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 به نام خدا
( قمانون اساسمی جوهموری اسم می ۲1( و بیسم  و کممم  ۲0(، بیسمتم  10منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهمم  برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بهقانون  101در ماده 

واده و جاکگماه زن در نن و اسمتیفای وقمور شمر ی و قمانونی زنمان در تقوکم  نهماد خمان»های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر ساله و سیاس انداز بیس اکران، اهداف سند چشم
 با: پاکدار و متوازن مندی جامعه از سرماکه انسانی زنان در فرنکند توسعهمنظور بهرهو نیز به« ها و توجه وکژه به نقش سازنده ننانهوه  رصه
  سازماندهی و تقوک  جاکگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه 
  همای اب یمی سمتاد ملمی زن و خمانواده شمورای های خود و ارزکابی نثار و تصمویوا  براسماش شماخ ها و طرحها، برنامها وال روکمرد  دال  جنسیتی بر مبنای اصول اس می در سیاس

   الی انق ب فرهنگی
  اقدام نواکد.

همای وضمعی  هما و رصمد مسمتور ارتقمای شماخ های دستگاهها و طرحها، برنامهجوهوری موظف اس  ضون ارزکابی و تطبیق سیاس اکن ماده، معاون  امور زنان و خانواده رکاس   1براساش تبصره
  طور ساالنه به مجلس شورای اس می و هیأ  وزکران ارائه نواکد. زنان و خانواده، گزارش نن را به

ج.ا.ا و در ر.ا. 138  وزکمران مسمتندا بمه اصم  هیمأ ۲1/6/1397بما رکمیس جوهمور محتمرم و بمر اسماش مصموبه ممورخ  15/1۲/1396رخ در اکن راستا، پیرو اولین نشس  ستاد ملی زن و خانواده مو
( 5موضموع مماده  شمورای  مالی انقم ب فرهنگمی، کلیمه دسمتگاه همای اجراکمی  ۲1/6/1390د ش ممورخ /90/7056نکین نامه تشمی  ستاد  ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شمواره  3اجرای ماده 

هیئم  دولم ( موظمف گردکمده انمد شماخ  همای  ۲/1۲/1397اب ییه مورخ  قانون برنامه ششم  101ماده   ۲و به استناد نکین نامه اجراکی تبصره  -1386مصوب  –قانون مدکرک  خدما  کشوری 
 کند.تعیین کننده  دال  جنسیتی را تعیین و نسب  به گردنوری داده های نماری نن اقدام نوا

هرا   قرا انابرا  منرد  ا  ررتر با تأکید بر برابرر  ر  بررر ها های اصلی، زکر شاخ ها برگزار گردکد و محورها و شاخ ها تشمی  و جلسا  تخصصی دستگاهکارگروه تعیین شاخ 
 مورد بررسی قرار گرفتند. مبانی بر موا ین اسالمی

 بور  اس :ها به شرح  یر اتول   معیا ها  قاکم بر شاخص
 مرکز نمار( موجود باشد.  دستگاه، سازمان، شاخ  های انتخاب شده  ینی، قاب  سنجش و اط  ا  نن در نظام نماری کشور .1

 اولوک  دادن به شاخ  های بنیادکن شام  خانواده و ازدواج، نموزش، بهداش ، مشارک  اجتوا ی، مشارک  اقتصادی و مشارک  سیاسی .۲

 محلی، منطقه ای، ملی و بین الوللی در طبقه بندی و تحلی  داده هادر نظر گرفتن سطوح  .3

 های مبتنی بر جنسها براساش دادهها و زکرشاخ تهیه و ارائه گزارش شاخ  .4

 جنسیتیرکزی و سیاس  گذاری به منظور تحقق  دال  های جنسیتی و اولوک  بندی در فراکند برنامهدر اولوک  قرار دادن گروه های محروم در تحلی  .5

 
 مراقل اسابراج شاخص ها:

  فرابخشی و قاب  دسترش  های ملی،مروله اول: گردنوری شاخ 
  های دستگاهی با هوماری دستگاه ذکربط  مروله دوم: گردنوری شاخ 
  های استانیمروله سوم: گردنوری شاخ 
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 محورها و شاخص هاي اصلي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي
 

 رساگا  همكا  مساندات قانونی رساگا  ماولی مولفه اتلی محو 

 آمو ش   پژ هش

 دسترسی به نموزش 
 وزار  نموزش و پرورش

سمند تحممول بنیممادکن نممموزش و 
پرورش، قانون برنامه ششم توسعه، 
 منشور وقور و مسئولی  های زنان

معاون  امور زنان و 
خانواده نهاد رکاس  
جوهوری، سازمان 

بودجمممه برنامممه و 
کشور، سازمان امور 
اداری و استخدامی 
کشور، مرکز نممار 
اکران، شورای  الی 
انقم ب فرهنگمی و 
دستگاههای اجراکی 

 ذکربط

 سرانه فضای کالبدی

 دانشگاهیدسترسی و برخورداری نموزشی در مقطع تحصی   

 دانشگاهینظام نموزشی و پژوهشی در مقطع تحصی    مقدار منابع نقشه جامع  لوی کشور وزار   لوم، تحقیقا  و فناوری

 دانشگاهی نموزشی و پژوهشی مقطع تحصی    برونداد نظام

 سالم    تند سای

 نرخ امید زندگی

، سازمان پزشمی  وزار  بهداش ، درمان و نموزش پزشمی
 قانونی 

 مرگ و میر کودکان و مادران قانون برنامه ششم توسعه

 بهره مندی از خدما  بهداشتی 

 وزار  ورزش و جوانان فعالیتهای ورزشی
قممانون برنامممه ششممم  10۲ممماده 

توسعه، منشور وقور و مسئولی  
 ها، سیاس  های کلی س م 

 ققوق   امنی 

 برخورداری از وقور  ادالنه در خانواده و اجتواع

 وزار  دادگستری و قوه قضائیه
ساله کشمور،،  ۲0سند چشم انداز 

قانون وقور و مسئولیتهای زنان، 
 قانون اساسی

و ومق  دادگستری ضابطین به برخورداری از امنی  قضاکی، دسترسی
 تظلم خواهی در صور  بزه دکدگی

مندی از وقور قضاکی در مراو  مختلمف کشمف جمرم، تعقیم ، بهره
 تحقیقا  مقدماتی، دادرسی و اجرای ومم

 تصدی مشای  وقوقی و قضاکی 

 جمعی    خانوار  

  ازدواج و نرخ باروری
وزار  کشور  سازمان ثب  اوموال(، وزار  دادگسمتری، 
وزار  بهداش ، درمان و نموزش پزشمی، وزار  ورزش و 

 کار و رفاه اجتوا ی جوانان، وزار  تعاون،

سیاس  های کلی خانواده اب یمی 
برناممه مقام معظم رهبری، قانون 

 ششم توسعه،
 انح ل نماح  فسخ و ط ر(

 بهره مندی از خدما  نموزشی و مشاوره ای

 کا    اقاصار
 مشارک  اقتصادی 

 قانون برنامه ششم توسعه، وزار  تعاون، کار و رفاه اجتوا یاکران، مرکز نمار 
  وضع فعالی   شای ، بیمار و ییر فعال(
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 اشتغال ناق 
امه و  وزار  اقتصاداکران ، مرکز نمار  رن و داراکی، سازمان ب

 بودجه

قمایرررر  هررررا  
 اجاماعی

 نظام جامع رفاه و تأمین اجتوا ی  وزار  تعاون، کار و رفاه اجتوا ی پوشش خدما  بیوه ای و وواکتی

مشا ک  سیاسری   
 تصمیم سا   

 مشارک  زنان در تصویم گیری و مدکرک 
سممازمان اداری و اسممتخدامی، توممامی  ،وزار  کشممور

 دستگاههای اجراکی

 مشارک  زنان در انتخابا  قانون برنامه ششم توسعه
، وزار  ورزش و جوانان، نیروی انتظامی ج.ا.ا، وزار  کشور

 سازمان بهزکستی کشور، سازمان بسیج، جوعی  ه ل اوور 

 ررهنگ   اجاماع

 فعالی  های مدنی

 فرهنگی و هنریفعالی  های 
ان  ، شهرداری،وزار  فرهنگ و ارشاد اس می میراث سازم

 (۲8قانون اساسی  ماده  ، سازمان صدا و سیوا فرهنگی 
 وزار  فرهنگ و ارشاد اس می، سازمان صدا و سیوا  فعالی  های رسانه ای
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 شاخص ها و متغيرهاي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي

 شاخص مولفه اتلی محو 

آمو ش 
  

 پژ هش

 دسترسی به نموزش

 سال به تفكیك جنس  6-10نرخ باسوار  گر   سنی 

  جنسسال به تفكیك  11-13گر   سنی نرخ باسوار  

 سال به تفكیك جنس  14-17نرخ باسوار  گر   سنی 

 سال به تفكیك جنس 15-24جمعی   باسوار نرخ 

 ر تد پذیرش ر    پیش ربساانی به تفكیك جنس 

  نرخ جذ  جمعی  پایه ا ل تحصیلی به تفكیك جنس

 ر تد پوشش تحصیلی ر    ابادایی به تفكیك جنس 

 ر تد پوشش تحصیلی ر    ماوسطه ا ل به تفكیك جنس 

 به تفكیك جنس   تد پوشش تحصیلی ر    ماوسطه ر مر

 رانش به کل رانش آمو ان ر    ماوسطه به تفكیك جنس  شاخه رنی   قرره ا    کا   نسب  رانش آمو ان 

   پایه   ر    تحصیلی  نرخ ترک تحصیل رانش آمو ان به تفكیك جنس

   پایه   ر    تحصیلی جنسبا ماند  ا  تحصیل به تفكیك رانش آمو ان نرخ 

 تحصیلیتو یع نسبی معلمان به تفكیك جنس   مقاطع 

 سرانه فضای کالبدی

 تحصیلی  به تفكیك جنس   ر   ()کالس / کااببانه / آ مایشگا  سرانه رضاها  آمو شی 

 ( سالن–برر  مند  مدا س ا  اماکن    شی اسااندا ر به تفكیك جنس )نفر  میزان

 ای   رضاها     شی به تفكیك جنس تربی –سرانه  یربنا  ا ر گا  ها  ررهنگی 

 ( رانش آمو ان به تفكیك جنس رآن، رعالی  هنر ، تئاتر  ...مسابقات هشاگانه: نما ، قشش رعالی  ها  پر  شی   ررهنگی )ر تد پو

 تربیای به کل رانش آمو ان رخار   پسر   –نسب  پژ هش سراها  رانش آمو     ا ر گا  ها  ررهنگی 

 تعدار مراکز ثاب  سا مان آمو ش رنی   قرره ا  کشو  به تفكیك جنس 
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 شاخص ها و متغيرهاي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي

 شاخص مولفه اتلی محو 

ش
 ه
پژ
   
ش
و 
آم

 

رسارسی   برخو را   

آمو شی ر  مقاطع 

 تحصیالت رانشگاهی

 سال به تفكیك جنس 18- 24کل جمعی  جمعی  رانشجویان به  نسب 

 نسب  جمعی  رانشجویان به تد هزا  نفر جمعی  به تفكیك جنس

 نسب  پذیرراه شدگان ر  کنكو  به کل ثب  نام شدگان به تفكیك جنس 

 رانشجویان ر  مقاطع مبالف تحصیلی به تفكیك جنس  تو یع نسبی

  تفكیك جنس ها  مبالف تحصیلی بهتو یع نسبی رانشجویان ر  گر  

 نسب  رانشجویان بومی پذیرراه شد  به کل رانشجویان به تفكیك جنس 

 کا برر  به کل رانش آموخاگان تفكیك جنس -ها  علمیآموخاگان ر  آمو شسرم رانش
 تو یع رانشجویان جدید الو  ر پذیرراه شد  آمو ش عالی به تفكیك ر لای   غیرر لای   جنس

نظام مقدا  منابع 

آمو شی   پژ هشی ر  

مقاطع تحصیالت 

 رانشگاهی

 نسب  اعضا  هیئ  علمی به رانشجو به تفكیك جنس

 سرانه بورجه هزینه شد  پژ هشی اعضا  هیئ  علمی بر قسب مرتبه علمی به تفكیك جنس

 سرانه رضا  کالبد  )آمو شی، پژ هشی،  راهی   ررهنگی( به ا ا  هر رانشجو، به تفكیك جنس 

 ها  پژ هشی  اگذا  شد  به کل اعضا  هیئ  علمی به تفكیك جنسنسب  طرح

 ها  مطالعاتی   به تفكیك جنس نسب  اعضا  هیئ  علمی اعزام شد  به ررت 

 ها  عمد  تحصیلی ر  رانشگا  ها   پژ هشگا  ها به تعدار کل مدیران به تفكیك جنس سرم مدیران ر  سطوح مبالف مدیریای ر  گر  

رار نظام بر ن

آمو شی   پژ هشی 

ر  مقاطع تحصیالت 

 رانشگاهی

  ر   شاه ها  مبالف با توجه به نیا  با ا  کا به تفكیك جنس میزان پذیرش رانشجویان

 ها  همان سال به تفكیك جنس تحصیلی به نسب     ر  تو یع نسبی رانش آموخاگان ر  مقاطع مبالف

  ها  همان سال به تفكیك جنسها  عمد  تحصیلی به نسب     ر تو یع نسبی رانش آموخاگان ر  گر  

 ها  مبالف تحصیلیمیانگین سنوات تحصیلی )ماندگا   تحصیلی( به تفكیك جنس ر  گر  

 تحصیلی( به تفكیك جنس ر  مقاطع مبالف تحصیلیمیانگین سنوات تحصیلی )ماندگا   

 ا  تحصیل به کل رانشجویان به تفكیك جنس ر تد رانشجویان انصراف

 هیئ  علمی با مرتبه ها  علمی مبالف به کل اعضا  هیئ  علمی به تفكیك جنسنسب  اعضا  

 علمی به تفكیك جنسسرانه مقاالت چاپ شد    کاب تالیفی   ترجمه به ا ا  هر عضو هیئ  
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 شاخص ها و متغيرهاي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي

 

 شاخص مولفه اتلی محو 

ی
سا
د 
 تن
  
 
الم
س

 

 امید  ندگی بد  تولد به تفكیك جنس امید  ندگی 

رسارسررری بررره 

 خدمات سالم 

 ضریب پوشش بیمه ها  پایه ر مان به تفكیك جنس

 ر مانی به کل جمعی  به تفكیك جنس   –نسب  جمعی  تح  پوشش خدمات برداشای 

 نسب  جمعی  تح  پوشش مراکز خدمات جامع سالم  به کل جمعی  به تفكیك جنس  

 تو یع نسبی مراجعه کنندگان به مراکز جامع سالم  به تفكیك جنس   نوع خدمات 

   ان به کل موا ر ا  یابی شد  به تفكیك جنسنسب  اررار غربال شد  ا  نظر سالم  

 نسب  بیما ان شناسایی شد  )به تفكیك بیما  ( به کل موا ر غربال مثب  به تفكیك جنس

 نسب  بیما ان تح  مراقب  به کل موا ر بیما ان شناسایی شد  به تفكیك جنس

به نسب  بیما ان مباال به بیما یرا  خاص )تاالسمی، هموریلی، هموریالیز، ام اس، پیوند کلیه، ماابولیك، پر انه ا ، ا تیسم( ر یار  کنند   بساه قمایای به کل بیما ان 

 تفكیك جنس 

 ر تد مار ان با را  با   ن نامطلو  

 پوشش مراقب  ها  ر  ان با را   

 پوشش مراقب  ها  پس ا   ایمان 

 سال مباال به سوء تغذیه به تفكیك جنس 5ر تد کورکان  یر 

 ر تد جمعی  بیما ان سرطانی تح  پوشش مراقب ، ر مان   باقی ماندن ر  ر مان به تفكیك جنس

 تار   برا  سقط ر مانی به کل ماقاضیان  نسب  مجو ها 

مرررر    میرررر 

 کورکان   مار ان

 میزان مر  مار ان ر  اثر عوا ض با را      ایمان

 به تفكیك جنس میزان مر    میر کورکان  یر پنج سال
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 شاخص ها و متغيرهاي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي
 

 شاخص مولفه اتلی محو 
ی
    تند سا

الم
س

 

فعالیتهممای 
 ورزشی

 معلول / اررار عار  به جمعی  به تفكیك( آمو  ، رانشجویی، کا گر   ...)رانش رعالیارا     ش همگانی مرران ر   /نرخ مشا ک   نان 

 معلول /اررار عار   به جمعی  به تفكیك)رانش آمو  ، رانشجویی، کا گر   ...( نرخ مشا ک   نان / مرران ر  رعالیارا     ش قررمانی 

 به کل باشگاهرا  رعال   نان ر تد باشگاهرا     شی رعال ر  قو   

 ()طرح گذ ان ا قات رراغ ماوسط  مان اخاصاص یاراه به رعالی     شی    انه به تفكیك جنس 

 ماوسط نفر     اسافار  ا  اماکن    شی به تفكیك جنس

 معلول /ملی   بین المللی به تفكیك اررار عار   اعزام شد  ر  مسابقات (...)رانش آمو ان، رانشجویان، کا گران   نسب   نان   مرران
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 شاخص ها و متغيرهاي معرف موضوع عدالت جنسيتي در دستگاههاي دولتي

 شاخص مولفه اتلی محو 

ققوق   
 امنی 

برخورداری از امنی  
قضاکی، دسترسی به 

دادگستری و ضابطین 
خواهی در وق تظلم
 دکدگیصور  بزه

 به تفكیك جنس ماقاضیانها  کا شناسی،  کال    را    به کل ها  رار سی یا معاری  یا تبفیف هزینهنسب  مشمولین برر  مند ا  معاری  هزینه

 جنسر تد جمعی  بز  رید  برر  مند ا  خدمات مدرکا   اجاماعی به کل ماقاضیان به تفكیك 

 ریدگان به تفكیك جنسنسب  ضابطین رارگسار  به کل بز 

 نسب  بز  ریدهگان برخو را  ا  کمك قمایای به کل بز  رید گان 

  ن / مررریدگان نسب  به کل بز   ن/ مرر سرانه پزشكان قانونی

 نسب  معاینات  نان ناشی ا  همسرآ ا   به کل معاینات نزاع ر  پزشكی قانونی

 نسب  معاینات  نان ر  پزشكی قانونی به کل معاینات

 ریگر تدمات بدنی( به کل این جرایم  -ضر    جرح -قالعمد  علیه تمامی  جسمانی  نان ) نسب  جرایم

اناشا  تصا یر مباذل   مسارجن( علیه  ،علیه عف    اخالق عمومی ) نا،  ابطه نامشر ع، قوار ، رایر کررن مراکز رحشاء میزان ارزایش ساالنه جرائم
  نان 

، ارارا، نشر اکاذیب، اناشا ریلم یا تصویر اسرا  خصوتی یا خانوارگی( به کل جرایم به تفكیك )توهین، قذف نان یم علیه شبصی  معنو  نسب  جرا
 جنس

 نسب   موا ر اقدام به خورکشی به تفكیك جنس 

مند  ا  ققوق برر 
مراقل قضایی ر  

مبالف کشف جرم، 
تعقیب، تحقیقات 
مقدماتی، رار سی   

 اجرا  قكم

   ر ء  ... به کل مارمان به تفكیك جنس توبه   اعمال قاعد،گذش  شاکی ،نسب  محكومین مشمول سقوط مجا ات به رلیل عفو 

   نوع جرم ، عفو   ببشورگی به کل مجرمین به تفكیك جنسومان برخو را  ا  تبفیف، معاری نسب  محك

به کل  ، آ ار  مشر ط  ...نظام نیمه آ ار ، یا تد   قكم، تعلیا اجرا  مجا اتتعوها  جایگزین قبس برخو را  ا  مجا اتنسب  محكومان 
 به تفكیك جنس  محكومان

به ( سئولی  کیفر  یا عوامل موجره جرمعوامل  ارع م رلیل  جور موانع مسئولی  کیفر  )اعم ا به نسب  مارمان  ن برخو را  ا  معاری  ا  مجا ات 
 کل برخو را ان ا  این معاری  ها

 سرانه امكانات پزشكی آمو شی   تربیای  ندانیان به تفكیك جنس

 ر تد محكومین جرایم غیرعمد برخو را  ا  مساعدت نرارها  قمایای به تفكیك جنس

 خانوار  برخو را  ا  قمای  مالی به تفكیك جنس سرپرس ها   ندانیان سرپرس   ر تد خانوار 

 ر تد  ندانیان اسافار  کنند  ا  قا مرخصی   مالقات ر  ر  ان محكومی  به تفكیك جنس   نوع جرم

 سرانه مدرکا ان اجاماعی نسب  به کل  ندانیان به تفكیك جنس

 تفكیك جنسقمای  نرارها  قمایای به شد  تح   ر تد  ندانیان آ ار

 ا  کل اقكام تار   محاکم خانوار    نان ر تد اقكام اجرا شد  ا  محاکم خانوار  ر   مینه  تول مطالبات   ققوق مالیبرخو را   ا  ققوق 
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 شاخص مولفه اتلی محو 

عارالنه ر  خانوار    
 اجاماعی

   قل اخاالف به تفكیك جنس ها  تشبیصها  تشبیص   قل اخاالف کا  ا  کل اقكام تار   هیأتسرم اقكام اجرا شد  ا  هیأت

 ر با   قیموم ، سرپرسای، قضان    مالقات رر ندان برا  مار ان به کل آ اء تار   ر  این موضوعاتتار  شد  نسب  اقكام 

  پر ند  ها  رعا   خانوارگی به تفكیك نوع رعوا   خواهان پر ند ر تد 

میزان تصد  مشاغل 
 ققوقی   قضایی

  کالء، مشا  ان ققوقی، سررراران   کا شناسان  سمی رارگسار   ن ا  کلتو یع نسبی 

 نسب  محاکم خانوار  را ا  مشا    ن به کل محاکم خانوار 

 نسب  محاکم اطفال   نوجوانان را ا  مشا    ن به کل محاکم اطفال   نوجوانان

 ها  قضاییها  قضایی ا  کل سم سرم  نان را ا  سم 
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 شاخص مولفه اتلی محو 

    خانوار 
جمعی

 ازدواج و نرخ باروری 

 سال   بیشار به تفكیك گر   سنی 10 ضع  ناشویی جمعی  

 نرخ خالص ا ر اج به تفكیك جنس

 میانگین سن ا ر اج ثب  شد  ر  ا لین ا ر اج

 سال پسران 15سال رخاران    13سال به کل جمعی   یر  15سال   پسران  یر  13ها  رخاران  یر ا ر اج نسب 

 ا کل ا ر اج ها ر اج ها  موق  ثب  شد  به  ر تد

 میزان تجرر قطعی 

 نسب  جنسی اررار هرگز ا ر اج نكرر  به تفكیك سن 

 اثر طالق بر قسب گر    ها  سنی   جنسساله   بیشار بی همسر بر  10ر تد جمعی  

 تو یع نسبی خانوا  بر قسب سن   جنس سرپرس  خانوا 

 تو یع نسبی خانوا ها  تك نفر  به تفكیك جنس   سن

 نسب  جنسی جمعی  بر قسب گر   ها  سنی

 نسب  جوانی جمعی  بر قسب جنس

 نسب  سالبو رگی جمعی  بر قسب جنس

 ها  اقاصار ، اجاماعی   جمعیای نان به تفكیك گر  نرخ با     

 (پد  –مار  الرت ا لین رر ند به تفكیك جنس )میانگین سن ر   مان  

 میزان نابا     به تفكیك جنس

 تو یع نسبی خانوا ها  تك  الد بر قسب سن   جنس سرپرس  خانوا  

 انح ل نماح 

  فسخ و ط ر(

 تفكیك جنس طالق به /ا ر اجمیزان رارخواس  ها رسخ 

 ساله 5ر  با    ها  ثب  شد  نرخ خالص طالق

 ( مرر، به ر خواس  به ر خواس   نمیزان ررا انی انواع مبالف رارخواس  طالق )اعم ا  توارقی، 

 تار   ا  رارگا  ها  خانوار   نسب  به کل اقكامسا ش  تلح  مبانی برخانوارگی اقكام  میزان

 تو یع نسبی عل   اقعی طالق

 به قكم طالقسا ش امكان نسب  تد   گواهی عدم 

بهره مندی از خدما  

 نموزشی و مشاوره ای

 پس ا  ا ر اج به تفكیك جنس /ها  آمو شی مشا    قبل ا  ا ر اج / قین ا ر اج نسب  اررار شرک  کنند  ر  کا گا 

 قبه تفكیك نوع رارخواس  طالمعرری شد  توسط رارگا  ها  خانوار  ، جمعی  شرک  کنند  ر  کا گاها  آمو شی   مشا    ا  پیشگیر  ا  طالق ر تد
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 شاخص مولفه اتلی محو 

کا    
 اقاصار

 مشارک  اقتصادی

 ساله   بیشار به تفكیك جنس 10اقاصار  جمعی   نرخ مشا ک 

 به تفكیك  ضعی  رعالی    جنسبیشار  سال   10تو یع نسبی جمعی  

 نرخ مشا ک  اقاصار  رانش آموخاگان آمو ش عالی به تفكیك جنس

 وضعی  فعالی  
  شای ، بیمار و ییر فعال(

 نرخ اشاغال به تفكیك جنس   گر هرا  سنی

 بیكا   به تفكیك جنس   گر   ها  سنینرخ 

 ساله به تفكیك جنس 15 -29نرخ بیكا   جوانان 

 شاغالن ر  گر   ها  عمد  رعالی  اقاصار  به تفكیك جنس سرم

 نرخ اشاغال سرپرس  خانوا  به تفكیك جنس

 سرم شاغالن بر قسب  ضع شغلی به تفكیك جنس

 شغلی به تفكیك جنسشاغالن ر  گر   ها  عمد   سرم

 نرخ اشاغال رانش آموخاگان آمو ش عالی به تفكیك جنس

 سرم تعا نی ها  رعال  نان ا  کل تعا نی ها  رعال

 1ر  تولید ناخالص ملی خانگی  سرم کا 

 میانگین رسامزر  نان   مرران ر  رعالی  ها  اقاصار  مشابه 

  ایی به کل ماقاضیان  ام به تفكیك جنس نسب  ر یار  کنندگان  ام اشاغال

 سرم جمعی  را ا  اشاغال ناقص به تفكیك جنس اشتغال ناق 

 
  

                                                                 
 استخراج شده اس  مبنای انجام نن نیز، الزاما  قانونی و اسناد باالدستی می باشد. "ارزشگذاری کار خانگی زنان"اکن  بار  از پژوهش  - 1
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 شاخص مولفه اتلی محو 

ی
  اجاماع

قمایارا
 

پوشررش خرردمات 
 بیمه ا    قمایای

 با نشساگی به تفكیك جنسضریب نفوذ بیمه ها  

 ها  با نشساگی به کل جمعی  مزر   ققوق بگیر به تفكیك جنسنسب  بیمه شدگان تند ق

 سرم شاغلین بیمه شد  ا  کل شاغلین به تفكیك جنس

 نسب   نان خانه را  بیمه شد  به کل  نان خانه را 

 نسب  معلوالن شاغل به کل معلوالن به تفكیك جنس

 (طول مدت مرخصی )ما به تفكیك  / شیررهی مرخصی  ایمان تو یع نسبی  نان برخو را  ا 

 ها  اجاماعی به کل اررار ماقاضی  اجد شرایط به تفكیك جنس   سا مان قمایاینسب  اررار تح  پوشش قمای 

 امدار  ...( به کل  نان سرپرس  خانوا ر تد  نان سرپرس  خانوا  تح  پوشش سا مان ها  قمایای )سا مان برزیسای، کمیاه 

 نسب  خانوا ها   اجد شرایط تح  پوشش سا مان ها  قمایای به تفكیك جنس سرپرس  خانوا  

 نسب  سرپرساان خانوا  تح  پوشش سا مان ها  قمایای به سرپرساان خانوا   اجد شرایط به تفكیك جنس

 ر تد مراکز مشا      با توانی معااران  ن به کل آن مراکز 

 معاارین ر یار  کنند  خدمات ترک اعایار به تفكیك جنس نسب 

 نسب  معلولین تح  پوشش سا مانرا  قمایای به کل معلولین به تفكیك جنس   نوع سا مان قمایای 

  سالمندان به تفكیك جنسقمایای به کل خدمات نسب  سالمندان تح  پوشش 

  خدمات برداشای به کل سالمندان به تفكیك جنستح  پوشش نسب  سالمندان 
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 شاخص مولفه اتلی محو 

 
صمیم سا 

ی   ت
  سیاس

شا ک
م

مشارک  زنان در  
 انتخابا 

 شو ا  اسالمی به را طلبان قائزشرایط به تفكیك جنسنسب  نمایندگان مجلس 

 نسب  نمایندگان شو اها  شرر     ساا به را طلبان قائزشرایط به تفكیك جنس

 نسب   ا  رهندگان انابابات مجلس خبرگان به کل جمعی   اجد شرایط به تفكیك جنس

  اجد شرایط به تفكیك جنس نسب   ا  رهندگان انابابات مجلس شو ا  اسالمی به کل جمعی 

 نسب   ا  رهندگان انابابات شو اها  اسالمی شرر     ساا به کل جمعی   اجد شرایط به تفكیك جنس

 نسب   ا  رهندگان انابابات  یاس  جمرو   به کل جمعی   اجد شرایط به تفكیك جنس

مشارک  زنان در 
تصویم گیری و 

 مدکرک 

 به تفكیك جنساسالمی شرر     ساا به کل اعضاء نسب  اعضا  هیئ   ئیسه شو اها  

 نسب  اعضا  هیئ   ئیسه مجلس شو ا  اسالمی به کل اعضاء به تفكیك جنس

 قانون مدیری  خدمات کشو  ( به تفكیك جنس  71نسب  مقامات )موضوع مار 

 ها  ر لای به تفكیك جنسمیانی/ا شد به کل شاغلین رساگا نسب  اررار شاغل ر  سطوح مدیری  پایه/ 

 به تفكیك جنسشرررا / رهیا   ررماندا / ببشدا  /نسب  اررار منصو  ر  پسارا  

 هاها  به ثب   سید  توسط  نان ا  کل اقزا    تشكلنسب  اقزا    تشكل

 ء اقزا    تشكل هاا  کل اعضاها شو ا  مرکز  اقزا    تشكل /ر تد  نان عضو هیئ  موسس 
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 شاخص مولفه اتلی محو 

ررهنگ   
 اجاماع

فعالی  های فرهنگی و 
 هنری

 ر تد  نان عضو ر  شو اها  سیاساگذا   جشنوا   ها   جوایز ملی به کل اعضاء

 را  ان جوایز جشنوا   ها   جوایز ملی به کل اعضاءر تد  نان عضو هیئ  

 به کل ترانه سرا ر تد  نان ناشر/ نویسند    مارجم کاا / شاعر

  ر   تلویزیون به کلئاتسینما، ت ر تد  نان کا گرران / با یگر

 سرانه مطالعه به تفكیك جنس

 ر  کااببانه ها به کل رضا   نانسرانه رضا  اخاصاص یاراه به 

 قسینیه ها به کل   ر  مساجد  نان ر تد رضاها  اخاصاص یاراه به

  نسب  تولید کنندگان تنایع رسای به تفكیك جنس

 نسب  رعاالن قرآنی بیمه شد  به تفكیك جنس

 فعالی  های رسانه ای
 تلویزیون به کل شاغالن ر  این قو    و   خبرنگا  ، گزا شگر    مجر  گرر  قر تد  نان شاغل 

 ول مطبوعات ئمدیران مس سرربیران / مدیر مسئول مطبوعات به کل    نامه نگا ان /سرربیر /ر تد  نان     نامه نگا  / 

 نسب  مجو ها  تار  شد  برا  رعاالن رضا  مجا   به تفكیك جنس

فعالی  های نهادهای 
 مدنی

  ها  تنفی به کلها/تشكلمررم نرار / خیریه ها سسین  ن تشكلؤنسب  م

 ها  تنفی  نان به کل ها/تشكلها  مررم نرار / خیریهنسب   نان عضو تشكل

 ها   نان برقسب قو   رعالی ها  مررم نرار / خیریهنسب  سا مان

 نسب   نان را طلب امدار   نجات هالل اقمر به کل را طلبین

 بسیج به کل بسیجیاننسب   نان عضو 

 

 


