اشتغال جدید  

  بینی شده پیش

  مورد نیاز  تسهیالت

  بینی شده پیش

هاي تایید   طرح تعداد

  شده در بانک

  هاي  اشتغال جدید طرح

  تایید شده در بانک 

  هاي  تسهیالت مصوب طرح

  تایید شده در بانک 

1393  54  1267 520 28  538  114 

1394  83 1522 1388 41 1113 657 

 25 37 2 185 83 9 آزادشهر

 43 48 3 53 59 4 آق قال

 85 247 3  145 277 4 بندرگز

 28 19 1 43 39 2  ترکمن

 5 12 1 75 81 4 رامیان

 0 0 0 2 4 1 علی آبادکتول

 172 179 9  192 198 10 کردکوي

 0 0 0 25 2 1 کالله

 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 162 335  13 178 381 24 گرگان

 5 33 1 110 91 4 گمیشان

 62 178 5 215 217 12 گنبد

 0 0 0 2 10 1 مراوه تپه

 70 25 3 163 80 7 مینودشت

  مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 (دنباله) (میلیارد ریال) 1394:شهرستانهاي اقتصادي زودبازده  بر حسب   عملکرد آئین نامه گسترش بنگاه -7-7

  استان و سال
انعقاد هاي  طرح  تعداد

  قرارداد شده

قراردادهاي  مبلغ

  منعقد شده

هاي قرارداد   در طرح  اشتغال

  منعقد شده

مبلغ پرداخت شده به 

  متقاضیان

  هاي  تعداد طرح

  برداري شده  بهره

تعداد اشتغال جدید در 

  برداري شده  بهره هاي طرح

1393  24 105 491 105 17 392 

1394  20 452 865 452 20 865 

 30 1 18 30 18 1 آزادشهر

 41 2 37 41 37 2 آق قال

 230 2 65 230 65 2 بندرگز

 0 0 0 0 0 0  ترکمن

 12 1 5 12 5 1 رامیان

 0 0 0 0 0 0 علی آبادکتول

 106 4 114 106 114 4 کردکوي

 0 0 0 0 0 0 کالله

 0 0 0 0 0 0 گالیکش

 294 6 133 294 133 6 گرگان

 0 0 0 0 0 0 گمیشان

 151 3 45 151 45 3 گنبد

 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 1 1 35 1 35 1 مینودشت

 مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394استان:  توزیع وضعیت اجراي قانون مشاغل خانگی بر حسب  -8-7 

  وام کنندگان  دریافت  به بانک شدگان  معرفی  صادره مجوزهاي  اشتغال تعهد  استان و سال
  * )ریال یونمیل( تسهیالت

  پرداختی  مصوب

1393**  50 85 164  139  62  7 

1394**  50  644  282  95  71  5  

 0 2900  0 16  22 58 آزادشهر

 0 2600 0 9 22 52 آق قال

 50 1350 1 19 46 27 بندرگز

 600 2100 12 13 40 42  ترکمن

 600 3050  12 13 26 61 رامیان

 550 3050  11 14 46 61 علی آبادکتول

 0 1950  0 15 37 39 کردکوي

 0 2200  0 12  24 44 کالله

 0 1550  0  11  14 31 گالیکش

 1800 17700 36 130 322 354 گرگان

 350 1300  7 9 19 26 گمیشان

 600 7050 12 45 87 141 گنبد

 250 1450  5 7 21 29 مراوه تپه

 0 2750 0  21 37 55 مینودشت

  هاي سیستم بانکی می باشد. تفاوت تسهیالت مصوب و تسهیالت پرداختی به دلیل محدودیت* 

  است و آمار محقق به صورت شهرستانی ارائه شده است. 94و  93** اعداد مربوط به پیش بینی مورد انتظار در سالهاي 

  مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال -مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیارد ریال) 1394فاه کارگران برحسب شهرستان: عملکرد خالص تسهیالت پرداختی مکانیزه بانک ر -7- 9

 مبلغ پرداختی تعداد  شهرستان

1393 8520  3408  

1394 10897  3331  

 251  476 آزادشهر

 151 523 آق قال

 112 405 بندرگز

 138 471 ترکمن

 0 0 رامیان

 312 1005 کتول علی آباد

 121 418 کردکوي

 152 504 کالله

 138 471 گالیکش

 1300 3705 گرگان

 0 0 گمیشان

 483 1800 گنبد

 0 0 مراوه تپه

 173 584 مینودشت

  مأخذ: بانک رفاه کارگران استان گلستان   
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 (میلیون ریال) 1394تسهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون بر حسب شهرستان:  -7- 10

 شهرستان

  بازرگانی  خدمات  مسکن و عمران  صنعت و معدن  کشاورزي  جمع

  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد  مبلغ  تعداد

1393  2812  389096  698  136369  104  62164  134  25429  1360  110262  516  54872  

1394 2956 641000 585 164258 77 160711 60 12680 1937 257356 297 45995 

 16041 148 3950 26 100 1 3524 19 25998 51 49613 245 شهرآزاد

 3380 27 10035 95 0 0 2724 7 10433 81 26572 210 آق قال

 3375 25 7390 64 0 0 219 1 3708 18 14692 108 گزبندر

 462 3 16906 124 0 0 0 0 15955 100 33323 227  ترکمن

 306 3 13456 152 100 1 480 2 1840 13 16182 171 انرامی

علی 

 آبادکتول
141 12027 18 2391 6 734 0 0 109 8170 8 732 

 1319 11 15549 149 0 0 375 3 10630 63 27873 226 ويکردک

 5121 27 13290 130 0 0 38223 12 33964 80 90598 249 کالله

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کشگالی

 8209 21 122064 567 12280 56 104947 16 9672 51 257172 711 نگرگا

 910 4 9849 134 0 0 0 0 9229 54 19988 192 انگمیش

 3600 9 19374 212 0 0 8910 9 29471 34 61355 264 گنبد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مراوه تپه

 2540 11 17323 175 200 2 575 2 10967 22 31605 212 دشتمینو

  مأخذ: بانک توسعه تعاون استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال) 1394 حسب شهرستان: گذاري تعاون بر صندوق ضمانت سرمایه هاي صادره   میزان ضمانت نامه -11-7

 مبلغ شهرستان

1394 36500 

 0 آزادشهر

 10000 آق قال

 0 بندرگز

 0  ترکمن

 0 رامیان

 0 علی آبادکتول

 0 کردکوي

 0 کالله

 0 گالیکش

 2500 گرگان

 0 گمیشان

 24000 گنبد

 0 مراوه تپه

 0 مینودشت

  مأخذ: صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون

  

  

  

  

  

  (میلیون ریال) 1393- 94گذاري تعاون:   صندوق ضمانت سرمایه صادرههاي   وضعیت ضمانت نامه -12-7

 شرح
 (درصد) نسبت رشد 1394 1393

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 0.2  50 36500 3 36444 2 ضمانت نامه هاي صادره

  مأخذ: صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون          
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیون ریال) 1393-94حسب نوع طرح:  گذاري تعاون بر صندوق ضمانت سرمایهصادره هاي   وضعیت ضمانت نامه -13-7

  نوع طرح
  (درصد) نسبت رشد  1394  1393

  مبلغ   تعداد   مبلغ   تعداد   مبلغ   تعداد 

  0.2  50  36500  3  36444  2  جمع

  1.7  100  34000  2  33344  1  ایجادي

  -19.4  0  2500  1  3100  1  بهره برداري

  0  0  0  0  0  0  ايتکمیلی و توسعه

  مأخذ: صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (میلیون ریال) 1393 - 94گذاري تعاون بر حسب بخش اقتصادي:   هاي صادره صندوق ضمانت سرمایه  وضعیت ضمانت نامه-14-7

  نوع طرح
  (درصد) نسبت رشد  1394  1393

  مبلغ   تعداد   مبلغ   تعداد   مبلغ   تعداد 

  0.2  50  36500  3  36444  2  جمع

  -70  0  10000  1  33344  1  صنعت

  754.9  100  26500  2  3100  1  کشاورزي

  0  0  0  0  0  0  بازرگانی و خدمات

    مأخذ: صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (میلیارد ریال) 1394حسب استان:  آفرینی امید بر تسهیالت پرداختی صندوق کار -15-7

 مبلغ پرداختی تعداد شهرستان

1393 2051 176 

1394 1361 321.3 

 15.7 91 آزادشهر

 16.2 76 قالآق 

 20 113 بندرگز

 16.6 75  ترکمن

 19.5 107 رامیان

 19.4 108 علی آبادکتول

 18.3 82 کردکوي

 13.6 62 کالله

 0 0 گالیکش

 65.3 300 گرگان

 4.5 21 گمیشان

 83.3 178 گنبد

 2.2 10 مراوه تپه

 26.7 138 مینودشت

 مأخذ: صندوق کارآفرینی امید استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  ��ل ���م

  آ�وزش و �و�ش
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

فارغ التحصیالن دوره متوسطه سه ساله و دوره پیش دانشگاهی و همچنین  شامل فصل، این در شده ارائه آمارهاي

 شایان .است شهرستان و جنس حسب برمختلف،  تحصیلیو مقاطع  هاگروه در موختگانآ  دانش و دانشجویان تعداد

 اسالمی آزاد دانشگاه فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته عالی آموزش مراکز وها   دانشگاه بر عالوه است ذکر

 اطالعات حاضر، حال در .کندمی اقدام عالی سطوح در آموزشی خدمات ارائه و دانشجو پذیرش به مستقل طور به نیز

  .شودمی ارائه و تهیه اسالمی، آزاد دانشگاه و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت توسط کشور، در عالی آموزش به مربوط

اي استان با هدف باال بردن مهارت شغلی افراد، مرکز تحقیقات و تعلیمات  عالوه بر آن، سازمان آموزش فنی حرفه

هاي نیروي کار و   کار مناسب و ارتقا سطح آموزشایمنی و شرایط  حفاظت و بهداشت کار با هدف توسعه فرهنگ 

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با هدف باال بردن سطح دانش و تخصص کارفرمایان و کارگران و کارکنان وزارت متبوع 

نقش بسزایی در آموزش و پژوهش خواهند داشت. همچنین الزم به توضیح است که به منظور ساماندهی و ارتقاي 

شناخت وضعیت آمارهاي موجود، فرایند تولید آمارها، بررسی محتوا و  1394حوزه روابط کار، در سال  کیفیت آمارهاي

عناوین جداول آماري و تعاریف و مفاهیم مورد استفاده با هدف افزایش کیفیت و کمیت جداول آماري مندرج در آمارنامه 

م آن حوزه در آمارنامه و مرکز تحقیقات و تعلیمات مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و نهایتاً منجر به افزایش سه

  تعاریف و مفاهیم گردیده است. انداردسازياستحفاظت و بهداشت کار در این فصل و ارتقاي کیفیت آمارهاي قابل احصا 

  

  تعاریف و مفاهیم:

 :رشته تحصیلی  

اجرا در   هاي تحصیلی مختلف به  هاي درسی دوره  شناسی خاص، در قالب برنامه برنامه آموزشی که با محتوا و روش

  آید. می

 :دوره (مقطع) تحصیلی  

گذراند و به دریافت دانشنامه دوره (کاردانی، فرآیندي آموزشی که طی آن دانشجو تعداد معینی از واحدهاي درسی را می

  شود. اي و دکتري تخصصی) نایل می کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري حرفه

 :گروه تحصیلی  

گون باشند (مانند علوم انسانی، سنخ و همشود که از نظر موضوع هم هاي تحصیلی گفته می  اي از رشتهبه مجموعه 

  علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزي و دامپزشکی، علوم پزشکی و هنر).
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 :مؤسسات آموزش عالی کشور  

ی عبارتند از: وزارت علوم، باشد. دستگاههاي اجرایی وابسته به بخش دولت شامل دو بخش دولتی و غیر دولتی می

اي، وزارت بهداشت، درمان و  تحقیقات و فناوري، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردي، دانشگاه فنی و حرفه

هاي اجرایی وابسته به بخش غیر دولتی عبارتند از:  هاي اجرایی. همچنین دستگاه آموزش پزشکی و سایر دستگاه

  غیر انتفاعی. - ؤسسات آموزش عالی غیر دولتیدانشگاه آزاد اسالمی و م

 :کاردانی پیوسته  

شود و پس از  اي یا کار و دانش آغاز می ساله در آموزش عالی است که پس از اخذ مدرك فنی و حرفه 2دوره تحصیلی 

  شود. گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کاردانی پیوسته منجر می

 :کاردانی ناپیوسته  

عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کاردانی  ساله در آموزش  2حصیلی دوره ت

  شود. ناپیوسته منجر می

 :کارشناسی پیوسته  

ساله در آموزش عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك کارشناسی  4دوره تحصیلی 

  شود. منجر می

 یوسته:کارشناسی ناپ  

شود و پس از گذراندن تعداد واحد درسی  ساله در آموزش عالی است که پس از دوره کاردانی آغاز می 2دوره تحصیلی 

  شود. معین به دریافت مدرك کارشناسی منجر می

 :کارشناسی ارشد پیوسته  

دریافت مدرك کارشناسی ساله در آموزش عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به  6دوره تحصیلی 

  شود. ارشد پیوسته منجر می

 :کارشناسی ارشد ناپیوسته  

شود و پس از گذراندن تعداد واحد  می ساله در آموزش عالی است که پس از دوره کارشناسی آغاز  2دوره تحصیلی 

  شود. درسی معین به دریافت مدرك کارشناسی ناپیوسته منجر می

 :دکتري حرفه اي  

ساله در آموزش عالی است که پس از گذراندن تعداد واحد درسی معین به دریافت مدرك دکتري  6دوره تحصیلی 

  شود. اي منجر می حرفه
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 ) دکتري تخصصیPh.D:(  

اي آغاز و پس از گذراندن  ساله در آموزش عالی است که پس از دوره کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه 4دوره تحصیلی 

  شود. ت مدرك دکتري تخصصی منجر میتعداد واحد درسی معین به دریاف

 :دانشجو  

هاي رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و به   اي که برابر ضوابط معین براي تحصیل در یکی از دوره فرد پذیرفته شده

  تحصیل اشتغال ورزد.

 :دانش آموخته  

ر ضوابط معین مدرك هاي تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت به پایان رسانده است و براب که یکی از دوره فردي

  کند. تحصیلی دریافت می

 سال تحصیلی:  

شود و تا پایان  از اول مهرماه آغاز می سال تحصیلی، طول یک سال تحصیل در آموزش رسمی کشور است که عموماً

  .یابد شهریورماه سال بعد ادامه می

 :آموزش در پادگان 

منظور آموزش سربازان وظیفه توسط سازمان آموزش فنی و ها به   شود که در محل پادگان هایی گفته می  به آموزش

  شود. گردد و منجر به صدور گواهی می اي اجرا می حرفه

 :آموزش در جوار دانشگاه 

اي به صورت  اي که در مراکز جوار دانشگاهی زیر نظر یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه هاي فنی و حرفه  آموزش

گردد و منجر به صدور  زش جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا میموقت براي یک یا چند دوره آمو

  شود. گواهی می

 ها: آموزش در زندان 

اي اجرا  شود که در محل زندان به منظور آموزش زندانیان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه هایی گفته می  به آموزش

  شود. گردد و منجر به صدور گواهی می می

 هاي اقتصادي: ع و بنگاهآموزش در صنای 

هاي اقتصادي در مراکز جوار کارگاهی، بین کارگاهی، ارتقاي  اي که براي شاغلین بنگاه هاي فنی و حرفه  آموزش

اي به صورت  هاي صنعتی و فضاهاي آموزشی اختصاصی ضمن کار یا مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه  مهارت شهرك

  شود. گردد و منجر به صدور گواهی می پوشش نیاز آموزشی اجرا میموقت براي یک یا چند دوره آموزشی جهت 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 :آموزش در مناطق روستایی 

اي به صورت موقت براي  اي که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه هاي فنی و حرفه  آموزش

  شود. گردد و منجر به صدور گواهی می مییک یا چند دوره آموزشی جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان متقاضی اجرا 

 :آموزش عشایر 

اي به صورت   اي که در مناطق عشایري زیر نظر یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه هاي فنی و حرفه  آموزش

به صدور گواهی  گردد و منجر موقت براي یک یا چند دوره آموزشی جهت پوشش نیاز آموزشی عشایر متقاضی اجرا می

  شود. می

 اي: آموزش فنی و حرفه  

تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده  هایی است که با ایجاد دانش، مهارت و نگرش می  انجام فعالیت

  نماید و یا کارایی و توانایی او را در انجام آن افزایش دهد.

 :شعب شهري زیرمجموعه 

کارگاه به صورت متمرکز در یک محل باشد و زیر مجموعه  3 مجموعه هاي آموزشی فنی و حرفه اي که داراي حداکثر

 اي اداره شود. یکی از مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه

 اي: مربی فنی و حرفه 

هاي فنی و   اي که داراي صالحیت علمی و عملی الزم براي ارائه آموزش کارکنان آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه

  باشند.  جموعه یک گروه درسی میدر یک یا چند حرفه زیرم اي  حرفه

 اي: مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه 

تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده  هایی است که با ایجاد دانش، مهارت و نگرش می  انجام فعالیت

  نماید و یا کارایی و توانایی او را در انجام آن افزایش دهد.

 :مهارت 

  تواند با استفاده از آن در بازار کار جذب شده یا فعالیت نماید. است که فرد می اي توانایی آموخته شده

 :مهارت آموز 

نام، شرکت  پس از ثبت اي به منظور فراگیري مهارت، گردد که در دوره آموزشی فنی و حرفه به فردي اطالق می

  نماید. می

 :مقرري بگیر  

  شود.روابط کار و امور فرهنگی و اجتماعی مراجعه به فصل 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 ایمنی و بهداشت کار:  آموزش  

ایمنی  مجموعه فرآیند آموزش که داراي هدف، محتوي برنامه و ارزشیابی است و با هدف ارتقاي سطح آگاهی و دانش 

  صورت مجازي و غیرحضوري اجرا شود. تواند در یک مکان خاص و یا به می براي مخاطبین برگزار گردد و 

  تجهیزات در محیط کار:ها و حفاظت فنی دستگاه  

مجموعه اقدامات فنی پیشگیرانه براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي در برابر خطرات ناشی از کار ماشین آالت و 

  تجهیزات در محیط کار.

 :عوامل زیان آور محیط کار  

خواهد نمود که به آن  ایجاد  هایی را هر عاملی که از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب

این عوامل شامل: عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار، عوامل شیمیایی زیان آور   عوامل زیان آور محیط کار گویند.

محیط کار، عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار، عوامل ارگونومیک زیان آور محیط کار، عوامل مکانیکی زیان آور 

  باشد. آور محیط کار میمحیط کار و  عوامل روانی زیان 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  گزیده اطالعات:

نفر می باشد. این میزان  91220دانشجویان موسسات آموزش عالی استان گلستان تعداد  93-94در سال تحصیلی 

  درصد زن می باشند.  45درصد دانشجویان مرد و  55با افزایش همراه بوده است.  92-93نسبت به سال تحصیلی 

 ،ارشد کارشناسی مقطع در درصد 13 کارشناسی، مقطع در درصد 60 کاردانی، مقطع در درصد 26 دانشجویان کل از

 می تحصیل به مشغول تخصصیدرصد در مقطع دکتري یک حدود  و اي حرفه دکتري مقطع در درصدکمتر از یک 

  .باشند 

این   ، توزیع دانشجویان به ترتیبی رقم خورده است که دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زن هستند.از لحاظ جنس 

  باشد.  درصد می 45و  55برابر درصد براي مرد و زن به ترتیب 

، 1392- 93 تحصیلی سال در کشورها و مراکز آموزش عالی  آموختگان یا فارغ التحصیالن دانشگاه  دانش کل تعداد

   .است بوده نفر 14683

 درصد 31 حدود فارغ التحصیالن کل ازدرصد است.  45درصد و زنان  55آموختگان مرد  این بخش نیز درصد دانش در 

 دکتري مقطع در درصد 3/0 ،ارشد کارشناسی مقطع در درصد 11 کارشناسی، مقطع در درصد 58 کاردانی، مقطع در

  اند. کرده تحصیل تخصصیدرصد در مقطع دکتري  4/0و  اي  حرفه

برابر با  94و تأمین اجتماعی استان گلستان نیز تا سال تعداد دانش آموختگان دانشگاه مرکز علمی کاربردي بهزیستی 

  می باشد.نفر  37

درصد زن  38درصد مرد و  62که از این تعداد  نفر می باشد 31870همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

 28درصد در مقطع کارشناسی،  49درصد در مقطع کاردانی،  22می باشند. در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

  درصد نیز در مقطع دکتري تخصصی در حال تحصیل می باشند.یک درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 

درصد زن  30درصد مرد و  70نفر می باشد که از این تعداد  7175با تعداد دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی برابر 

ع درصد نیز تا مقط 9درصد تا مقطع کارشناسی،  43درصد این دانش آموختگان تا مقطع کاردانی،  48می باشند. 

  کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند.

نفر  2نفر بوده که از این تعداد  51استان  آموزش فنی و حرفه اي اداره کلتعداد مربیان رسمی و پیمانی  1394در سال 

  اشند.نفر از مربیان فوق الذکر مربوط به مراکز فنی و حرفه اي شهرستان گرگان می ب 15که از این تعداد نفر  49مرد و 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

تعداد مهارت آموزن در بخش دولتی در حوزه آموزش فنی و حرفه اي استان نیز به شرح جدول ذیل می باشد که طبق 

  تا سوم را دارند.رائه شده شهرستان گرگان، گنبدکاووس و علی آباد به ترتیب رتبه هاي اول آمار ا

  

 15038و بهداشت کار روه هاي تحقیقات و تعلیمات حفاظت میزان آموزش ایمنی و بهداشت کار در گ 1394در سال 

 کارگران، کارفرمایان و کارآموزان آموزشساعت است که نسبت به سال گذشته افزایش دارد. تعداد بازرسان کار، -نفر

  .نفر می باشد 1409برابر با  94دیده نیز در سال  
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (مناطق شهري و روستایی) 1393- 94 بدون بزرگساالن) استان برحسب جنس و رشته تحصیلی: سال تحصیلی  - تعداد فارغ التحصیالن دوره متوسطه (سه ساله - 8- 2
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 4517 3657 12197 20 3086 6369 2722 1002 637 4804 20 1315 2896 573کل 

  1394وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأخذ: آمارنامه 

  

  

  

  

  

  

 

  (دنباله) (مناطق روستایی) 1393- 94بدون بزرگساالن) استان برحسب جنس و رشته تحصیلی: سال تحصیلی  - تعداد فارغ التحصیالن دوره متوسطه (سه ساله - 8- 2
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 44 6 1012 0 506 473 33 0 6 568 0 295 262 11کل 

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی     
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  (مناطق شهري و روستایی)       1393- 94 رشته تحصیلی: سال تحصیلی استان برحسب جنس و) بزرگسال بدون(آمار فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی  - 8 -3
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 13 20 1590 3850 1380 13 9 1004 2455 565  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی      

  

  

  

  

  

  (دنباله) (مناطق روستایی) 1393- 94 استان برحسب جنس و رشته: سال تحصیلی) بزرگسال بدون(آمار فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی - 8 -3
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 0 0 173 264 45 0 0 71 135 0  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی         
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1393-94(مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  عالی استان برحسب دوره تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش -8 -4

  شرح
  کارشناسی  کاردانی  جمع کل

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 28085 26224 54309 7237 16469 23706 41216 50004 91220  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  

  (دنباله) 1393- 94(مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی استان برحسب دوره -8 - 4

  شرح
 (Ph.D) دکتري تخصصی اي دکتري حرفه  کارشناسی ارشد

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 378 553 931 368 276 644 5148 6482 11630  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  

   1392 -93 آموختگان مؤسسات آموزش عالی استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی تعداد دانش -8 -5  

  شرح
  کارشناسی  کاردانی  جمع کل 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 3937 4578 8515 1847 2651 4498 6542 8141 14683  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  

  (دنباله) 1392 - 93آموختگان مؤسسات آموزش عالی استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  تعداد دانش - 8 - 5

  شرح
 (Ph.D) دکتري تخصصی اي دکتري حرفه  کارشناسی ارشد

 زن مرد مرد و زن زن مرد  مرد و زن زن مرد مرد و زن

 20 40 60 28 26 54 710 846 1556  کل استان

  1394آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مأخذ:
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  94-95مین اجتماعی استان گلستان: نیمسال اول سال تحصیلی أآمار دانشجویان مرکز علمی کاربردي بهزیستی و ت-6-8

  نام رشته
 تعداد دانشجو موجود  مقطع تحصیلی

 تعداد دانش آموختگان
 مرد  زن کارشناسی کاردانی

  4  11  1    *  اصالح و تربیت

  8  0  12    *  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

  0  1  6  *    اصالح و تربیت

  0  0  16  *    تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

  10  23  36    *  مددکاري خانواده-مددکاري اجتماعی

  1  1  0  *    آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیري از اعتیاد

  14  24  43  *  0  مددکاري خانواده-مددکاري اجتماعی

  مأخذ: مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

  

  

  94-95نیمسال اول سال تحصیلی : گلستان استان مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعیآمار اساتید -7-8

  تعداد اساتید
داراي مجوز تدریس 

  علمی کاربردي

  درون سازمانی

  (همکار بهزیستی)

  برون سازمانی

  همکار) (غیر

  دکتري تخصصی
  جمع کل  کارشناسی ارشد

  غیرهیئت علمی  هیئت علمی

30 30 7 23 0 1 29 30 

  مأخذ: مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان

  

  94-95سال تحصیلی  دومنیمسال : گلستان استان آمار دانشجویان مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی-8-8

  نام رشته
 تعداد دانشجو موجود  مقطع تحصیلی

 تعداد دانش آموختگان
 مرد  زن کارشناسی کاردانی

  7  5  2    *  اصالح و تربیت

  0  0  18    *  تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

  7  1  6  *    اصالح و تربیت

  16  0  16  *    تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

  10  26  37    *  مددکاري خانواده-مددکاري اجتماعی

  0  0  0      آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیري از اعتیاد

  13  22  43  *    مددکاري خانواده-مددکاري اجتماعی

  مأخذ: مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  94-95سال تحصیلی  دومنیمسال : گلستان استان مین اجتماعیمرکز علمی کاربردي بهزیستی و تأآمار اساتید - 8- 9

  تعداد اساتید
داراي مجوز تدریس 

  علمی کاربردي

  درون سازمانی

  (همکار بهزیستی)

  برون سازمانی

  (غیر همکار)

  دکتري تخصصی
  جمع کل  کارشناسی ارشد

  غیرهیئت علمی  هیئت علمی

29 29 7 22 0 1 28 29 

 گلستانمأخذ: مرکز علمی کاربردي بهزیستی و تامین اجتماعی استان 

  

  1393-94برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان   -8 -10

  شرح
  کارشناسی  کاردانی  جمع کل

 زن مرد مرد و زن زن مرد  مرد و زن زن مرد مرد و زن

 6492 9178 15670 1905 5136 7041 12170 19700 31870  کل استان

  1394آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأخذ: 

  

  

  

  (دنباله) 1393-94برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی  تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان   -8 -10

  شرح
 (Ph.D)دکتري تخصصی اي دکتري حرفه  کارشناسی ارشد

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 173 253 0 0 0 3693 5213 8906 کل استان
80 

  1394مارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأخذ: آ

  

  

   1393 -94استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی   آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی تعداد دانش -8 -11 

  شرح
  کارشناسی  کاردانی  جمع کل

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 1057 2050 3107 932 2486 3418 2187 4988 7175  کل استان

  1394مأخذ: آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  

  

  (دنباله) 1393 - 93استان برحسب دوره (مقطع) تحصیلی و جنس: سال تحصیلی   آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی تعداد دانش - 8 - 11

  شرح
 (Ph.D) دکتري تخصصی اي دکتري حرفه  کارشناسی ارشد

 زن مرد مرد و زن زن مرد  مرد و زن زن مرد مرد و زن

 0 0 0 0 0 0 198 452 650  کل استان

  1394مارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأخذ: آ
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  ساعت) -(نفر 1394حسب شهرستان:  آموزشی بربخش هاي  حسب اي استان بر عملکرد آموزشی بخش دولتی اداره کل فنی و حرفه  –8 - 12

شهرستان و 

 سال
 * جمع

  کارگاه

 ثابت شهري 

 کارگاه شعب شهري

 (سیار شهري)

 هاي صنایع و بنگاه

 اقتصادي

  جوار 

 دانشگاه

کارگاه 

 پادگان

کارگاه 

 زندان

مناطق روستایی 

 و عشایري

1393 3391521  2144709 51038 52148 125470 109256 134023 564222 

1394 3423617 2182600 45784 56867 109809 93425 123749 612172 

 29088 0 11380 12922 7260 0 191679 255149 آزادشهر

 29246 0 3190 2030 3450 4060 27588 74994 آق قال

 36240 0 3680 4300 0 3609 86758 142674 بندرگز

 23331 0 1655 3353 1144 7235 106698 144027 ترکمن

 24621 0 7727 2640 560 6306 35052 79650 رامیان

 47787 0 2012 18679 5979 0 148237 268216 علی آبادکتول

 44976 0 1575 5264 7058 530 148824 215604 کردکوي

 54662 0 1300 4584 1349 0 173998 238323 کالله

 39011 0 504 456 0 0 40830 81305 گالیکش

 112390 82554 41336 41575 16995 24044 220852 1108552 گرگان

 8055 0 1865 0 0 0 51573 63183 گمیشان

 59513 41195 11719 7341 3901 0 271883 433221 گنبد

 60887 0 4605 3036 4716 0 65335 143473 مراوه تپه

 42367 0 878 3631 4455 0 122745 175249 مینودشت

اختالف در سرجمع بدلیل وجود عملکرد آموزشی در سایر بخشها (جوار کارگاه، مراکز تخصصی کشاورزي، استاد شاگردي نوین، مراکز * 

  باشد. ....) میدرمان اجباري، کمپ و سکونتگاه غیر رسمی و 

  مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394اي استان برحسب جنس مهارت آموز و شهرستان:  تعداد مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه  –8 -13

  منظوره دو  زن  مرد مرد و زن شهرستان و سال

1393  20  2  3  15  

1394  19  2  3  15  

  1  0  0  1 آزادشهر

  1  0  0  1 آق قال

  1  0  0  1 بندرگز

  1  0  0  1 ترکمن

  1  0  0  1 رامیان

  2  1  0  3 علی آبادکتول

  0  1  1  2 کردکوي

  1  0  0  1 کالله

  1  0  0  1 گالیکش

  2  1  1  3 گرگان

  1  0  0  1 گمیشان

  1  0  0  1 گنبد

  1  0  0  1 مراوه تپه

  1  0  0  1 مینودشت

  استان گلستانمأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394 جنس و شهرستان:برحسب  استان اي آموزش فنی و حرفه در مراکز ثابت اداره کلو پیمانی   میتعداد مربیان رس  –8 -14

  زن مرد مرد و زن شهرستان و سال

1393 56  6  50  

1394 51  2  49  

  1  0  1 آزادشهر

  0  0  0 آق قال

  5  0  5 بندرگز

  2  0  2 ترکمن

  1  0  1 رامیان

  3  0  3 علی آبادکتول

  7  1  8 کردکوي

  2  0  2 کالله

  0  0  0 گالیکش

  14  1  15 گرگان

  2  0  2 گمیشان

  8  0  8 گنبد

  1  0  1 مراوه تپه

 3 0 3 مینودشت

  مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان گلستان
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394اي کشور برحسب شهرستان:  تعداد مهارت آموزان در بخش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه  –15-8

 تعداد مهارت آموزان شهرستان و سال

1393 20660 

1394 21986 

 1088 آزادشهر

 707 آق قال

 1013 بندرگز

 873 ترکمن

 670 رامیان

 1803 علی آبادکتول

 1314 کردکوي

 1061 کالله

 481 گالیکش

 7609 گرگان

 289 گمیشان

 2590 گنبد

 1295 مراوه تپه

 1193 مینودشت

  مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان گلستان
 

  

  

  

  1394هاي آموزشی برگزار شده براي بازرسان کار برحسب نوع  دوره آموزشی:  تعداد دوره -16-8

 جمع  سال
 نوع دوره آموزشی

  خدمتبدو   ضمن خدمت

1393  1 *    

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورمأخذ: 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

   1394دیده برحسب جنس:  تعداد بازرسان کار آموزش - 8- 17

 سال
  زن  مرد  مرد و زن

  تعداد  ساعت - نفر  تعداد  ساعت - نفر  تعداد  ساعت - نفر

1394 630  21  600  20  1  30  

  در استان گلستان تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورگروه مأخذ: 

  

  

  

  

 1393- 94: *شمال کشور حسب جنس و گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تعداد کارگران، کارفرمایان و کارآموزان آموزش دیده بر - 8- 18

  شرح
  زن  مرد  مرد و زن

1393  1394  1393  1394  1393  1394  

 110 ** 1299 ** 1409 15000  گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور* 

  به تعداد افراد موجود نمی باشد و صرفاً بر حسب نفر ساعت در دسترس می باشد. 93** آمار سال 

  شمال کشور در استان گلستان بهداشت کار و تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی مأخذ: مرکز

  

  

  ساعت)- (نفر 1393- 94: شمال کشور * بر حسب گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار هاي ایمنی و بهداشت کارمیزان آموزش   -8- 19

  1394  1393  شرح

  15038  15000  کار شمال کشورگروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت 

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشور* 

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورمأخذ: 

  

  

  1394شده برحسب نوع نشریه:  تعداد نشریات آموزشی منتشر -20-8

 تعداد  واحد نوع  نشریه

 23323 برگ نشریات آموزشی

 - حلقه لوح فشرده

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورمأخذ: 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

  1394یید برحسب جنس و مدرك تحصیلی: فنی و خدمات ایمنی مجاز و مورد تأتعداد مشاوران حفاظت  -21-8

  زن  مرد  مرد و زن   سال و مدرك تحصیلی

1394 20  20  0  

  0  15  15  لیسانس

  0  5  5  فوق لیسانس

  0  0  0  دکتري 

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورمأخذ: 

  

  

  

  

  1394تعداد پروانه هاي صالحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی  صادر شده برحسب  جنس و گرایش:  -22-8

  زن  مرد   مرد و زن  سال و گرایش

1394  22  22  0  

  0  1  1 بررسی و اندازه گیري عوامل زیان آور فیزیکی

  0  1  1  بررسی و اندازه گیري عوامل زیان آور شیمیایی

  0  2  2 ارایه راه حل ها و سیستم هاي ایمنی در محیط کار

  0  0  0 ایمنی دیگ هاي بخار و ظروف تحت فشار

  0  1  1 ایمنی معدن

  0  6  6 ایمنی برق

  0  6  6 ایمنی ساختمان

  0  0  0 طراحی و نصب سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق

  0  0  0 تست و شارژ کپسول هاي آتش نشانی

  0  5  5 آموزش ایمنی عمومی

  در استان گلستان گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال کشورمأخذ: 
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 1394 کار و رفاه اجتماعی استان گلستان سالنامه آماري اداره کل تعاون،

 خذمنابع و مأ

  1394سالنامه آماري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور سال 

 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان  

  بهزیستی استان گلستان اداره کل  

  گلستاناداره کل تأمین اجتماعی استان 

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان  

  استان گلستان سالمتاداره کل بیمه  

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان گلستان 

 استان گلستان کارگران بانک رفاه  

 بانک توسعه تعاون استان گلستان 

 صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید استان گلستان  

 صندوق بازنشستگی استان گلستان 

 عشایر استان گلستان  و  روستائیان  کشاورزان، اجتماعی  بیمه  صندوق 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گلستان 

 مرکز آمار ایران 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


