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 تحليل ميانگين جهاني ساير كشورها ميانگين كشوري زنجان واحد عنوان شاخص رديف

 2 2.34 درصد TFRنرخ باروري  1

 2: تركيه 

 4: عراق
 2: عربستان

 1.88:انگلستان 

 

2.42 

روند افزايشي آرام داشته است، الگوي دير رس فرزندآوري در سالهاي اخير اين شاخص در ايران 

ايران به سطح جانشيني .وجود دارد و تحصيالت مادر با فرزند آوري رابطه عكس داشته است

-آلمان-نرخ باروري ايران مشابه چين(. نرخ جانشيني است 2.33)فرزندآوري نزديك شده است 

سنگاپور ) و كمترين( 6.4نيجر با )افريقايي است  بيشترين نرخ در كشورهاي.امريكا و كانادا است 
ل توجه جمعيت افزايش قاب:سال گذشته 40نكات قابل توجه تحوالت جمعيتي ايران در  (.0.8

را داشتيم و پس از آن خيزش  روند كاهشي نرخ باروري 1390تا سال  -شهري و حاشيه نشيني

ن ازدواج همگام با كاهش كلي آمار افزايش س-ش جمعيت سالمندي در سالهاي آيندهافزاي-آرام
 .ازدواج و افزايش طالق

 

2 
مرگ مادر به دليل 

 عوارض بارداري

صدهزار تولد 

 زنده
4.7 20 

 16: تركيه
 25: آذربايجان

 12: عربستان

 50:عراق 

 9:انگلستان 
 14: آمريكا

 6: امارات

216 

زن در سراسر جهان در اثر بادرداري  830روزانه .ايران در زمينه اين شاخص موفق عمل كرده است

مادر در مرگ  303000تعداد  2015در سال .و عوارض زايمان جان خود را از دست مي دهند

و كمترين يونان ،  1360بيشترين مرگ در سيرالئون با .سراسر جهان روي داده است

هدف جهاني كاهش (. بهترين 181)كشور  181ايران از  122رتبه . 3لند با لهستان،فنالند و ايس
 .17و هدف كشوري كمتر از  در صد هزار تولد زنده است 70اين شاخص به كمتر از 

 مرگ نوزاد 3
هزار تولد 

 زنده
7.43 10 

 5.8:آمريكا 

 13.2:عربستان 
 17.6:تركيه 

 

34.1 

هدف جهاني كاهش اين شاخص .1.8و موناكو با  2با   بيشترين و كمترين ژاپن 110افغانستان با 

 .در هزار تولد زنده است 12به كمتر از 
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4 
 5مرگ كودك زير 

 سال

هزار تولد 

 زنده
11.99 15 

 12: تركيه
 12.9:عربستان

 7.7:امارات

 7:امريكا

 8.3:مالزي
 7.7:روسيه

40.8 

 15000معادل روزانه .سال جان خود را از دست مي دهند 5ميليون كودك زير  5.6ساالنه 

هدف جهاني كاهش . بيشترين و كمترين در اين شاخص هستند 4و بريتانيا با  91نيجر با .كودك

 .در هزار تولد زنده است 25اين شاخص به كمتر از 

 

 مرگ ناشي از سرطان 5
درصد از كل 

 مرگ
14.94 15.9 - 

16 

 

دومين عامل مرگ در سراسر .مرگ بخاطر ابتال به سرطان است 1مرگ  6متوسط جهاني از هر 

 100.000بر اساس مرگ استاندارد شده در گروههاي سني به ازاء  2016گزارش سال . جهان است

 90.21: عربستان           112.72:تركيه           104.48: ايران  :نفر جمعيت
 150:ميانگين جهاني          147.5:روسيه

6 

بيماري مرگ ناشي از 

قلبي و عروقي هاي 

 (مغزي +سكته قلبي )

درصد از كل 

 مرگ
23.97 27.47 

  20.34:تركيه 

  24.2:عربستان 
31 

و عروقي جان خود را از ميليون نفر در اثر بيماريهاي قلبي  17.9در سراسر جهان  2016سال 

 .و عامل اول مرگ و مير در هر دو جنس در سراسر جهان است دست دادند

7 
مرگ ناشي از 

 خودكشي

صد هزار نفر 

 جمعيت
4.9 4.1 

 2.8: امارات

 3.2: عربستان

 7.3:تركيه 
 5.5: مالزي

 

10.6 

درصد مرگ ناشي از خودكشي و  43.22رتبه اول كشور گويان با .رادارد 172از  120ايران رتبه 
مرگ .نفر در سراسر جهان در اثر خودكشي فوت مي كنند 800.000ساالنه  .كره جنوبي رتبه دوم

 ۷۵،  2016در سال .سال است 15-29در اثرخودكشي دومين علت مرگ و مير در گروه سني 

درصد از  ۶۰و  افتادهها در كشورهايي با درآمد كم يا متوسط اتفاق  درصد از خودكشي

 .شود آسيا انجام مي هاي موفق دنيا در قاره خودكشي
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8 
پوشش واكسيناسيون 

 اطفال
 98 100 درصد

 99: امارات
 96: عربستان

 85:تركيه 

 99: مالزي

- 

 .عملكرد خوب ايران در اين شاخص
 

 

 

 

 0.06 0.011 هزار نفر  HIVموارد جديد  9
 0.02: عربستان

 0.19: مالزي
0.2 

 

 

 
 

 14 3.4 صد هزار نفر ميزان بروز سل 10

 0.79: امارات
 10: عربستان

 18:تركيه 

 92: مالزي

140 

 
 

 

 

11 

مرگ در اثر احتمال 

 بيمارهاي غير واگير

تا  30در گروه سني 
 ساله 70

 14.8 12.39 درصد

 16.8: امارات

 16.4: عربستان

 16.1:تركيه 
 17.2: مالزي

18.3 

 

 

 

 
 

12 
مرگ در اثر حوادث 

 ترافيكي

به ازا صد 

 هزار نفر
17.96 32.1 

 10.9: امارات
 27.4: عربستان

 8.9:تركيه 

 24: مالزي

17.4 

و بيشترين  2.8و سوئد با  0كمترين موناكو با .ايران جزو بدترين كشورها در اين شاخص است
 .45ونزوئال با 
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13 
SERVICE 

COVERAGE 

درصد پوشش خدمات 
 بهداشتي و درماني

درصد از 
 جمعيت

- 65 

 63: امارات

 68: عربستان
 71:تركيه 

 70: مالزي

 (درصد 80بيش از )كانادا و استراليا بهترين پوشش خدمات را دارند  -

14 
سهم سالمت از توليد 

 مليناخالص 
 7.6 - درصد

 5.6:روسيه
 5.8:عربستان

 4:مالزي

 10.1:تركيه
 18.5:انگلستان

 22.6:آمريكا

9.9  

15 

Current 

health 

expend

iture 

(CHE) 

per 

capitad 

2015(U

S$)  

 366 - دالر آمريكا

 524:روسيه

 1194:عربستان
 386:مالزي

 455:تركيه

 4356:انگلستان

 9536:آمريكا

822  

16 
 دسترسي به آب

شبكه )آشاميدني سالم

 (لوله كشي

 93.7 94.97 درصد

 100: كويت

 96:انگلستان 
 92: مالزي

 

71 

 .شورهايي است كه وضعيت مطلوب داردايران جزو ك
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 آلودگي هوا 17

غلظت ذرات 

 PM2.5با 

در هر 
 متركعب هوا

- 34.4 

 14.7:روسيه

 86.7:عربستان

 37.2:امارات

 41.2:تركيه
 10.6:انگلستان

 7.6:آمريكا

39.6 

 

 

 

 
 

 

18 

ظرفيت و آمادگي 

  اضطراري بهداشتي

International Health 

Regulations 

IHR 

 76 - درصد

 99:عربستان

 100:مالزي

 88:تركيه

 100:آمريكا

71  

19 
 اميد به زندگي

2016 
 75.7 - سال

 71.9:روسيه

 74.8:عربستان
 75.3:مالزي

 76.4:تركيه

 81.4:انگلستان

 78.5:آمريكا

63.3  

20 
نسبت تخت فعال به 

 جمعيت
 1.34 1.61 هزار نفر

 2.68: تركيه

 2.2:عربستان

 1.9: امارات
 8.48:روسيه

 2.61:انگلستان

 .باالترين در جهان است 13.1ژاپن با  -

21 
نسبت پزشك به 

 جمعيت
 1.49 0.79 هزار نفر

2014 WHO: 

 1.74: تركيه
 .جزو  باالترين در اين شاخص هستند 4.7و نروز با  5.1 اتريش با -
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 2.5:عربستان 

 1.5: امارات

 3.9:روسيه

 1.5:مالزي

 


