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 پیشگفتار

 آمارهاي از استفاده مستلزم هاآن دقیق ارزیابی و اجتماعی و اقتصادي هايبرنامه اجراي و تهیه
 از گویا و روشن تصویري بتواند نظر مورد آمارهاي کهآن براي. است بهنگام و جامع دقیق،

 باشند، داشته المللیبین و ملی سطوح در مقایسه قابلیت و کرده ارائه ،اقتصادي ساختارهاي
 لمللیابین هايسازمان. شود پیروي استاندارد هايبنديطبقه و مفاهیم و تعاریف از دارد ضرورت

 تهیه را مشخصی هايبنديطبقه المللی،بین سطح در آماري اطالعات مقایسه قابلیت ایجاد براي
 .نداکردهتوصیه  وعض کشورهاي به را هاآن از استفاده و

 8 و 3 ماده »و« بند در خود قانونی وظیفه به بنا و کشور آمار متولی عنوانبه ایران آمار مرکز
 مورد را آماري هايبنديطبقه بازنگري و سازيپیادهترجمه،  ایران، آمار مرکز تأسیس قانون
و  هابنديطبقه المللیبین نسخه ترجمه بهنسبت  دلیل همین به و است داده قرار خاص توجه

 ،در همین راستا. است کرده المللی اقدامالگوي بین اساس برهاي ملی بنديتدوین طبقه
که از سوي بخش آماري  2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتبندي بینطبقه

 ترجمه شد. ،منتشر شده بود 2017 سازمان ملل در سال
بر استفاده از  عالوه شده کهبندي کوشش طبقههاي تخصصی این رتها و عبادر برگردان واژه

، از )SNA(هاي ملی هاي اقتصادي و سیستم حسابهاي فعالیتبنديدر طبقهاصطالحات رایج 
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داري در . همچنین براي رعایت اصل امانتشودارشناسان این حوزه نیز استفاده نظرات ک
 تا اصالت متن اصلی نشریه حفظ شود.شده ها و اصطالحات، تالش واژهبرگرداندن 

استفاده  منظوربههاي گذران وقت بر اساس این ترجمه و بندي ملی فعالیتطبقه کهآنجائیاز 
بندي ملی و تدوین طبقه از سپشد، لذا خواهد هاي گذران وقت، تهیه و تدوین در آمارگیري

ها و عبارات متن حاضر وجود دارد. ژهدر وا ان وقت، امکان تغییر و اصالحاجراي آمارگیري گذر
ئه این سند اعالم کرده است که در هنگام ارا ،)UNSD( عالوه بر این، اداره آمار سازمان ملل

 ویرایش اولیه ارائه عنوانبهبنابراین، این مجموعه  ؛است نشده نهایی ستاريویرا نسخه مذکور
توسط سازمان  ،نهایی سندارائه نسخه بندي ملی و س از تدوین طبقهپو ویرایش نهایی آن  هدش

 خواهد شد. تدوین و منتشر ،ملل
از دفتر پور آزاده برفیو  رویا وزیري، سمیه رجبی هازحمات خانم از داندمی الزم اینجا در

و تهیه  بنديطبقههاي آماري مرکز آمار ایران که وظیفه ترجمه استانداردها و نظارت بر طرح
 براي زحماتشان در تهیه این نشریهخانم فریبا زراعتی ن همچنی ،اندداشته عهده بررا  نشریه

 .دشو تشکر صمیمانه
ثر ؤاست نظرات ارشادي و رهنمودهاي م قطع نشریه مذکور خالی از اشکال نبوده و امید طوربه

 هاي احتمالی و غناي بیشتر این اثر را فراهم آورد.نظران، موجبات رفع نارساییصاحب
 

 رساپا علی امید

 مرکز آمار ایران رئیس
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 مقدمه

 
 معرفی/ مرورکلی -اول

 تمـامبنـدي طبقه ،ICATUS(۱(ها براي آمارهاي گذران وقـت المللی فعالیتبندي بینطبقه -1
 وقـت هـاآنروز بـراي ساعت یک شبانه 24ممکن است در طول  ،هایی است که یک فردفعالیت

تهیــه چــارچوبی اســتاندارد بــراي آمارهــاي گــذران وقــت بــر اســاس  ،صــرف کنــد. هــدف آن
  دار است.هاي معنیبنديگروه

 
2- ICATUSمند آمارهـاي ، بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد، چارچوبی را براي انتشار نظام

آوري ه بـراي جمـع، بدون توجه به نـوع ابـزار مـورد اسـتفادگذران وقت المللیقابل مقایسه بین
آوري یـک راهنمـا بـراي جمـع عنوانبـهتوانـد می ICATUSکنـد. همچنـین فراهم میها، داده
را  هـاآنبنـدي ملـی کشـورها کـه نیازهـاي ملـی هاي گذران وقت استفاده شود یا با طبقهداده

 شود. کند، منطبقمنعکس می
 
3- ICATUS بهبود سازگاري  منظوربهالمللی بینو اصول مورد توافق  بر اساس تعاریف، مفاهیم

المللی آمارهاي گذران وقت و سایر آمارهـاي اجتمـاعی و اقتصـادي، پذیري بینو قابلیت مقایسه
گیري و تحلیـل کیفیـت شده است. آمارهاي گذران وقتِ قابل اعتماد، براي الـف) انـدازه تدوین

مل کار بدون مزد و تولید غیربازاري و گیري جامع انواع کار، شاب) اندازه ،زندگی یا رفاه عمومی
هاي ی براي سیاسـتیتتحلیل جنس منظوربهها ههاي تولید خانوار و پ) تولید دادتوسعه حساب

هاي ملـی بـا سیسـتم حسـاب ICATUSعمومی، حیاتی هستند. از این رو، ارتباط و سـازگاري 
)SNA( المللی آمارشناسان کار و کنفرانس بین)ICLS( د.اهمیت دار 
 
براي پیشـرفت در جهـت تحقـق اهـداف توسـعه پایـدار  ICATUSعالوه بر این، استفاده از  -4
)SDG( ،گـذاري کـار خـانگی و مراقبـت شناسایی و ارزش« 5,4شامل هدف  و اهداف بلندمدت

هاي محافظت اجتمـاعی، ارتقـا ها و سیاستبدون مزد از طریق ارائه خدمات عمومی، زیرساخت
، مربـوط SDG 5,4,1و شـاخص » ملیدر سطح مناسب  ،ر خانوار و خانوادهمسئولیت مشترك د

۱- International Classification of Activities for Time Use Statistics 
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کار خانگی و مراقبت بدون مزد به تفکیک جـنس و سـن و مکـان بـه کـار  برايبه گذران وقت 
 2رود.می

 
 چیست؟  2016ICATUS -دوم

 ،)2016ICATUS( 2016هــا بــراي آمارهــاي گــذران وقــت المللــی فعالیتبنــدي بینطبقه -5
 تمـامهـا) از هـا و گروههـاي اصـلی، بخشسـطحی (شـامل بخشمراتبی سه دي سلسلهبنطبقه

شـوند. هـدف از روز انجام میساعت شبانه 24که توسط عموم مردم در طول  است یهایفعالیت
پذیر دار و مقایسهتواند براي تولید آمارهاي معنیبندي، فراهم کردن چارچوبی است که میطبقه

 کشورها و در طول زمان، استفاده شود. متماگذران وقت در 
 
6- ICATUS  5مناسـببنـدي و مشخصـات طبقه 3،4هاي آمـاريبنديبا پیروي از اصول طبقه 

ایجاد شـده اسـت و توصیه  ،المللی سازمان مللهاي آماري بینبنديتوسط گروه تخصصی طبقه
 شود:می ارائهزیر  که توضیحات مربوط به شرح

 
تـوان بـراي قـرار دادن هـر فعالیـت در یـک می  ICATUS: درو انحصاريهاي جامع رده -7

هاي بدون شماره یا جامانده استفاده کرد. توصیف هـر طبقـه، راهنمـایی در مـورد طبقه، از رده
 ادامـهدهـد. اسـتفاده از متغیرهـاي متنـی (در در طبقه را ارائـه می موارد شمول یا عدم شمول

اطالعـات  ،شـوندآوري میهـاي گـذران وقـت جمـعرگیريتوضیح داده شده اسـت) کـه در آما
بـر  تـر،بیشدهد. براي مثال، اطالعـات ارائه می ،هاي صحیح هر طبقهدر مورد فعالیت تريبیش

 equality-http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender/ :نگاه کنید به -۲
 به: نگاه کنید -3

United Nations (۱۹۹۹), “Standard statistical classifications: basic principles”, available from 
    http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/۱۹۹۸/AC٦۳-۱۱.PDF 

 Best practice guidelines for developing international“ ,(May ۲۰۱۳ ٦) Hancock, Andrew    نگاه کنید به: -4
statistical classifications” (United Nations Department for Economic and Social Affairs, Statistics 
Division  (ESA/STAT/AC.۲٦۷/٥), available from 
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/۲۰۱۳/AC۲٦۷-٥.PDF. 

 http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp                                         : نگاه کنید به -5
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هـاي توانـد در تفکیـک فعالیتهـاي تولیـدي میاساس هدف (متغیر متنی) در خصوص فعالیت
 ک کند.کم ،هاي خودمصرفیهمراه با دستمزد و سود از فعالیت

 
: المللـی) هـاي اسـتاندارد مـرتبط (ملـی و بـین     بنديپذیري با سایر طبقهمقایسه -8

المللی، ملی و محلی در زمینـه آمارهـاي گـذران وقـت و بر اساس تجارب بین  ICATUSتدوین
هـاي نسـخه حاضـر نجام شده اسـت. ردها ،)(نگاه کنید به قسمت چهارمهاي مرتبط بنديطبقه

ICATUS هاي نسخه آزمایشی پذیري با ردهمقایسه، قابلیتICATUS ها را بنـديو سـایر طبقه
 ،بندي را در طـول زمـانهاي جاري و قبلی طبقهپذیري بین نسخهمقایسه، . این مالحظاتدارد

 6کند.مین میأت
 
در راستاي استانداردها و مفاهیم آماري اخیر ایجاد شـده ICATUS : ها پایدار هستندرده -9

 کـهاینخواهنـد مانـد، مگـر هاي جاري، بدون تغییر بـاقی چنین است که رده فرضیشپاست. 
 ند.نشناختی عمده را منعکس کهاي روشمجبور باشند پیشرفت

 
، داراي عناوین اسـتاندارد هسـتند و ICATUSهاي : ردهاندخوبی توصیف شدهها بهرده -10

ها را شامل شوند و ها باید کدام فعالیترده اشاره شده است که این روشنیبه هاآندر توضیحات 
شـود، عـالوه بـر بندي با مستندات الزم پشـتیبانی میها را شامل نشوند. این طبقهکدام فعالیت

دن و آزمـایش کـرروز هایی براي به، برنامه2020تا سال  )UNSD(این، بخش آمار سازمان ملل 
در  ICATUS 2016 اسـاس بـراي گذران وقت اي از راهنماها، براي تولید آمارهکردن مجموعه

 دارد.در نظر کشورهاي منتخب، 
 

ت. پـیش از ، هماهنگ اسـICLSمین زدهنوشده در قطعنامه  با انواع کار تعریف  ICATUS۲۰۱٦این حال، با  -6
 ،یا استفاده نهایی خـود شـخص فروشتمایزي بین تولید کاالها براي  گونهیچه، ICATUSآزمایشی  ، در نسخهاین

 .ه استوجود نداشت
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ها خیلـی زیـاد یـا خیلـی کـم عبارت دیگر تعداد رده(به اندمتعادل شده خوبیبهها رده -11
. اسـت بندي شدهطبقه ،بخش اصلی 9بخش و  56دارد که در  گروه ICATUS ،165 نیستند): 

 7کند.بندي را تسهیل میاز طبقهها، استفاده این تعداد کم رده
 

را  ICATUSهـاي آمـاري بـا اسـتفاده از امکان انجام فعالیتهاي باال، ویژگیاصول و  تمام -12
بـر  ،بنـديهـا در طبقهدرستی و سـازگاري میـان رده ،کند. به این معنی که کارآمديمین میأت

سـنجی خـی از کشـورها بـراي امکانعالوه، در بربـه 8پذیر اسـت.امکان اساس اطالعات موجود،
 ،هـاي گـذران وقـتبنـدي داده، بـراي طبقهICATUS ۲۰۱٦هاي آمـاري تر انجام فعالیتبیش

 )29آزمایش شده است. (رجوع شود به پاراگراف 
 

هـاي برد این است که فعالیتکار میهها ببندي فعالیتدر طبقه ICATUSاصل اساسی که  -13
 ،»غیر تولیدي«هاي شخصی یا هاي تولیدي و فعالیتاقتصادي به فعالیت توانند از نظرروزانه می

شـده بـراي  هاي صـرفبندي، میانگین زمانبندي شوند. ساختار تعیین شده در این طبقهطبقه
هاي اجتماعی را مشـخص هاي شخصی از جمله مطالعه، ورزش و فعالیتفعالیت ،انجام انواع کار

ها هاي مختلف فعالیترهاي خاص استفاده شده براي تعریف ردهکند. بخش آخر، شامل معیامی
 براي اهداف ملی است. ICATUSو همچنین نحوه استفاده از 

 
 سابقه   -سوم

بر ارزش آمارهـاي گـذران  ،9کمیسیون آماري بیست و هشتمین جلسه، در 1995در سال  -14
شـامل برابـري المللـی، و بیناجتماعی ملی  -اي از مسائل اقتصاديدامنه دادن نشانوقت براي 
هاي گذران وقت توسـط بندي فعالیتنویس طبقهکه پیش شدو درخواست  شدکید أجنسیتی ت

 363طبقــه و  200گــروه،  92بخــش،  54بخــش اصــلی،  15داراي  ICATUSنســخه آزمایشــی  ر مقایســه،د -7
 .را ببینید تغییرات، قسمت چهارم ررسی اینب، براي ه استزیرطبقه بود

    Hancock, Andrew (6 May 2013), “Best practice guidelines for developing international :نگاه کنید به -8
statistical classifications” (United Nations Department for Economic and Social Affairs, Statistics 
Division (ESA/STAT/AC.۲٦۷/٥), available from http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/ 
۲۰۱۳/AC۲٦۷-٥.PDF. 

                                                                                                ۲۷/۲۸-E/CN.۳/۱۹۹٥/E/۱۹۹٥ :نگاه کنید به -9
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همـان سـال،  تهیـه شـود. ،اي براي تحقیقـات آینـده و مطالعـات ویـژهپایه عنوانبهبخش آمار 
در آن  پذیرفتـه شـد کـه 10مشی انجام این فعالیت، توسط چهارمین کنفرانس جهانی زنـانخط

هـاي دولتـی المللـی؛ آژانساي و بیندفاتر ارائه خدمات آماري ملـی، منطقـه ،توصیه شده است
آوري داده بـر اسـاس مشـارکت بهبود فرآیند جمع«هاي مرتبط؛ و دفاتر سازمان ملل، در زمینه

ذران ها براي آمارهاي گـالمللی فعالیتبندي بینتوسعه طبقه«و » کامل زنان و مردان در اقتصاد
فعالیت کنند. » بامزد و بدون مزد حساس است کار درهاي میان زنان و مردان وقت که به تفاوت

اولین جلسه گروه کارشناسی را بـراي ایـن موضـوع، در سـال  UNSDها، پس از این درخواست
نفعان براي کمـک بندي را با مشورت کارشناسان و ذيطبقه» نویسپیش«تشکیل داد و  1997

مند به انجـام مطالعـات گـذران وقـت هسـتند، توسـعه داد. کارشناسـان ایی که عالقهبه کشوره
کـه در  )TUS(هـاي گـذران وقـت هاي آمارگیريبندي، بر اساس دادهپیشنهاد دادند این طبقه

هـاي ملـی کـار در تولیـد کاالهـا و اند، تهیه شود تا بتوان دادهدار کدگذاري شدههاي معنیرده
هاي اقماري خانگی و تجزیه و تحلیل رونـد گـذران وقـت را ارزیـابی حسابآوري خدمات، جمع

 بندي مشخص شد:د. دو اصل اساسی براي ساخت طبقهکر

 هاي اقماري محاسبه حساب منظوربه )SNA(هاي ملی الف) سازگاري با سیستم حساب

 هاي موجود گذران وقتبندير طبقهپذیري با سایب) مقایسه
 

بندي را استفاده کردند و بر اسـاس طبقه 1997نویس ه کشورهایی که پیشبر اساس تجرب -15
 ، نسـخه تجدیـدنظر و تصـحیح شـده2000هاي دومین نشست گروه تخصصی در سـال توصیه

 )،2005گیري کار بامزد و بدون مـزد (سـازمان ملـل راهنماي تولید آمارهاي گذران وقت: اندازه
هـاي آمارهـاي گـذران وقـت للی سازمان ملل براي فعالیتالمبندي آزمایشی بینطبقه عنوانبه
)ICATUS(  .تهیه و منتشر شد ، 
 

در  هایشانرا پذیرفتند بر اساس تجربه ICATUSبسیاري از کشورهایی که نسخه آزمایشی  -16
 ،2011اظهار کردند. در سال  رانسخه نهایی آن استفاده از به تمایل خود بندي، استفاده از طبقه

 درخـدمات آمـاري کشـور غنـا  گزارش، 46ون آمار با وظایف مشخص شده در پاراگراف کمیسی

 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf :    ن آدرس در دسترس استدر ای -10
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در میان سـایر نـواحی مـرتبط بـا تحلیـل روزرسانی راهنماهاي گذران وقت، تولید و به خصوص
 11مباحث جنسیتی، موافقت کرد.

 
 2012بخش آماري سازمان ملل، سومین نشست گـروه تخصصـی خـود را در ژوئـن سـال  -17
هـاي ها و تحلیلبنديجدول ها،آوري دادههاي جمعو بررسی روش ICATUSسازي ي نهاییبرا

هر یـک  برگزار کرد. این کار با توجه به تجربیات و نیازهاي کشورهایی که ،آمارهاي گذران وقت
شـامل آرژانتـین، اند، انجام شد. این کشـورها را پذیرفته آزمایشی آننویس یا هاي پیشاز نسخه

نگالدش، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، کوبا، مصر، اتیوپی، غنا، هند، ایران، موریتیوس، مکزیـک، ب
، مراکش، نیجریه، پاکستان، پرو، فیلیپین، آفریقاي جنوبی، تایلند، جمهـوري تانزانیـا، غولستانم

 ئال و فلسطین است.زواروگوئه، ون
 

هاي از اهداف اجراي آمارگیري)، بسیاري EGMدر سومین نشست گروه تخصصی (سومین  -18
هاي ملی بسط داده شـده، کـار اجبـاري، کـار بـدون گیري حسابملی گذران وقت (مانند اندازه

بنـدي ..) شناسایی شد و به تـدوین طبقه.مزد، توازن کار و زندگی، رفاه، برابري جنسیتی، فقر و 
همـه اهـداف را بـرآورده کنـد،  توانـدها براي آمارهاي گذران وقت نیز که میالمللی فعالیتبین

هـاي که فعالیت فراگیربندي یک طبقه عنوانبه ICATUSکید شد. گروه تخصصی، بر اهمیت أت
یافته و در حـال توسـعه، بـر اسـاس شـرایط گسترده در کشورهاي توسعه طوربهگذران وقت را 
بنـدي میـان طبقهقابلیت انطبـاق  به اهمیت وجودد و نکمیکید أکند، تبندي میکشورها طبقه
» چـارچوب انتشـار« عنوانبـهبندي . گروه تخصصی همچنین از طبقهکنداشاره میکشورها نیز 

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی المللی گذران وقت مرتبط با سیاسـتبراي آمارهاي قابل مقایسه بین
   12استقبال کردند.

 
ها و  NSOفت شده ازتصمیمات اتخاذ شده در سومین نشست گروه تخصصی و نظرات دریا -19

 هاي زیر خالصه شده است:سایر متخصصان بعد از آن نشست، در پاراگراف

 E/2011/24-E/CN.3/2011/37 and E/CN.3/2011/3                                                       نگاه کنید به: -11
 United Nations (۲۰۱۲), “Report of the Expert Group Meeting on of the Revision the     نگاه کنید به: -12

United Nations Trial International Classification of Activities for Time Use Statistics (ICATUS) 
(ESA/STAT/AC.۲٥٤/L٤)”, available from 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/EGM٪۲۰June٪۲۰۲۰۱۲/list_of_docs.htm. 
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، بر اساس درخواست بسیاري از کشـورها و سـایر کارشناسـان، بایـد بـر اسـاس ICATUS) الف
توسـعه داده  )SNA(هاي ملـی هاي مولد در پیروي از چارچوب سیسـتم حسـابمفهوم فعالیت

 ،آوري اطالعات انواع کار مفیدخاص براي جمع طوربههاي گذران وقت، یريشود. در واقع، آمارگ
شـود هاي ملی شمرده نمیهمچنین کاري که در حسابشود: کار در بخش خانوار و استفاده می

یـک تصـمیم راهبـردي  SNAبندي بـا مانند کار و مراقبت خانگی بدون مزد. مطابقت این طبقه
 .ه استتوسط کارشناسان، اتخاذ شد 1997در سال  ICATUSکه از نسخه اول  ه استبود

بنـدي گروه ،رقمی سـادهکـدهاي سـه ها باید درب) براي تسهیل در اجرا در سطح ملی، فعالیت
 )اولویت داردICATUS ۲۰۰٥ در رقمیپنجرقمی نسبت به ساختار (این ساختار جدید سه .شوند

هاي گـذران وقـت موجـود را بنـدير طبقهباید امکان تبدیل به سای ICATUSهمچنین ساختار 
 داشته باشد.

اسـتفاده شـوند،  )LFS(هـاي نیـروي کـار جاي آمارگیريهاي گذران وقت نباید به) آمارگیريج
 SNAهایی که در مرز تولیـد منبع اضافی داده براي شناسایی فعالیت عنوانبهباید  بلکه ترجیحاً

فعالیـت غیراقتصـادي  عنوانبهها ارد که این فعالیتکار گرفته شود. این خطر وجود دههستند، ب
هـاي گـذران وقـت بـراي شمرده نشوند. عالوه بر این، آمارگیري بندي شوند یا اینکه اصالًطبقه
 شوند.استفاده می ،هاي اقماري کار خانواري بدون مزدگیري حساباندازه

را  )TUS(هـاي گـذران وقـت ريکشورهاي در حال توسعه)، آمارگی ویژههد) برخی از کشورها (ب
که در کشـورهاي کننـد، در صـورتیآوري اطالعات تکمیلی نیـروي کـار اسـتفاده میبراي جمع

بـراي تولیـد آمارهـاي رفـاهی و جنسـیتی  اکثراً )TUS(هاي گذران وقت آمارگیري یافتهتوسعه
هـا ي زمـان فعالیتر روتر بـبیش ،بودن غیراقتصاديماهیت اقتصادي یا  جايبه شود وانجام می

 هاي گذران وقت این دو نوع کشورها باید بتوانند با هم تطابق داده شوند.. دادهتمرکز دارد
 

ین جلسـه خـود، نـوزدهمدر  )ICLS(المللـی آمارهـاي کـار ، کنفرانس بین2013در سال  -20
ارهاي جمعیت آم«گیري از نیروي کار را به تصویب رساند و بهرهقطعنامه آمار کار، اشتغال و کم

) بـراي معرفـی ICLS  ،1982(سـیزدهمین» فعال اقتصادي، اشتغال، بیکاري و اشـتغال نـاقص
روز شـد و امکـان هاي آمارهاي اشتغال نـاقص و انتقادهـاي مربـوط بـه اشـتغال، بـهمحدودیت

 فراهم کرد. ،گیري از نیروي کار را در کنار اشتغال و غیرهبهرهگیري کماندازه
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فعالیـت تولیـد کاالهـا یـا ارائـه خـدمات بـراي  عنوانبه» کار«، ICLSمه نوزدهم در قطعنا -21
از قانونی بودن، ماهیت رسمی یا غیررسمی بـودن فعالیـت  نظرصرفاستفاده خود یا دیگران که 

شود، تعریـف شـده اسـت. ایـن تعریـف بـا دامنـه یا موقعیت افراد، با هر سن و جنس انجام می
) هماهنگ شده است. بـا SNA 2008گار است و با مرز تولید عمومی (هاي تولیدي، سازفعالیت

تولید کاالها براي استفاده نهـایی خـود (شـامل  کهاین، با فرض ICLSتصویب قطعنامه نوزدهم 
هاي امرار معاش) از اشتغال خارج شد، مفهوم اشتغال محدودتر شد. با ایـن حـال، انـواع فعالیت

 شده است (مثل کارآموزي بدون مزد).جدیدي از کار در قطعنامه مشخص 
 

، فراینـد مشـورت بـا سـازمان )ICATUS )EGMپس از سومین نشسـت گـروه تخصصـی  -22
در  کهآنبا تعریف کار و انواع مختلف  ICATUSالمللی کار و سایر کارشناسان براي مطابقت بین

هاي مربـوط لیتبه تصویب رسیده بود، انجام شد. اهمیت هماهنگی فعا ICLSنوزدهمین جلسه 
هـاي گـذران در ایـن اسـت کـه آمارگیري ICLSین نوزدهمبا انواع کار در  ICATUSبه کار در 

بسـیار  LFSدر  هـاآنهاي اشتغال را کـه دسترسـی بـه ممکن است برخی فعالیت )TUS(وقت 
منبع اصـلی  TUSکه پیش از این ذکر شد،  طورهماندشوار است، شناسایی کند. عالوه بر این، 

 است (مراقبت از اعضاي خانوار و کارهاي خانگی). SNAهاي انواع کار در کنار مرز تولیدات دهدا
 

 به دست آمده است: ICATUSاز کار با  ICLSتعریف نوزدهمین  از ترکیبمالحظات زیر  -23

) 1) اشتغال شامل کار با مزد یا سود در انواع مختلفـی از واحـدهاي تولیـدي اسـت ماننـد: (الف
هـاي خـانواري بـراي ) اشـتغال در بنگاه2؛ (غیرانتفاعیها، مؤسسات دولتی و در شرکت اشتغال

هاي خـانگی بـراي ارائـه خـدمات، شـامل خـدمات ) اشتغال در خانوارها و بنگاه3تولید کاالها (
آوري و برآورد اطالعات تولید خـانگی (همچنـین وجود مشکالتی در جمع به دلیلخانگی بامزد. 
این بخش تولید (تولید خانگی بـراي  ازکامل  شناخت)، نیاز به SNAاصلی در  هايبراي حساب

هـا در در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، ایـن فعالیت زیرابود،  ICATUSمزد یا سود) در 
 سهم زیادي دارند.  ،اشتغال غیررسمی و اشتغال کل

اسـتفاده نهـایی خـود ب) تفکیک تولیـد خـانگی بـراي مـزد یـا سـود از تولیـد خـانگی بـراي 
مین نـوزدهسـازي قطعنامـه شناختی را بـراي پیادههاي روشپیشرفت ILOبرانگیز است. چالش
متقبل شده است. عالوه بـر ایـن،  ،در کشورهاي منتخب و آزمون آزمایشی مربوط ICLSجلسه 

ILO نحـوه تشـخیص اشـتغال و کـار تولیـدي  خصـوص درهاي اولیـه براي تهیه دسـتورالعمل
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ــق گســترش ســریزي میبرنامــه ،رفیخودمصــ ــا بتــوان از طری ــد ت هاي پرسشــنامه هايالؤکن
ــس ــهپ ــه در یادداشــت TUSاي زمین ــی ک ــاي متن ــده میو متغیره ــه گنجان ــونهاي روزان د، ش
 رسانی شود.اطالع

 
المللی و سایر نهادها هاي بینمیان کارشناسان کشورها، سازمان ICATUSنسخه حاصل از  -24

منتشر شد. در نتیجه ایـن  2016 سال در طول نیمه اول هاآنبازخوردها و نظرات براي انعکاس 
کشور عضو (ارمنستان، کانـادا، چـین، کلمبیـا، فنالنـد، غنـا،  19فرایند مشاوره مجازي، نظرات 

لند، نیجریه، آفریقاي جنوبی، تایلنـد، ترکیـه، یایتالیا، قزاقستان، مکزیک، مولداوي، مراکش، نیوز
المللـی و یـک کمیسـیون مـذهبی (سـازمان آمریکا و فلسطین)، چهـار سـازمان بینانگلستان، 

شوراي اجتماعی و اقتصـادي  ، اداره آمار اروپا،)ITU(المللی مخابرات المللی کار، اتحادیه بینبین
از  کارشـناس چهـار، ))UNESCO-UIS(سسه آمـار یونسـکو ؤم و )UN-ECLAC(سازمان ملل 
المللـی و خانم دبورا بودلندر (کارشـناس بین (CDA, CTUR, IATUR, WIEGO)سایر نهادها 

قدردانی و در تدوین آخرین نسـخه  ،گذران وقت) دریافت شد. کارشناسان براي ارائه این نظرات
ICATUS بنـدي جمع ،هـاي زیـراز این نظرات استفاده کردند. نظـرات دریافـت شـده در حوزه

 اند:شده

هـاي محـدود تعریـف شـده در ) فعالیت1ابراز نگرانی کردند:  لیئ) کارشناسان در مورد مساالف
هـاي هـاي تفضـیلی در بخشبـا فعالیت» خانگی تولید کاالهـاهاي اشتغال در بنگاه« 12بخش 
و تولید براي استفاده نهایی  فروش) تعیین تمایز بین تولید براي 2 ،اندمقایسه شده 3و  2اصلی 

 پذیر باشد.باید امکان ،خود

هـاي شناسان خاطر نشان کردند که در بخـش اصـلی مربـوط بـه کـار مراقبـت، فعالیتب) کار
هاي اقمـاري تري مورد نیاز است با توجه به اینکه این اطالعـات بـراي سـاخت حسـابتفضیلی

هـاي داوطلبانـه وجـود دارد و هایی در مـورد فهرسـت تفضـیلی فعالیتشود، نگرانیاستفاده می
 مورد پرسش قرار گرفت. ،هابراي هر یک از ردهها آوري دادهجمعامکان 

ص داده شـده بـه هاي اصـلی اختصـابخشهاي ) کارشناسان در خصوص ارتباط برخی از ردهج
 ال کردند.ؤس ،»هاي شخصیفعالیت«
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هاي جنبه(سفر) و سایر  13متقاطعهاي هاي متفاوتی در مورد فعالیتد) کارشناسان همچنین دیدگاه
 داشتند. ،)ICTاز  بندي (استفادهطبقه
 

که در چهارمین نشست گروه  ICATUSنسخه  خصوص در نظرات دریافت شدهپس از آن،  -25
مورد بازبینی قرار گرفت، گنجانده شد و براي بحث و توافـق در مـورد  2016تخصصی در ژوئن 

تصـمیمات اصـلی  شـد. دهیسـازمان ،هاي اصلی مشخص شده در طول همفکري مجازيزمینه
 ۱٤شوند:به شرح زیر خالصه می EGMه در طول چهارمین جلسه اتخاذ شد

آوري اطالعات در هاي گذران وقت براي جمعبر اهمیت آمارگیري ) کارشناسان مجدداًالف
هاي اقتصادي بدون مزد براي در مورد کار بدون مزد، شامل فعالیت ویژهبهبسیاري از موضوعات 

کید کردند و بر أهستند، ت )SNA( هاي ملیتم حسابتولید خدماتی که فراتر از مرز تولید سیس
گیري از بهرهو قطعنامه مربوط به آمار کار، اشتغال و کم SNAبا   ICATUSھماھنگیاهمیت 

 ،)ICLS(المللی آمار کار توسط نوزدهمین کنفرانس بین 2013نیروي کار پذیرفته شده در سال 
 توافق کردند.

هاي مرتبط با اشتغال در خانوارهـا صرف شده براي فعالیتزمان  ثبتب) کارشناسان بر اهمیت 
هـاي را از طریـق گروه هـاآن هاي گذران وقت تأکیـد کردنـد ویريهاي خانگی در آمارگو بنگاه
 .قرار دادند ،دهدکه اشتغال را پوشش می 1اصلی  در بخشتر جزئی

بندي در طبقه هاي مربوطبا رده 1315 و 12هاي هاي جزئی فعالیت در بخش) بسیاري از گروهج
 مطابقت داده شده است. )ISIC rev٤(هاي اقتصادي فعالیتتمام رشته المللی استاندارد بین

کارشناسان پذیرفتند که این امر باعث ایجاد ارتباط بین آمارهاي گذران وقت و آمارهاي اشتغال 
حال، در مورد  شود. با اینبندي شده توسط فعالیت اقتصادي میو تولید صنعتی طبقه

ممکن  زمان خاص،در یک  فردسردرگمی بالقوه حاصل از این واقعیت که فعالیت اقتصادي 
هشدار دادند. با توجه به ت باشد، کند متفاوکه در آن کار می یاست با فعالیت اصلی کارگاه

بندي شده در آمارهاي گذران وقت (زمان صرف شده توسط افراد در یک اینکه واحد طبقه

۱۳- Cross-cutting activities 
 ٤th Expert Group Meeting on Report of the“ ,(۲۰۱٦) United Nations:             نگاه کنید به -14

the revision and finalization of  the International Classification of Activities for Time Use 
Statistics (ICATUS)” (ESA/STAT/AC.۳۲۱/L۳), available from 
http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/۲۸-۳۰_June_۲۰۱٦/default.html 

  در این سند نگاه کنید. 46به پاراگراف  -15   
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براي بندي شده در آمارهاي اشتغال و تولید، یت مشخص) همانند واحدهاي اقتصادي طبقهفعال
 کید شود.أت ICATUSنیست، توافق شد که این موضوع در تمام مدارك  کارگاه مثال

هاي گذران وقت کارشناسان خاطر نشان کردند که با توجه به این واقعیت که آمارگیري )د
ي و می یا غیررسمی بودن کار و همچنین قانونی بودن واحد تولیدصحیح، رس طوربهتوانند نمی

آوري کند، را جمع» شده یا ثبت نشده ثبت«یا » یا غیررسمی رسمی«هر گونه تمایز بر اساس 
 اظهارنظري صورت نگیرد. گونه، هیچICATUSدر خصوص وضعیت واحدهاي اقتصادي در 

آوري اطالعات ابزار مناسبی براي جمع ،وقتهاي گذران ) کارشناسان موافقند که آمارگیريه
اگر اطالعات اضافی در  ویژهبه، هستند )ICT(وري اطالعات و ارتباطات آفنموضوع استفاده از 

در دسترس باشد. در نتیجه، گروه توصیه کرد یک متغیر متنی در  هاآنمورد هدف استفاده از 
ساعته انجام  24در یک دوره  هاي مربوطتکه فعالیدر حالیاضافه شود.  ICTمورد استفاده از 

هاي اینترنتی توانند براي تشخیص میان فعالیتشود. از نظر کارشناسان ابزارهاي روزانه میمی
از غیراینترنتی مناسب باشند و کافی است فقط یک متغیر متنی براي شناسایی استفاده از 

 یها باید بر اساس فعالیته فعالیتدر نظر گرفته شود. کارشناسان پذیرفتند ک» ICTدستگاه «
بندي شود. براي مثال، اگر شخصی از طریق شود، طبقههدفی) که براي آن، زمان صرف می(

خرید در نظر گرفته شود. عالوه بر این،  عنوانبهکند فعالیت او باید رسانه اجتماعی خرید می
 844و خواستار حذف رده شد پشیمان  ICATUSگروه از استفاده از یک کد فعالیت خاص در 

 ICTمانده صرف شده براي استفاده از فقط شامل زمان باقی احتماالً و شد) ICTاستفاده از (
 بندي شود.در جاهاي دیگر طبقه درستیبهتواند است که نمی

آوري اطالعات در مورد هدف از سفر و ) با توجه به ثبت زمان سفر، کارشناسان اهمیت جمعو
که در  طورهمانل را تذکر دادند و با  قرار دادن زمان سفر در هر بخش اصلی، نحوه حمل و نق

ICATUS باید همراه با فعالیت » انتظار«بندي شده است، توافق کردند. زمان حاضر، طبقه
 .کدگذاري شود ،اصلی مرتبط

 
 EGMآن پس از  تربیشهاي توضیحی و یاداشت  ICATUS۲۰۱٦موردنظرات بعدي در  -26

که بین   ۲۰۱٦ICATUSسازي دریافت شد که شامل مشاوره جهانی در مورد نهایی 2016 ژوئن
نظر در مورد  43دفاتر آماري ملی مکاتبه و  تماماتفاق افتاد، است. با  2016اکتبر و نوامبر 

ارائه شد. (آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، بالروس، بولیوي، بوتسوانا، کانادا،  ،بنديطبقه
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مبیا، کاستاریکا، کرواسی، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، هند، عراق، کل
ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالزي، مکزیک، نیوزیلند، نیجریه، نروژ، پاپوآ گینه نو، 

کیه، ایاالت لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، آفریقاي جنوبی، سوئد، سوئیس، تر
 .)CDAو  ILO ،ESCWA(سازمان  3متحده، ویتنام و دولت فلسطین) همراه با 

 
 نظرات در خصوصدر طول مشاوره جهانی، کشورهاي عضو از فرصت ایجاد شده براي ارائه  -27

ICATUS۲۰۱هاي گسترده و کارهاي انجام شده براي انعکاس استقبال کردند و تالش ٦
، چندین کشور به هاآنید کردند. در میان نظرات أیت دریافت شده را ها و بازخوردهايتمشارک

تر و آسان  ICATUS۲۰۱٦ساساهاي ملی موجود گذران وقت بر امکان کدگذاري آسان داده
 16.اشاره کردند ،بنديشدن طبقه

 
بندي در برخی از یافته) اشاره کردند که طبقهکشورهاي توسعه تربیشبرخی از کشورها ( -28
براي  ویژهبهتر، هاي اضافی و دقیق، شمول ردهکشورها سایرارد، تفضیلی شود. از سوي دیگر، مو

دستیابی به مشارکت یا همکاري و زمان صرف شده توسط مردان و زنان را پیشنهاد دادند. با 
یافته المللی، مربوط به کشورهاي توسعهبندي بینبه معناي طبقه  ICATUS۲۰۱٦که فرض این

 دقتبه ICATUSعنصر کلیدي در بازبینی  عنوانبهها حال توسعه است تعادل میان ردهو در 
هایی است که نتیجه سال ICATUS۲۰۱٦مورد ارزیابی قرار گرفته است. ساختار پیشنهادي 

هاي آماري و دریافت نظرات بنديکارشناسان به بحث در مورد آمارهاي گذران وقت و طبقه
به  با توجهبندي ممکن است اند. عالوه بر این، طبقهپرداخته ،نفعانر ذيها و سایکاربران داده

 کنید).  نگاه یازدهم قسمتبسط داده شود. (به  ،مسائل و نیازهاي ملی
 

را با  ICATUS 2016مشاوره جهانی، از کشورهاي منتخب درخواست شد که  موازات به -29
 2016ها بر اساس کنند. به دلیل اینکه دادهآزمایش  ،هاي گذران وقت موجوداستفاده از داده

ICATUS هاي از دست رفته یا نامناسب براي اند این آزمایش به شناسایی ردهآوري نشدهجمع
تولید آمارهاي گذران وقت در کشورهاي منتخب کمک کرد. کشورهاي مورد آزمایش عبارتند 

 الت متحده آمریکا (دفتر آمارهاي کار).از: استرالیا، شیلی، مکزیک، آفریقاي جنوبی، تایلند و ایا
 

 .در دسترس هستند ،ظرات کشورها در صورت درخواستن -16
                                                           



2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتبندي بینطبقه                            19  
 

جهـانی و نتـایج حاصـل از  هايتصمیم نهایی پس از بررسی نظـرات دریـافتی از مشـورت -30
بندي، ، در طبقهکارشناسان ازمانده، اتخاذ شد. از نظر برخی هاي باقیهاي مربوط به ردهآزمایش

با توجه به ماهیت آن، در رده مناسب  که توصیه شده است ردمانده زیادي وجود داهاي باقیرده
 موجود قرار گیرد. 

 
المللی سازمان ملـل نظـرات را در مـورد هاي بینبنديعالوه بر این، گروه کارشناسی طبقه -31

ICATUSشـده در طـول مشـاوره جهـانی و از گـروه  ، بررسی و ارائـه دادنـد. نظـرات دریافـت
گنجانـده شـده اسـت.  ICATUS ۲۰۱٦ملـل، در  المللی سازمانهاي بینبنديکارشناسی طبقه

المللـی هاي بینبنـديتوسـط گـروه کارشناسـی طبقهشـده بندي، توصـیه آخرین نسخه طبقه
 .توسط کمیسیون آمار در انتهاي این سند قابل دسترسی است تائیدسازمان ملل براي 

 
نداردهاي هاي آمـاري و اسـتا  بنديو سایر طبقه ICATUS ۲۰۱٦ارتباط میان  -چهارم

 المللی مرتبطبین

32- ICATUS هاي موجود، طراحی شده است.بنديهماهنگی با استانداردها و طبقه منظوربه 
هاي ملـی هاي حسـابمطابق بـا سیسـتم هاآنها برحسب وضعیت تولیدي الف) تعریف فعالیت

 است.  2008
در نـوزدهمین کنفـرانس گیـري از کـار بهرهب) مصوبه مربوط به آمارهـاي کـار، اشـتغال و کـم

بنـدي همچنـین در طبقه ،، تصـویب شـد2013در اکتبـر  (ICLS)المللی آمارشناسان کـار بین
 استفاده شده است. ،هاي تولیديفعالیت

بنـدي هاي اقتصـادي اسـتاندارد ماننـد طبقهبنـديها با طبقههاي فعالیتبنديج) تعاریف و رده
 مطابقت دارد. ،)ISIC rev4( هاي اقتصاديیتالمللی تمام رشته فعالاستاندارد بین

 
 براي آمارهاي گذران وقت ،هاي آماريبنديسایر طبقه -پنجم

اي براي آمارهاي گذران وقت، در اروپا، آمریکاي التـین و کارائیـب، هاي منطقهبنديطبقه -33
 و اجرا شده است. یافتهتوسعه

یـک فهرسـت  صـورتبه (HETUS)۱۷هاي هماهنـگ شـده گـذران وقـت اروپـا الف) آمارگیري
. بـا سـه سـطح اسـتبندي سلسـله مراتبـی طبقهداراي یافته است که کدگذاري فعالیت توسعه

۱۷  - Harmonised European time use surveys 
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 بـا هـاآنارتباط میـان  ولی متفاوت است HETUSو  ICATUSاگرچه ساختار استفاده شده در 
ذران وقـت ) گروه کـاري گـ2016. در حال حاضر (پذیر استامکان راحتیبهها بنديسایر طبقه

 است. )HETUS( هافعالیتکدگذاري یورواستات در حال بازنگري فهرست 
بـراي  (CAUTAL)ها براي گذران وقـت در آمریکـاي التـین و کارائیـب بندي فعالیتب) طبقه

 5بندي سلسله مراتبـی یک طبقه که طی یک نشست فنی ارائه شد 2009نخستین بار در سال 
بندي توسـط گـروه کـاري آمارهـاي اي منطقه بود. این طبقهبراي کشوره ،یافتهسطحی توسعه

تجدیـدنظر و  ،ئیـباآمریکاي التـین و کار يجنسیت کنفرانس آمار آمریکا در کمیسیون اقتصاد
 به تصویب رسید. 2015طی نشست هشتم خود در سال  ارائه شد و

 
بندي ایاالت متحده، طبقهعالوه بر این، بسیاري از کشورها، براي مثال، استرالیا، نیوزیلند و  -34

 اند.آمارهاي گذران وقت خود را توسعه داده
 

هاي تولیـدي و شخصـی را پوشـش فعالیت ،ICATUS ۲۰۱٦که در نهایت، با توجه به این -35
هـاي تعریـف شـده توسـط را با چهار نوع فعالیت ICATUS ۲۰۱٦هاي توان فعالیتدهد، میمی

)Dagfinn Aas (۱۹۷۸ هاي گسترده توصیه شـده در دسـتورالعمل طوحس بنديو ردهUNECE 
 .مقایسه کرد ،)2014( هاي گذران وقتبراي هماهنگی آمارگیري

 
 ICATUSاي از تغییرات نسخه پیشین خالصه -ششم

36- ICATUS ۲۰۱با ٦ ICATUS  در موارد زیـر متفـاوت  2005آزمایشی منتشر شده در سال
 است:

 بخـش 9سـطح و  3بندي فقط داراي آخرین نسخه از طبقهآن ساده شده است و  الف) ساختار
 اصلی است.

 المللی هماهنگ شده است.ب) اصطالحات استفاده شده، با استانداردهاي بین
المللی جدید را منعکس کننـد و اند تا تعاریف و استانداردهاي بینروزرسانی شدهها بهج) فراداده

 ضافه کنند.ها را در هر رده اهایی از فعالیتنمونه
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 ICATUS 2016 آزمایشی ICATUS 2005 ساختار

 3 5 سطوح
 9 15  هاي اصلیبخش
 56 54 هابخش
 165 92 هاگروه

 - 200 طبقات
 - 363 اتطبقزیر

 
از دهـد، هـاي تولیـدي را پوشـش میکه تمـام فعالیت ICATUSاول  بخشخاص،  طوربه -37

 ه است:مورد بازنگري قرار گرفت هاي زیرجنبه
ه از کارشناسان ملـی و انعکاس نظرات دریافت شد منظوربهبندي سازي ساختار طبقهالف) ساده

 و ؛المللیبین
 از کار. گیريبهرهآمار کار، اشتغال و کم در مورد ICLS مصوبهب) انطباق آن با 

 
 بنديبندي و مفهوم طبقهواحد طبقه ،موضوعات -هفتم

38- ICATUS توانـد در طـول هایی که یک فـرد میفعالیت ،بندي استانداردیک طبقه عنوانبه
وظایف انجـام شـده توسـط  عنوانبهها فعالیت گیرد.در بر میانجام دهد را روز شبانهساعت  24

شـود. واحـدهاي زمـانی بـراي تولیـد آمـار بـراي مـدت زمـان صـرف شـده در افراد تعریف می
 شود.هاي معین، استفاده میفعالیت

 
زمـان هـاي همفعالیت کـهزمان در دو یا چند فعالیت مشـغول باشـد، تواند همفرد می یک -39

هـا بندي، کشورها باید تعیین کنند که چگونـه ایـن فعالیـتشود. در استفاده از طبقهنامیده می
 ثبت و کدگذاري شوند. 

ب کننـد کـه آیـا توانند انتخـامی کشورها ،شودانجام میزمان هم طوربهها که فعالیتدر صورتی
اهداف آمارگیري، ثبـت  اساس بررا  هاآن(فعالیت اصلی یا اولیه) یا هر دو  هااز فعالیت تنها یکی

 .کنند
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 بنديمعیارهاي طبقه -هشتم

یـک  »مولد بـودن«استفاده شده، ماهیت  ICATUS اربندي که در ساختمعیار اصلی طبقه -40
 »غیرمولـد«و  »مولـد«توان به میSNA  گاه اقتصادي/هاي روزانه را از دیدفعالیت است. فعالیت

تولیـد  محـدوده«در نامیـد یـا  »مولـد«تـوان را می یفعالیت کرد. تقسیمهاي شخصی) (فعالیت
فرد دیگـري منتقـل  توان بهب(فعالیت را  .معیار شخص ثالث را رعایت کند قرار داد که »عمومی

 ).کرد و نتایج مشابهی را به دست آورد
 

 تقسیم کرد: متفاوتتوان به دو نوع را می مولدهاي الیتفع -41
   SNAالف) در محدوده تولید 

 )SNAاما در محدوده تولید عمومی (تولید غیر  SNAب) خارج از محدوده تولید 
 

تولیـد عمـومی  ها در محـدودهتر از فعالیتمحدود ،SNAهاي درون محدوده تولید فعالیت -42
 شود:یر میو تنها شامل موارد ز هستند

 شود.عرضه می هاآنکنندگان الف) تولید کاالها و خدماتی که به واحدهایی غیر از تولید
نهـایی  اسـتفادهبراي ، هاآنکنندگان ب) تولید به حساب خود از تمام کاالهایی که توسط تولید

 .شوددر نظر گرفته میخود یا تشکیل سرمایه ناخالص 
براي مصـرف  هاآنکه توسط تولیدکنندگان  محتوا ت دانشتولید به حساب خود از محصوال ج)

(از طریق قرارداد) محصوالت تولیـد شود، اما می در نظر گرفتهنهایی یا تشکیل سرمایه ناخالص 
 .شودمستثنی می ،شده توسط خانوار براي استفاده شخصی خود

 توسط خود ساکنان ،تولید به حساب خود از خدمات مسکن د)
 کارکنان خانگیو شخصی از طریق پرداخت هزینه استخدام  خانگیت ) تولید خدماه

شامل تولیـد خـدمات توسـط اعضـاي خـانوار بـراي  ،در محدوده تولید عمومی SNAتولید غیر 
 شود.می هاآننهایی خود  استفاده

 
بنــدي اي بــراي طبقهپایــه عنوانبــهبــراي آمارهــاي کــار  ILOعــالوه بــر ایــن، چــارچوب  -43

گیرد. کار شامل هر فعالیتی است کـه توسـط تر مورد استفاده قرار میتولیدي، بیش هايفعالیت
تولید کاالها یا ارائه خدمات براي استفاده توسـط دیگـران یـا  منظوربههر جنس و سنی با افراد 

 .  شود، انجام میبراي استفاده شخصی خود
 شناسایی شده است: ،کار نوعپنج 
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در نظر گرفته شده  خود (کاالها و خدمات براي استفاده نهایی خودده براي استفاتولید  رِکاالف) 
بـراي اسـتفاده نهـایی تولیدکننـده در قالـب تشـکیل  تـربیش محصولمورد نظر از  هدف است.

نهایی توسط اعضاي خانوار یا اعضاي خانواده کـه در سـایر خانوارهـا زنـدگی  استفادهسرمایه یا 
 تـربیشآوري کاالهـاي مـورد نظـر ماهیگیري، شکار یا جمعدر مواردي که کشاورزي،  کنندمی

 ).براي مصرف خود است، با این اوصاف بخشی یا مازاد آن ممکن است فروخته یا مبادله شود
 یا سود) مزداشتغال (تولید کاالها یا ارائه خدمات براي ب) 
خدمات بـراي دیگـران، دون مزد براي تولید کاالها یا ارائه بکارآموزي بدون مزد (هر فعالیت ج) 
 کسب تجربه در محل کار و یا مهارت در یک تجارت و یا حرفه) منظوربه

خـدمات بـراي  کار داوطلبانه (هر فعالیت بدون مزد، غیراجبـاري بـراي تولیـد کـاال یـا ارائـهد) 
 دیگران)

کـه نیسایر اشکال کار، مانند خدمات اجتماعی بدون مزد و کار بدون مزد توسط زندانیان، زماه) 
خـدمات شود و خـدمات بـدون مـزد نظـامی یـا داده مییک دادگاه یا مقامات مشابه دستور  در

کار (مانند کار اجباري بـدون از یک شکل مشخص  عنوانبهممکن است  که غیرنظامی جایگزین
 .در نظر گرفته شودبراي دیگران)  مزد

 
 2008هاي ملی کار و ارتباط آن با سیستم حساب هايشکل -1 شکل

 
 هدف
 تولید

براي استفاده 
 نهایی خود

 براي استفاده دیگران

هاي شکل
 کار

 يکار تولید
 خودمصرفی

 اشتغال
ــــار  (ک
بـــراي 

یـا  مزد
 سود)

کارآموزي 
 بدون مزد

سایر 
هاي فعالیت

 کاري

 کار داوطلبانه

 کاالها خدمات

در 
واحدهاي 

و  يبازار
 يغیربازار

 در خانوارها

 خدمات کاالها

تبـــاط ار
 SNAبا 

۲۰۰۸ 

  SNAها در محدوده تولید فعالیت 
  SNA هاي داخل محدوده تولید عمومیفعالیت

 ، قابل»گیري از کارآمارهاي کار، اشتغال و کم بهره: مصوبه مربوط به I مصوبه«، ILO (۲۰۱۳) منبع:
---/groups/public/---dgreports/http://www.ilo.org/wcmsp٥                  دسترسی از:

stat/documents/normativeinstrument/wcms_۲۳۰۳۰٤.pdf 
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 .شـوندبنـدي میطبقه ،هاي شخصی، مانند نسخه آزمایشی، مطابق ماهیت فعالیـتفعالیت -44
 زیولوژیکی)مثال: یادگیري، اجتماعی شدن و رفع نیازهاي فی عنوانبه(
 

 ،بخـش 5شـوند: ابتـدا تقسـیم میی اصـلبخـش  9هـا بـه ر اساس این معیارهـا، فعالیتب -45
 دهد.فعالیت شخصی را پوشش می 4 ،هاآن و بقیه کار نواعهاي تولیدي مختلف و افعالیت

 
 فعالیت اصلیهاي بخش

 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت 1
 براي استفاده نهایی خود ،هاتولید کاال 2
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزدخانگی خدمات  3
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مزدخدمات مراقبتی بدون  4
 و سایر کارهاي بدون مزد بدون مزد  انهداوطلبکار کارآموزي و  5
 یادگیري 6
 مذهبیهاي فعالیتارتباطات، مشارکت اجتماعی و  پذیري،جامعه 7
 هاي جمعی رسانهاستفاده از اوقات فراغت، ورزشی، ، یفرهنگهاي فعالیت 8
 و مراقبت شخصی نگهداري 9

 
 تر به شرح زیر است:بیش توضیحینکات 

/ هـاي خـانگیدر بنگاه هـازمـان صـرف شـده بـراي فعالیت ثبتتأکید بر اهمیت  منظوربه -46
طور بـههـا ایـن فعالیت هاي گذران وقت و نیاز به نشان دادنخانگی از طریق آمارگیري اشتغال

کارهاي انجـام شـده در  :، به سه گروه تفصیلی1 اصلی بخش، اشتغال در ICATUSدر  یستهشا
خانگی/ خانوارها، تقسـیم هاي بنگاهکار انجام شده در  و و غیرانتفاعی یدولتمؤسسات ها، شرکت

 شده است. 
ارائـه  وتمایز بـین تولیـد کاالهـا  ر اساستر ببیش ،خانگی/ خانوارها هايبنگاهکار انجام شده در 

 بندي زیر شده است:این امر منجر به دسته است.بندي شده هخدمات، طبق
 ها، مؤسسات دولتی و غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11
 خانگی تولید کاالها هايبنگاهاشتغال در  -12
  ارائه خدمات خانگی هايبنگاهاشتغال در خانوارها و  -13
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 بنـديمـرتبط بـا طبقههـاي ردهبـا  13و  12هـاي بخـشهاي فعالیت تحت جزئیات گروه -47
مطابقـت دارد تـا اطمینـان  )ISIC rev٤( هاي اقتصـاديالمللی تمام رشته فعالیتاستاندارد بین

بندي فعالیـت حاصل شود که بین آمارهاي گذران وقت و آمارهاي اشتغال و تولید صنعتی طبقه
 وجود دارد. هماهنگی ،اقتصادي

 
ي ملی و تجزیـه و تحلیـل هابراي پشتیبانی از حساب 2اصلی  بخشمربوط به هاي فعالیت -48

، تعیـین شـده خوراکیکنندگان مواد ، از جمله امرار معاش تولیدخانوار خودمصرفی يکار تولید
 .است

 
خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خـانوار «، 4 اصلی بخشهاي تفصیلی تحت فعالیت -49

هاي حمـایتی از سیاست رسانینیازهاي مراقبت در خانوارها و اطالع شناختبا هدف  »و خانواده
اهمیـت تمـایز  .در نظر گرفته شده اسـتگذاري کار مراقبت بدون مزد، این نیازها و براي ارزش

از مراقبـت  »سال یا کمتـر 5«مثال  عنوانبهشده براي کودکان بسیار کوچک،  ارائهبین مراقبت 
مـورد نیـاز، بـه  قبـتمرا نـوعو  توجه بـه درجـه، با »سال 17تا  6بین «، تربزرگبراي کودکان 

 .شده استرسمیت شناخته 
هاي سـنی در شود گروهدهد، توصیه میهایی که این تمایز را نشان میآوري دادهجمع منظوربه

از طریـق  بـودطور کـه پـیش از ایـن توصـیه شـده مشخص شود، همان »هاآنبا «متغیر متنی 
 منتخب انجام شده است. در کشورهاي )HETUS(آمارگیري گذران وقت هماهنگ اروپایی 

تمـایزي  ،، بین مراقبت از کودکان داراي نـاتوانی از سـایر کودکـانICATUS ۲۰۱٦ در ساختار
سرپرستی دارند. با این حـال، اطالعـات  یا قائل نشده است، چرا که همه کودکان نیاز به مراقبت

هاي شـنامههاي مربـوط بـه پرسدر مورد کودکان داراي ناتوانی ممکن اسـت از طریـق پرسـش
 آوري شود.زمینه آمارگیري گذران وقت، جمعپس

 
کـه در همـان خـانوار زنـدگی  »خـانواده افـراد نزدیـکبـراي « کار بدون مزد انجام شـده -50

مثـال، زمـان صـرف شـده توسـط  عنوانبـهگسترده مورد بحث قـرار گرفـت،  طوربهکنند، نمی
کننـد. که در همان خـانوار زنـدگی نمی خود هايها براي مراقبت از نوهها و مادربزرگپدربزرگ

در  »داوطلبانه«شود نباید خانواده انجام میافراد نزدیک ، این نوع کار که براي ICLS ۱۹مطابق 
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(خـدمات مراقبتـی  4 اصلی بخشتحت  ICATUS ۲۰۱٦نظر گرفته شود و به همین ترتیب در 
 ه است.ر و خانواده) در نظر گرفته شدابدون مزد براي اعضاي خانو

 
المللـی مـورد توافـق قـرار نگرفتـه در سطح بین »خانواده«مفهوم خانواده (اگر چه تعریف  -51

افـراد نزدیـک ، مراقبـت از ICATUSدر شـده اسـت.  در نظر گرفتـه ICLS ۱۹است) مطابق با 
شـود، یـا می انجامهاي دیگر هایی است که براي اعضاي متعلق به خانوادهخانواده شامل فعالیت

بندي بعضی ی/ اخالقی (براي اجتناب از طبقهاطفتعهدات ع واسطهبهرعایت قوانین و یا  منظوربه
 هـاها و مادربزرگن توسـط پـدربزرگهاي خاص مانند به عهده گرفتن مراقبت از کودکافعالیت

 شود.داوطلبانه) انجام می صورتبه
 

یـا  SNAتواند درون محدوده تولیـد میها و مزایا، کار داوطلبانه بدون مزد فعالیت اساس بر -52
تولیـد کاالهـا (از جملـه  مربوط بـهتمام کارهاي داوطلبانه  تولید عمومی قرار گیرد. محدودهدر 

 و غیـره) در محـدودههـا ها، سدها، چاهجاده مانند، یافته عمومیهاي عمده سازمانو سازساخت 
نیز  فروشارائه خدمات براي  منظوربهزد م شوند. کار داوطلبانه بدونبندي میطبقه SNAتولید 

محاسبه شده است. از سوي دیگر، خدمات داوطلبانه بدون مزد به سـایر  SNAدر محدوده تولید 
کـه در بـاال ذکـر شـد)، بـه  طورهمـان یافتهسـاختار اصـلی سـازمان جزبهخانوارها، به جامعه (

هستند در محدوده تولید عمـومی هایی فعالیت ،هاي غیررسمیهاي محلی و سایر انجمنانجمن
انـد کـه داوطلـب قرار دارند. با این حال، کشورها گـزارش داده SNAاما خارج از محدوده تولید 

هاي گذران وقت دشوار است و آن در آمارگیري ثبتشدن، فعالیتی است که به دلیل نادر بودن، 
محـدوده تولیـد در طور کامـل هاي داوطلبانه را بهامکان تمایز بین فعالیت ICATUSدر نتیجه، 

SNA  یــا در محــدوده تولیــد عمــومی، امــا در خــارج از محــدودهSNA .بــا ایــن وجــود،  نــدارد
داري در زمینه کل زمان صرف شـده آمارهاي معنی ،مرتبط هايردهکارشناسان توافق دارند که 

 د.دهنداوطلب شدن، ارائه می
 

خاص مورد بحث و توافق بـا یونسـکو  طوربه ،»یادگیري« 6 اصلی هاي تحت بخشفعالیت -53
حضور در «را از  »هاي فوق برنامه درسی/ آموزشیفعالیت«بندي جدید که بوده است. یک دسته

هـاي فـوق با ایـن حـال، فعالیت .مورد توافق قرار گرفته استکند، متمایز می »مدرسه/ دانشگاه
 8اصـلی  هـاي مـرتبط تحـت بخـششهاي جسمانی و یـا ورزبرنامه درسی/ آموزشی با فعالیت
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شود. بندي میطبقه »هاي جمعیاستفاده از رسانهاوقات فراغت،  ورزشی، هاي فرهنگی،فعالیت«
 قرار داشت، در حال حاضـر تحـت بخـش 8اصلی  که قبًال تحت بخش »هاي مرتبطدوره«تمام 
 شوند.بندي میطبقه ،»یادگیري« 6اصلی

 
بنـدي طبقه ، درشـمول از نظـر مـوارد اند وبررسی شـدهخاص  صورتبه هارده تعدادي از -54

 شده است، از جمله:  تغییراتی ایجاد

سـیگار «و  »گـدایی کـردن«، »اجتماعی منفـیغیراجتماعی/ ضد اجتماعی/ هاي فعالیت«الف) 
 ه است.شد جابجا »کشیدن

ط به یک مفهوم ارجاع فق کهبود در صورتیدر سطح وسیعی ارائه شده  »کتابخانه از بازدید«ب) 
 شده است. داده شده، بنابراین جابجا

یک بخـش  در »، استراحت، تمدد اعصابتفکرهاي مرتبط با فعالیت«هایی تحت عنوان ج) گروه
 8اصـلی  بـه بخـش 9اصـلی  تر) ادغام شدند و این دسـته از بخـشهاي بیشواحد (بدون گروه

 شده است. جابجا
 

هاي جمعـی بایـد رسانه براي استفاده ازرسیدند که زمان صرف شده کارشناسان به توافق  -55
بندي شود. بـراي مثـال، ، طبقهاستصرف شده  زمان آنبراي که ) یهدف( یتحت عنوان فعالیت

کنـد، ایـن فعالیـت بایـد خریـد می اجتماعیهاي رسانه فرملتکه شخصی از طریق پر صورتید
 بندي شود.خرید، طبقه عنوانبه
 

آوري اطالعات در مورد هدف سفر و نحوه حمـل ثبت زمان سفر، اهمیت جمع ر خصوصد -56
اصلی قـرار  مربوط به سفر تحت هر بخش هايبنديردهو  شناخته شده استبه رسمیت  ،و نقل

 گیرد.می
 

شـود. بـا ایـن حـال، در فعالیت مربوط به آن، گـزارش می »انتظار«زمان صرف شده براي  -57
مـواردي کـه در  ویژهبـهیک فعالیت ذاتی تحـت شـرایط خـاص،  عنوانبه» انتظار«گیري اندازه

هـاي . در این مورد، کشورها بایـد یـک کـد خـاص (و یادداشـتاهمیت دارد، استزمان  کمبود
 اختصاص دهند. ،بندي ملی خوددر طبقه» انتظار«توضیحی مربوط) را براي 
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 SNAکار و  هايشکلبا و ارتباط آن  ICATUS -2 شکل
 

 براي استفاده دیگران براي استفاده نهایی خود هدف تولید

هاي شکل  
 کار

خودمصرفیکار تولیدي   

 اشتغال
 (کار براي مزد یا سود)

کارآموزي 
 بدون مزد

سایر 
هاي فعالیت

 کاري

 کار داوطلبانه

 کاالها خدمات

در 
واحدهاي 
بازاري و 
 غیربازاري

 در خانوارها

 خدمات کاالها

 
 

ICATUS 
۲۰۱٦ 

4- 
خدمات 
مراقبتی 

بدون مزد، 
 براي

اعضاي 
خانوار و 
 خانواده

3- 
خدمات 
خانگی 
بدون 

براي ، مزد
اعضاي 
خانوار و 
 خانواده

تولید  -2
کاالها، 
براي 

استفاده 
نهایی 
 خود

 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت  -1
کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر -5  

 کارهاي بدون مزد

اشتغال  -11
ها، در شرکت

دولت و 
مؤسسات 
 غیرانتفاعی

12- 
اشتغال در 

هاي بنگاه
خانگی 
تولید 
 کاالها

13- 
اشتغال در 
خانوارها و 

هاي بنگاه
خانگی 
ارائه 

 خدمات

53- 
کارآموزي 

بدون مزد و 
هاي فعالیت

 مرتبط

سایر  -59
هاي فعالیت

داوطلبانه 
 بدون مزد

هاي داوطلبانه فعالیت -51
ازد، براي سایر خانوارهبدون م  

 
هاي داوطلبانه فعالیت -52

بدون مزد اجتماعی و 
محورسازمان  

 کار نوع
کار بدون مزد 

(مراقبت بدون مزد و 
 کار خانگی)

 پذیري، کارآموزي و کار داوطلبانه)کار بدون مزد (جامعه 

ارتباط با 
SNA 
۲۰۰۸ 

  SNAها در محدوده تولید فعالیت  

 SNAمحدوده تولید عمومی  هاي داخلفعالیت

 
بندي، ) طبقهيهایا بخش اصلیهاي هاي (بخشسطر با دسته ICATUS 2016 نکته: در متن

 مطابقت داده شده است.
 

 متنیاطالعات ضروري براي کدگذاري: متغیرهاي  -نهم
بـه فـرد انجـام  منحصر صورتبه ICATUSدر  درستیبهها بندي فعالیتکه طبقهبراي این -58
ضروري اسـت. کارشناسـان  ،شوداي که در آن فعالیت انجام میاطالعات در زمینه ، داشتنودش

شناسـایی  ،آوري شـوندرا که باید جمع متنیچهار هسته متغیرهاي  2012در سال  EGMطی 
 کردند:

 ه است.انجام شد »چه کسیبراي «فعالیت ) الف
 )فروشنظر گرفته شده براي  (درانجام شده است.  »یا سود مزدبراي «آیا فعالیت ) ب
 .انجام شده است »چه کسیبا همراه «فعالیت  )ج
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 .ی که فعالیت در آن مکان انجام شده استمکان) د
اطالعـات و ارتباطـات  وريآفـناز ابـزار که آیا در هنگام انجام فعالیت این در موردعالوه بر این، 

(ICT)  25(نگاه کنید به بند  .دآوري شوجمعاطالعاتی نیز باید استفاده شده است( 
 

مثال، بـراي شناسـایی کـار بـدون  عنوانبه، »براي چه کسی« متنی: متغیر براي چه کسی -59
) و کـار بـدون مـزد در خـارج از خود/ خانوادهمزد در داخل خانواده (ارائه خدمات براي استفاده 

هـاي خـانگی و فعالیتمثـال، کارهـاي  عنوانبـهخانواده، مانند داوطلب شدن، مورد نیاز اسـت. 
کـه آیـا فعالیـت بـراي اعضـاي اصلی مختلف با توجه به این هايمراقبتی بدون مزد تحت بخش

 شود.بندي میشود، تقسیمخانواده خود یا براي دیگران انجام می
 

مثال، بـه  عنوانبه، و کار داوطلبانهاشتغال  تمایز قائل شدن میان: براي 18با مزد/ بدون مزد -60
(اگر فعالیت با مزد یـا  .نیاز است که هدف اقتصادي آن فعالیت را مشخص کند متنیتغیر یک م

 ).بدون مزد است
 

 یـک فعالیـت عنوانبـه: غذا خوردن در یک رستوران با یک دوست باید همراه با چه کسی -61
بندي شود، اما غذا خوردن با یک شریک تجـاري ممکـن اسـت فعالیـت کـاري طبقه ،اجتماعی

 ، یک جلسه ناهار)مانند( .باشد
 

محـل کـار،  (خانـه، کجـا هسـتند دهنـدگانپاسخ کهاینیک توصیف کلی از  مکان،: مکان -62
بـا نحـوه سـفر ( لحـاظاز  مکـان، باشـنددر حال سفر  هاآن. اگر دهدرا ارائه میو غیره)  مدرسه

 .شوداتوبوس) تعریف می خودرو، پیاده و یا با
 

راهنمـاي تولیـد «تـوان در را می متنـید استفاده از این متغیرهاي تر در مورجزئیات بیش -63
 .، یافت»گیري کار بامزد و بدون مزد: اندازه19گذران وقت هايآمار

نقدي و یا هر شکل دیگري براي کار انجام شده یا  صورتبهدم پرداخت حقوق و دستمزد عنوان عبدون مزد به -18
ساعات کاري، تعریف شده است. با این وجود، کارکنان ممکن است برخـی از انـواع حمایـت، ماننـد انتقـال دانـش، 

هاي خـارج از جیـب عنوان مثال، هزینهدستمزد معمول (به سومیکتحصیلی یا دستمزد نقدي کمتر از  هزینهکمک
 هاي زندگی) و یا هر نوع حمایتی (مانند غذا، نوشیدنی، حمل و نقل) را دریافت کنند.یا پوشش هزینه

گیري کـار بـامزد و بـدون راهنماي تولید آمارهاي گـذران وقـت: انـدازه«)، 2005نگاه کنید به سازمان ملل (  -19
 ، نیویورك: سازمان ملل »مزد

 
 

                                                           



 2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتي بینبندطبقه                           30
  

 آوري شـوندزمینه گذران وقت، جمعپرسشنامه پسدر نهایت، اطالعات اضافی باید در یک  -64
بنـابراین، توجـه ویـژه بـه طراحـی  ؛بندي شوند، طبقهمناسبصحیح در رده  طوربهها تا فعالیت
 2020تا سال  این است کهبخش آمار  ریزيبرنامه .20زمینه باید صورت گیردهاي پسپرسشنامه

کنـد.  روزبه ،گذران وقت را در کشورهاي منتخب هايهاي تولید آماراي از دستورالعملمجموعه
خواهـد بـود:  2005سـال گـذران وقـت در  هـايراهنمـاي تولیـد آمار اساس برها دستورالعمل

هـاي هماهنـگ گـذران هاي هماهنگی آمارگیريگیري کار بامزد و بدون مزد؛ دستورالعملاندازه
ــا  ــادي اروپ ــیون اقتص ــط کمیس ــه توس ــت ک ــال  )ECE(وق ــت؛  2013در س ــده اس ــه ش تهی

و سـایر مـوارد  شـود)منتشـر می آینـدهدر ( ICLS ۱۹ براي عملی کردن ILOهاي دستورالعمل
 در این سند را ببینید. دوازدهم سمتقمربوط. 

 
 بنديدر قوانین کدگذاري و طبقه ICATUSنحوه استفاده از  -دهم
٦٥- ICATUS ۲۰۱کرده است: تقسیمزیر  سطحها را به سه فعالیت ٦ 

دهنده کمتـرین جزئیـات سـطح یـا نشـانکـه  »اصـلی بخش«یا  رقمییکالف) سطح اول، کد 
 ت.ها اسگروه فعالیت نتریگسترده

ها نسبت به قبـل تر فعالیتدهنده جزئیات بیشنشانکه  »بخش«یا  دورقمیب) سطح دوم، کد 
 است.

 هـايفعالیترا بـراي بنـدي سـطح طبقه ترینکه جزئی »گروه«یا  رقمیسهج) سطح سوم، کد 
 .دهد، ارائه میخاص جزئی

 
ها که بـه وند. براي بخش(گروه) کدگذاري شبندي طبقهسطح  ترینجزئیها باید در فعالیت -66

) بـه 0با اضافه کردن یک صفر ( دورقمیشوند، کدهاي تقسیم نمی ،مشخص رقمیسههاي گروه
 شوند.تبدیل می رقمیسهکدهاي 

 

هاي غیرمجاز ها، مؤسسات غیرانتفاعی، دولت، شرکتخش واحدهاي تولیدي (شرکتاطالعات الزم در مورد ب -20
 آوري دارند.نیاز به جمع ،انواع کار ،بندي مناسبطبقه منظوربهو خانوارها) 
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 هاي کدگذاري پیروي کنندفعالیت برايقوانینی که کشورها باید  -1جدول 
 شود.انجام  کدگذاري فعالیت پیوستکد تا سه رقم مطابق  قانون اول

 قانون دوم

کدگذاري توصیف شده باشد، اما  رقمیسهاگر یک فعالیت به اندازه کافی در سطح 
کدگذاري یافت نشده باشـد، از کـد  پیوستتوصیف فعالیت در  رقمیسهمشابه کد 

 هشود که معموالً بـاستفاده می) .n.e.c( »بندي نشده در جاي دیگرطبقه« رقمیسه
گزارش شود، ممکن است الزم  زیاد ،این فعالیت خاص. اگر شودختم می »9«عدد 
 ، اضافه کنید.کشور دریک کد جدید را  ،ICATUSبراي انطباق با باشد 

 قانون سوم

اگر توصیف فعالیت، 
اطالعات کافی نداشته 

باشد بنابراین امکان 
انتخاب یک کد 

 وجود ندارد: رقمیسه

 -3قانون 
 الف

 اگر اطالعات کـافی بـراي کدگـذاري در
 آنگـاهوجود داشته باشد،  دورقمیسطح 

در انتها،  »x«را با یک  رقمیسهیک کد 
 طوربه«بندي اضافه کنید که مطابق رده

در سـطح  »).n.f.d(کامل تعریف نشـده 
 گروه است.

 - 3قانون 
 ب

براي کدگذاري حتی  کافیاگر اطالعات 
داشته نوجود  بخشیا  دورقمیدر سطح 

امل تعریف نشده ک طوربه«باشد، از رده 
.)n.f.d(«  کنید. بخش، استفادهدر سطح 

 - 3قانون 
 ج

براي کدگذاري حتی  کافیاگر اطالعات 
داشـته نوجود  جدول هايردهبه یکی از 
 را استفاده کنید. »999«باشد، کد 

 
 ICATUSانطباق با  -یازدهم

67- ICATUS هاي گذران وقت و ي دادهآورریزي و جمعپیشنهاد شده، براي استفاده در برنامه
شـده اسـت. کشـورها  ، بسـط دادههاي به دست آمـدههمچنین پردازش و تجزیه و تحلیل داده

بندي فعالیت براي اولـین بـار یک راهنماي در حال توسعه طبقه عنوانبهرا  ICATUSتوانند می
 استفاده کنند. ،تجدید نظر وضع موجودبراي یا 
 

68- ICATUS المللـی آمـار ي ملی نیست، بلکه چارچوبی براي مقایسـه بینبندجایگزین طبقه
المللـی بنـدي بینهاي ملـی بـا طبقهبنديکه طبقهبیند. در جاییملی گذران وقت را تدارك می
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بندي ملـی، بـه آوري ارقام حاصل از طبقه، این قابلیت مقایسه ممکن است با جمعمتفاوت است
 دست آید.

 
69- ICATUS  به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي یک کشور، بسط  جهبا توممکن است
انتخـاب شـده بـه  يهابخشهاي ممکن است با ترکیب گروه ICATUSشود.  محدودیا فته و یا

هـا، بخشهـا بـه کامـل ادغـام گروه طوربـههایی با جزئیات کمتـر و یـا هاي معدود یا گروهگروه
با  رقمیسه يهابخشها را تحت هاي فعالیتروهتوانند گمحدود شود. از سوي دیگر، کشورها می

 تر، توسعه دهند.براي جزئیات بیش سطوح اضافی افزودن
 

هـاي المللی پیشنهاد شـده را بـا واقعیـتبندي بینطبقه ،رود که کشورهااگرچه انتظار می -70
ه اجتماعی و اقتصادي ملی خود تطبیق دهند، باید هرگونـه تـالش بـراي حفـظ قابلیـت مقایسـ

 المللی در سطوح مختلف انجام شود.بین
 

 ICATUS ۲۰۱٦و انتشار  حفظسازي، پیاده -دوازدهم
اسـتاندارد و یـا ابـزار پرسشنامه تهیه یک خواستار طی چندین جلسه مشاوره، کارشناسان  -71

 .شدندگذران وقت  يهاآوري دادهراهنمایی در جمع عنوانبهمواد اضافی براي کمک به کشورها 
 

، مجموعـه 2020ها، بخـش آمـار، در نظـر دارد کـه تـا سـال در پاسخ به ایـن درخواسـت -72
روزرسـانی و آزمـایش کشـورهاي منتخـب، به هاي تولید آمارهاي گذران وقت را دردستورالعمل

خواهـد بـود:  2005راهنماي تولید آمارهاي گذران وقت در سـال  اساس برها دستورالعملکند. 
هـاي هماهنـگ گـذران هاي هماهنگی آمارگیريد و بدون مزد؛ دستورالعملگیري کار بامزاندازه

ــا  ــادي اروپ ــیون اقتص ــط کمیس ــه توس ــت ک ــال  )ECE(وق ــت؛  2013در س ــده اس ــه ش تهی
شـود) و سـایر مـوارد (در آینـده منتشـر می ICLS ۱۹براي عملی کردن  ILOهاي دستورالعمل

هـاي گـذران وقـت بـا تولیـد زمـان دادههـاي روش بر خاص طوربهها باید دستورالعملمربوط. 
 عنوانبهبخش آمار  ها، تمرکز داشته باشند.آوريفن استفاده از رویکردهاي ابتکاري و جدیدترین

بنـدي بـراي تولیـد ی که براي پـذیرش یـا تطبیـق طبقهی، باید کشورهاICATUS ۲۰۱٦متولی 
 کنند را کمک کند.گذران وقت خود تالش می هايآمار
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73- ICATUS  با آخرین مفاهیم و استانداردهاي آماري توسعه یافته است. اعتقاد بر این مطابق
شـناختی هاي روشکـه پیشـرفتماند مگر اینبدون تغییر باقی می ،فعلیهاي بنديردهاست که 

قبلـی  بنـدکه در  طورهمانها در کشورهاي منتخب، با این حال، آزمایش .اي صورت گیردعمده
 کمک خواهند کرد. ،هاي آیندهه، به تعیین یک چارچوب زمانی براي بازنگريتوضیح داده شد

 
74- ICATUS۲۰۱المللـی آمـاريهاي بینبنديطبقه سایتوبدر  ٦ UNSD  قابـل دسترسـی

 نیز قابل دسترسی است. UNSD آمارهاي جنسیتی سایتوباست. همچنین در 
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 2016 براي آمارهاي گذران وقتها المللی فعالیتبندي بینطبقهساختار  -سیزدهم 
 

 هاي اصلی  بخش

 بخش اصلی فعالیت

 1 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت
 2 تولید کاالها، براي استفاده نهایی خود

 3 براي اعضاي خانوار و خانواده، خدمات خانگی بدون مزد
 4 اعضاي خانوار و خانواده خدمات مراقبتی بدون مزد، براي

 5 لبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزدکارآموزي و کار داوط
 6 یادگیري

 7 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیجامعه
 8 هاي جمعیهاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، استفاده از رسانهفعالیت

 9 نگهداري و مراقبت شخصی
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هااصلی و بخشهاي بخش   

 بخش اصلی بخش فعالیت

 1  هاي مرتبطتغال و فعالیتاش
  11 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت

  12 هاي خانگی تولید کاالهااشتغال در بنگاه
  13 هاي خانگی ارائه خدماتاشتغال در خانوارها و بنگاه

  14 هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت
  15 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال

  16 جستجوي شغل
  17 اندازي کسب و کارراه

  18 ، براي اشتغالشهريبرونو  يشهردرونسفرهاي 
 2  تولید کاالها، براي استفاده نهایی خود

داري، ماهیگیري و استخراج معدن، براي استفاده نهایی کشاورزي، جنگل
 خود

21  

  22 تولید و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود
  23 هاي ساختمانی، براي استفاده نهایی خودفعالیت

  24 یا استفاده نهایی خود خانوار خودتأمین آب و سوخت، براي 
افـراد مـرتبط بـا  یـاکاالهـا  همراهـی، جابجـایی، حمـل و نقـل یـا سفر

 خودمصرفی تولید کاالها
25  

 3   براي اعضاي خانوار و خانواده، خدمات خانگی بدون مزد
  31 هاي غذاییو وعده و تهیه غذا مدیریت

  32 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري 
  33  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین

  34 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش
  35 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار

  36 مراقبت از حیوانات خانگی
  37 وار و خانواده خرید براي اعضاي خان

افراد مرتبط بـا خـدمات  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،خانگی بدون مزد

38 
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 (ادامه)                                                                                         هاهاي اصلی و بخشبخش

 بخش اصلی بخش یتفعال

  39 براي اعضاي خانوار و خانواده بدون مزد، سایر خدمات خانگی 
 4   اعضاي خانوار و خانواده خدمات مراقبتی بدون مزد، براي

  41 هامراقبت از کودکان و آموزش آن
  42 مراقبت از بزرگساالن نیازمند

  43 کمک به بزرگساالن مستقل اعضاي خانوار و خانواده
بـراي  ،بـدون مـزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی فر وس

 اعضاي خانوار و خانواده 
44  

براي اعضاي خانوار و  ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر 
 خانواده 

49  

 5  کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد
  51 انه بدون مزد، براي سایر خانوارهاهاي داوطلبفعالیت
  52 محورهاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمانفعالیت

  53 هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت
  54 سفر مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد

  59 هاي داوطلبانه بدون مزدسایر فعالیت
 6  گیريیاد

  61 آموزش رسمی
ــژوهش و  ــرور درس، پ ــی، م ــم خصوص ــورداري از معل ــف، برخ ــام تکلی انج

 آموزش رسمی هط بوهاي مربفعالیت
62  

  63 هاي غیررسمیمطالعه جانبی، آموزش و دوره
  64 سفر مرتبط با یادگیري

  69 هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت
 7  جتماعی و فعالیت مذهبیپذیري، ارتباطات، مشارکت اجامعه
  71 پذیري و ارتباطاتجامعه

  72 مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه
  73 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت
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 (ادامه)                                                                                         هاهاي اصلی و بخشبخش

 بخش اصلی بخش فعالیت

  74 هاي مذهبیفعالیت
  75 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیسفر مرتبط با جامعه

پـذیري، ارتباطـات، مشـارکت اجتمـاعی و هاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت
 فعالیت مذهبی

79  

هـاي  فاده از رسانههاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، استفعالیت
 جمعی 

 8 

  81 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیشرکت در/ بازدید از، رویدادها/ مکان
  82 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی

  83 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین
  84 هاي جمعیاستفاده از رسانه

  85 هاي مرتبط با تفکر، استراحت و تمدد اعصابتفعالی
هـاي فرهنگـی، ورزشـی، اوقـات فراغـت، اسـتفاده از سفر مرتبط بـا فعالیت

 هاي جمعیرسانه
86  

هـاي فرهنگـی، ورزشـی، اوقـات فراغـت، هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت
 هاي جمعی استفاده از رسانه

89  

 9  نگهداري و مراقبت شخصی
  91 هاي مرتبطو فعالیت خواب

  92 خوردن و آشامیدن
  93 مراقبت و بهداشت شخصی

  94 دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/ پزشکی از دیگران
  95 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسفر مرتبط با فعالیت

  99 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت
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 بنديطبقه کل  

 بخش گروه فعالیت
بخش 

 یاصل
 1   هاي مرتبطاشتغال و فعالیت
  11  سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت
   110 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت

  12  هاهاي خانگی تولید کاالاشتغال در بنگاه
   121 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،محصوالت کشاورزي کاشت

   122 هاي خانگیاي فروش در بنگاهبر ،پرورش حیوانات
   123 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،درختان بریدنداري و جنگل

   124 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،ماهیگیري
   125 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پروريآبزي

   126 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،کاري و استخراج معدنمعدن
   127 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،و فرآوري کاالها یدتول

   128 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،هاي ساختمانیفعالیت
   129 تولید کاالها هاي خانگیهاي مرتبط با اشتغال در بنگاهسایر فعالیت

  13  هاي خانگی ارائه خدماتاشتغال در خانوارها و بنگاه
   131 هاي خانگیدر بنگاه کاالهاداد و ستد 

 هاي خـانگیدر بنگاه دفعارائه خدمات بامزد تعمیر، نصب، نگهداري و 
  و خانوارها

132   

و  هـاي خـانگیدر بنگـاه بـامزدکسب و کـار  تخصصی و ارائه خدمات
 خانوارها

133   

هـاي کسب مزد و سـود در بنگـاه براي ان،و مسافر هاحمل و نقل کاال
 او خانواره خانگی

134   

   135 و خانوارها هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در بنگاه
   136 بامزد  خانگی ارائه خدمات
 هـاي خـانگیو بنگاه خانوارهـاهاي مرتبط با اشـتغال در سایر فعالیت
 ارائه خدمات

139   

  14  هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت
   141 تغالهاي فرعی اشفعالیت
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   (ادامه)                                                                                                            بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
بخش 
 اصلی

   142 در محل اشتغال يزمان کار هايهقفو
  15  آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال

   150 لعه مرتبط با اشتغالآموزش و مطا
  16  جستجوي شغل
   160 جستجوي شغل

  17  اندازي کسب و کارراه
   170 اندازي کسب و کارراه

  18  براي اشتغال ،شهريبرونو  شهريدرون هايسفر
   181 سفر مرتبط با اشتغال

   182 تردد
 2   براي استفاده نهایی خود ،تولید کاالها
اسـتخراج معـدن، بـراي اسـتفاده  و داري، ماهیگیرينگلکشاورزي، ج

 نهایی خود
 21  

   211 کاشت محصوالت باغچه خانگی، براي استفاده نهایی خود
   212 هاي حیوانی، براي استفاده نهایی خودپرورش حیوانات و تولید فرآورده

حیوانـات، بـراي اسـتفاده  هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله
 نهایی خود

213   

   214 بریدن درختان، براي استفاده نهایی خود و داريجنگل
   215 ، براي استفاده نهایی خود(خودرو) وحشی محصوالتآوري جمع

   216 ماهیگیري، براي استفاده نهایی خود
   217 پروري، براي استفاده نهایی خودآبزي

   218 هایی خوداستخراج معدن، براي استفاده نکاري و معدن
  22  و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود تولید
و تنباکو، براي اسـتفاده  ، آشامیدنیخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید

 نهایی خود
221   

فرآوري منسوجات، پوشاك، چرم و محصـوالت مـرتبط، بـراي  و تولید
 استفاده نهایی خود

222   
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
بخش 
 اصلی

فرآوري محصوالت چوب و پوست درختان، براي استفاده نهایی  تولید و
 خود

223   

براي  ،کاشی و هاي توخالیبتونی، بلوك هايبلوكفرآوري آجر،  تولید و
 استفاده نهایی خود

224   

   225 هاي گیاهی و دارویی، براي استفاده نهایی خودفرآوري فرآورده تولید و
   226 فرآوري فلزات و محصوالت فلزي، براي استفاده نهایی خود تولید و
فرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد، براي استفاده نهایی  تولید و

 خود
227   

 تولیدهاي مرتبط با سایر فعالیت تهیه ملزومات و رد کردن محصوالت و
 و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود 

229   

  23  براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت
   230 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت

  24  نهایی خود یا استفاده خانوار خودبراي  ،تأمین آب و سوخت
 عنوانبـههاي طبیعـی مـورد اسـتفاده آوري هیزم و سایر فرآوردهجمع

 براي استفاده نهایی خود ،سوخت
241   

   242 براي استفاده نهایی خود ،آب از منابع طبیعی و سایر منابع تهیه
افـراد مـرتبط بـا  یـاکاالهـا  همراهـی، جابجایی، حمل و نقـل یـا سفر

 االهاخودمصرفی تولید ک
 25  

کاالهـا و افـراد مـرتبط بـا  همراهـی، جابجایی، حمـل و نقـل یـا سفر
 خودمصرفی تولید کاالها

250   

 3    براي اعضاي خانوار و خانواده ،خدمات خانگی بدون مزد
  31  هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا

   311 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعدهسازي آماده
   312 هاوعدهمیاني غذایی/ هاوعده ارائه

   313 هاوعدهمیان/ مواد غذایی غذا/ سازيتمیز کردن پس از آماده
   314 غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن ذخیره

   319 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذاهاي مرتبط با سایر فعالیت
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

  32  و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري 
   321 داخل خانهتمیز کردن 

   322 خانه تمیز کردن بیرون
   323 (زباله) بازیافت و دفع پسماند

، خانــهخــارج از فضــاي / خانــه ري از گیاهــان در فضــاي داخــلنگهــدا
 و غیره (منظره) اندازها، باغچه، حیاط، چشمپرچین

324   

   325 براي گرمایش و تأمین آب و شومینه، از کوره، دیگ بخار مراقبت
و  هاي مرتبط با تمیـز کـردن و نگهـداري محـل سـکونتسایر فعالیت

 محیط اطراف
329   

  33   خانه توسط خود مرمتداري و ، نگهتزئین
   331 بهسازي، نگهداري و مرمت محل سکونت شخصی توسط خود 

نصب، سرویس و تعمیر کاالهاي شخصی و خـانگی از جملـه تجهیـزات 
ICT 

332   

   333 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه
   339 خانه توسط خود مرمتنگهداري و ، تزئینهاي مرتبط با سایر فعالیت

  34  مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش
   341 / ماشین لباسشوییها با دستلباسشوي وشست

   342 هاي شسته شدهجمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن، 
   343 هاتاکردن لباس/ پرس کردناتو کردن/ 

هــا؛ تمیــز کــردن و واکــس زدن هــا و کفشتعمیــر و مراقبــت از لباس
 هاکفش

434    

   349 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوشهاي مرتبط با سایر فعالیت
  35  نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار

   351 هاي خانوارپرداخت صورتحساب
   352 ها در خانواروظایف و فعالیت دهیسازمانریزي، بندي، برنامهبودجه

   359 نوارهاي مرتبط با مدیریت خاسایر فعالیت
  36  مراقبت از حیوانات خانگی
   361 خانگیمراقبت روزانه از حیوانات 
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

هاي دامپزشکی یا سایر خدمات مراقبتی از حیوانـات استفاده از مراقبت
 ، مراقبت روزانه یا در تعطیالت)محل نگهداري(آراستن،  خانگی

362   

   369 خانگیهاي مرتبط با مراقبت از حیوانات سایر فعالیت
  37  خرید براي اعضاي خانوار و خانواده 

   371 هاي مرتبط/ خریدن کاالها و فعالیترفتنخرید 
   372 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از/ خدماتخرید 

افراد مرتبط با خدمات  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،خانگی بدون مزد

 38  

افراد مرتبط با خدمات  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر
 اعضاي خانوار و خانواده براي ،خانگی بدون مزد

380   

  39  براي اعضاي خانوار و خانواده  ،بدون مزدسایر خدمات خانگی 
   390 براي اعضاي خانواده و خانواده ،سایر خدمات خانگی بدون مزد
 4    اعضاي خانوار و خانواده براي ،خدمات مراقبتی بدون مزد
  41  هاآنمراقبت از کودکان و آموزش 

   411 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنت از کودکان شامل مراقب
   412 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت

   413 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت
   414 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي 

   415 بازي و ورزش با کودکان
   416 )فعالغیرهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت

دهنــدگان خــدمات مراقبــت از جلســات و قرارهــایی بــا مــدارس و ارائه
 کودکان

417   

   419 هاآنهاي مرتبط با مراقبت از کودکان و آموزش سایر فعالیت
  42  مراقبت از بزرگساالن نیازمند

   421 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندکمک به بزرگساالن 
   422 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندالن کمک به بزرگسا

   423 هاها، امور اداري، حسابدر فرم نیازمندکمک به بزرگساالن 
   424 نیازمندبزرگساالن  ازحمایت عاطفی/ احساسی 
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

   425 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت
   426 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه

   429 نیازمندهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن سایر فعالیت
  43  خانواده واعضاي خانوار کمک به بزرگساالن مستقل 

هاي فیزیکی بـراي بزرگسـاالن مسـتقل ، تمیز کردن، مراقبتغذا دادن
 ودگذر هاي زخانواده از جمله براي بیماري واعضاي خانوار 

431   

   432 خانواده وبزرگساالن مستقل اعضاي خانوار  ازحمایت عاطفی/ احساسی 
زرگساالن مستقل اعضاي خـانوار هاي مرتبط با مراقبت از بسایر فعالیت

 خانواده و
439   

 ،بـدون مـزدمراقبتـی افراد مرتبط با خـدمات  یاکاالها  همراهی و سفر
 براي اعضاي خانوار و خانواده 

 44  

   441 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر
   442 فرزندان خود کردن همراهی
   443 نیازمندن بزرگساال کردن همراهی
444 خانواده وبزرگساالن مستقل اعضاي خانوار  کردن همراهی    

بـراي اعضـاي  ،بـدون مـزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر 
 خانوار و خانواده 

 49  

بـراي اعضـاي  ،بـدون مـزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر 
 خانوار و خانواده

490   

 5   ر داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزدکارآموزي و کا
  51  براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت
هاي داوطلبانه بدون مـزد نگهـداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، فعالیت

 بازسازي و تعمیر، براي خانوار
511   

   512 هاي داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدماتفعالیت
   513 هاآنهاي داوطلبانه بدون مزد مراقبت از کودکان و آموزش فعالیت
   514 هاي داوطلبانه بدون مزد مراقبت از بزرگساالنفعالیت
هاي با مالکیت سایر خانوارهـا، هاي داوطلبانه بدون مزد در بنگاهفعالیت

 کمک عنوانبه
515   

بانه بدون مزد بـراي سـایر هاي داوطلهاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت
 خانوارها

519   
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

  52  محورهاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمانفعالیت
سازي ار داوطلبانه بدون مزد تعمیر جاده یا ساختمان، تسطیح و آمادهک

 ها، بازارها و غیره) و ساخت و سازسازي (خیابانزمین، پاك
521   

   522 سرو غذا و تمیزکاري /سازيهاي داوطلبانه بدون مزد آمادهفعالیت
   523 هاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، تفریحی و ورزشیفعالیت

   524 ار داوطلبانه بدون مزد دفتري و اداريک
هاي داوطلبانه بدون مزد اجتمـاعی و هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت

 محورسازمان
529   

  53  هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت
   530 هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت

ن مـزد و سـایر کارهـاي سفر مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بـدو
 بدون مزد

 54  

سفر مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بـدون مـزد و سـایر کارهـاي 
 بدون مزد

540   

  59  هاي داوطلبانه بدون مزدسایر فعالیت
   590 هاي داوطلبانه بدون مزدسایر فعالیت

 6   یادگیري
  61  آموزش رسمی

   611 حضور در مدرسه یا دانشگاه
   612 هاي فوق برنامهفعالیت

   613 ها در مکان آموزش رسمیوقفه
هـاي آموزشـی از راه دور (تصـویري، صـوتی یـا خودآموزي بـراي دوره

 آنالین)
614   

   619 هاي مرتبط با آموزش رسمیسایر فعالیت
انجام تکلیف، برخـورداري از معلـم خصوصـی، مـرور درس، پـژوهش و 

 آموزش رسمیه مربوط بهاي فعالیت
 62  

انجام تکلیف، برخـورداري از معلـم خصوصـی، مـرور درس، پـژوهش و 
 هاي مربوط به آموزش رسمیفعالیت

620   

  63  هاي غیررسمیمطالعه جانبی، آموزش و دوره
   630 غیررسمیهاي مطالعه جانبی، آموزش و دوره
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

  64  مرتبط با یادگیري سفر
   640 مرتبط با یادگیريسفر 

  69  هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت
   690 هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت

 7   اطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیپذیري، ارتبجامعه
  71  پذیري و ارتباطاتجامعه

   711 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت
   712 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهفعالیت

   713 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی)
   719 ارتباطات پذیري وهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت

  72  مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه
   721 مشارکت در مراسم و رویدادهاي فرهنگی یا تاریخی جامعه

) ازدواج، خاکسپاري، تولد غیرمذهبیمشارکت در مراسم و رویدادهاي (
 و آداب و رسوم مشابه

722   

   723 ه)مشارکت در مراسم اجتماعی (موسیقی، رقص و غیر
   729 هاي مرتبط با مشارکت اجتماعیسایر فعالیت

  73  هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت
   730 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت

  74  هاي مذهبیفعالیت
   741 معنوي هايفعالیتعبادت فردي، مراقبه و سایر 

   742 مذهبی جمعی   هاي مشارکت در فعالیت
   749 هاي مذهبیهاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت

پذیري، ارتباطـات، مشـارکت اجتمـاعی و فعالیـت سفر مرتبط با جامعه
 مذهبی

 75  

پذیري، ارتباطـات، مشـارکت اجتمـاعی و فعالیـت سفر مرتبط با جامعه
 مذهبی

750   

باطات، مشارکت اجتمـاعی پذیري، ارتهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت
 و فعالیت مذهبی

 79  
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

اجتمـاعی پذیري، ارتباطات، مشارکت هاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت
 و فعالیت مذهبی

790   

هـاي فرهنگـی، ورزشـی، اوقـات فراغـت، اسـتفاده از       فعالیت
 هاي جمعی رسانه

  8 

  81  هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیشرکت در/ بازدید از، رویدادها/ مکان
   811 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان

   812 هاانها یا بوستحضور در پارك
   813 شرکت در رویدادهاي ورزشی

هاي مرتبط با شرکت در رویـدادهاي فرهنگـی، تفریحـی و سایر فعالیت
 ورزشی

819   

  82  هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی
   821 عنوان سرگرمی)هنرهاي تجسمی، ادبی و نمایشی (به

   822 هاسرگرمی
   823 هاي تفریحیها و سایر فعالیتبازي

   829 هاها و بازيهاي مرتبط با مشارکت فرهنگی، سرگرمیسایر فعالیت
  83  هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین

   831 هاشرکت در ورزش
   832 ورزش کردن

  84  هاي جمعیاستفاده از رسانه
   841 غتاوقات فرا درخواندن 

   842 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو
   843 هاي صوتیگوش دادن به رادیو و دستگاه

   849 هاي جمعیهاي مرتبط با استفاده از رسانهسایر فعالیت
  85  هاي مرتبط با تفکر، استراحت و تمدد اعصابفعالیت
   850 عصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و تمدد افعالیت

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغـت، اسـتفاده از سفر مرتبط با فعالیت
 هاي جمعیرسانه

 86  

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغـت، اسـتفاده از سفر مرتبط با فعالیت
 هاي جمعیرسانه

860   

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت
 هاي جمعی رسانهاستفاده از 

 89  
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  (ادامه)                                                                                                             بنديطبقه کل

 بخش گروه فعالیت
 بخش
 اصلی

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت
 هاي جمعیسانهاستفاده از ر

890   

 9   نگهداري و مراقبت شخصی
  91  هاي مرتبطخواب و فعالیت

   911 خواب شب/ خواب ضروري
   912 خواب کوتاه/ چرت

   913 خوابیبی
   919 هاي مرتبطو فعالیت هاخوابسایر 

  92  خوردن و آشامیدن
   921 هاوعدهمیان هاي غذایی/خوردن وعده

   922 هاوعدهمیان هاي غذایی/دون خوردن وعدهمیدن بآشا
  93  مراقبت و بهداشت شخصی
   931 مراقبت و بهداشت شخصی

   932 مراقبت بهداشتی/ پزشکی از خود
   939 هاي مرتبط با مراقبت و بهداشت شخصیسایر فعالیت

  94  دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/ پزشکی از دیگران
   941 شخصی از دیگراندریافت مراقبت 

   942 دریافت مراقبت بهداشتی/ پزشکی از دیگران
   949 هاي مرتبط با دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/ پزشکیسایر فعالیت

  95  هاي نگهداري و مراقبت شخصیسفر مرتبط با فعالیت
   950 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسفر مرتبط با فعالیت

  99  نگهداري و مراقبت شخصی هايسایر فعالیت
   990 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت
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ها براي آمارهاي گذران المللی فعالیتبندي بیننکات توضیحی طبقه -چهاردهم
 2016وقت

 
 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1

با هدف مزد یا سـود و  هایی براي تولید کاالها یا ارائه خدماتفعالیت عنوانبهتعریف: به اشتغال، 
 طور مستقیم با اشتغال ارتباط دارند، اشاره دارد.هاي که بهسایر فعالیت

الزحمـه بخشی از یک معامله در مقابـل حق عنوانبه، به کار انجام شده »با هدف مزد یا سود« -
ا یا کار انجـام شـده، یـبراي کار شده  صرفقابل پرداخت به شکل دستمزد یا حقوق براي زمان 

سود حاصل از کاالها و خدمات تولیـد شـده از طریـق معاملـه بـازاري، در جدیـدترین  صورتبه
 کند.، اشاره میدرآمد -لی آماري مربوط به اشتغالالملاستانداردهاي بین

 و ، دریافـت شـود یـا نشـودغیرنقـدي باشـدنقدي یـا  صورتبهالزحمه ممکن است الف) حق -
ـــت ـــن اس ـــین ممک ـــواع همچن ـــد، ان ـــا  ايهدرآم ـــدي ی ـــديغیرنق ـــود. نق ـــامل ش  را ش

 طوربـهپرداخـت شـود یـا  ،ده کـاردهنبه شخص انجام  الزحمه ممکن است مستقیماًب) حق -
پاراگراف  ICLS نوزدهمین . (منبع:پرداخت شود اعضاي خانوار یا خانوادهمستقیم به یکی از غیر

b7، 27  28و( 
کار، آمـوزش و مطالعـات  حین يهاوقفهل، سفر و تردد براي اشتغا شامل، هاي مرتبطفعالیت -

 هاي مرتبط در خارج از زمان کار است.مربوط به اشتغال، جستجوي کار و دیگر فعالیت
زمان صرف شده براي انجام وظایف و تکـالیف  مربوط به 13و  12، 11هاي هاي بخشفعالیت -

ز قطعنامـه مربـوط بـه ) (الـف) ا2. (11در پـاراگراف » سـاعات مسـتقیم« عنوانبـهکار است و 
 )،2008آمارهاي کار ( المللیبینکنفرانس هجدهمین گیري زمان کار تصویب شده توسط اندازه

 تعریف شده است.
 :موارد شمول

 ات غیرانتفاعیمؤسسها، دولت و اشتغال در شرکت -11
 هاي خانگی تولید کاالهااشتغال در بنگاه -12
 خانگی ارائه خدماتهاي اشتغال در خانوارها و بنگاه -13
 هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت -14
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 جستجوي شغل -16
 اندازي کسب و کارراه -17
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18

 ريبگیصورت خوداشتغالی و مزد و حقوقهاي اقتصادي بههاي فعالیتشاخه تمام -
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 استثناها:
 براي استفاده نهایی خود ،تولید کاالها -2
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،خدمات خانگی بدون مزد -3
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4
 بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزدکار داوطلبانه و کارآموزي  -5
 

 ات غیرانتفاعیها، دولت و مؤسساشتغال در شرکت -11
 110تعریف: نگاه کنید به گروه 

 
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -110

هاي مستقیم براي تولید کاالها یا ارائه خـدمات بـا به فعالیتمربوط  شده صرفتعریف: به زمان 
و  ها، نهادهـاي دولتـیشـده بـه خانوارهـا در شـرکت هدف مزد یا سود در تمـام مشـاغل ارائـه

 کند.) اشاره میNPISHs21غیرانتفاعی (
اند. نهادهاي حقوقی ایجاد شـده تعریف شده SNAها، نهادهاي دولتی و غیرانتفاعی در شرکت -

) NPISHsهـا (ها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوادهشرکتشامل  تربیشبا هدف تولید، 
 حدهاي دولتی هستند.وا ویژهبهیا نهادهاي ایجاد شده توسط فرایندهاي سیاسی 

 .پردازندمیتولید کاالها و خدمات بازاري  به تربیشها، واحدهاي نهادي هستند که شرکت -
در  هـاآنهاي سیاسی و نقـش دولت شامل واحدهاي نهادي است که عالوه بر انجام مسئولیت -

عمده بـر  طوربه ،کاالها) براي مصرف فردي یا جمعی تولید خدمات (و احتماالًبه تنظیم اقتصاد، 
 .پردازدمی هاي غیربازاري و بازتوزیع درآمد و ثروت،اساس روش

عمده  طوربه) مؤسسات حقوقی هستند که NPISHsنهادهاي غیرانتفاعی در خدمت خانوارها ( -
تولیـد خـدمات غیربـازاري بـراي خانوارهـا و یـا جامعـه بزرگـی کـه منـابع اصــلی آن مشـغول 
 )2,17، پاراگراف SNA 2008 منبع:ت. (هاي داوطلبانه اسهمکاري

 :موارد شمول
شـده بـه  یا سود در تمـام مشـاغل ارائـه مزدهاي تولید کاالها یا ارائه خدمات با هدف فعالیت -

 )NPISHsها، نهادهاي دولتی و غیرانتفاعی (خانوارها در شرکت

۲۱- non–profit institutions serving households 
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 کوچـک، تولیدکننـدهي هاها، شرکتهایی براي تولید کاالها یا ارائه خدمات در تعاونیفعالیت  -
 هستند.» هاي ثبت شدهبنگاه«صورت بههاي کوچک و غیره که بنگاه

 کارکنان جدیدکارآموزي یا دوره کار آزمایشی  -
 کارياضافه -
 کار آورده شده به خانه -

 :استثناها
 هاي خانگی تولید کاالهااشتغال در بنگاه -12
 رائه خدماتهاي خانگی ااشتغال در خانوارها و بنگاه -13
 هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت -14
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 جستجوي شغل -16
 اندازي کسب و کارراه -17
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18

 بگیري صورت خوداشتغالی و مزد و حقوقهاي اقتصادي بههاي فعالیتشاخه تمام -
 :هالمثا
 جلسه کاري در طول وقت ناهار -
 جلسه با شریک تجاري بعد از ساعات کار -
 ناهار کاري با همکاران -
 شده در خانهتماس کنفرانسی مرتبط با اشتغال انجام -
 یا سود  مزدراردادي، با هدف کار دانشجویی یا کار ق -
 حادثه در محل کار -
 خانه براي یک شرکت انجام شده در کار -
 توسط کارکنانکاال در کارخانه تولید  -
 توسط کارکناندر تعاونی  هاي لبنیفراوردهتولید شیر و  -
 

 هاي خانگی تولید کاالهااشتغال در بنگاه -12
مـزد یـا سـود در  بـرايهـاي مسـتقیم تولیـد کاالهـا فعالیت بـرايشده  به زمان صرف :تعریف
 کند.اشاره می ،گینشده خانهاي ثبتبنگاه
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نشده خانگی با هدف تولید کاالها یا خدمات بـراي فـروش یـا مبادلـه در بـازار  هاي ثبتگاهبن -
شـوند: کشـاورزي،  را شـاملهـر نـوع فعالیـت تولیـدي  در عملتوانند ها میشوند. آنایجاد می

هــاي خــانگی تولیــد کاالهــا)، اشــتغال در بنگاه -12( و ســازســاخت  معــدن، تولیــد،اســتخراج 
هـاي خـانگی ارائـه اشتغال در خانوارهـا و بنگاه -13سایر خدمات (وزیع یا تولید فروشی، تخرده

گران خیابـانی و یـا معاملـه عنوانبـهاي کـه نفرهتواننـد در رده افـراد تـکهـا مـیخـدمات). آن
 و سازساخت تا صنایع بزرگ، اي ندارند هیچ سرمایه تقریباً کهها) هاي کفش (واکسیکنندهپاك

، پـاراگراف SNA 2008قـرار گیرنـد. (منبـع:  ،هاي خدماتی با تعداد زیادي از کارکنانو یا بنگاه
4,155( 

تولیـد  بـهاي هسـتند کـه نشده هاي ثبتنشده خانگی همچنین شامل شرکت هاي ثبتبنگاه -
. شـرکا ممکـن اسـت متعلـق بـه پردازنـدمیکاالها یا خدمات براي فـروش یـا مبادلـه در بـازار 

 )4,156 پاراگراف SNA 2008د. (منبع: نتلف باشخانوارهاي مخ
، در کننـدیا سود قابل پرداخت به خانوار یا خـانواده کـار می براي مزدافرادي که  ،در این بخش

 :شوندنظر گرفته می
که توسط یک عضو خانواده کـه در همـان خـانوار یـا در خـانوار دیگـري  تجاريواحدهاي الف) 

 شود.کند، اداره میزندگی می
که توسط یک عضو خـانواده کـه در همـان خـانوار یـا در  کنانجام کارها یا وظایف یک کارب) 

 )f 30پاراگراف ، ICLSجلسه  نوزدهمین(منبع:  شود.کند، انجام میدیگري زندگی می خانوار
 دهد.پوشش می ،فروشبراي را این بخش تنها تولید کاالها  -
دهنـده در طـول دوره زمـانی خـاص اشـاره پاسـخ انجام شده توسط هاياین بخش به فعالیت -

 متفاوت باشد. ،کندکار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکند که ممکن است می
 :موارد شمول

در  تـر بـراي فـروشکه بیشهاي خانگی براي تولید کاالها شده در بنگاه هاي انجامفعالیت تمام
 مانند: استشده  نظر گرفته

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،ت کشاورزيمحصوال کاشت -121
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پرورش حیوانات -122
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،بریدن درختانداري و جنگل -123
 هاي خانگیفروش در بنگاهبراي  ،ماهیگیري -124
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پروريآبزي -125
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 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،استخراج معدن کاري ومعدن -126
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،کاالها فرآوريو  تولید -127
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،هاي ساختمانیفعالیت -128
 هاي خانگی تولید کاالهاهاي مرتبط با اشتغال در بنگاهسایر فعالیت -129

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤ، دولت و مهااشتغال در شرکت -11
 هاي خانگی ارائه خدماتاشتغال در خانوارها و بنگاه -13
 هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت -14
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 جستجوي شغل -16
 وکاراندازي کسبراه -17
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18
 کاالها براي استفاده نهایی خودد تولی -2

 
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،رزيمحصوالت کشاو کاشت -121

تـر هاي تولید (کاشت و برداشـت) محصـوالت کشـاورزي کـه بیشاشاره دارد به فعالیت تعریف:
همچنـین  ،در نظر گرفته شده است. این گـروههاي خانگی بنگاه در تمام مشاغل در فروشبراي 

هـاي حمایـت از کشـاورزي، ماننـد فعالیت کاشـت محصـوالتهاي خـدماتی مـرتبط بـا فعالیت
هـرس درختـان،  سـازي زمـین،هاي پس از برداشـت محصـول ماننـد آمادهکشاورزي و فعالیت

 بنـدي،(تمیـز کـردن، مرتـب کـردن، درجه بازارهاي اولیهسازي محصوالت براي برداشت، آماده
 است. باغچه خانگید. دربرگیرنده مزرعه، باغ، باغچه یا گیرو غیره را در نظر می )ضدعفونی

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 متفاوت باشد. ،کندکار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

 بخـش، A قسـمتصادي توصیف شده در هاي اقتیتهاي انجام شده در ارتباط با فعال(فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم 0164و  0163، 0161و طبقات  011-013هاي ، گروه01

 موارد شمول:
 هـا،اي، گلهاي آجیلی، محصـوالت ادویـه، میوههاها، میوهکاشت غالت و سایر گیاهان، سبزي -

کـاري و غیـره. اغبـانی و گلهاي وابسـته بـه بمانند و سایر تخصصهاي توتها و انواع میوهقارچ
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براي مـزد یـا استفاده (یا  سازي)؛ فرآوري براي ذخیرهباغچه خانگی(شامل مزرعه، باغ، باغچه یا 
 )سود

سـازي زمـین شـامل شـخم زدن، اسـتفاده از کـودال، صـاف کـردن زمـین بـا چنگــک، آماده -
 )مزد یا سود برايکوبی، بریدن و سوزاندن (کلوخ

سازي محل رشد و نمو، بذرکاري، نشـاکاري (بـراي و کاشتن شامل آماده هاي بذرکاريفعالیت -
 مزد یا سود)

 آوري و تهیه کود آلی، حمل و پخش کود آلی یا شیمیایی (براي مزد یا سود)جمع -
 نگهداري زمین/ باغ شامل وجین کردن، آبیاري، هرس کردن (براي مزد یا سود) -
مانده محصول تمیز کردن غالت، خشک کردن باقی کوبی وبرداشت شامل دسته کردن، خرمن -

 (براي مزد یا سود)
سازي (بـراي بندي و ذخیرههاي پس از برداشت شامل خشک شدن، انتخاب بذر، بستهفعالیت -

 مزد یا سود)
هـاي آبیـاري، مراقبـت/ هاي خـدمات کشـاورزي شـامل مرمـت همیشـگی کانالسایر فعالیت -

 رمت همیشگی ابزار و تجهیزات (براي مزد یا سود)حفاظت از محصول، نگهداري و م
 هاي مشخص شده مرتبط با کاشت گیاهان (براي مزد یا سود)سایر فعالیت -
(بـراي مـزد یـا  است. اندرخت هايدرختان کریسمس و اداره قلمستان کاشتاین گروه شامل  -

 سود)
 :استثناها

محصـوالت سـازي فراتـر از آمادهه ک )22یا  127محصوالت کشاورزي ( بعديهرگونه فراوري  -
سـازي محصـوالت بـراي بازارهـاي اولیـه در اینجـا براي بازارهاي اولیه است. با این حال، آمـاده

 گنجانده شده است.
سـازي شـالیزارها و بندي زمین کشاورزي، زهکشی، آمادهمثال، تراس عنوانبهساخت مزرعه ( -

 )23یا  128غیره) (
 ، براي استفاده نهایی خود خانگی باغچهکاشت محصوالت  -211
 و تنباکو، براي استفاده نهایی خود فرآوري محصوالت خوراکی، آشامیدنی و تولید -221

 )133( ارائه خدمات تخصصی کشاورزي -
 )133سازي (ارائه خدمات محوطه -
 )811حضور در نمایشگاه یا بازار روز کشاورزي ( -
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 ها:مثال
 )یا سودبراي مزد ( ارعآبیاري مز -
 ها براي فروشآوري سیبجمع -
 )براي مزد یا سود( سازي زمینآماده -
 )براي مزد یا سود( کشاورزيمحصوالت  مرتب کردن -
 )براي مزد یا سودهوا) ( از طریق(از جمله  محصوالت پاشیسم -
 )براي مزد یا سود( درختان مودرختان میوه و  هرس -
 )براي مزد یا سود(نشاکاري برنج  -
 )براي مزد یا سود( چغندرکاري تنک -
 )براي مزد یا سود(برداشت محصول  -
 )براي مزد یا سودکار در مزرعه ( -
 )براي مزد یا سود(کاشت گیاه لوف/ کاوا  -

 
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پرورش حیوانات -122
هـاي حیـوانی کـه رآوردههاي مربوط به پرورش حیوانات و تولیـد فاشاره دارد به فعالیت :تعریف
همچنـین  ،هـاي خـانگی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن گـروهتر براي فـروش در بنگاهبیش

ــا پــرورش حیوانــات و تولیــد فرآوردهفعالیت هــاي حیــوانی را، ماننــد هــاي خــدماتی مــرتبط ب
د هـاي پشـتیبانی بـراي تولیـهاي حیوانی از جملـه فعالیتهاي حمایت از تولید فرآوردهفعالیت

توسعه زاد و ولـد، افـزایش محصـوالت حیـوانی و همچنـین  منظوربههایی حیوانی مانند فعالیت
هاي مرتبط بـراي بـه دسـت آوردن گوشـت، مـو، پوسـت و یـا سـایر گذاري و فعالیتشکار، تله

 گیرد.محصوالت براي فروش را در بر می
حیوانـات  جزبـهم حیوانـات، داري) و تولید مثل تمادات حیوانی تحت عنوان پرورش (دامتولی -

سانان؛ پرورش شتر (گاو وحشی)؛ پرورش اسب و سایر اسب آبزي، مانند پرورش گله گاو و بوفالو
 شود.شترسانان؛ پرورش گوسفند و بز؛ پرورش گراز یا خوك؛ پرورش ماکیان و غیره تعریف میو 
کنـد انی خاص اشـاره میدهنده در طول دوره زمبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 متفاوت باشد. ،کندکار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 
 بخـش، A قسـمتهاي اقتصادي توصیف شده در هاي انجام شده در ارتباط با فعالیت(فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارم 0162طبقه  و 017 و 014 هاي، گروه01
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 :موارد شمول
 اهلی (براي مزد یا سود)حیوانات اهلی و نیمهدامداري یا پرورش  -
 شیردوشی و تولید شیر خام (براي مزد یا سود) -
هاي خز، پوست حیوانات خزنده و پرنده از طریق دامداري (براي مـزد چینی؛ تولید پوستپشم -

 یا سود)
 مرغ، عسل (براي مزد یا سود)هاي حیوان زنده مانند تخمتولید فرآورده -
 کشی ماکیان (براي مزد یا سود)جوجهعملیات  -
 حیوانات (براي مزد یا سود) گذاريشکار و تله -
 (براي مزد یا سود)چراندن  و ، سیراب کردنغذا دادن ،تهیه خوراك ،آوري علوفهجمع -
 تمیز کردن (براي مزد یا سود) ،تیمار کردن، نعل زدن -
 )(براي مزد یا سود شستن طویله، تمیزکردن مرغدانی -
 )حیوانات غیرآبزي (براي مزد یا سود گذاريعملیات مرتبط با تولید مثل و تخم -
 )مرغ (براي مزد یا سودتخم بنديدرجه سازي،آوري، ذخیرهجمع -
 )(براي مزد یا سود ، تولید چرم و پوست از طریق دامداريچینیپشم -
 یا سود) (براي مزدمدفوع قالبی شده  تولیدآوري مدفوع حیوانات و جمع -
هاي حیوانی، خدمات هاي مشخص شده مرتبط با پرورش حیوانات، تولید فرآوردهسایر فعالیت -

 (براي مزد یا سود)اري ددام
 استثناها:

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،تولید و فرآوري کاالها -127
 هاي حیوانی، براي استفاده نهایی خودپرورش حیوانات و تولید فرآورده -212
 حیوانات، براي استفاده نهایی خود هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 تولید، فرآوري محصوالت خوراکی، آشامیدنی و تنباکو، براي استفاده نهایی خود -221

 )221یا  127فرآوري شیر ( -
 )217، 216یا  125، 124تولید حیوانات آبزي ( -

 ها:مثال
گیري بازده و ترکیب تولید شـیر) (بـراي مـزد یـا ها براي اندازهنمونه آوريآزمایش گله (جمع -

 سود)
 راندن گله گاو (براي مزد یا سود) -
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 گاوچرانی (مراقبت و غذا دادن گله گاو براي مزد) -
 کردن ماکیان (براي مزد یا سود)اخته  -
  تمیز کردن مرغدانی (براي مزد یا سود) -
 مزد یا سود) (برايلقاح مصنوعی گاو ماده  -
 گاو ماده (براي مزد یا سود) ندوشید -
 (براي مزد یا سود)گوسفند چینی پشم -
 (براي مزد یا سود)مدفوع قالبی شده آوري مدفوع و تولید جمع -
 

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،بریدن درختانداري و جنگل -123
آوري گرد و همچنـین اسـتخراج و جمـعهاي مربوط به تولید چوباشاره دارد به فعالیتتعریف: 

هـاي براي فروش در بنگاهتر و محصوالت جنگلی غیرچوبی که بیشمحصوالت وحشی (خودرو) 
هـایی داري بـه فرآوردههاي جنگـلدر نظر گرفته شده است. عالوه بر تولید الوار، فعالیتخانگی 

هاي زغـال چـوب، تراشـه زم،هیـ شود، ماننـدانجام می هاآنانجامد که فرآوري کمی بر روي می
 گرد مورد استفاده بـه شـکل فـرآوري نشـده (ماننـد شـمع معـدن، خمیـر چـوبچوب و چوب

انجـام  مصنوعیهاي طبیعی یا توان در جنگلها را میو غیره). این فعالیت مخصوص کاغذسازي
در بـر داري و بریـدن درختـان را هاي خدماتی مرتبط با جنگـلهمچنین فعالیت ،داد. این گروه

 گیرد.می
کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می
 بخـش، A قسـمتهاي اقتصادي توصیف شده در هاي انجام شده در ارتباط با فعالیت(فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارمداري و بریدن درختان، جنگل 02
 موارد شمول:

 داري: پرورش درختان جنگلی سرپا (درختان الـواري)هاي جنگلاحداث جنگل و سایر فعالیت -
هـاي هـا و ناحیـهکاري) و محافظـت جنگلنشاکاري، هرس کردن (تنک (کاشت، کاشت مجدد،

زار، خمیر چوب مخصوص کاغذسـازي و ه، پرورش بیش)داراي درختان جنگلی (درختان الواري)
 هاي درختان جنگلی (براي مزد یا سود)هیزم، اداره قلمستان

گرد مـورد گرد براي صنایع تولیدي مبتنی بر جنگل، تولیـد چـوببریدن درختان: تولید چوب -
 هـايهـاي پـرچین (حصـار) و تیركاستفاده در حالت فرآوري نشده مانند شـمع معـدن، تیرك
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آوري و تولید هیزم براي فروش، تولید زغال چوب در جنگـل (بـا اسـتفاده از ، جمعچندمنظوره
 هاي سنتی) (براي مزد یا سود)روش

وحشـی  صـورتبهآوري محصوالت غیرچـوبی جنگلـی و سـایر گیاهـان پـرورش یافتـه جمع -
باالتـا و  هـاي آجیلـی،ماننـد، میوههاي تـوتهاي دنبالن، میوههاي چتري یا قارچ(خودرو): قارچ

ها، درختان گل حنا، کـرك گیـاهی، علـف پنبه، الك و رزینهاي کائوچو مانند، چوبسایر صمغ
 ها و غیره (براي مزد یا سود)ها، گلسنگ، خزهبلوطشاههاي بلوط، مارماهی، دانه

هاي) داري: فهرست موجودي (سیاههداري براي انجام عملیات جنگلخدمات پشتیبانی جنگل -
سـوزي ري، خدمات مشاوره مدیریت جنگل، ارزشیابی الوار، محافظت و مبـارزه بـا آتشداجنگل

هاي درخت (گرده بینه) در جنگل (بـراي مـزد یـا جنگل، کنترل آفت جنگل، حمل و نقل کنده
 سود)

 استثناها:
 داري و بریدن درختان، براي استفاده نهایی خودجنگل -214
 ، براي استفاده نهایی خود آوري محصوالت وحشی (خودرو)جمع -215
براي استفاده  ،سوخت عنوانبههاي طبیعی مورد استفاده آوري هیزم و سایر فرآوردهجمع -241

 نهایی خود 
 )121براي فروش ( ،پرورش درختان کریسمس -
 )121هاي درختان (اداره قلمستان -
هـاي آجیلـی انند یا میوههاي توت مهاي دنبالن، پرورش میوههاي چتري یا قارچپرورش قارچ -
)121( 

 ها:مثال
 برش چوب (براي مزد یا سود) -
 تعیین درختان براي بریدن (براي مزد یا سود) -
کمک به احیاي جنگل در یک منطقه، پرورش درختان جنگلی، کاشت مجدد درختان جنگلی  -

 (براي مزد یا سود)
 

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،ماهیگیري -124
هاي خانگی در نظر تر براي فروش در بنگاههاي ماهیگیري که بیشاشاره دارد به فعالیتتعریف: 

آوري و گـردآوري معطـوف بـه برداشـت یـا هـاي جمـعگرفته شده است ماننـد شـکار، فعالیت
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پوسـتان) از جملـه تنـان و سختویژه ماهی، نرم طوربهآوري موجودات زنده آبزي وحشی (جمع
تر هاي داخلی که با دست یا بـه شـکل معمـولهاي ساحلی یا آبوسی، آبهاي اقیانگیاهان آب

هاي ثابـت کـه بـراي ابزارهاي مختلف ماهیگیري مانند تورها، قـالب مـاهیگیري و تلـه یلهوسبه
 و بر روي خطوط سـاحلی جـزر تواندهایی میاستفاده انسانی و سایر اهداف است. چنین فعالیت

هاي خوراکی) و یا تـور اي و صدفهاي دوکفهتنانی مانند صدفآوري نرممدي (براي مثال جمع
هـاي تر با استفاده از قایقساز یا به شکل متداولهاي دستانداختن از ساحل، یا از طریق گودال

 انجام شود. ،هاي نزدیک ساحل یا دور از ساحلهاي ساحلی، آبتجاري در آب
کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می
، قسـمت Aهاي اقتصادي توصیف شده در بخـش هاي انجام شده در ارتباط با فعالیت(فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارمماهیگیري،  031، گروه 03
 موارد شمول:

 )براي مزد یا سوددریایی و ماهیگیري آب شیرین ( ماهیگیري -
 صید ماهی و سایر اشکال موجودات آبزي (براي مزد یا سود) -
(بـراي  صدف حلزونـی و آوري مواد دریایی مانند مروارید طبیعی، اسفنج، مرجان، جلبکجمع -

 مزد یا سود)
 )(براي مزد یا سودهاي مشخص شده مرتبط با ماهیگیري سایر فعالیت -

 :استثناها
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پرورش حیوانات -122
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پروريآبزي -125
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،تولید و فرآوري کاالها -127
 گذاري و تولید پوست حیوانات، براي استفاده نهایی خودشکار، تله -213
 ه نهایی خودبراي استفاد ،ماهیگیري -216
 پروري، براي استفاده نهایی خودآبزي -217
 براي استفاده نهایی خود ،فرآوري محصوالت خوراکی، آشامیدنی و تنباکوو  تولید -221

یـا  122هـا (هـاي دریـایی و فکمثـال فیل عنوانبـهها، نهنگ جزبهصید پستانداران دریایی،  -
213( 
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هاي واقـع در اي یا در کارخانـههاي کارخانهدر کشتی تنانپوستان و نرمفرآوري ماهی، سخت -
 )127ساحل (

 )132ها و تجهیزات ماهیگیري (تعمیر، مراقبت و نگهداري از قایق -
 )22یا  127ها (ها و قایقساخت و تعمیرکشتی -
 )227یا  127تنان (پوستان و نرمفرآوري ماهی، سخت -

 ها:مثال
 )هاي ساحلی (براي مزد یا سودیانوس و آبروش در اقماهیگیري بر مبناي ف -
 )دریایی (براي مزد یا سودتنان و نرم پوستانسختآوري جمع -
داران، توتیاي دریـایی و دزدك دریایی، نیامها، آبپشتحیوانات آبزي دریایی: الكآوري جمع -

 غیره (براي مزد یا سود)
  

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پروريآبزي -125
هایی براي فرایند تولید کـه دربرگیرنـده کشـت و پـرورش (شـامل اشاره دارد به فعالیت تعریف:

ها و پوسـتان، گیاهـان، سوسـمارها، تمسـاحتنـان، سختها، نرمبرداشت) موجودات آبزي (ماهی
هاي فنی طراحی شده براي افزایش تولید موجـودات مـورد نظـر، دوزیستان) با استفاده از روش

ظرفیت طبیعی محیط زیست (براي مثال ذخیـره کـردن مـنظم، تغذیـه و محافظـت از فراتر از 
هاي خانگی در نظر گرفته شـده اسـت. تر براي فروش در بنگاهکه بیش است جانوران شکارچی)

به پروراندن موجودات ذکر شده در باال تا مرحله جـوانی و یـا بلـوغ در شـرایط  ،کشت و پرورش
 اسارت اشاره دارد.

 پروري یا آبکاشتآبزي -
کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می
 بخـش، A قسـمتهاي اقتصادي توصیف شده در هاي انجام شده در ارتباط با فعالیت(فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارمپروري، آبزي 032وه ، گر03
 موارد شمول:

 (براي مزد یا سود)پرورش ماهی  -
 (براي مزد یا سود)پروري آب شیرین پروري دریایی و آبزيآبزي -
 (براي مزد یا سود)کشی)، پروراندن پرورش ماهی/ آبزیان: تولید مثل (تخم -
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 (براي مزد یا سود)غذیه پرورش ماهی/ آبزیان: تمیز کردن بستر پرورش، ت -
 (براي مزد یا سود)هاي مشخص شده مرتبط با پرورش ماهی/ آبزیان سایر فعالیت -

 استثناها:
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،حیوانات پرورش -122
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،ماهیگیري -124
 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،پروريآبزي -125
 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،و فرآوري کاالها تولید -127
 حیوانات، براي استفاده نهایی خود  هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 ماهیگیري، براي استفاده نهایی خود -216
 پروري، براي استفاده نهایی خودآبزي -217
 باکو، براي استفاده نهایی خود و تن فرآوري محصوالت خوراکی، آشامیدنی تولید و -221

یـا  122( هـاهـاي دریـایی و فکفیلمثـال  عنوانبـهها، نهنگ جزبهصید پستانداران دریایی،  -
213( 

هاي واقـع در اي یا در کارخانـههاي کارخانهتنان در کشتیپوستان و نرمفرآوري ماهی، سخت -
 )127ساحل (

 )132تجهیزات ماهیگیري (ها و تعمیر، مراقبت و نگهداري از قایق -
 )22یا  127ها (ها و قایقکشتی و تعمیر ساخت -
 )227یا  127هاي خوراکی یا قارچ دنبالن (فرآوري ماهی، قارچ -

 ها:مثال
 (براي مزد یا سود)ریزي ماهی هاي بررسی شده تخممحل -
 (براي مزد یا سود)محل بررسی شده پرورش ماهی  -
 (براي مزد یا سود)ته هاي پرورش یافقورباغه -
 

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،کاري و استخراج معدنمعدن -126
عمـده مـواد  طوربـه ،هاي مربوط به استخراج مواد معدنی طبیعـیاشاره دارد به فعالیت تعریف:
هاي خانگی در نظر گرفته تر براي فروش در بنگاهها) که بیشها و صخره، کانهسنگزغالجامد (

، روي زمـینیا  زمین در زیرکاري هاي مختلف مانند معدنتواند با روشه است. استخراج میشد
همچنـین  ،و غیـره بـه دسـت آیـد. ایـن گـروه (اقیـانوس) دریـا کاري در بستر، معدنحفر چاه
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سـازي، بـراي مثـال: خـرد هاي تکمیلی با هدف تهیه مواد خام براي اسـتفاده یـا ذخیرهفعالیت
ها و کلوخـه کـردن بنـدي، تغلـیظ کانـهدن، تمیز کردن، خشـک کـردن، دانهکردن، آسیاب کر

هایی انجـام اغلـب توسـط واحـد ،ایـن عملیـات گیرد.را در بر می هاي جامد(انباشتگی) سوخت
 کنند.یابی شده نزدیک به آن را استخراج میشود که ذخایر و یا سایر مناطق مکانمی

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میسط پاسخبه فعالیت انجام شده تو ،این گروه -
 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می

، B قسـمتهـاي اقتصـادي توصـیف شـده در ارتبـاط بـا فعالیت در هاي انجام شـده(فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارماستخراج معدن، کاري و معدن

 موارد شمول:
 (براي مزد یا سود)کاري/ استخراج نمک دنمع -
 ها و غیره (براي مزد یا سود)حفر چاه، حفاري گودال -
 (براي مزد یا سود)هاي سنگی استخراج بلوك -
 (براي مزد یا سود)ها خرد کردن و شکستن سنگ -
 (براي مزد یا سود)استخراج خاك رس، شن و ماسه  -
 اي مزد یا سود)(برنارس)  سنگزغالاستخراج تورب ( -
 هاي قیمتی و غیره (براي مزد یا سود)کاري سنگاستخراج طال، معدن -
 سازي و انبار کردن (براي مزد یا سود)حمل و نقل، ذخیره -
کاري و استخراج معدن (براي اسـتفاده نهـایی هاي مشخص شده مرتبط با معدنسایر فعالیت -

 خود)
 استثناها:

 عدن، براي استفاده نهایی خودکاري و استخراج ممعدن -218
 )127تولید یا فرآوري فلزات براي فروش ( -

 ها:مثال
 فروشنمک فرآوري نشده براي آوري جمع -
کنـار  هاي معـدنیپسـماند میـاناز  اُپـال نودلینـگ (جسـتجوپال، شمع زدن معدن اُحفاري/  -

 گذاشته شده)
 (براي مزد یا سود)نارس)  سنگزغالتورب (استخراج  -
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 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،تولید و فرآوري کاالها -127
هـاي خـانگی در تر براي فـروش در بنگاهاشاره دارد به تولید محصوالت/ کاالها که بیشتعریف: 

 نظر گرفته شده است.
کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 متفاوت باشد. ،کندبا فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می که ممکن است
، تولیـد C قسـمتهاي اقتصادي توصیف شـده در هاي انجام شده در ارتباط با فعالیت(فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارم، 33 بخش جزبهصنعتی (ساخت) 
 موارد شمول:

  مزد یا سود) (براي و تنباکو فرآوري محصوالت خوراکی، آشامیدنی و تولید -
 (براي مزد یا سود) مرتبط و صنایع هافرآوري منسوجات، پوشاك، چرم و فرآوردهو  تولید -
 (براي مزد یا سود) فرآوري محصوالت چوب و پوست درختانو  تولید -
 (براي مزد یا سود) و غیره هاي توخالی، کاشیفرآوري آجر، قطعات بتونی، بلوك و تولید -
 (براي مزد یا سود) هاي گیاهی و داروییفرآوردهفرآوري  و تولید -
آالت، وسـایل نقلیـه ابـزار، تعمیـر و نصـب ماشـینفرآوري فلزات و محصوالت فلزي،  و تولید -

 موتوري و غیره (براي مزد یا سود)
 (براي مزد یا سود) فرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد و تولید -

 :استثناها
 االها، براي استفاده نهایی خود تولید و فرآوري ک -22

 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،هاي ساختمانیفعالیت -128
 براي استفاده نهایی خود  ،هاي ساختمانیفعالیت -23

 ها:مثال
 شیر براي فروشفرآوري  -
 براي فروشصابون  تولید -
 شمع براي فروشتولید  -
 آثار هنري براي فروشتولید  -
 براي فروش هاي خانگی بنگاهگیاهی سنتی در  داروهايتولید  -
 خانه براي فروش در مبلمان کوچک اقالم تولید  -
 لباس در خانه براي فروش دوزندگی -
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 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،هاي ساختمانیفعالیت -128
هـا و کارهـاي بنا بـرايسـاختمانی تخصصـی هـاي و فعالیت و سازساخت به اشاره دارد تعریف: 

 :شـامل و هاي خانگی در نظر گرفته شده اسـتتر براي فروش در بنگاهکه بیش عمران مهندسی
سـاخته پیش هايها یا سازهساختمان برپا کردنو تغییر،  ایشها، افزکار جدید، تعمیر ساختمان

 .است موقت و کارهاي مهندسی و سازساخت در محل و همچنین 
ها و سایر هاي اداري، فروشگاهها، ساختمانتن کل خانهکلی عبارت است از ساخ و سازساخت  -

هاي عمـومی، تأسیسـاتی و کشـاورزي و غیـره، یـا سـاختن کارهـاي مهندسـی راه و ساختمان
هـاي آبـی، آهـن، فرودگـاه، بنـدر و سـایر پروژهتونـل، راه بزرگراه، خیابان، پـل، مانندساختمان 

صـنعتی، خـط لولـه و خـط نیـروي بـرق،  هاي فاضالب، تسهیالتهاي آبیاري، سیستمسیستم
 تسهیالت ورزشی و غیره است. 

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می

، F قسـمتاي اقتصـادي توصـیف شـده در هـهاي انجـام شـده در ارتبـاط بـا فعالیت(فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارمساختمان، 

 موارد شمول:
محوطـه سازي ها از جمله آمادهها، سدها و سایر سازهها، جادهو تعمیر ساختمان و سازساخت  -

 (براي مزد یا سود) ساختمان
 (براي مزد یا سود)ها سازهسایر ها و ساختمان انهدامتخریب یا  -
 (براي مزد یا سود)، نصب و تکمیل هاساختمان کامل نساخت -

 :استثناها
 براي استفاده نهایی خود  ،هاي ساختمانیفعالیت -23

 ها:مثال
 (براي مزد یا سود) و سازساخت کار در محوطه  -
 تخریب ساختمان قدیمی (براي مزد یا سود) -
 ساخت پل (براي مزد یا سود) -
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 هاي خانگی تولید کاالهابا اشتغال در بنگاه هاي مرتبطسایر فعالیت -129
هـاي خـانگی بـراي تولیـد کاالهـایی کـه هاي مرتبط با اشتغال در بنگاهبه سایر فعالیت تعریف:

خرید ملزومـات و فـروش محصـوالت اشـاره مانند  ،تر براي فروش در نظر گرفته شده استبیش
 .دارد

کنـد نده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میدهبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 متفاوت باشد. ،کندکه ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار می

 موارد شمول:
 ملزومات (براي مزد یا سود) مواد یا تهیه یا خرید -
 فروش/ رد کردن محصوالت (براي مزد یا سود) -

 :استثناها
 هاي خانگی ارائه خدماتل در خانوارها و بنگاههاي مرتبط با اشتغاسایر فعالیت -139
 براي اشتغالشهري، شهري و برونهاي درونسفر -18
 براي اعضاي خانوار و خانواده خرید -37

 ها:مثال
 خرید کود براي مزارع (براي مزد یا سود) -
 

 هاي خانگی ارائه خدماتاشتغال در خانوارها و بنگاه -13
یـا سـود در  مـزد منظوربـههاي مستقیم ارائه خـدمات فعالیت يابر شده صرف به زمان: تعریف
 کند.اشاره می ،نشده خانواري و خانوارها هاي ثبتبنگاه

درآمـد  در قسمتی از ،که محل اقامت و زندگی یکسانی دارندهستند گروهی از افرادي  ،خانوار -
 )مسکن و غـذا ویژهبه( نوع خاصی از کاالها و خدمات و شریک هستند ،آنیا همه  خود و ثروت

مطالبـه  ،هر عضو خانوار باید نسبت بـه منـابع مشـترك خـانوار کلی، طوربه .کنندرا مصرف می
هاي اقتصادي بایـد بـراي ثر بر مصرف یا سایر فعالیتؤداشته باشد. حداقل برخی از تصمیمات م

 )4,149، پاراگراف SNA2008کل خانواده انجام شود. (منبع: 
نشده خانگی با هدف تولید کاالها یا خدمات بـراي فـروش یـا مبادلـه در بـازار ت هاي ثببنگاه -

توانند در عمل هـر نـوع فعالیـت تولیـدي را شـامل شـوند: کشـاورزي، ها میشوند. آنایجاد می
هــاي خــانگی تولیــد کاالهــا)، اشــتغال در بنگاه -12و ســاز (اســتخراج معــدن، تولیــد، ســاخت 

هـاي خـانگی ارائـه اشتغال در خانوارهـا و بنگاه -13لید سایر خدمات (فروشی، توزیع یا توخرده
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گران خیابــانی و یــا معاملــه عنوانبــهاي کــه نفرهتواننــد در رده افــراد تــکهــا میخــدمات). آن
و ساز اي ندارند تا صنایع بزرگ، ساخت ها) که تقریباً هیچ سرمایههاي کفش (واکسیکنندهپاك

، پـاراگراف SNA 2008(منبـع:  ی با تعداد زیادي از کارکنان، قـرار گیرنـد.هاي خدماتو یا بنگاه
4,155( 

 بـهاي هسـتند کـه نشـدههاي ثبتنشده خانگی همچنین شامل شرکتهاي تجاري ثبتبنگاه -
متعلـق بـه شرکا ممکـن اسـت  .پردازندمیتولید کاالها یا خدمات براي فروش یا مبادله در بازار 

 )4,156پاراگراف. SNA 2008 شند. (منبع:خانوارهاي مختلف با
کننـد، در در این بخش، افرادي که براي مزد یا سود قابل پرداخت به خانوار یا خـانواده کـار می

 شوند:نظر گرفته می
الف) واحدهاي تجاري که توسط یک عضو خانواده کـه در همـان خـانوار یـا در خـانوار دیگـري 

 شود.کند، اداره میزندگی می
ام کارها یا وظایف یک کارکن که توسط یک عضو خـانواده کـه در همـان خـانوار یـا در ب) انج

 )f 30، پاراگراف ICLSشود. (منبع: نوزدهمین جلسه کند، انجام میخانوار دیگري زندگی می
 دهد.این بخش تنها تولید کاالها را براي فروش، پوشش می -
دهنـده در طـول دوره زمـانی خـاص اشـاره هاي انجام شده توسط پاسـخاین بخش به فعالیت -

 کند، متفاوت باشد.کند که ممکن است با فعالیت اصلی کارگاهی که در آن کار میمی
 :موارد شمول

یـا  مـزدارائـه خـدمات بـراي  منظوربههاي خانگی ها و بنگاههاي انجام شده در خانوارفعالیت -
 سود، مانند:

 خانگی هايداد و ستد کاالها در بنگاه -131
 هاي خانگی و خانوارها در بنگاه دفعارائه خدمات بامزد تعمیر، نصب، نگهداري و  -132
 هاي خانگی و خانوارها در بنگاهبامزد کسب و کار و  خصصیت ارائه خدمات -133
 هاي خانگی و خانوارهاو سود در بنگاه مزدکسب  براي ،حمل و نقل کاالها و مسافران -134
 هاي خانگی و خانوارهات بامزد مراقبت شخصی در بنگاهارائه خدما -135
 ارائه خدمات خانگی بامزد -136
 هاي خانگی ارائه خدمات هاي مرتبط با اشتغال در خانوارها و بنگاهسایر فعالیت -139

 :استثناها
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11
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 هاهاي خانگی تولید کاالاشتغال در بنگاه -12
 هاي مرتبط با اشتغالهاي فرعی و وقفهفعالیت -14
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 جستجوي شغل -16
 اندازي کسب و کارراه -17
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18

 
 هاي خانگیداد و ستد کاالها در بنگاه -131

 مانند: .کنداشاره می ،نگیهاي خابه داد و ستد کاالها در بنگاهتعریف: 
 داد و ستد غذا -
 گرديدوره ، فروش خیابانی،خانه به خانهفروشی، فروش خرده -
، G قسـمتشـده در  توصـیفهـاي اقتصـادي بـا فعالیـت ارتبـاطهاي انجام شده در (فعالیت -

 هايطبقـه ،تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت استثنايبهفروشی، فروشی و خردهعمده
 ) ISIC، ویرایش چهارم454و  452

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 متفاوت باشد.  ،کندکار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

 :موارد شمول
هاي روش غـذاها و نوشـیدنیشـده؛ فـبنديفروش غذا و نوشیدنی شامل غذا و نوشیدنی بسته -

 )براي مزد یا سودآماده براي مصرف فوري (
 )براي مزد یا سودشده ( بنديتهیه غذا و نوشیدنی بسته -
 )براي مزد یا سودفروش/ تحویل غذا و نوشیدنی ( -
 )براي مزد یا سود(هاي غذا غرفهتمیز کردن و نگهداري  برپا کردن، -
 )براي مزد یا سودتبط با تهیه و فروش غذا و نوشیدنی (شده مرهاي مشخصسایر فعالیت -
گردي شامل فروش مجدد کاالهاي نـو ، فروش خیابانی، دورهخانه به خانهفروشی، فروش خرده -

فـروش مجـدد  هاي ثابت، فضاهاي باز، فضاهاي بسته و خرید کاالها بـرايو دست دوم در مکان
 )براي مزد یا سود(

بنـدي طبقـه 129 گـروهدر  12تحـت بخـش  ،خـود شده توسط یدفروش کاالهاي تول توضیح:
 شود.می
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اي که داد و سـتد گردي، مسافرت به منطقهخیابانی و دوره ،خانه به خانهبراي فروش  توضیح: -
شـود. بـا ایـن حـال، مسـافرت درون بندي میطبقه ،تردد -182در گروه  ،شوددر آن انجام می

در ایـن گـروه در ذاتی  صورتبهشود انجام می در آن گرديمنطقه عمومی که داد و ستد و دوره
 .شودنظر گرفته می

 )براي مزد یا سودفروشی شامل خرید و فروش در یک محل منظم یا محل ثابت (خرده -
اي، از سـاختمانی بـه اي به خانـهرفتن از خانه از طریقشامل فروش  خانه به خانهداد و ستد  -

 )براي مزد یا سود( اقیساختمانی، از اتاقی به ات
 )براي مزد یا سودهاي سیار (گردي و سایر تجارتداد و ستد خیابانی، دوره -
براي مزد هاي فروش (فروشی و فعالیتشده مرتبط با معامالت خردههاي مشخصسایر فعالیت -

 )یا سود
 :استثناها

 تردد -182
 :هامثال

 )براي مزد یا سود(کار در غرفه غذا  -
شده و سـایر اقـالم  هاي استفادهشده، پالستیک هاي استفادههاي قدیمی، حلبیروزنامهخرید  -

 )براي مزد یا سود(منظور بازیافت شده براي فروش به ریخته دور
 )براي مزد یا سود(ها میوه ها وسبزي خانه به خانهفروش  -
 

 اي خانگی و خانوارها  هدر بنگاه دفعارائه خدمات بامزد تعمیر، نصب، نگهداري و  –132
هـاي خـانگی و در بنگاه بـراي مـزد یـا سـود دفـعبه خدمات تعمیر، نصب، نگهـداري و تعریف: 
 کند.اشاره می ،خانوارها

، 33هـاي بخش شـده در توصـیفهاي اقتصـادي با فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 454و  452هاي و گروه 95، 39، 38

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

 :موارد شمول
 )براي مزد یا سودآالت (تجهیز، نصب، تنظیم ابزار، نگهداري و تعمیر ابزار و ماشین -
 )براي مزد یا سودیل نقلیه (تعمیر وسا -
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 ) براي مزد یا سودتعمیر پوشاك شامل تعمیر لباس، کفش، کیف ( -
 )براي مزد یا سود( رومیزيتعمیر کاالهاي خانگی شامل تعمیر لوازم خانگی، مبلمان،  -
بازیافـت  مشـغول بـه فعالیـتهاي ضـایعات و افـراد کنندههاي انجام شده توسط جمعفعالیت -
 )یا سودبراي مزد (

 :استثناها
 هاي خانگی و خانوارها کسب و کار بامزد در بنگاهو خصصی ت ارائه خدمات -133
 هاي خانگی و خانوارهاو سود در بنگاه مزدکسب براي  ،حمل و نقل کاالها و مسافران -134
 هاي خانگی و خانوارهاارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در بنگاه -135
 نگی بامزدارائه خدمات خا -136
 :هامثال

 )براي مزد یا سودکار در گاراژ اتومبیل ( -
 )براي مزد یا سودتعمیر کفش ( کار در مغازه -
 )براي مزد یا سود) (زبالهپسماند (ها از بطري دا کردنج -
 

 هاي خانگی و خانوارها  ارائه خدمات تخصصی و کسب و کار بامزد در بنگاه -133
 ،هـاي خـانگی و خانوارهـادر بنگاه مزد یا سـودباکسب و کار و صی تخصبه ارائه خدمات تعریف: 

 کند.اشاره می
، J ،Kهاي قسـمتشده در  توصیفهاي اقتصادي با فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -

L ،M،P  وQ )ویرایش چهارم، )869 استثنايبه ISIC( 
کنـد طول دوره زمانی خاص اشـاره میدهنده در به فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 
 :موارد شمول

 )براي مزد یا سودوام دادن و بازپرداخت وام؛ مبادله ارز ( -
 )براي مزد یا سودنویسی، کدگذاري (، برنامهپردازيواژهتایپ کردن،  -
 )براي مزد یا سودو خدمات مرتبط ( حقوقی خدمات، حسابداري، دفترداري -
 )براي مزد یا سودخصوصی ( تدریس -
 )براي مزد یا سودپزشکی (دانارائه خدمات پزشکی و دن -
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:استثناها  
 هاي خانگی و خانوارها در بنگاه دفع،ارائه خدمات بامزد تعمیر، نصب، نگهداري و  -132
 هاي خانگی و خانوارهاو سود در بنگاه مزدکسب  ايبر ،حمل و نقل کاالها و مسافران -134
 هاي خانگی و خانوارهاارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در بنگاه -135
 ارائه خدمات خانگی بامزد -136
 :هامثال

 )براي مزد یا سودمشتري (بررسی مالیات  -
 )براي مزد یا سودشغل) ( عنوانبهنواختن موسیقی براي پول ( -
 )براي مزد یا سوددمات دامپزشکی (ارائه خ -
 

هـاي خـانگی و   و سود در بنگـاه  مزدکسب  براي ،حمل و نقل کاالها و مسافران -134
 خانوارها

آهـن، راه از طریـق، شدهریزي شده یا نحمل و نقل مسافر یا کاال، برنامهخدمات به ارائه : تعریف
کارگیري تسـهیالت ترمینـال و ننـد بـهما تبطهاي مرو فعالیت یییا هوا ی، آبايخط لوله، جاده

حمـل و نقـل بـا  آالتماشـیناجاره  ،کند. این گروهپارکینگ، تحویل کاال، انبار و غیره اشاره می
 گیرد.می برهاي پیک را نیز در راننده یا اپراتور و همچنین فعالیت

کنـد شـاره میدهنده در طول دوره زمانی خاص ابه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

حمـل و ،  Hقسمت شده در توصیفهاي اقتصادي با فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم)، هاي پستیفعالیت -531استثناي نقل و انبارداري (به 

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میانجام شده توسط پاسخبه فعالیت  ،این گروه -
 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

 :موارد شمول
هـاي دسـتی کـه توسـط رانندگی وسایل نقلیه موتوري، وسایل نقلیـه دسـتی و پـدالی، گاري -

 هـا و غیـره؛ خلبـانی هواپیمـاي بادبانی یـا پـارویی، لنجهاشود و غیره؛ قایقحیوانات کشیده می
 یا سود) مزد براي(
 یا سود) مزد براي، بارگیري و حمل کاال (و نقل حمل -
 یا سود) مزد برايبراي مسافر، بار ( انتظار -
 یا سود) مزد برايحمل و نقل مسافران ( -
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 :استثناها
 سفر مرتبط با اشتغال -181
 تردد -182

استفاده شده براي حمل و نقل کاالهـا  و غیره، ها، قایقموتوري تعمیر وسایل نقلیه نگهداري و -
 )132و مسافران (

 :هامثال
 یا سود) مزد برايمسافر به شهر دیگر ( رساندبراي  ونمینیرانندگی  -
 یا سود) مزد براي( خودرورانندگی تاکسی یا اجاره  -
 

 هاي خانگی و خانوارهانگاهارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در ب -135
اشـاره  ،هاي خانگیدر خانوارها و بنگاه براي مزد یا سودبه ارائه خدمات مراقبت شخصی : تعریف

 کند.می
 ،Q قسـمت شـده در توصـیفهـاي اقتصـادي بـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در (فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارم، 869، گروه 88و  87هاي بخش
کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -

 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 
 :موارد شمول

، مـانیکور/ هاي آرایشیمراقبتمو، آرایش مو،  ئه خدمات مراقبت شخصی شامل کوتاه کردنارا -
 یا سود) مزد براي( گريروسپیپدیکور، ماساژ، 

 یا سود) مزد براياي (هاي بهداشتی غیرحرفهارائه مراقبت -
 یا سود) مزد براي(ارائه خدمات بهداشت و مراقبت شخصی  -
 یا سود) مزد برايارائه خدمات پرستاري ( -

 :استثناها
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4

 ت شخصیمراقبت و بهداش -931
 مراقبت بهداشتی/ پزشکی از خود -932
 دریافت مراقبت شخصی از دیگران -941
 دریافت مراقبت بهداشتی/ پزشکی از دیگران -942
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 :هامثال
 یا سود) مزد برايماساژ دادن به مشتري ( -
 یا سود) مزد براياپیالسیون پاهاي مشتري ( -
 یا سود) مزد برايکردن مو (در خانه براي آرایش مو و فر  یآماده کردن اتاق -
 یا سود) مزد برايکوتاه کردن موي مشتري ( -
 یا سود) مزد برايماما) ( عنوانبه(تولد فرزند در خانه مشتري  زمانارائه خدمات در  -
 

 ارائه خدمات خانگی بامزد -136
 کند.اشاره می ،براي مزد یا سودبه ارائه خدمات خانگی تعریف: 

 ISIC در 97خانگی توسط خانوارها با استفاده از بخـش  کارکناناستخدام (اطالعات در مورد  -
 ).قابل شناسایی است

کنـد دهنده در طول دوره زمانی خاص اشـاره میبه فعالیت انجام شده توسط پاسخ ،این گروه -
 کند، متفاوت باشد.کار می در آنفعالیت اصلی کارگاهی که  باکه ممکن است 

 :موارد شمول
حقـوق  خانگی بـراي توسط کارکنانکارهاي انجام شده  تمامخدمات خانگی بامزد شامل ارائه  -

تعریـف شـده ، 4و  3هـاي اصـلی بخشدر  به هر صورت دیگريیا نقدي و  صورتبهو دستمزد 
 است.

 :استثناها
 اعضاي خانوار و خانواده رايب ،خدمات خانگی بدون مزد -3

 :هامثال
 تمیز کردن خانه کارفرما -
 اغبانی خانه کارفرما ب -
 

 ارائه خدمات  هاي خانگیبنگاهو  خانوارهاهاي مرتبط با اشتغال در ر فعالیتسای -139
 بنديطبقه هاي خانگی براي ارائه خدمات،نگاههاي مرتبط با اشتغال در ببه سایر فعالیتتعریف: 

 تهیـهخـانگی ماننـد هـاي هـاي مـرتبط بـا اشـتغال در بنگاهنشده در جاي دیگر و سایر فعالیت
 رد کردن محصوالت، اشاره دارد.ملزومات یا 
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 :موارد شمول
، I قسـمت) (تهیـه غـذاها، فضاي خـواب و کـار و (شامل اجاره اتاق و اقامت غذا ارائه خدمات -

 یا سود) مزد براي) (ISIC ویرایش چهارم
 خرید یا تهیه مواد یا ملزومات (براي مزد یا سود) -
 یا سود) مزد براي( ترد کردن محصوال -

 :استثناها
 تولید کاالها هاي خانوارط با اشتغال در بنگاههاي مرتبسایر فعالیت -129
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18
 ي خانوار و خانوادهخرید براي اعضا -37

 :هامثال
 هاخرید شمع و لوسیون براي ماساژ مشتري -
 

 هاي مرتبط با اشتغالقفههاي فرعی و وفعالیت -14
مستقیم براي تولید کاالها یا خدمات در نظر گرفته  طوربههایی که به فعالیت دارداشاره تعریف: 

/ وقفـه در هاي کوتـاههمچنین درنگالزم هستند و  گونه محصوالت،این تولیداند اما براي نشده
، ماننـد اسـت ضـروريیـروي کـار اي کاري یا اسـتفاده از نهفعالیت دهیسازمانبراي تولید که 
 .مدتکوتاه هاياستراحت

 :موارد شمول
 اشتغال فرعیهاي فعالیت -141
 در محل اشتغال يهاي زمان کاروقفه -142

 :استثناها
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11
 هاي خانگی تولید کاالهااشتغال در بنگاه -12
 هاي خانگی ارائه خدماتاهاشتغال در خانوارها و بنگ -13
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 جستجوي شغل -16
 اندازي کسب و کارراه -17
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18
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 اشتغال فرعیهاي فعالیت -141
انجـام  ،هـاي اصـلی اشـتغالکه بـراي تسـهیل فعالیت جانبیهاي به فعالیت دارداشاره : تعریف

 کاالها و خدماتی که بتواند به بازار عرضه شود، نیست. آن، طور معمول نتیجهشود اما بهمی
قطعنامـه مربـوط بـه  (۲).۱۱)بشـده در پـاراگراف ( تعریف» ت مرتبطاساع«با  هااین فعالیت -

، المللی آمارهاي نیـروي کـارمین کنفرانس بینهجدهگیري زمان کار تصویب شده توسط اندازه
 در نظر گرفته شده است.یکسان 

 :موارد شمول
طور مستقیم براي تولید کاالها یا ارائـه خـدمات بـا هاي مشاغل استخدامی که بهفعالیت تمام -

 یا سود نیستند. مزدهدف 
 انتظار براي کسب و کار یا مشتریان است. ،انتظار براي شروع کارشامل زمان بیکاري که  -
 نگهداري ابزار -
 رلباس کا تعویض -

 :استثناها
 در محل اشتغال يهاي زمان کاروقفه -142
 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18

 :هامثال
 لباس تعویض -
 کندستگاه گرم انتظار براي -
 (در نقاشی دیواري) رنگ دنشبراي خشک  یا براي مواد انتظار -
 دستیار کسب و کار (خانه)  بامصاحبه  -
 ست براي ارسال اقالم فروخته شده شرکت اي بی رفتن به دفتر پ -
 شیفت بعدي کارکنبراي  انتظار -
 

 در محل اشتغال يهاي زمان کاروقفه -142
شـود ماننـد کار براي تولیـد کاالهـا یـا خـدمات صـرف نمیمدت به زمانی که در طول تعریف: 

 .دارداشاره ، ینداز کارافتادگی تجهیزات یا فرا دلیلهاي کوتاه و زمان بیکاري به وقفه
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 c)(2.(11و  dتعریف شده در پـاراگراف (» زمان استراحت«و » زمان بیکاري« ها بااین فعالیت -
المللـی کنفـرانس بین هجـدهمینگیري زمان کار تصویب شده توسـط اندازه قطعنامه مربوط به
 یکسان در نظر گرفته شده است. ،آمارهاي نیروي کار

هـاي هایی ماننـد صـحبت کـردن، سـیگار کشـیدن و فعالیتعالیتبندي فکاربرد: شیوه طبقه -
هـاي شوند به این صورت اسـت کـه اگـر مقـرر شـود فعالیتانجام می مذهبی که در زمان وقفه

اصـلی،  عنوانبـههـا را همزمان ثبت شوند، همه فعالیت باید ثبت شود ولی اگر بخواهیم فعالیت
شـوند، بایـد هاي خاصی کـه در زمـان وقفـه انجـام میتبندي کنیم، فعالیثانویه و غیره اولویت

هـاي ثانویـه درج شـود. اگـر بـراي فعالیت 142فعالیت اولیه در نظر گرفته شوند و کد  عنوانبه
 بندي الزم است که تعریف شود.هاي همزمان ثبت نشده باشند، قانون اولویتفعالیت

 :موارد شمول
 وقفه براي سیگار کشیدن -
 قهوه خوردنوقفه براي  -

 استثناها:
 هاي فرعی اشتغالفعالیت -141
 :هامثال

 زمان براي قهوه خوردن صرف -
 برق دلیل قطعزمان بیکاري به  -
 

 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 150نگاه کنید به گروه : تعریف

 
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -150

 .دارداشاره  ،لبه آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغا: تعریف
حضور  ،شود؛ به همین دلیل تائیددر کالس آموزشی باید توسط کارفرما  براي کارکنان، حضور -

 شود.در نظر گرفته می ،بخشی از زمان کار یا زمان رسمی ،در کالس
 .دهدکارفرما ممکن است هزینه واقعی آموزش یا مطالعات را پوشش دهد یا ن -
 ت کاري معمول یا خارج از ساعات کاري باشد.حضور ممکن است در طول ساعا -
 مرتبط باشد. ،مستقیم به کار شخص طوربهبراي خوداشتغالی، آموزش و مطالعات باید  -
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 :موارد شمول
افزارهاي کاربردي و غیره، سمینارهاي هاي زبان، نرممدت مانند دورههاي کوتاهحضور در دوره -

 فنی/کسب و کار هايمدیریت زمان، فواید اشتغال، همایش
 آموزشیوقت هاي پارهحضور در دوره -
 مزد در صورت دریافت ،آمادگی قبل از شروع به کار جدید عنوانبهآموزش  -

 :استثناها
 هاي مرتبط کارآموزي بدون مزد و فعالیت از طریق يبه دست آوردن مهارت یا تجربه کار -
 یادگیري -6

 :هامثال
 آموزش در خانه -
 کار ها و مطالعه در ساعت رسمیهاي آموزشی، سمینارها، همایشورهحضور در د -
 کار وقت در ساعت رسمیهاي پارهحضور در کالس -
 

 جستجوي شغل -16
 160نگاه کنید به گروه : تعریف

 
 جستجوي شغل -160

کنـد. همچنـین، اشـاره می ،هـاي پیـدا کـردن شـغل در یـک اشـتغال بـامزدبه فعالیتتعریف: 
 بـردر داخل یـا خـارج از کشـور را در  نامنظموقت، غیررسمی، موقت، فصلی یا پارههاي اشتغال

 ب)47پاراگراف  ،مین جلسهنوزدهگیرد. (منبع: می
 :موارد شمول

 هاي اشتغالجستجو براي فرصت -
 )،هابستگان و یـا سـایر واسـطهدوستان،  و معرفی کمک با( ها براي شغلها و مصاحبهامتحان -

ها، بازارهـا و سـایر در محل کار، مـزارع، کارخانـه محک زدنیم به کارفرمایان، درخواست مستق
 تولیدهاي مکان

 روزنامه یا تبلیغات شغلی آنالین جستجوي شغل دریا  ارائه درخواست شغل -
 هاي اجتماعی آنالینهاي تخصصی یا شبکهها در سایترزومه روزرسانیبهقرار دادن یا  -
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 :استثناها
 )6( ت مرتبط با یادگیريامتحانا -
 )53مصاحبه براي دوره انترنی بدون مزد ( -

 :هامثال
 تماس تلفنی یا بازدید دفتر یا آژانس کاریابی -
 خواندن و پاسخ دادن تبلیغات شغلی آنالین -
 رفتن براي مالقات کارفرماي جدید -
 بازدید محل کار آینده -
 مصاحبه دادن براي شغل جدید -
 

 ي کسب و کاراندازراه -17
 170نگاه کنید به گروه : تعریف

 
 اندازي کسب و کارراه -170

هاي همچنین، اشـتغالکند. اشاره می ،اندازي کسب و کار یا کشاورزيهاي راهبه فعالیتتعریف: 
گیـرد. می بـردر در داخـل یـا خـارج از کشـور را  نـامنظموقت، غیررسمی، موقت، فصلی یا پاره

 ب)47پاراگراف  ،هین جلسنوزدهم(منبع: 
 :موارد شمول

 اشتغال براياندازي کسب و کار اهر -
 ها براي ایجاد یک کسب و کاربررسی فرصت -
 تنظیم منابع مالی، درخواست مجوز، پروانه -
 کشاورزي مواد اولیهآالت، تجهیزات، ، ماشینکانجستجوي زمین، م -
 هاواسطه سایریا  بستگانکمک دوستان، با جستجوي  -
 عمومی یا خصوصی استخدامخدمات دفاتر ثبت نام یا تماس با  -

 :استثناها
 )6امتحانات مرتبط با یادگیري ( -
 )53مصاحبه براي دوره انترنی بدون مزد ( -

 :هامثال
 مالقات بانکی براي وام کسب و کار -
 مغازهبراي اجاره  جستجو -
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 براي اشتغال ،شهريشهري و برونسفرهاي درون -18
هاي که فعالیتصورتی مرتبط با اشتغال در سفراز مکان اشتغال و  سفر به/به دارد اشاره : تعریف
 .شودانجام نمی در آن زمان کاري

(بـراي مثـال، راننـده، خلبـان، مهمانـدار  شودمحسوب میشغل  عنوانبه ذاتاً سفرکه هنگامی -
ــهپســماند (کننــده هواپیمــا، جمع ــانورد و غیــره))زبال ــفعال ،، دری  کــدهاي تحــت ت متنــاظر،ی

هـاي خـانگی اشـتغال در بنگاه -12 ،غیرانتفـاعیمؤسسـات ها، دولـت و اشتغال در شرکت -11
 شوند.بندي میهاي خانگی ارائه خدمات، طبقهاشتغال در خانوارها و بنگاه -13تولید کاالها یا 

 :موارد شمول
 سفر مرتبط با اشتغال -181
 تردد -182

 
 شتغالسفر مرتبط با ا -181

 کند.اشاره می ،از محل اشتغال /تردد به جزبهبه هر سفر مرتبط با اشتغال تعریف: 
 :موارد شمول

کـه صورتی، تردد، جابجایی، حمل و نقل یا همراهی کاالها و اشخاص مرتبط با اشتغال، درسفر -
 .شودانجام نمی در آن زمان کاريهاي فعالیت

هـا، موریتأم، منـاطق مـاهیگیريپـروژه،  محـلن بـه هاي اشتغال براي رسیدبین محل سفر -
 هامشتري مالقات باها یا همایش
 :استثناها

 از محل اشتغال) /به سفرتردد ( -182
 :هامثال

 رانندگی از دفتر به واحد صنعتی -
 گرفتن اتوبوس براي مالقات مشتري از دفتر -
 روي به کارخانه از دفترپیاده -
 هاي کارکانسواري بین مدوچرخه -
 

 تردد -182
انجـام  در آن زمان کاريهاي فعالیتکه صورتیدراز محل اشتغال  /به به سفراشاره دارد : تعریف

 .شودنمی
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:موارد شمول  

 از محل اشتغال/ سفر به -
 :استثناها

 از محل اشتغال /به جزبهسفر  -
 :هامثال

 کار رانندگی به دفتر -
 هپیاده برگشتن به خانه از کارخان -
 گرفتن اتوبوس براي رفتن به شرکت -
 بعدي براي کار روستايپیاده رفتن به  -
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براي استفاده نهایی خود ،تولید کاالها -2  
کـه جـایی، در د کاالها براي استفاده نهایی خودهاي مربوط به تولیتعریف: اشاره دارد به فعالیت

تشـکیل سـرمایه یـا مصـرف  رتصـوبهبراي استفاده نهایی توسط تولیدکننده  تربیش ،محصول
در کنند، زندگی میهاي دیگر که در خانواراعضاي خانواده توسط یا  ،رنهایی توسط اعضاي خانوا

 است.نظر گرفته شده 
 تعریف شده است: SNA 2008 در تولید و تحت پوشش در محدوده »کاالها«تولید  -

 شکار و ت کشاورزي، ماهیگیريآوري محصوالو جمعسازي الف) تولید و یا فرآوري براي ذخیره
سـایر هیـزم و  شامل محصوالت معدنی و جنگلی، سازيآوري و یا فرآوري براي ذخیرهب) جمع

 هاسوخت
 منابع سایرج) تهیه آب از منابع طبیعی و 

سـایر کاالهـاي سـفال یـا  ،پـاپوش، پوشاك، منسوجاتکاالهاي خانگی (مانند مبلمان،  تولیدد) 
 ها)کانوها و یققا به انضمام، بادوام

 مزرعه و غیره بناهايخود،  محل سکونت، اساسی، یا انجام تعمیرات و سازساخت ه) 
بـراي  تـربیش، آن محصـولکـه  اسـت تولیـدي »براي استفاده نهایی خود«منظور از عبارت  -

تشکیل سرمایه یـا مصـرف نهـایی توسـط اعضـاي  صورتبه ،کننده استفاده نهایی توسط تولید
 :است کنند،زندگی می دیگر که در خانوارهايا اعضاي خانواده خانوار ی

 صـورتبهکـه  ،خـاصتولیـد شـده یـا خـدمات ارائـه شـده  کاالهـاي، محصـولاز  منظورالف) 
 )براي استفاده نهایی خود تربیش( .است اند،شده گزارش اظهاريخود

بـراي  تـرکـه بیش محصـوالت آوريب) در مورد کاالهاي کشاورزي، ماهیگیري، شکار یا جمـع
فروخته یا مبادله  تواندمیآن بخشی یا مازاد با این وجود ، است در نظر گرفته شده خود استفاده

 شود.
کـه  بـر ایـن اسـتفـرض  ،1در مقایسـه بـا بخـش اصـلی  ،هـافعالیـت بخش از: در این توضیح

هـاي گروهمل شـا اصـلیبنابراین، این بخـش ؛ است ترپذیرو انعطاف تررسمیرغی ،بندي کارزمان
کار در  يهاوقفه گونهاینهاي مرتبط با فعالیت .شودنمیهاي کوتاه و وقت ناهار خاص براي وقفه

خـوردن  -921 تحـت کـدوعـده  شوند؛ براي مثال، خوردن میـانبندي میطبقه مرتبط، طبقه
 .بندي شده است، طبقههاوعدهمیان /هاي غذاییوعده

کـه در صـورتینظر براي مصرف خود و براي فـروش و یـا مبادلـه، کاربرد: تولید کاالهاي مورد -
اگـر هـدف  بنـدي شـود وطبقه ،1باید در بخش اصـلی هدف اصلی مورد نظر براي فروش باشد 
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که برخـی از در صورتیبندي شود. طبقه، 2در بخش اصلی  ،استفاده خود باشد ،اصلی مورد نظر
خود براي استفاده  بقیهو  براي فروش تربیش ،گیکاالهاي تولید شده در یک بنگاه اقتصادي خان

هاي مـرتبط بـا ، اشتغال و فعالیت1 اصلی، تولید این محصوالت براي فروش باید در بخش باشد
 .بندي شودطبقه ،آن

 موارد شمول:
 استخراج معدن، براي استفاده نهایی خودداري، ماهیگیري و کشاورزي، جنگل -21
 ، براي استفاده نهایی خود و فرآوري کاالها تولید -22
 براي استفاده نهایی خود  ،هاي ساختمانیفعالیت -23
 یا استفاده نهایی خود خانوار خودبراي  ،تأمین آب و سوخت -24
 خودمصرفی تولید کاالهاافراد مرتبط با  یاکاالها  همراهیجابجایی، حمل و نقل یا  ،سفر -25

 استثناها:
 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1
 و خانواده ربراي اعضاي خانوا ،مزدبدون  خانگیخدمات  -3
 اعضاي خانوار و خانواده براي ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4
 کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد -5
 )8( تفریحی کامالًاهداف  براي ییهافعالیت -
 

 معدن، براي استفاده نهایی خوداستخراج  و داري، ماهیگیريکشاورزي، جنگل -21
 تعریف:

تـر بیشداري، ماهیگیري و اسـتخراج معـدن کـه اشاره دارد به تولید کاالهاي کشاورزي، جنگل
 است. در نظر گرفته شده براي استفاده نهایی خود

 موارد شمول:
 ، براي استفاده نهایی خودخانگی باغچه کاشت محصوالت -211
 هاي حیوانی، براي استفاده نهایی خودفرآورده پرورش حیوانات و تولید -212
 حیوانات، براي استفاده نهایی خود هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 داري و بریدن درختان، براي استفاده نهایی خودجنگل -214
 ، براي استفاده نهایی خودی (خودرو)محصوالت وحش آوريجمع -215
 استفاده نهایی خودماهیگیري، براي  -216
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 پروري، براي استفاده نهایی خودآبزي -217
 استخراج معدن، براي استفاده نهایی خودکاري و معدن -218

 استثناها:
 و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود تولید -22
 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت -23
 یا استفاده نهایی خود خود براي خانوار ،تأمین آب و سوخت -24
 خودمصرفی تولید کاالهاافراد مرتبط با  یاکاالها  همراهیجابجایی، حمل و نقل یا  ،سفر -25

 )8(تفریحی هایی براي اهداف کامالً فعالیت -
 

 ، براي استفاده نهایی خودخانگی باغچه صوالتکاشت مح -211
بـراي  تـربیشکه  گیاهیت) محصوالت هاي تولید (کاشت و برداشاشاره دارد به فعالیت تعریف:

 مرتبط بـاهاي خدماتی همچنین فعالیت ،این گروه استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است.
ماننـد  ،هاي پس از برداشت محصـولهاي حمایت از کشاورزي و فعالیتفعالیت مانند، کشاورزي

(تمیـز  فرآورياي مصرف یا محصوالت بر سازيآمادهدرختان، برداشت،  هرسسازي زمین، آماده
مزرعه، بـاغ، دربرگیرنده  .گیردرا در نظر می و غیره )، ضدعفونیبنديدرجه، مرتب کردنکردن، 
 .است باغچه خانگی یا باغچه

 بخـش، A قسـمتدر  توصیف شدههاي اقتصادي با فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 0164و  0163، 0161 طبقاتو  011-013 هايگروه، 01

 موارد شمول:
 ،هـا، گلاي، محصـوالت ادویـهیآجیلهاي میوه، ها، میوهها، سبزيگیاهانو سایر  تالغ کاشت -

 .و غیـره کـاريو گل باغبـانیوابسـته بـه هاي و سایر تخصص مانندتوتهاي میوهها و انواع قارچ
استفاده (بـراي اسـتفاده / سازيبراي ذخیره آوريفر)؛ باغچه خانگیباغچه یا مزرعه، باغ،  شامل(

 نهایی خود)
، ا چنگـکبـصـاف کـردن زمـین ، کـودالشـخم زدن، اسـتفاده از  شـاملسـازي زمـین آماده -

 (براي استفاده نهایی خود) بریدن و سوزاندن، کوبیکلوخ
(بـراي  نشـاکاري ،بذرکاري، محل رشد و نموسازي شامل آماده نو کاشت بذرکاري هايفعالیت -

 استفاده نهایی خود)
 شیمیایی (براي استفاده نهایی خود) /کود آلی، حمل و پخش کود آلی تهیهآوري و جمع -
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 (براي استفاده نهایی خود) هرس کردن ،، آبیاريکردن وجین شامل ،باغ /زمیننگهداري  -
محصول  ماندهباقیخشک کردن  ،تغالو تمیز کردن  کوبیخرمن، دسته کردن شاملبرداشت  -

 (براي استفاده نهایی خود)
سازي (بـراي بندي و ذخیرهخشک شدن، انتخاب بذر، بسته شاملهاي پس از برداشت فعالیت -

 استفاده نهایی خود)
 /مراقبـتهـاي آبیـاري، کانـالهمیشـگی  مرمـتهاي خدمات کشـاورزي شـامل سایر فعالیت -

 یزات (براي استفاده نهایی خود)ابزار و تجه همیشگی مرمت، نگهداري و محصولحفاظت از 
 (براي استفاده نهایی خود) گیاهان کاشت مرتبط باهاي مشخص شده سایر فعالیت -

 استثناها:
و  شـالیزارهاسـازي آمادهزمین کشاورزي، زهکشی،  بنديمثال، تراس عنوانبه( مزرعهساخت  -

 )23یا  128غیره) (
 براي استفاده نهایی خود ،انیحیو هايفرآوردهو تولید  پرورش حیوانات -212
 و تنباکو، براي استفاده نهایی خود آشامیدنی، خوراکی محصوالت فرآوري و تولید -221

 )133( کشاورزي تخصصی ارائه خدمات -
 )133( سازيمحوطهارائه خدمات  -
 )811کشاورزي ( بازار روز /گاهحضور در نمایش -
 )127( فروش مصنوعی براي روشبا استفاده از  گیريآب شامل، هاها و سبزينگهداري میوه -
 )121( فروشبراي  ،گیاهی هاي تولید محصولفعالیت -
 )22یا  127محصوالت کشاورزي ( يبعد فرآوريهر گونه  -

 ها:مثال
 (براي استفاده نهایی خود) آبیاري مزارع -
 ها (براي استفاده نهایی خود)سیبآوري جمع -
 اي استفاده نهایی خود)ها (برزمینسازي آماده -
 محصوالت (براي استفاده نهایی خود)مرتب کردن  -
 هوا) (براي استفاده نهایی خود) از طریقمحصوالت (از جمله پاشی سم -
 (براي استفاده نهایی خود) مو اندرختدرختان میوه و هرس  -
 برنج (براي استفاده نهایی خود)نشاکاري  -
 ه نهایی خود)چغندر (براي استفادکاري تنک -
 (براي استفاده نهایی خود) محصولبرداشت  -
 (براي استفاده نهایی خود) کاوا /گیاه لوف کاشت -
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 هاي حیوانی، براي استفاده نهایی خودپرورش حیوانات و تولید فرآورده -212
حیـوانی کـه  هـايفرآوردههاي مربوط به پرورش حیوانات و تولیـد اشاره دارد به فعالیت تعریف:

هـاي همچنـین فعالیت ،ایـن گـروه براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شـده اسـت. تربیش
هـاي حمایـت از حیوانی، ماننـد فعالیتهاي فرآوردهخدماتی مرتبط با پرورش حیوانات و تولید 

هـایی مانند فعالیت یهاي پشتیبانی براي تولید حیوانفعالیت از جملهحیوانی  هايفرآوردهتولید 
 گیرد.می بر در را یحیوان افزایش محصوالت و توسعه زاد و ولد منظوربه
حیوانـات  جزبـهحیوانـات،  تمام تولید مثل) و داريدامعنوان پرورش ( تحت یحیوان اتتولید -

؛ پرورش شتر سانان؛ پرورش اسب و سایر اسب(گاو وحشی) آبزي، مانند پرورش گله گاو و بوفالو
 .شودتعریف می و غیره ماکیانخوك؛ پرورش  یا گرازپرورش  ؛و بز پرورش گوسفند ؛و شترسانان

 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 0162و طبقه 014، گروه 01

 موارد شمول:
 هایی خود)اهلی (براي استفاده نپرورش حیوانات اهلی و نیمه یا داريدام -
(بـراي  دامـداريطریـق خزنـده و پرنـده از حیوانات  هاي خز، پوستتولید پوست ؛چینیپشم -

 استفاده نهایی خود)
 عسل (براي استفاده نهایی خود) مرغ ،زنده مانند تخم حیوان هايفرآوردهتولید  -
 (براي استفاده نهایی خود) ماکیان کشیعملیات جوجه -
 (براي استفاده نهایی خود)چراندن  و سیراب کردن، غذا دادن ،خوراك هتهی ،علوفه آوريجمع -
 تمیز کردن (براي استفاده نهایی خود) ،نعل زدن، تیمار کردن -
 (براي استفاده نهایی خود) ردن مرغدانیتمیزک ،طویلهشستن  -
 د)حیوانات غیرآبزي (براي استفاده نهایی خو گذاريتخمو  تولید مثل تبط بامر عملیات -
 و تولید شیر خام (براي استفاده نهایی خود) شیردوشی -
 مرغ (براي استفاده نهایی خود)تخم بنديدرجه ،سازيآوري، ذخیرهجمع -
 (براي استفاده نهایی خود)چینی پشم -
 (براي استفاده نهایی خود) مدفوع قالبی شده تولیدو  مدفوع حیواناتآوري جمع -
حیوانی، خدمات  هايفرآورده، تولید حیوانات پرورش مرتبط باه هاي مشخص شدسایر فعالیت -

 (براي استفاده نهایی خود) يداردام
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 استثناها:
 هاي خانگیبنگاهدر فروش براي  ،پرورش حیوانات -122
 خانگیهاي بنگاهدر  فروشبراي  ،کاالها فرآوريو  تولید -127
 یوانات، براي استفاده نهایی خودح هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 ، آشامیدنی و تنباکو، براي استفاده نهایی خودخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید -221

   مراقبت از حیوانات خانگی -36
 )221یا  127شیر ( فرآوري -
 )217، 216یا  125، 124تولید حیوانات آبزي ( -

 ها:مثال
و ترکیب تولید شیر) (بـراي اسـتفاده  بازدهگیري دازهبراي ان هانمونهآوري جمعگله (آزمایش  -

 نهایی خود)
 گاو (براي استفاده نهایی خود)گله راندن  -
 (براي استفاده نهایی خود)ماکیان اخته کردن  -
 (براي استفاده نهایی خود)مرغدانی تمیز کردن  -
 (براي استفاده نهایی خود) ماده مصنوعی گاو لقاح -
 (براي استفاده نهایی خود)ماده گاو دوشیدن  -
 گوسفند (براي استفاده نهایی خود)چینی پشم -
 براي سوخت خود (براي استفاده نهایی خود) مدفوع قالبی شده تولید -
 (براي استفاده نهایی خود) کردن حیواناتسیراب و  غذا دادن -
 

 ه نهایی خودحیوانات، براي استفاد هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
گذاري حیوانات براي به دست آوردن گوشت، مو، پوست و سـایر اشاره دارد به شکار، تله تعریف:
 براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است. تربیشهایی که فرآورده

 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 017، گروه 01

 موارد شمول:
گذاري حیوانات وحشی: حفر گودال، کارگذاري تله، پاییدن و غیره (بـراي اسـتفاده شکار و تله -

 نهایی خود)
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 شکار پرندگان (براي استفاده نهایی خود) -
 هاي خز (براي اسـتفادهتولید پوست ،، خز، پوستخوراك گرفتن حیوانات (مرده یا زنده) براي -

 نهایی خود)
(بـراي اسـتفاده گـذاري تلهشـکار و  طریق پرندگان از یا هخزندحیوانات  هاي خزتولید پوست -

 نهایی خود)
 (براي استفاده نهایی خود) فکو  فیل دریاییمانند زي خشکی ییدریاپستانداران صید  -
تفاده نهـایی (براي اسـ حیواناتشکار و تولید پوست  هاي مشخص شده مرتبط باسایر فعالیت -

 خود)
 استثناها:

 )216(فیل دریایی و فک  جزبه، زيخشکی پستانداران دریاییصید  -
 )8(تفریحی شکار براي اهداف کامالً  -

 ها:مثال
 غاز (براي استفاده نهایی خود)شکار  -
 خرس (براي استفاده نهایی خود) پوستفرآوري  -
 

 نهایی خود ، براي استفادهنداري و بریدن درختاجنگل -214
براي استفاده نهایی خـود  تربیشکه  گردچوبتولید مربوط به هاي به فعالیتاشاره دارد  تعریف:

 انجامدمی هاییفرآورده به داريهاي جنگل، فعالیتالوارعالوه بر تولید در نظر گرفته شده است. 
گرد چـوبچـوب و  هـاي، مانند زغال چوب، تراشـهشودانجام می هاآنبر روي کمی  فرآوريکه 

و  مخصـوص کاغذسـازي خمیـر چـوب، شمع معدنفرآوري نشده (مانند  به شکلاستفاده مورد 
همچنین  ،انجام داد. این گروه مصنوعیهاي طبیعی یا توان در جنگلها را میغیره). این فعالیت

 .گیرددر بر میرا بریدن درختان داري و جنگلهاي خدماتی مرتبط با فعالیت
 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در ت(فعالی -

ویـرایش آوري محصوالت غیرچـوبی جنگـل، جمع 023 جزبهداري و بریدن درختان، جنگل 02
 )ISIC چهارم

 موارد شمول:
 )الـواري درختان جنگلی سرپا (درختانپرورش داري: هاي جنگلفعالیتسایر و  احداث جنگل -

هـاي ناحیـههـا و جنگـل محافظتو  کاري)(تنک ، هرس کردنکارينشا کاشت مجدد،(کاشت، 
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و خمیر چوب مخصوص کاغذسـازي،  زارپرورش بیشه ،))داراي درختان جنگلی (درختان الواري
 (براي استفاده نهایی خود) یدرختان جنگل هايقلمستان اداره

مـورد  گردچـوب، تولیـد مبتنی بر جنگلدي براي صنایع تولیگرد چوب: تولید بریدن درختان -
هـاي هـاي پـرچین (حصـار) و تیركتیرك، شـمع معـدن مانندشده نفرآوري  حالتاستفاده در 
، تولید زغال چوب در جنگـل (بـا اسـتفاده از فروشبراي  هیزمآوري و تولید ، جمعچندمنظوره

 هاي سنتی) (براي استفاده نهایی خود)روش
 هاي)(سیاهه موجوديفهرست : داريانجام عملیات جنگلداري براي خدمات پشتیبانی جنگل -

سـوزي مبـارزه بـا آتش ظت ومحاف ،الواریابی شداري، خدمات مشاوره مدیریت جنگل، ارزجنگل
 در جنگل (براي استفاده نهایی خود) گرده بینه و نقل ، کنترل آفت جنگل، حملجنگل

 استثناها:
 هاي خانگیفروش در بنگاهبراي  ،داري و بریدن درختانجنگل -123
 ، براي استفاده نهایی خود (خودرو) محصوالت وحشی آوريجمع -215
براي استفاده  ،سوخت عنوانبههاي طبیعی مورد استفاده هیزم و سایر فرآوردهآوري جمع -241

 نهایی خود 
 )121( فروشدرختان کریسمس براي پرورش  -
 )121(درختان  هايقلمستان اداره -
 یآجیلـ هـايمیوه یـا مانندهاي توتمیوه پرورش هاي دنبالن،یا قارچ هاي چتريقارچ پرورش -
)121( 

 ها:مثال
 برش چوب (براي استفاده نهایی خود) -
 (براي استفاده نهایی خود)براي بریدن درختان تعیین  -
ن کاشـت مجـدد درختـا و یکمک به احیاي جنگل در یک منطقه، پـرورش درختـان جنگلـ -

 جنگلی (براي استفاده نهایی خود)
 

 ، براي استفاده نهایی خود(خودرو) محصوالت وحشی آوريجمع -215
 و (خودرو) هاي وحشی، قارچ(خودرو) وحشی هاي، میوههامیوه آورياشاره دارد به جمع تعریف:

 ،جنگلـی فرعـی محصـوالتآوري جمـعسـایر گیاهـان؛ گیاهـان دارویـی و  ،مانندتوتهاي میوه
 .در نظر گرفته شده است ،براي استفاده نهایی خودتر بیشکه  ، بامبو و غیرههابرگ
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 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، یمحصوالت غیرچوبی جنگل 023داري و بریدن درختان، جنگل 02

 موارد شمول: 
وحشـی صـورت یافتـه بـه و سـایر گیاهـان پـرورش یمحصوالت غیرچوبی جنگلـي آورجمع -

و  باالتـا هـاي آجیلـی،ماننـد، میوههاي تـوتهاي دنبالن، میوههاي چتري یا قارچقارچ: (خودرو)
علـف ، کـرك گیـاهی، درختان گل حناها، پنبه، الك و رزین، چوبهاي کائوچو مانندصمغسایر 

 و غیره (براي استفاده نهایی خود) هاگلسنگها، خزهبلوط، ، شاهبلوط هايدانه، مارماهی
، گیـاه فوفـل: کنـف، شامل دستیصنایعگیاهان براي تولید  سایرگیاهان دارویی و آوري جمع -

 و غیره (براي استفاده نهایی خود) هابامبو، برگ
، کشـت نشـدهت سـایر محصـوالیا  مانندهاي توتمیوه، وحشی (خودرو)هاي میوهآوري جمع -

 سایر مواد خوراکی (براي استفاده نهایی خود)
 استثناها:

 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،داري و بریدن درختانجنگل -123
 داري و بریدن درختان، براي استفاده نهایی خود جنگل -214
تفاده براي اسـ ،سوخت عنوانبههیزم و سایر محصوالت طبیعی مورد استفاده آوري جمع -241

 نهایی خود
 )218یا  126( خاك پیتبرش  -
 )211یا  121(مانند هاي توتهاي چتري، میوهقارچپرورش  -

 ها:مثال
 (براي استفاده نهایی خود) خانگیبراي تارت  مانندهاي توتآوري میوهجمع -
 ها براي استفاده خود (براي استفاده نهایی خود)ها و سبزيبرگآوري جمع -
 

 براي استفاده نهایی خود ،هیگیريما -216
براي استفاده نهایی خود در نظر گرفتـه  تربیشکه  هاي ماهیگیرياشاره دارد به فعالیتتعریف: 

آوري یـا جمـع برداشـت معطـوف بـهآوري گردآوري و جمعهاي فعالیتشده است مانند شکار، 
 از جملـه گیاهـان تان)پوسـسختو  تنـاننرممـاهی،  ویـژهطور (به وحشی آبزي زنده موجودات

 وسـیلهبه تربه شکل معمـولدست یا  با که داخلیهاي آبهاي ساحلی یا ، آبیاقیانوس هايآب
کـه بـراي اسـتفاده  ثابـت هـايتلـهقالب ماهیگیري و ها، تورماهیگیري مانند  هاي مختلفابزار
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 مـدي و زرجـ سـاحلی وطتواند بـر روي خطـهایی می. چنین فعالیتانسانی و سایر اهداف است
تـور ) و یـا ي خـوراکیهـاو صـدف ايکفـهي دوهـامانند صدف تنانینرمآوري جمع براي مثال(

هـاي از قایق تر با استفادهبه شکل متداولیا  سازهاي دستطریق گودالاز یا ، انداختن از ساحل
 شود. نجاما ،هاي نزدیک ساحل یا دور از ساحلآبهاي ساحلی، تجاري در آب

 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارمماهیگیري،  031، گروه 03

 موارد شمول:
 ماهیگیري دریایی و ماهیگیري آب شیرین (براي استفاده نهایی خود) -
 ماهی و سایر اشکال موجودات آبزي (براي استفاده نهایی خود) صید -
صدف حلزونـی (بـراي  و مواد دریایی مانند مروارید طبیعی، اسفنج، مرجان، جلبک آوريجمع -

 استفاده نهایی خود)
(بـراي  گیريمـاهی تورهاي و ابزار ،تجهیزاتهاي ماهیگیري و مرمت، مراقبت و نگهداري قایق -

 استفاده نهایی خود)
 ه نهایی خود)هاي مشخص شده مرتبط با ماهیگیري (براي استفادسایر فعالیت -

 :استثناها
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،پرورش حیوانات -122
 هاي خانگیدر بنگاهفروش براي  ،ماهیگیري -124
 هاي خانگیدر بنگاهفروش براي  ،پروريآبزي -125
 خانگیهاي در بنگاهفروش براي  ،کاالها فرآوريو  تولید -127
 براي استفاده نهایی خود ،اناتتولید پوست حیوو  گذاريتلهشکار،  -213
 براي استفاده نهایی خود ،پروريآبزي -217
 براي استفاده نهایی خود ،و تنباکو آشامیدنی، خوراکی محصوالتفرآوري  و تولید -221

یـا  122( هـادریـایی و فک هـايفیلمثـال  عنوانبـهها، نهنگ جزبهپستانداران دریایی، صید  -
213( 

واقـع در  يهـایا در کارخانه ايهاي کارخانهکشتیدر تنان و نرمپوستان سختماهی،  فرآوري -
 )127ساحل (

 )22یا  127( هاو قایق هاساخت کشتی -
 )227یا  127(تنان پوستان و نرمسختماهی،  فرآوري -
 )8(تفریحی براي اهداف کامالً ماهیگیري  -
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 ها:مثال
 استفاده نهایی خود) هاي ساحلی (برايماهیگیري در اقیانوس و آب -
 (براي استفاده نهایی خود)تنان دریایی و نرم پوستانآوري سختجمع -
و  ي دریـاییتوتیا، داراننیام، دزدك دریاییآب، هاپشتدریایی: الك حیوانات آبزيآوري جمع -

 غیره (براي استفاده نهایی خود)
 

 براي استفاده نهایی خود ،پروريآبزي -217
پـرورش (شـامل کشـت و  دربرگیرنـدهکـه تولید  فرایندبراي  هاییدارد به فعالیت اشاره تعریف:

ها و ، گیاهـان، سوسـمارها، تمسـاحپوسـتانسخت، تنـاننرم، هابرداشت) موجودات آبزي (ماهی
 مـورد نظـر،هاي فنی طراحی شده براي افزایش تولید موجـودات دوزیستان) با استفاده از روش

از  محافظـتمحیط زیست (براي مثال ذخیـره کـردن مـنظم، تغذیـه و فراتر از ظرفیت طبیعی 
کشـت و . براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است تربیشکه است  شکارچی)جانوران 
شـرایط اسـارت  در لـوغو یـا ب جـوانیمرحله  به پروراندن موجودات ذکر شده در باال تا ،پرورش

 اشاره دارد.
 آبکاشتپروري یا آبزي -
 بخـش، A قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارم، پروريآبزي 032، گروه 03
 موارد شمول:

 پرورش ماهی (براي استفاده نهایی خود) -
 پروري آب شیرین (براي استفاده نهایی خود)پروري دریایی و آبزيآبزي -
 دن (براي استفاده نهایی خود)انپرور و کشی)(تخم بزیان: تولید مثلآ /پرورش ماهی -
 (براي استفاده نهایی خود) غذا دادن و پرورش آبزیان: تمیز کردن بستر /پرورش ماهی -
تورهاي مـاهیگیري (بـراي  و هاي ماهیگیري و تجهیزات، ابزارمرمت، مراقبت و نگهداري قایق -

 استفاده نهایی خود)
 (براي استفاده نهایی خود)آبزیان  /پرورش ماهیهاي مشخص شده مرتبط با یتسایر فعال -

 استثناها:
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،حیوانات شپرور -122
 هاي خانگیدر بنگاهفروش براي  ،ماهیگیري -124
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 هاي خانگی در بنگاهفروش براي  ،پروريآبزي -125
 هاي خانگی در بنگاه فروشبراي  ،و فرآوري کاالها تولید -127
 حیوانات، براي استفاده نهایی خود  هاي پوستگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 براي استفاده نهایی خود ،ماهیگیري -216
 و تنباکو، براي استفاده نهایی خود  ، آشامیدنیخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید -221

یـا  122( هـادریـایی و فک هـايمثـال فیل عنوانبـها، هنهنگ جزبهپستانداران دریایی،  صید -
213( 

واقـع در هـاي یا در کارخانه ايهاي کارخانهکشتیتنان در پوستان و نرمفرآوري ماهی، سخت -
 )127ساحل (

 )22یا  127ها (ها و قایقساخت کشتی -
 )227یا  127( دنبالن یا قارچ هاي خوراکیماهی، قارچ فرآوري -
 )8(تفریحی براي اهداف کامالً  ماهیگیري -

 ها:مثال
 ریزي ماهی (براي استفاده نهایی خود)هاي تخممحلبررسی  -
 (براي استفاده نهایی خود) محل پرورش ماهیبررسی  -
 (براي استفاده نهایی خود) قورباغهپرورش  -
 

 استخراج معدن، براي استفاده نهایی خود کاري ومعدن -218
مـواد  طـور عمـدهبـه ،هاي مربوط به استخراج مواد معدنی طبیعید به فعالیتاشاره دار تعریف:
براي استفاده نهایی خود در نظـر گرفتـه شـده  تربیشها) که صخرهو  هاکانه، سنگزغالجامد (

تهیـه مـواد خـام بـراي اسـتفاده یـا  بـا هـدفهـاي تکمیلـی همچنین فعالیت ،است. این گروه
، بنـديدانهتمیـز کـردن، خشـک کـردن، آسیاب کـردن، د کردن، خر :مثال برايسازي، ذخیره
 .گیردرا در بر میجامد  هايسوخت کلوخه کردن (انباشتگی)و  هاکانه تغلیظ

، B قسـمتهـاي اقتصـادي توصـیف شـده در بـا فعالیت ارتبـاطدر هاي انجام شـده (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارماستخراج معدن، کاري و معدن

 موارد شمول:
 استخراج نمک (براي استفاده نهایی خود) /کاريمعدن -
 (براي استفاده نهایی خود) یهاي سنگبلوكاستخراج  -
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 (براي استفاده نهایی خود) سنگزغال استخراج -
 (براي استفاده نهایی خود) هاسنگ شکستنخرد کردن و  -
 خاك رس، شن و ماسه (براي استفاده نهایی خود) استخراج -
 (براي استفاده نهایی خود)) نارس سنگزغالتورب ( استخراج -
(براي اسـتفاده نهـایی  کاري و استخراج معدنهاي مشخص شده مرتبط با معدنسایر فعالیت -

 خود)
 استثناها:

 هاي خانگیدر بنگاه براي فروش ،کاري و استخراج معدنمعدن -126
 ها:مثال

 (براي استفاده نهایی خود)خود  استفادهبراي نشده نمک فرآوري آوري جمع -
 (براي استفاده نهایی خود) از معدن سنگ اهسنگاستخراج  -
 (براي استفاده نهایی خود)نارس)  سنگزغالتورب (استخراج  -
 

 و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود تولید -22
تر براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته که بیش کاالها /اشاره دارد به تولید محصوالت تعریف:

 شده است.
 موارد شمول:

 براي استفاده نهایی خود ،و تنباکو ، آشامیدنیخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید -221
 مرتبط، براي استفاده نهایی خود محصوالتفرآوري منسوجات، پوشاك، چرم و  و تولید -222
 ب و پوست درختان، براي استفاده نهایی خودفرآوري محصوالت چو و تولید -223
بـراي اسـتفاده نهـایی  ،کاشی و هاي توخالیبتونی، بلوك هايبلوكفرآوري آجر، و  تولید -224
 خود
 هاي گیاهی و دارویی، براي استفاده نهایی خودفرآوري فرآورده و تولید -225
 ایی خودبراي استفاده نهفرآوري فلزات و محصوالت فلزي،  و تولید -226
 براي استفاده نهایی خودفرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد،  و تولید -227
و فرآوري کاالها،  تولیدهاي مرتبط با محصوالت و سایر فعالیت رد کردنو  تهیه ملزومات -229

 براي استفاده نهایی خود

 
 



 2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتي بینبندطبقه                           92
  

 :استثناها
 ي استفاده نهایی خودبرا ،داري، ماهیگیري و استخراج معدنکشاورزي، جنگل -21
 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت -23
 براي خانوار خود یا براي استفاده نهایی خود ،تأمین آب و سوخت -24
 خودمصرفی تولید کاالهاافراد مرتبط با  یاکاالها  همراهیجابجایی، حمل و نقل یا ، سفر -25

 
و تنباکو، براي اسـتفاده نهـایی    میدنی، آشاخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید -221
 خود

، آشـامیدنی و خـوراکیمربـوط بـه تولیـد محصـوالت  هـاياشاره دارد به تمـام فعالیـت تعریف:
 .در نظر گرفته شده استبراي استفاده نهایی خود  تربیشکه  هاي تنباکوفرآورده

و پوسـتان سخت، و نگهـداري گوشـت، مـاهیفرآوري  گیرندهدر بر ،خوراکیمحصوالت تولید  -
لبنـی،  هـايفرآورده، هـاي گیـاهی و حیـوانیهـا و چربیتولید روغن ؛ها، میوه و سبزيتناننرم

نـانوایی، شـکر،  هـايفرآورده، اينشاسـته هـايفرآوردهو  ها، نشاسـتهغالتهاي آسیاب فرآورده
 هــايدهفرآورو  پــز)(بلغــور آب ، کوســکوسنــودل، ماکــارونی، شــکر قنــاديکاکــائو، شــکالت و 

 حیوانـاتتولیـد خـوراك آمـاده  و آمـاده خوراكشقاب بو  هاي آمادهخوراك، اي مشابهنشاسته
 .است

مالـت و ، شـراب انـواع تولیـد ؛مشـروباتو ترکیب  تصفیهشامل تقطیر،  آشامیدنی انواع تولید -
 طري.بپر شده در هاي معدنی و سایر آب هاي؛ نوشیدنی بدون الکل؛ تولید آبمشروب از مالت

، C قسـمتهـاي اقتصـادي توصـیف شـده در بـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 12و 11، 10هاي بخش

 موارد شمول:
دودي ، فـرآوري، پاك کـردن : کشتار،یگوشت هايفرآوردهگوشت و  نگهداريو  فرآوريتولید،  -

 (براي استفاده نهایی خود) گوشت و غیرهسود کردن  نمکخشک کردن، ، کردن
 خامـه، آب پنیر ،کشک، پنیر، حیوانی روغنشیر، تولید کره،  فرآوري: هاي لبنیفرآوردهتولید  -

 و غیره (براي استفاده نهایی خود)
 ،کردننمک سود  ، دودي کردنماهی: خشک کردن،  هايفرآوردهو نگهداري ماهی و  فرآوري -

 ماهی (براي استفاده نهایی خود) پودر تولید ؛در آب نمک و غیره نگهداري
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 برشـته، خشـک کـردن، کـردن ، شـورترشی انـداختن: هاها و سبزيو نگهداري میوه فرآوري -
تولید مربا و ژلـه؛ کنسـرو کـردن و  ،روغن گرفتن یا تهیه کردن، آسیاب کردن ،(بو دادن) کردن

، ماننـدتوتهـاي میوهز کـردن مثال، تمیـ براي، هاآنهاي مرتبط با فعالیت تمامبطري کردن و 
 (براي استفاده نهایی خود) میوهآب جوشاندن مربا یا

 بوجـاري کـردن، غـالت کوبیخرمن، خشک کردن ،)گیريغالف( گیريپوست: غالت فرآوري -
 (براي استفاده نهایی خود)

مـاده خـوراك آو اي هـاي نشاسـتهها و فرآوردهنشاسـته، غالتآسیاب  هايفرآورده ،آرد تولید -
 (براي استفاده نهایی خود) حیوانات

(بـراي اسـتفاده نهـایی  مشـروبات الکلـییا  شرابانواع ها، آشامیدنیسایر  تولیدو  سازيآبجو -
 خود)

(بـراي  ها، بیسـکویتهـاتر، تاهـاپاي، هاشـیرینیپخـت بـرنج،  هاي، کیکهاپخت نان، کیک -
 استفاده نهایی خود)

 مشابه (براي استفاده نهایی خود) هايردهفرآوو  پاستا، نودل تولید -
قنـادي (بـراي هاي هـاي شـیرینیفرآورده، کارامل، شکالت و سایر نباتآب، تولید نقل و نبات -

 استفاده نهایی خود)
 (براي استفاده نهایی خود) یآجیلهاي میوه و هادانه برشته کردن (بو دادن) -
 هاي قهوه (براي استفاده نهایی خود)دانهآسیاب کردن و  برشته کردن (بو دادن) -
تنبـاکو  و آشـامیدنیی، خـوراک محصـوالت فـرآوريهاي مشخص شده مربوط به سایر فعالیت -

 (براي استفاده نهایی خود)
 استثناها:

 )127( براي فروشو تنباکو،  ی، آشامیدنیخوراکفرآوري محصوالت  و تولید -
 )212یا  123تولید شیر خام ( -
 )31( سریعبراي مصرف  اكخورتهیه  -

 ها:مثال
 کیک (براي استفاده نهایی خود)پختن  -
 (براي استفاده نهایی خود) کردن مرباآماده  -
 تنباکو (براي استفاده نهایی خود) دوباره کردنخشک و  کنیساقه -
 (براي استفاده نهایی خود) هاکردن ترشیدرست  -
 )(براي استفاده نهایی خود کردن ماهی خشک -
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فرآوري منسوجات، پوشاك، چرم و محصوالت مـرتبط، بـراي اسـتفاده     و تولید -222
 نهایی خود

تر هاي مرتبط، که بیشفرآورده، چرم و پوشاكمنسوجات،  فرآوري و تولیدبه اشاره دارد  تعریف:
 براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است.

؛ تولیـد ، بافنـدگی و تکمیـل منسـوجاتسـازي و ریسـندگیآمـاده شـامل ،منسـوجاتتولید  -
 کاالهاي نساجی آماده است.و  یبافکشباف و قالبهاي پارچه

 لبـاس ؛دارخـز کاالهـايو  دارهـاي خـزجامـهشامل  تولید پوشاك دربرگیرنده ،پوشاكتولید  -
 .است یبافکشباف و قالب

، دستییفک، چمدانچرم؛ تولید  پرداختو دباغی  شاملتولید چرم و محصوالت مرتبط با آن  -
 .است پاپوش کفش و و رنگرزي خز و تولید پرداخت؛ زین و یراق

، C قسـمتهـاي اقتصـادي توصـیف شـده در بـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 15و 14، 13هاي بخش

 موارد شمول:
 خود)(براي استفاده نهایی تکمیل منسوجات  ریسندگی، بافندگی و -
 قـالی تولیدگردگیري،  دستمال یا کهنه، ، بالشقالیچهپتو،  تولیدنساجی مانند  کاالهايتولید  -

کاالهاي کشباف یـا و غیره،  دوزي)(حاشیه دوزيقیطان، ریشهبافتن  ،از طریق بافندگی پادريیا 
 (براي استفاده نهایی خود) دوزيدوزي و سوزن؛ گلیبافقالب

 اي استفاده نهایی خود)(بر تولید پوشاك -
 (براي استفاده نهایی خود) پرداخت چرمو  دباغیپوست و تولید چرم،  فرآوري (پاك کردن) -
 (براي استفاده نهایی خود) چمدان و دستیکیفپاپوش، کفش،  تولید -
مـرتبط  محصـوالت، چرم و پوشاكمنسوجات، تولید  مرتبط باهاي مشخص شده سایر فعالیت -

 ه نهایی خود)(براي استفاد
 :استثناها

 )127( منسوجات، پوشاك، چرم و محصوالت مرتبط براي فروش فرآوري، تولیدصنایع  -
 ها:مثال

 م (براي استفاده نهایی خود)همسربراي  مناسبلباس  یدتول -
 ژاکت (براي استفاده نهایی خود) بافتن -
 )(براي استفاده نهایی خود خودبراي استفاده فرش کنفی تولید  -
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 فرآوري محصوالت چوب و پوست درختان، براي استفاده نهایی خود و تولید -223
تـر بـراي بیشکـه  محصـوالت چـوبی و پوسـت درختـان فرآوريو  تولیداشاره دارد به  تعریف:

 استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است.
و  حصـیرپنبـه، بچـوب، چـو هايفرآورده؛ تولید کشی و رنده کردن چوباره شاملاین گروه  -

 کاالهـاي تولیـدچـوب؛  هایی با مبنـايصفحهروکش و هاي ه؛ تولید ورقمواد حصیربافی (لیفی)
از چوب؛ ها سایر فرآوردهچوبی؛ تولید هاي و محفظهظروف  تولید؛ درودگري ساختمانو  نجاري
 .است تولید مبلمان و مواد حصیربافی (لیفی)، پنبهچوباز  کاالهاییتولید 

، C قسـمت هـاي اقتصـادي توصـیف شـده دربـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در لیت(فعا -
 )ISIC ویرایش چهارم، 31و 16هاي بخش

 موارد شمول:
 تزئینـاتسـایر هـا و ، مجسـمهیا غیرثابـت اثاث ثابتهاي چوبی شامل مبلمان، فرآوردهتولید  -

 (براي استفاده نهایی خود)
(بـراي  (سـرهم کـردن) نصـب آمیزي چـوب،جال دادن، رنگ ،سمباده زدن، کاريکندهبرش،  -

 استفاده نهایی خود)
 :استثناها

 )127براي فروش ( ،هاي پوست درختان، فرآوري چوب و فرآوردهتولیدصنایع  -
 )214یا  122درختان (فرآوري و  بریدن -

 ها:مثال
 برش چوب براي یک میز (براي استفاده نهایی خود) -
 استفاده نهایی خود) قاب (براي حکاکی -
 براي استفاده خود  ،مبلمان کوچکساخت  -
 

بـراي   ،کاشـی  هـاي توخـالی و  بتـونی، بلـوك   هايبلوكفرآوري آجر،  و تولید -224
 استفاده نهایی خود

هاي توخـالی، کاشـی و سـایر بتونی، بلوك هايبلوكو فرآوري آجر،  تولیداشاره دارد به  تعریف:
 تر براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است.بیشهاي غیرفلزي که فرآورده

بخـش ، C قسـمت هاي اقتصادي توصیف شده دربا فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم،  ISIC 231جز به 23
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 موارد شمول:
بـراي  ،لـزيهـاي غیرفهاي توخـالی، کاشـی و سـایر فرآوردهبتونی، بلوك هايبلوكآجر، تولید 

 استفاده نهایی خود
 :استثناها

 )127براي فروش ( ،هاي توخالی، کاشی و غیرهبتونی، بلوك هايبلوكو فرآوري آجر،  تولید -
 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،ساختمانیهاي فعالیت -128
 براي استفاده نهایی خود ،ساختمانیهاي فعالیت -23

 ها:مثال
 (براي استفاده نهایی خود) خود آجر براي خانهتولید  -
 

 هاي گیاهی و دارویی، براي استفاده نهایی خودفرآوري فرآورده و تولید -225
تـر بـراي اسـتفاده هاي گیاهی و دارویی کـه بیشفرآوري فرآورده و تولیداشاره دارد به  تعریف:

 نهایی خود در نظر گرفته شده است.
 .است گیاهیشیمیایی و ، هاي داروییهفرآوردها، تهیه دارو شامل ،این گروه -
بخـش ، C قسـمتهاي اقتصادي توصیف شده در با فعالیت ارتباطهاي انجام شده در (فعالیت -

 )ISIC ویرایش چهارم، 21
 موارد شمول:

 براي استفاده نهایی خود ،هاي گیاهی و داروییفرآورده تولید -
   :استثناها

 )127( فروشبراي  ،و داروییهاي گیاهی فرآوري فرآورده و تولید -
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندک به بزرگساالن کم -422
 مراقبت بهداشتی/ پزشکی از خود -932
 از دیگران پزشکی/ بهداشتی هايدریافت مراقبت -942
 ها:مثال

 هایی خودبراي استفاده ن ،داروي هومیوپاتیآماده کردن  -
 براي استفاده خود ،داروهاي سنتی تولید -
 خودبراي استفاده  ،تولید داروهاي گیاهی -
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 فرآوري فلزات و محصوالت فلزي، براي استفاده نهایی خود و تولید -226
تـر بـراي کـه بیش و ابزارهـاي فلـزي هـاو فرآوري فلـزات و فرآورده تولیداشاره دارد به  تعریف:

گـري؛ تصـفیه؛ ریختـهبـه ذوب و  ،فرآوري فلـزات در نظر گرفته شده است. نهایی خوداستفاده 
اشاره  دادن و صیقل سمباده زدن کاري؛گیري؛ جوشکاري و برش حرارتی؛ تراشآهنگري و قالب

 دارد.
 در 2016مبر اسپت 26المللی کار در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی، تاریخ سازمان بین نامهدانش(منبع: 

workingindustry-andmetal-processing-/metal۱۲۳٤۳-xiii-http://www.iloencyclopaedia.org/part  
 در دسترس است)

، C قسـمت توصـیف شـده در هـاي اقتصـاديبـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 33، 30، 29، 28، 25، 24هاي بخش

 موارد شمول:
وسـایل بدنـه  و فلزي هاي)(دروازه ، درهايپزکبابپنجره  تولیدفلزي شامل:  تولید محصوالت -

 (براي استفاده نهایی خود) نقلیه
 فاده نهایی خود)وسایل نقلیه موتوري (براي است آالت ونصب ماشین تعمیر و -

 :استثناها
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،و فرآوري محصوالت تولید -127
 ها:مثال

 براي استفاده خود ،ابزار کوچک فلزي تولید -
 براي استفاده خود ،هاي خودتعمیر ماشین -
 

 فرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد، براي استفاده نهایی خود و تولید -227
با استفاده از سـایر مـواد کـه در جـاي  و کاالهاو فرآوري محصوالت  تولیداشاره دارد به  ف:تعری

تر براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده که بیش بندي نشدهدیگر مشخص نشده یا طبقه
 است.

، C قسـمت هـاي اقتصـادي توصـیف شـده دربـا فعالیت ارتبـاطهاي انجام شـده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارم، 231، گروه 32و  27، 26، 22، 20، 18، 17هاي بخش

 موارد شمول:
 فلزي (براي استفاده نهایی خود) سایر محصوالتو  ی، ابزار دستابزارهاي برندهظروف،  تولید -

 
 

http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-andmetal-workingindustry
http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-andmetal-workingindustry
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رس، گـچ یـا سـیمان (بـراي خـاك و غیره از  تزئینات، يزپخوراك، کوره و اجاق سفال تولید -
 استفاده نهایی خود)

 (براي استفاده نهایی خود) يکاغذصنایع کاغذي؛  يهافرآوردهکاغذ و  تولید -
 صابون، عطر، شمع و غیره (براي استفاده نهایی خود) تولید -

 :استثناها
 فرآوري منسوجات، پوشاك، چرم و محصوالت مرتبط، براي استفاده نهایی خودو  تولید -222
 براي استفاده نهایی خود ،درختانفرآوري چوب و محصوالت پوست  و تولید -223
 براي استفاده نهایی خود ،فرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد و تولید -227

 )127سایر مواد براي فروش (از فرآوري با استفاده و  تولیدصنایع  -
 )223و غیره) ( جال دادنمشابه (بافندگی، محصوالت و سایر  سبدبافیسبد،  تولید -

 ها:مثال
 اي براي حمام خودم (براي استفاده نهایی خود)نه شیشهیآیساخت  -
 بازي براي بچه من (براي استفاده نهایی خود)حیوان اسبابساخت  -
 جواهرات براي خودم (براي استفاده نهایی خود)ساخت  -
 با خاك رس (براي استفاده نهایی خود) اجاقساخت  -
 

تولیـد و  هـاي مـرتبط بـا    سایر فعالیـت  محصوالت و تهیه ملزومات و رد کردن -229
 آوري کاالها، براي استفاده نهایی خودفر

یا  منابعشامل استفاده از  و فرآوري کاالها تولیدهاي مرتبط با اشاره دارد به سایر فعالیت تعریف:
 .تر براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده استکه بیش محصوالت رد کردن

 موارد شمول:
 براي استفاده نهایی خود ي،هاي تولیدمورد استفاده براي فعالیت ملزومات دریافت ای خرید -
 براي استفاده نهایی خود ،هاي تولیديفعالیت حاصل ازمحصوالت  رد کردن -
 صـورتبهو یـا  فراغـتکـه در اوقـات  ،و غیره خوراکی، محصوالت دستیصنایعشامل: فروش  -

 راژ یا حیاطگادر ، فروش تفریحی تولید شده است
 :استثناها

 خانوادهبراي اعضاي خانوار و  خرید -37
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بـراي  ،هاي تولید کاالها یا ارائه خدماتمحصوالت مربوط به فعالیت تهیه ملزومات و رد کردن -
 )129فروش (

 ها:مثال
 نه براي حمام من (براي استفاده نهایی خود)ییک آی ساختشیشه براي خرید  -
 خودبراي استفاده  ،پرده نتخرید پارچه براي دوخ -
 

 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت -23
 230نگاه کنید به گروه  تعریف:

 
 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت -230

، چینـیتشـکیل سـرمایه خـود، ماننـد آجر منظوربـه و سازساخت هایی براي به فعالیت تعریف:
کـاري، کشی، نجاري، کاشیبري، لولهشیشه، )اندود کردنکاهکاري (وشالپ، کاري، لعابکاريگچ

، هاسـاختمانو تعمیـر  و سـازسـاخت همچنـین  و پـوشکف، نصـب سـابیکفکشی برق، سیم
 .اشاره دارد ،هاها، سدها و سایر سازهجاده

، F قسـمتهـاي اقتصـادي توصـیف شـده در بـا فعالیت ارتبـاطهاي انجـام شـده در (فعالیت -
 )ISIC ویرایش چهارمساختمان، 

 موارد شمول:
 براي تشکیل سرمایه خود ،ساخت خانه خود -
خانه،  دراي که و تعمیرات عمده نوسازيخانه مانند افزودن،  اساسیو مرمت  )بهسازياصالح ( -

 .شودمیانجام  ،گاراژ، سقف براي تشکیل سرمایه خود
ي حصـارها/ دیوارها ، محل کسب و کار،ماکیانو  حیواناتهاي پناهگاه/ طویلهمرمت ساخت و  -

 تشکیل سرمایه خود براي ،آبیاري کشاورزي و تالسازي براي محصوذخیره هايمکان ، مزرعه
 براي تشکیل سرمایه خود ،مرمتو  و سازساخت  مرتبط باهاي مشخص شده سایر فعالیت -

 :استثناها
 هاي خانگی در بنگاهفروش براي  ،ساختمانیهاي فعالیت -128
  شخصی توسط خود محل سکونت مرمت، نگهداري و بهسازي -331
 ها:مثال

 حصار در خانه (براي تشکیل سرمایه خود)/ دیوارساخت  -
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 کلبه خود (براي تشکیل سرمایه خود)/ خانهساخت  -
 خانه خود (براي تشکیل سرمایه خود) اساسیمرمت  -
 

 ا استفاده نهایی خودخود ی براي خانوار ،تأمین آب و سوخت -24
تـر بـراي اسـتفاده نهـایی خـود در نظـر که بیش آوري آب و سوختاشاره دارد به جمع تعریف:

 گرفته شده است.
 موارد شمول:

براي استفاده  ،سوخت عنوانبهمورد استفاده هاي طبیعی هیزم و سایر فرآورده آوريجمع -241
 نهایی خود

 براي استفاده نهایی خود ،منابع سایرآب از منابع طبیعی و  تهیه -242
 :استثناها

 براي استفاده نهایی خود ،معدناستخراج داري، ماهیگیري و کشاورزي، جنگل -21
 براي استفاده نهایی خود ،و فرآوري محصوالت تولید -22
 براي استفاده نهایی خود ،هاي ساختمانیفعالیت -23
 خودمصرفی تولید کاالهاافراد مرتبط با  یا کاالها همراهی، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -25

 
 ،سـوخت  عنـوان بـه هاي طبیعی مورد استفاده هیزم و سایر فرآورده آوريجمع -241

 براي استفاده نهایی خود
 ،سوخت عنوانبههاي طبیعی که ها و سایر فرآوردهشاخه/ آوري هیزماشاره دارد به جمع تعریف:

 نظر گرفته شده است. تر براي استفاده نهایی خود دربیش
نارگیـل  )غالف( هاي طبیعی مانند علف خشک، کود خشک، خزه خشک، پوستهسایر فرآورده -

 شود.استفاده می ،سوخت عنوانبهو غیره که 
 موارد شمول:

 هاي مرده یا افتاده و غیره (براي استفاده نهایی خود)شاخه چیدن (بریدن) -
 :استثناها

 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،رختانداري و بریدن دجنگل -123
 بریدن درختان، براي استفاده نهایی خود  داري وجنگل -214
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 ها:مثال
 گرم کردن خانه (براي استفاده نهایی خود) منظوربهچوب براي آتش آوري جمع -
 

 براي استفاده نهایی خود ،آب از منابع طبیعی و سایر منابع تهیه -242
تر براي استفاده نهایی خود که بیش آوري، ذخیره، تصفیه و توزیع آبد به جمعاشاره دار تعریف:

 در نظر گرفته شده است.
 .ه دست آیدو غیره) ب آزاد، کشیلولهتواند از هر منبعی (طبیعی، آب می

 موارد شمول:
 آب (براي استفاده نهایی خود) آوريجمع -
 یش آب (براي استفاده نهایی خود)پاال و )گندزدایی کردن( ضدعفونی کردن، تصفیه -
 ذخیره آب (براي استفاده نهایی خود) -
 هاي مختلف (براي استفاده نهایی خود)توزیع آب براي استفاده -

 :استثناها
 براي گرمایش و تأمین آب ،شومینه و از کوره، دیگ بخار مراقبت -325
 ها:مثال

 آب براي شستشو (براي استفاده نهایی خود)آوردن  -
 آب (براي استفاده نهایی خود)حمل  -
 ها و غیره (براي استفاده نهایی خود)ها، چاهها، دریاچهآب از رودخانهآوري جمع -
 آب باران (براي استفاده نهایی خود)آوري جمع -
 مین آب (براي استفاده نهایی خود)أآب براي اهداف تتصفیه  -
 فاده نهایی خود)(براي است سایر اهدافو  صنعتآب براي تصفیه  -
براي استفاده خانوار (براي استفاده  ،تولید آب منظوربهآب دریا یا آب زیرزمینی گیري از نمک -

 نهایی خود)
 

خودمصرفی تولید افراد مرتبط با  یاکاالها  همراهی، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -25
 کاالها
 250نگاه کنید به گروه  تعریف:
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ولید خودمصرفی تکاالها و افراد مرتبط با  همراهیو نقل یا  ، جابجایی، حملسفر -250
 کاالها
تولیـد  مـرتبط بـاکاالهـا و افـراد  همراهـیجابجایی، حمل و نقل یا ، سفراشاره دارد به  تعریف:

 تر براي استفاده نهایی خود در نظر گرفته شده است.کاالهایی که بیش
 موارد شمول:

 دسـتی کـه توسـطهـاي گاري، یدسـتی و پـدالایل نقلیـه وسرانندگی وسایل نقلیه موتوري،  -
 هواپیما خلبانی ؛و غیرهها لنج، پارویی یا بادبانیهاي قایق ؛و غیرهشود کشیده میحیوانات 

 کاالها و حمل بارگیري -
 ها و غیره، قایقموتوري نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه -
 بار یا مسافر انتظار براي -

 :استثناها
 رتبط با اشتغالسفر م -181
 ،بـدون مـزدخدمات خانگی  مرتبط با کاالها و افراد همراهیحمل و نقل یا ، جابجایی، سفر -38

 خانوار و خانوادهبراي اعضاي 
و  ربراي اعضـاي خـانوا ،بدون مزد یمراقبتخدمات  مرتبط بایا افراد الها کاهمراهی و  سفر -44

 خانواده
 ها:مثال

 خود نه حمامیاي براي آییشهتاکسی براي آوردن شگرفتن  -
 خودرو یا اتوبوس یا حمل و نقل عمومی براي رفتن به محل تولید کاالبراي انتظار  -
 خود براي حمل چوب از جنگل براي ساخت در -
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براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزدخدمات خانگی  -3  
راي اسـتفاده نهـایی خـود مربـوط بـه ارائـه خـدمات بـکـه ی یهـااشاره دارد به فعالیت تعریف:

بنـدي شـده طبقه ،و اعضاي خانواده ربراي اعضاي خانوا بدون مزدخدمات مراقبتی  استثنايبه(
 است. )4 اصلیبخش  تحت

تولیـد  و تحت پوشش محدوده ، اما در داخلSNA ۲۰۰۸تولید  محدودهارائه خدمات، فراتر از  -
 عمومی:

 ا حمل کاالهایت خانوار، خرید و یالف) حسابداري و مدیر
 بازیافت پسماندهاي خانگی و غذا، دفع یا ارائه ب) تهیه و

 کاالهـا یرسادوام و کاالهاي باخود،  ساختمانیا  محل سکونتج) تمیز کردن، تزئین و نگهداري 
 و باغبانی

 آموزدستد) مراقبت از حیوانات خانگی یا 
وابسته یا سایر اعضـاي اعضاي ، ندمو مراقبت از افراد سال همراهی، و آموزش کودکانمراقبت  ه)

 )4 بخش اصلیو خانواده و غیره ( رخانوا
خانواده کـه در  به منتسباعضاي خانوار و اعضاي «اشاره دارد به  »خانوارها و اعضاي خانواده« -

، یخـونرابطـه ، از طریـق یمشخصـ حد بر اساسافرادي که  ،»کنندخانوارهاي دیگر زندگی می
 هستند. نتسبم ،جیا ازدوا فرزندخواندگی

کـه  بـر ایـن اسـتفـرض  ،1، در مقایسه بـا بخـش اصـلی هادر این بخش از فعالیت: توضیح -
هـاي بنابراین، این بخش اصلی شامل گروه؛ است ترپذیرو یا انعطاف ترغیررسمی ،بندي کارزمان

 ،کـار يهافـهگونه وقهاي مرتبط با اینفعالیت شود.ناهار نمی وقتکوتاه و  هايخاص براي وقفه
خـوردن  -921 شوند؛ براي مثال، خوردن میان وعده تحت کـدبندي میدر کالس مرتبط، طبقه

 بندي شده است.، طبقههاوعدهمیان /هاي غذاییوعده
 موارد شمول:

 هاي غذاییوعدهو  غذا مدیریت و تهیه -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
  خانه توسط خود مرمتو  ، نگهداريتزئین -33
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
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 براي اعضاي خانوار و خانواده خرید -37
 ،بدون مـزدافراد مرتبط با خدمات خانگی  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 راي اعضاي خانوار و خانوادهب
 براي اعضاي خانوار و خانواده خود ،سایر خدمات خانگی بدون مزد -39

 :استثناها
 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1
 براي استفاده نهایی خود، هاتولید کاال -2
 و خانواده ربراي اعضاي خانوا ،بدون مزدخدمات مراقبتی  -4
 بدون مزد کارهاي ر سایو  ي، کارآموزانهداوطلبکار  -5
 

 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
براي اعضاي خانوار و خـانواده  ،هاي غذاییوعدهو  تهیه غذاهاي مرتبط با به تمام فعالیت تعریف:

 اشاره دارد.
 موارد شمول:

 هاوعدهمیان/ ییغذاهاي وعدهسازي آماده -311
 اهوعدهمیان/ هاي غذاییارائه وعده -312
 هاوعدهمیان/ هاي غذاییوعده /سازي غذاتمیز کردن پس از آماده -313
 غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن ذخیره -314
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذاهاي مرتبط با سایر فعالیت -319

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 آشامیدنی و تنباکو، براي استفاده نهایی خود  ی،خوراکفرآوري محصوالت  و تولید -221

 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
 خانه توسط خود  مرمت، نگهداري و تزئین -33
   مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش 34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 مراقبت از حیوانات خانگی -36
 اعضاي خانوار و خانوادهبراي  خرید -37
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 ،افراد مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38
 براي اعضاي خانوار و خانواده

 براي اعضاي خانوار و خانواده خود ،دون مزدبسایر خدمات خانگی  -39
، تعمیـرو و سـاز، بازسـازي نگهداري، مـدیریت، سـاخت داوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -511
 خانوار براي

 
 هاوعدهمیان/ ییغذاهاي وعدهسازي آماده -311

اشـاره  براي اعضاي خانوار و خـانواده )هاوعدهمیان/ هاي غذاییوعدهغذا (سازي به آماده تعریف:
 .دارد

 موارد شمول:
 وپزپخت -
 غذاها گرم کردن -
 براي کودکان خودآماده شده  هايشیدنی، نوهاوعدهمیان، هاي غذاییوعدهتهیه  -
 و غیرههاي غذایی وعده، غذایشپنوشابه ، هاوعدهمیانقهوه،  سازيآماده -
 آماده شدهناهار  بستهیک  -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 و تنباکو، براي استفاده نهایی خود  ، آشامیدنیخوراکیفرآوري محصوالت  و تولید -221
 هاوعدهمیان/ هاي غذاییارائه وعده -312
 هاوعدهمیان/ هاي غذاییوعده /سازي غذاتمیز کردن پس از آماده -313
 غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن ذخیره -314
 تعمیـر،داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانواربراي 
 ها:مثال

 شام تن پخ -
 هتهیه ناهار خانواد -
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 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده ارائه -312
 .اشاره دارد هاوعدهمیانهاي غذایی/ وعده به ارائه تعریف:

 موارد شمول:
 غذا ارائه -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاوعدهمیان/ ییغذاهاي وعدهسازي آماده -311
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده /غذاسازي ز آمادهتمیز کردن پس ا -313
 غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن ذخیره -314
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 خود براي خانواده ارائه غذا -
 

 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده /ازي غذاستمیز کردن پس از آماده -313
شویی، براي مثال خشک کردن، مرتب کردن ظـروف و هاي قبل و بعد از ظرفبه فعالیت تعریف:

 .اشاره دارد غذاسازي سایر موارد مربوط به آماده
 موارد شمول:

 وشوي ظروفشست -
 تمیز کردن میز -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعدهسازي مادهآ -311
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده ارائه -312
 غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن ذخیره -314
 داخل خانهتمیز کردن  -321
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 شویی ماشین ظرفتخلیه  /پر کردن -
 قهوه / سبک شام /شام /وعدهمیان  /ناهار /پس از صبحانه کردن میزجمع  -
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  ظروفشستن  -
 هاي غذاییوعدهآشپزخانه خود پس از شستن  -
 

 غذایی نگهداري موادو  ، مرتب کردنکردن ذخیره -314
 اشاره دارد. ،غذایی نگهداري مواد، مرتب کردن و کردن به ذخیره تعریف:

 موارد شمول:
 نگهداريبراي  ،مانندهاي توتمیوه بنديدسته -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاوعدهمیان /ییغذاهاي وعدهسازي آماده -311
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده ارائه -312
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده /سازي غذاتمیز کردن پس از آماده -313
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 شده به یخچال جمع مواد غذاییبرگرداندن  -
 ها فرنگیگوجهکنسرو کردن ها، میوه /هاسبزيتمیز کردن  -
 

 هاي غذاییهوعدو  مدیریت و تهیه غذاهاي مرتبط با سایر فعالیت -319
که در جـاي دیگـر  ،هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذاهاي مرتبط با تمام فعالیتبه  تعریف:

اجـاق یـا آتـش  از مراقبـت /اجـاق درسوخت بندي نشده، شامل ریختن مشخص نشده یا طبقه
 ، اشاره دارد.وپزپختبراي 

 موارد شمول:
 درست کردن آتش -

 :استثناها
 بامزد انگی خارائه خدمات  -136
 هاوعدهمیان /ییغذاهاي وعدهسازي آماده -311
 هاوعدهمیان /هاي غذاییوعده ارائه -312
 هاوعدهمیان/ هاي غذاییوعده /سازي غذاتمیز کردن پس از آماده -313
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 غذایی نگهداري موادکردن، مرتب کردن و  ذخیره -314
 رمایش و تأمین آببراي گ ،شومینهاز کوره، دیگ بخار،  مراقبت -325
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانواربراي 
 ها:مثال

 آتش روش کردن  -
 اجاق روش کردن  -
 

 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
 اره دارد.اش ،و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري به  تعریف:

 موارد شمول:
 خانه تمیز کردن داخل -321
 خانه تمیز کردن بیرون -322
 (زباله) پسماندبازیافت و دفع  -323
ها، باغچه، حیـاط، ، پرچینخانهفضاي خارج از  /خانه نگهداري از گیاهان در فضاي داخل -324
 و غیره (منظره) اندازچشم
 براي گرمایش و تأمین آب ،شومینه و از کوره، دیگ بخار مراقبت -325
 و محیط اطراف هاي مرتبط با تمیز کردن و نگهداري محل سکونتسایر فعالیت -329

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 خانه توسط خود  مرمت، نگهداري و تزئین -33
   مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش 34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 براي اعضاي خانوار و خانواده خرید -37
 ،افراد مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
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 اعضاي خانوار و خانوادهبراي  ،بدون مزدسایر خدمات خانگی  -39
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي

 
 خانه تمیز کردن داخل -321

 اشاره دارد. ،محل سکونتبه تمیز کردن و نگهداري داخل  تعریف:
 موارد شمول:

 غیره ها، حمام، آشپزخانه وتمیز کردن روزمره اتاق -
، مرتـب کـردن، هاتختخواب، مرتب کردن سابیدنشو، وکشیدن، شست یجاروبرقجارو کردن،  -

 (چیدمان) خانه آراستن ها و، گردگیري کردن، شستشوي پنجرهمنظم کردن
 واکس زدن کف و مبلمان/ صیقل دادن -
 تمیز کردن فصلی -
 بازسازيتمیز کردن پس از  -
 ایی مهمانپذیربعد از  یا تمیز کردن قبل -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 از خانه تمیز کردن بیرون -322
 (زباله) پسماندبازیافت و دفع  -323
ها، باغچه، حیـاط، ، پرچینخانهفضاي خارج از  /خانه نگهداري از گیاهان در فضاي داخل -324
 و غیره (منظره) اندازچشم
تعمیـر، نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  داوطلبانه بدون مزد هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 کف صیقل زدن  -
 هااتاق بچهمرتب کردن  -
 

 خانه تمیز کردن بیرون -322
 اشاره دارد. ،از محل سکونت فضاي بیرونبه تمیز کردن و نگهداري  تعریف:
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 موارد شمول:
رو و چمـن، ، پیـادهنمـاي سـاختمان، اسـتخر، گاراژ، حیاط :بیرونیفضاي روزمره تمیز کردن  -

 و غیره سرویس بهداشتی حیاط
 بند (پنجره مضاعف بیرونی)نصب پنجره توفان برف و پارو کردن، هابرگ کردن جمع -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 خانه تمیز کردن داخل -321
 (زباله) پسماندبازیافت و دفع  -323
حیـاط،  ها، باغچه،، پرچینخانهفضاي خارج از  /خانه گیاهان در فضاي داخل نگهداري از -324
 و غیره (منظره) اندازچشم
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 خانهورودي جارو کردن  -
 

 (زباله) پسماندبازیافت و دفع  -323
 اشاره دارد. ،(زباله) دفع و بازیافت پسماندبه  ریف:تع

 موارد شمول:
 پسماند (زباله)بندي دسته -
 پسماند (زباله)بیرون بردن  -

 :استثناها
 تولید کاال هاي خانگیهاي مرتبط با اشتغال در بنگاهسایر فعالیت -129
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانگی ارائه خدماتتغال در خانوارها و بنگاههاي مرتبط با اشسایر فعالیت -139
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 هانخالهبندي دسته -
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 ها و غیرهها، قوطیجدا کردن کاغذ، بطري -
 بیرون بردن پسماند (زباله) -
 هاقراضه )انبار( یاطحبزرگ به  هايهنخال بردن -
 

هـا،  ، پـرچین خانـه فضاي خـارج از   /خانهنگهداري از گیاهان در فضاي داخل  -324
 و غیره (منظره) اندازباغچه، حیاط، چشم

 اشاره دارد. ،از خانهو خارج  خانه به مراقبت از گیاهان فضاي داخل تعریف:
 موارد شمول:

 خانهج مراقبت از گیاهان فضاي داخل و خار -
 محوطه/ حیاط/ چمن، نگهداري از هرس کردن درختان، (منظره) انداز، چشمچهمراقبت از باغ -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانگی براي فروش در بنگاه ،محصوالت کشاورزي کاشت -121
 براي استفاده نهایی خود ،خانگی باغچه کاشت محصوالت -211
 خانه بیرون تمیز کردن -322
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 گیاهان آبیاري  -
 کاريچمن -
 یا در پرچینخود باغچه  در درختانکاشتن  -
 بانسایه عنوانبهختان در خارج از خانه خود کاشتن در -
 

 براي گرمایش و تأمین آب ،شومینه دیگ بخار و از کوره، مراقبت -325
بـراي گرمـایش و  ، شـومینههاي مرتبط با نگهداري کردن از کوره، دیگ بخاربه فعالیت تعریف:

 اشاره دارد. ،تأمین آب
 موارد شمول:

 براي گرمایش ،شومینهو  نگهداري کردن از کوره، دیگ بخار -
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 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
براي استفاده  ،سوخت عنوانبههاي طبیعی مورد استفاده هیزم و سایر فرآورده آوريجمع -241

 نهایی خود
 براي استفاده نهایی خود ،آب از منابع طبیعی و سایر منابع تهیه -242
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 دیگ بخار بررسی  -
 سونا گرم کردن  -
 دیگ بخار روشن کردن  -
   گرمایشی موادآماده کردن  -
 آب براي حمامگرم کردن  -
 بخارهیزم در دیگ قرار دادن و  )سردابانبار (به رفتن  -
 

 و محیط اطراف هاي مرتبط با تمیز کردن و نگهداري محل سکونتسایر فعالیت -329
و محـیط  محل سـکونتهاي مرتبط با تمیز کردن و نگهداري د به سایر فعالیتاشاره دار تعریف:
 خانـهوظایف در  بنديمختلف طبقهانواع  از جملهاند، بندي نشدهبقهطجاي دیگر که در  اطراف

ي کاالهـابـا  .گیـردرا در بـر می کاالهـابراي سـفارش دادن تماس آخر هفته؛ تعطیالت و یا در 
 .مرتبط است رمتعلق به اعضاي خانوا يایا کااله خودمربوط به 

 موارد شمول:
 آخر هفتهتعطیالت وظایف در خانه، در مختلف انواع  تنظیم -
 هاآویزان کردن پرده -
 کشیاسباب /فروش)کردن (رد  ،سفر بار و بنه بنديباز کردن بسته /بار و بنه کردن بنديبسته -

 انبار کردنیا 
 لکترونیکیا ایمیل از صندوق پست دریافت -

 :استثناها
 خانه تمیز کردن داخل -321
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 خانه تمیز کردن بیرون -322
 پسماند (زباله)بازیافت و دفع  -323
ها، باغچه، حیـاط، ، پرچینخانهفضاي خارج از  /خانه نگهداري از گیاهان در فضاي داخل -324
 و غیره (منظره) اندازچشم
 اي گرمایش و تأمین آببر ،شومینه و از کوره، دیگ بخار مراقبت -325

 
  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین -33

 اشاره دارد. ،خود، کاالهاي شخصی یا خانوار محل سکونت مرمت، نگهداري و تزئین به تعریف:
 موارد شمول:

 شخصی توسط خود  محل سکونت بهسازي، نگهداري و مرمت -331
 ICTاز جمله تجهیزات نصب، سرویس و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی  -332
 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه -333
 خانه توسط خود مرمتنگهداري و ، تزئینهاي مرتبط با سایر فعالیت -339

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
 و نگهداري از منسوجات و پاپوشمراقبت  -34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده -37
 ،بدون مـزدافراد مرتبط با خدمات خانگی  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،ر خدمات خانگی بدون مزدسای -39

تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
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 بهسازي، نگهداري و مرمت محل سکونت شخصی توسط خود  -331
 اشاره دارد. ،بهسازي، نگهداري و مرمت محل سکونت شخصی توسط خود به تعریف:

 موارد شمول:
اتومبیـل،  ورودي مسـیر فرشسـنگکاري، مرمت جزئی سقف، کف، دیوارها، بـام؛ نقاشی، گچ -

 کشیکشی، سیمنجاري، لوله
 :استثناها

 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،هاي ساختمانیفعالیت -128
 ستفاده نهایی خودبراي ا ،هاي ساختمانیفعالیت -23

تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 دیوارهاي اتاق نشیمنرنگ کردن  -
 اشیاء هنري نصبهاي نقاشی و حتزئین خانه خود با طر -
 کودك خواباتاقتزئین  -
   یواريکاغذدچسباندن مجدد  -
 با خاك رس خیس براي نگهداري آن کفاندن پوش -
 هاآنخاك رس روي دیوارها براي حفظ استفاده از  -
   و غیره نفتدیگ بخار، مخزن تعمیر  -
 

 ICTنصب، سرویس و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی از جمله تجهیزات  -332
ت و آوري اطالعـانصـب، سـرویس و تعمیـر کاالهـاي شخصـی و خـانگی شـامل فـنبه  تعریف:

 اشاره دارد. ،ايو تجهیزات رسانه )ICT(ارتباطات 
 موارد شمول:

سـایر تعمیـر لـوازم خـانگی، مبلمـان و  /سرویس /و تجهیزات خانگی، تمیز کردن لوازممونتاژ  -
 بادوام کاالهاي

 هاها یا سایر دستگاهنصب رایانه -
 اينصب تجهیزات رسانه -
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 :استثناها
   بامزد خانگی ارائه خدمات -136
 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه -333
 هاها؛ تمیز کردن و واکس زدن کفشها و کفشتعمیر و مراقبت از لباس -344
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده -37

تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 کامپیوتر خوددسکتاپ نصب  -
 ماشین لباسشویی نصب  -
 خود بوكنت /تاپ خودلپتعمیر  -
 چاپگر نصب  -
 ایکس باکس  /استیشننصب پلی -
 

 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه -333
و  خانوارنگهداري و تعمیر وسایل نقلیه براي اعضاي  منظوربههایی توسط خود به فعالیت تعریف:

 اشاره دارد. ،خانواده خود
 وارد شمول:م
 ، دوچرخه و غیرهیکلتموتورس، خودرو یرتعمکاري، سایر موارد نگهداري و تمیز کردن، روغن -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 فرآوري محصوالت با استفاده از سایر مواد، براي استفاده نهایی خود و تولید -227
تعمیـر، دیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـ هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 در خانه)  /هواي الستیک خودرو (خودبررسی  -
 زنی (خود)ماشین چمنسرویس  -
 روغن و فیلتر در موتور خودروتعویض  -
 شکسته  پروانهتسمهتعویض  -
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 خانه توسط خود مرمتنگهداري و ، تزئینهاي مرتبط با سایر فعالیت -339
انجـام شـده توسـط  مرمـتو نگهداري ، تزئینهاي مربوط به اشاره دارد به سایر فعالیت تعریف:

 بندي نشده است.خود که در جاي دیگر طبقه
 :استثناها

 ی توسط خود بهسازي، نگهداري و مرمت محل سکونت شخص -331
 ICTنصب، سرویس و تعمیر کاالهاي شخصی و خانگی از جمله تجهیزات  -332
 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه -333

 
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34

 اشاره دارد. ،براي اعضاي خانوار و خانواده پاپوشبه مراقبت و نگهداري منسوجات و  تعریف:
 موارد شمول:

 ماشین لباسشوییها با دست/ لباسشوي وشست -341
 شسته شدههاي جمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن،  -342
 هاتا کردن لباس /پرس کردن /اتو کردن -343
 هاها؛ تمیز کردن و واکس زدن کفشها و کفشتعمیر و مراقبت از لباس -344
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوشهاي مرتبط با سایر فعالیت -349

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 ي غذاییهاوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین -33
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 براي اعضاي خانوار و خانواده خرید -37
 ،مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد افراد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده 
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزدسایر خدمات خانگی  -39
 براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت -51



2016 ها براي آمارهاي گذران وقتالمللی فعالیتبندي بینطبقه                            117  
 

 ماشین لباسشویی /ها با دستلباسشوي وشست -341
 ،دن منسوجات و لباس براي اعضـاي خـانوار و خـانوادههاي مرتبط با تمیز کربه فعالیت تعریف:

 اشاره دارد.
 موارد شمول:

 شووبندي شستدستی، بارگیري و تخلیه ماشین لباسشویی، دسته يشووشست -
 :استثناها

 بامزد  خانگی ارائه خدمات -136
 هاي شسته شدهجمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن،  -342
 هاتا کردن لباس /پرس کردن اتو کردن/ -343
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي

دهندگان بایــد شــود. پاســخزمــانی کــه ماشــین لباسشــویی در حــال کــار اســت را شــامل نمی
 گزارش دهند. خالل کار راشده در  به عهده گرفتههاي فعالیت

 ها:مثال
 شوي دستی، خیساندن، آبکشیوشست -
 هاي شستنیبندي رختدسته -
 

 هاي شسته شدهجمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن،  -342
 ،هاي مربوط به خشک کردن منسوجات و لباس براي اعضاي خانوار و خـانوادهبه فعالیت تعریف:

 اشاره دارد.
 موارد شمول:

 هاي شسته شدهآویزان کردن لباس -
 22آب لباس را گرفتنن/ خشک کرد -
 هاي شسته شدهجمع کردن لباس -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 ماشین لباسشویی /ها با دستلباسشوي وشست -341

۲۲- spinning 
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 هاتا کردن لباس /پرس کردن /اتو کردن -343
 تعمیـر،داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي

هاي دهندگان باید فعالیتشود. پاسخکن در حال کار است را شامل نمیزمانی که ماشین خشک
 به عهده گرفته شده در خالل کار را گزارش دهند.

 ها:مثال
 هاي شسته شدهآویزان کردن لباس -
 کن قرار دادن لباس در ماشین خشک -
 کنبارگیري لباس خشک -
 

 هاتا کردن لباس س کردن/پر /اتو کردن -343
بـراي  ،هـامنسـوجات و لباس / تا کـردنپرس کردنهاي مربوط به اتو کردن، به فعالیت تعریف:

 اشاره دارد. ،اعضاي خانوار و خانواده
 موارد شمول:

 پرس کردناتو کردن و  -
 پرس کردنوظایف مرتبط با اتو کردن و  -
 در گنجهگذاشتن و  کردن تا -

 :استثناها
 بامزد  خانگی رائه خدماتا -136
 ماشین لباسشویی /ها با دستلباسشوي وشست -341
 هاي شسته شدهجمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن،  -342
 تعمیر، برايداوطلبانه بدون مزد نگهداري، مدیریت، ساخت و ساز، بازسازي و  هايفعالیت -511

 خانوار
 ها:مثال

 کشو /قرار دادن لباس در گنجه -
 هالباس تا کردن /بنديدسته -
  پیراهناتو کردن  -
 قفسه در هاآنو قرار دادن  هاتا کردن مالفه -
 23آویزخالی کردن رخت -

۲۳- Drying rack 
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 هاها؛ تمیز کردن و واکس زدن کفشها و کفشتعمیر و مراقبت از لباس -344
وار و اعضـاي خـانهـا بـراي هـا و کفشبه نگهداري کردن، تعمیـر کـردن و حفـظ لباس تعریف:
 اشاره دارد. ،خانواده

 موارد شمول:
 تعمیر لباس و کفش و مرمت -
 و غیره ها، پردهها، رومیزيهامالفهتعمیر سایر منسوجات مانند  مرمت و -
 پاپوش واکس زدن -

 :استثناها
 هاي خانگیبراي فروش در بنگاه ،و فرآوري کاالها تولید -127
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 و فرآوري کاالها، براي استفاده نهایی خود لیدتو -22

تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 تعمیر لباس -
 تعمیر و واکس زدن کفش -
 فصلی در انبار هايقرار دادن لباس -
 منسوجات مشخص نشدهو نگهداري  تولید -
 شرت، رنگرزي لباس)تی کردن براي تبدیل بهو اتشامل ( هالباس غییرت -
 زیپ تعویض -
 ها چکمهپاك کردن  -
 

 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوشهاي مرتبط با سایر فعالیت -349
کـه در  مراقبت و نگهـداري از منسـوجات و پـاپوشهاي مربوط به اشاره دارد به فعالیت تعریف:

 بندي نشده است.قهجاي دیگر طب
 :استثناها

 ماشین لباسشویی /ها با دستلباسشوي وشست -341
 هاي شسته شدهجمع کردن لباسخشک کردن؛ آویزان کردن،  -342
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 ها تا کردن لباس /پرس کردن /اتو کردن -343
 هاها؛ تمیز کردن و واکس زدن کفشها و کفشتعمیر و مراقبت از لباس -344

 
 نهایی خود استفادهبراي  ،رمدیریت خانوا -35

 توان در خارج یا داخل خانه انجام داد.هایی که میاشاره دارد. فعالیتمدیریت خانوار به  تعریف:
 موارد شمول:

 هاي خانوارپرداخت صورتحساب -351
 ها در خانواروظایف و فعالیت دهیسازمانریزي، بندي، برنامهبودجه -352
 با مدیریت خانوار هاي مرتبطسایر فعالیت -359

 :استثناها
 بامزد  خانگی ارائه خدمات -136
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
 خانه توسط خود  مرمت، نگهداري و تزئین -33
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده  -37
 ،افراد مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 ي خانوار و خانوادهبراي اعضا ،بدون مزدسایر خدمات خانگی  -39

تعمیـر، ت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیری هايفعالیت -511
 خانوار براي

 
 هاي خانوارحسابپرداخت صورت -351

 اشاره دارد. ،هاي خانوار خودحساببه زمان صرف شده براي پرداخت صورت تعریف:
 موارد شمول:

 پرداخت اجاره، تسهیالت، تلویزیون کابلی، اینترنت و غیره -
 :استثناها

   بامزدخانگی ارائه خدمات  -136
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 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از خدمات/خرید  -372
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 اینترنت آنالین  پرداخت -
 قبض برق پرداخت  -
 وپز / گاز پختبراي سوختصورت گرفته پرداخت  -
 

 ها در خانواروظایف و فعالیت دهیسازمانریزي، بندي، برنامهبودجه -352
 اشاره دارد. ،ها در خانواروظایف و فعالیت دهیسازمانریزي، بندي، برنامهبه بودجه تعریف:

 موارد شمول:
 ریزي بودجه ماهانهبرنامه -
 ریزي تعطیالتبرنامه -
 ریزي کارهاي عادي و روزمرهبرنامه -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانوارپرداخت صورتحساب -351
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 ریزي سفر خانوادگیبرنامه -
 هاي خانوارقرض گرفتن براي هزینه -
 یافتههاي سازمانبازپرداخت -
 

 هاي مرتبط با مدیریت خانوارایر فعالیتس -359
بنـدي نشـده که در جاي دیگر طبقه هاي مربوط به مدیریت خانواراشاره دارد به فعالیت تعریف:

 است.
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 موارد شمول:
 .هاي خاص ذکر نشده استجابجایی به مکان جدید براي زندگی، زمانی که فعالیت -
 شینما شامل، هاي خانواردارایی رد کردن ،فروش -

 :استثناها
 تولید کاالها هاي خانگیهاي مرتبط با اشتغال در بنگاهسایر فعالیت -129
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانگی ارائه خدماتهاي مرتبط با اشتغال در خانوارها و بنگاهسایر فعالیت -139
 هاي خانوارپرداخت صورتحساب -351
 ها در خانواروظایف و فعالیت دهیزمانساریزي، بندي، برنامهبودجه -352
 هاي مرتبطخریدن کاالها و فعالیت /رفتن خرید -371
 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از /خدمات خرید -372
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي

 )371( یک ملک خرید يبراجستجو  -
 ها:مثال

 هامبلمان در اتاقبندي مجدد ترکیب -
 گذاشتن ماشین در گاراژ  -
 جابجایی به یک مکان جدید براي زندگی  -
 باز کردن باروبنه بندي/بسته -
 ماشین فروختن  -
 خرید یک تبلیغ براي فروش ماشین -
 افزار یا تجهیزاتنرمفروش  -
 یوماکرووهاي ق، اجاشوییظرفهاي ماشین استفاده از -
 

 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 کند.اشاره می ،به مراقبت از حیوانات خانگی خود و یا اعضاي خانواده خود تعریف:

 موارد شمول:
 خانگیمراقبت روزانه از حیوانات  -361
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(آراسـتن،  خـانگیهاي دامپزشکی یا سایر خدمات مراقبتـی حیوانـات استفاده از مراقبت -362
 یا در تعطیالت) روزانه، مراقبت داريمحل نگه

 خانگیهاي مرتبط با مراقبت از حیوانات سایر فعالیت -369
 :استثناها

 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین -33
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده  -37
 ،افراد مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،ون مزدبدسایر خدمات خانگی  -39
 براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت -51

 )37( خانگیخرید براي حیوانات 
 )38( خانگیزمان سفر و انتظار مربوط به مراقبت از حیوان  -
 

 خانگیمراقبت روزانه از حیوانات  -361
 آراسـتن، ، نظافت،مانند تغذیه خانگیاز حیوانات روزانه مربوط به مراقبت هاي به فعالیت تعریف:

 ، اشاره دارد.خانگی، آموزش و بازي کردن با حیوانات بردن رويپیاده
 موارد شمول:

 خانگی، آموزش و بازي کردن با حیوانات روي بردنپیادهتغذیه، نظافت، آراستن،  -
 :استثناها

 ارائه خدمات بامزد خانگی -136
(آراسـتن،  خـانگیهاي دامپزشکی یا سایر خدمات مراقبتی از حیوانات تاستفاده از مراقب -362

 ، مراقبت روزانه یا در تعطیالت)محل نگهداري
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تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 آکواریوم تمیز کردن  -
 رويبراي پیاده سگ بردن -
 خانگیغذا براي حیوان پختن  -
 خانگیحیوان آموزش  -
 بازي با گربه -
 

 خـانگی هاي دامپزشکی یا سایر خدمات مراقبتی از حیوانات استفاده از مراقبت -362
 یا در تعطیالت) روزانه، مراقبت محل نگهداري(آراستن، 

 خـانگیوانـات هـاي دامپزشـکی یـا سـایر خـدمات مراقبتـی از حیاستفاده از مراقبت به تعریف:
 اشاره دارد. ،یا در تعطیالت) روزانه، مراقبت محل نگهداري(آراستن، 

 موارد شمول:
 استفاده از مراقبت دامپزشکی -
، مراقبـت محـل نگهـداريشامل آراسـتن،  خانگیاستفاده از سایر خدمات مراقبت از حیوانات  -

 روزانه یا در تعطیالت
 :استثناها

 د بامز خانگی ارائه خدمات -136
 خانگیمراقبت روزانه از حیوانات  -361
تعمیـر، داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و  هايفعالیت -511
 خانوار براي
 ها:مثال

 دامپزشککردن ویزیت  -
 

 خانگیهاي مرتبط با مراقبت از حیوانات سایر فعالیت -369
کـه در جـاي دیگـر  خانگیتبط با مراقبت از حیوانات هاي مراشاره دارد به سایر فعالیت تعریف:

 بندي نشده است.طبقه
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 :استثناها
 خانگیمراقبت روزانه از حیوانات  -361
آراسـتن، ( خـانگیهاي دامپزشکی یا سایر خدمات مراقبتی از حیوانات استفاده از مراقبت -362

 یا در تعطیالت)محل نگهداري، مراقبت روزانه 
 

 اي خانوار و خانواده براي اعض خرید -37
و خـانواده خـود  ربـراي اعضـاي خـانوا ،اي و خدماتبه خرید کاالهاي مصرفی و سرمایه تعریف:

 اشاره دارد.
 .گیردمی بردر  را ها و همچنین خرید آنالینو مقایسه قیمت بررسی ،این گروه -

 موارد شمول:
 هاي مرتبطخریدن کاالها و فعالیت /رفتنخرید  -371
 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از /خدمات یدخر -372

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
هاي مرتبط با تولید و فرآوري کاالها، تهیه ملزومات و رد کردن محصوالت و سایر فعالیت -229

 براي استفاده نهایی خود
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتي تمیز کردن و نگهدار -32
  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین -33
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34
 نهایی خود استفادهبراي  ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 ،مـزدافراد مرتبط با خدمات خانگی بدون  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزدسایر خدمات خانگی  -39

   هاي داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدماتفعالیت -512
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 هاي مرتبطخریدن کاالها و فعالیت /رفتن خرید -371
و خریـد  یـک محصـول یمـتو مقایسه ق بررسی، ايخرید کاالهاي مصرفی و سرمایهبه  تعریف:

 اشاره دارد. ،آنالین کاالها
 موارد شمول:

خرید کاالهـاي مصـرفی: محصـوالت  /رفتن خریدن کاالهاي مصرفی شامل خرید /رفتنخرید  -
 ؛گازوئیـل ؛لـوازم مدرسـه ؛تجهیـزات پزشـکی ؛غـذا خرید ؛خانوار (خواروبار) مایحتاجو  خوراکی

 لباس
و  کاالهـاشامل اتومبیل، لوازم خـانگی،  ايکاالهاي سرمایه /امخرید کاالهاي بادو /رفتنخرید  -

 خانه ؛مبلمان ؛تجهیزات
 :استثناها

 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از /خدماتخرید  -372
 هاي داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدماتفعالیت -512

 )829( هامغازه تماشاي ویترین -
 ها:مثال

  خواروبار خرید -
 گاز  پر کردن -
   ماکروویو خرید -
 هاي آنالین براي یک کتاب خاصفروشیکتاب رجستجو د -
 کفش آنالین /سفارش لباس -
 خرید بلیط یک نمایش -
 

 هاي مرتبطخدمات و فعالیت ستفاده ازا /خدماتخرید  -372
 ه دارد.اشار ،خدمات استفاده از /خدماتخرید به  تعریف:

و غیـره، ارائـه  ها، تنظیم کردن قرار مالقاتبررسیهاي تلفنی را در ارتباط با تماس ،این گروه -
 .گیرددر نظر می ،خدماتو رفتن به محل  هاي برقکشسیم ،هاکارها به تعمیردستورالعمل

 استفاده از انواع خدمات دولتی -
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 موارد شمول:
 تعمیر اري و خدمات نگهد استفاده از /خدماتخرید 

، اسـتفاده از اي، اجـارهحقـوقیبانکی، کارهاي  شاملخدمات اداري  استفاده از /خدماتخرید  -
ریـزان مـالی و گفتگـو بـا برنامـه /نامه (شـامل جلسـات پست کردن، )ATM( دستگاه خودپرداز

 مشاوران)
 خدمات مراقبت شخصی (نه براي خود)استفاده از  /خدماتخرید  -
 خدمات پزشکی و بهداشتی (نه براي خود)استفاده از  /خدماتخرید  -
 خدمات مراقبت از کودکان استفاده از /خدمات خرید -
 خرید خدمات آموزشی -
 عمومی /خدمات دولتیاستفاده از  -
 مشخص شده خدمات ستفاده ازا /براي خدمات سایر خریدها -

 :استثناها
 بامزد خانگی ارائه خدمات  -136
 هاي خانوارسابپرداخت صورتح -351
 ها در خانواروظایف و فعالیت دهیسازمانریزي، بندي، برنامهبودجه -352
 ،افراد مرتبط با خدمات خانگی بدون مـزد یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 از کودکان دهندگان خدمات مراقبتجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 هاي داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدماتفعالیت -512
 زشکی از دیگرانپ /دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی -94

 )94پزشکی براي خود ( /خدمات شخصی و بهداشتی ستفاده ازا -
 )8یا  6خود ( يار، سایر خدمات مرتبط بآموزيمهارتآموزش،  استفاده از -
 )38از محل خدمت ( یا برگشتن سفر رفتن -

 ها:مثال
 اینترنت در خانهنصب  -
 بلیط کنسرت خرید  -
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افراد مرتبط با خـدمات خـانگی    یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38
 و خانواده براي اعضاي خانوار ،بدون مزد

 380نگاه کنید به گروه  تعریف:
 

افراد مرتبط با خدمات خـانگی   یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -380
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزد

ارائـه خـدمات بـراي  افراد مرتبط بـا یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفربه تعریف: 
 دارد.اشاره  ،استفاده نهایی خود

 وارد شمول:م
 حیوانـات ی کـه توسـطهـایرانندگی وسایل نقلیه موتوري، وسایل نقلیه دستی و پدالی، گاري -

 ها و غیره؛ خلبانی هواپیمالنجپارویی،  یا هاي بادبانیو غیره؛ قایق شودکشیده می
 حمل و بارگیري کاالها -
 یک مسافر در یک وسیله نقلیه موتوري حضور -
 بار انتظار براي مسافر، -

 :استثناها
 سفر مرتبط با اشتغال -181
 خودمصرفی تولید کاالهاافراد مرتبط با  یاکاالها  همراهی، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -25

 تعمیر و نگهداري وسایل نقلیه -333
براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44

 خانواده
 ها:مثال

 دفع مواد بازیافتی منظوربهبه مرکز بازیافت  رانندگی کردن -
 دامپزشک  نزدسگ  بردنبراي اتوبوس گرفتن  -
 شووبراي شستو غیره)  برکه، مخزن عمومیمنبع آب (ترین نزدیکبه ها لباسحمل  -
 کردنخشک به خانه براي ها لباسانتقال  -
  ییشوخشکترین ها به نزدیکلباسحمل  -
 لباسشوییاز  هالباسآوري جمع -
 هافروشگاهبه رفتن  -
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 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزدسایر خدمات خانگی  -39
 390نگاه کنید به گروه  تعریف:

 
 براي اعضاي خانواده و خانواده ،سایر خدمات خانگی بدون مزد -390

ضاي خانواده و خانواده که در جـاي اشاره دارد به سایر خدمات خانگی بدون مزد براي اع تعریف:
 بندي نشده است.دیگر طبقه

 :استثناها
 هاي غذاییوعدهو  مدیریت و تهیه غذا -31
 و محیط اطراف محل سکونتتمیز کردن و نگهداري  -32
  خانه توسط خود مرمت، نگهداري و تزئین -33
 مراقبت و نگهداري از منسوجات و پاپوش -34
 نهایی خود استفادهي برا ،مدیریت خانوار -35
 خانگیمراقبت از حیوانات  -36
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده -37
 ،بدون مـزدافراد مرتبط با خدمات خانگی  یااالها همراهی ک، جابجایی، حمل و نقل یا سفر -38

 براي اعضاي خانوار و خانواده
 

 
 



 2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتي بینبندطبقه                           130
  

  اعضاي خانوار و خانواده براي ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4
 جزبـه( .دارداشـاره  ،بـراي اسـتفاده نهـایی خـود یهاي ارائه خـدمات مراقبتـبه فعالیت تعریف:

بخـش پوشـش بندي شده تحـت طبقه ،و خانواده ربراي اعضاي خانوا خانگی بدون مزدخدمات 
 )3اصلی 

و تحت پوشش محدوده تولیـد  ، اما در داخلSNA ۲۰۰۸محدوده تولید ارائه خدمات، فراتر از  -
 :یعموم

 )3ید و یا حمل کاالها (بخش اصلی الف) حسابداري و مدیریت خانوار، خر
 )3فت پسماندهاي خانگی (بخش اصلی بازیاغذا، دفع و  ارائهب) تهیه و یا 

 کاالهـا یرساود، کاالهاي بادوام و خ ساختمانج) تمیز کردن، تزئین و نگهداري محل سکونت یا 
 )3ی لبندي شده تحت بخش اصو باغبانی (طبقه

 )3بندي شده تحت بخش اصلی (طبقه آموزد) مراقبت از حیوانات خانگی یا دست
و مراقبت از افراد سالمند، اعضاي وابسته یا سایر اعضـاي  همراهیه) مراقبت و آموزش کودکان، 

 خانوار و خانواده و غیره 
کسانی که متعلـق  لشامهایی که براي اعضاي خانواده فعالیت تمامبه  دارد اشاره یکار مراقبت -

عشق/ تعهدات اخالقی (تعهـد یـا در  بدونپیروي از قانون و یا  ابه یک خانواده دیگر هستند یا ب
 .شودانجام می قانون) موجببهبرخی از کشورها 

کـه در به خانواده اعضاي خانوار و اعضاي منتسب «اشاره دارد به  »خانوارها و خانوادهاعضاي « -
مشخصـی، از طریـق رابطـه خـونی،  حـد بر اساسافرادي که  »کنندمی خانوارهاي دیگر زندگی
 منتسب هستند. ،فرزندخواندگی یا ازدواج

کـه بـر ایـن اسـت فـرض  ،1بخـش اصـلی  در مقایسه بـا، ها: در این بخش از فعالیتتوضیح -
اي هـبنابراین، این بخش اصلی شامل گروه؛ است ترپذیرو یا انعطاف ترغیررسمی ،بندي کارزمان

 يهاگونـه وقفـههاي مرتبط با اینفعالیت شود.ناهار نمی وقتکوتاه و براي  هايخاص براي وقفه
 -921ان وعـده تحـت کـد شوند؛ براي مثال، خـوردن میـبندي میدر کالس مرتبط، طبقه ،کار

 بندي شده است.، طبقههاوعدهمیان /هاي غذاییوعدهخوردن 
 موارد شمول:

 هاو آموزش آن مراقبت از کودکان -41
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42
 دهخانوا و رکمک به بزرگساالن مستقل اعضاي خانوا -43
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براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44
 خانواده 

 خانوار و خانواده براي اعضاي  ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49
 :استثناها

 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1
 براي استفاده نهایی خود ،تولید کاالها -2
 خود براي اعضاي خانوار و خانواده ،خدمات خانگی بدون مزد -3
 کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد -5
 

 هامراقبت از کودکان و آموزش آن -41
 اشاره دارد. ،به ارائه مراقبت (فیزیکی و پزشکی) و آموزش به کودکان تعریف:

سال تعریف شده  18یک فرد کمتر از سن  عنوانبهطبق کنوانسیون حقوق کودك، یک کودك  
تعیین کنـد. کمیتـه  ترجوانسن قانونی را بزرگساالن  ،است، مگر اینکه قوانین یک کشور خاص

که سـن در صـورتیها را تشویق کرده اسـت انسیون، دولتحقوق کودك، سازمان نظارت بر کنو
را بازنگري کنند و سطح حمایت براي همـه کودکـان سال تعیین شده است آن  18اکثریت زیر 

 افزایش یابد.  ،سال 18زیر 
 )،3,441(پاراگراف  3، نسخه جمعیت و مسکن هايبراي سرشماري هابا توجه به اصول و توصیه

 »جوانـان«و  تعریـف شـده اسـت سـال 15افـراد زیـر  عنوانبـه »کودکان«براي اهداف آماري، 
 تعریف شده است. ،15-24در سن  افرادي عنوانبه

 موارد شمول:
 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنمراقبت از کودکان شامل  -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 ه کودکانآموزي، کمک بآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنهاي مرتبط با مراقبت از کودکان و آموزش سایر فعالیت -419
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:ثناهااست  
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 نیازمندمراقبت از بزرگساالن  -42
 دهخانوا به بزرگساالن مستقل اعضاي خانوار وکمک  -43
براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدی مراقبتافراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44

 خانواده 
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49

  هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 

 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنمراقبت از کودکان شامل  -411
به مراقبت از کودکان بسیار کوچک یا کودکانی که نیاز مستمر به مراقبـت و سرپرسـتی  تعریف:

 ،تعـویض پوشـک ، حمام کردن وتمیز کردنپرستاري،  /غذا دادن، به دوش گرفتن: شامل دارند
 .اشاره دارد

 موارد شمول:
 کودکان در رختخواب قرار دادن -
 هـايسـایر مکان/ مدرسـه /مهـدکودكرکز بـازي/ / مدبستانییشپکودکان براي  آماده کردن -

 آموزشی 
 مراقبت شخصی به کودکان ارائه -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 آموزي، کمک به کودکان، مهارتآموزش، تعلیم -413
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنو آموزش  کودکاناز  مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
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 ها:مثال
 کودك غذا دادن به  -
 کودك حمام کردن  -
 ها بچهلباس پوشاندن  -
 داري خواهر و برادر کوچکبچه -
 فرزندم در آغوش گرفتن -
 کودك براي مدرسه آماده کردن منظوربه لباس دکمهدوختن مو و بافتن  -
 

 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 اشاره دارد. ،بهداشتی کودکان /هاي پزشکیارائه مراقبته ب تعریف:

 موارد شمول:
 بهداشتی به کودکان /هاي پزشکیارائه مراقبت -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنامل مراقبت از کودکان ش -411
 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 اقبت از کودکاندهندگان خدمات مرجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 ها:مثال

 مراقبت از کودك مریضم -
 کودکمبه  ندارو داد -
 مکودک يزانوبانداژ کردن  -
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 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 ان اشاره دارد.آموزي، کمک به کودکبه آموزش، تعلیم، مهارت تعریف:

 موارد شمول:
 کودکان (در نقش یک مراقب) تعلیم -
 ي کمکیها، فعالیتآموزيمهارتهاي مشخص شده، تعلیمسایر  -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 خانگی هايبنگاهارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و  -135
 هاي فیزیکی، تمیزکردن، مراقبتغذا دادندکان شامل مراقبت از کو -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 ت از کودکاندهندگان خدمات مراقبجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513

 )1یک معلم ( عنوانبهاشتغال  -
 ها:مثال

 تکالیف فرزندم انجام در کردنکمک  -
 به کودکم دادنراهنمایی  -
 خصوصی به فرزندم دادن درس  -
 

 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 ،بخشـی از مراقبـت از یـک کـودك عنوانبه هاآنحبت با کودکان و خواندن براي به ص تعریف:

 اشاره دارد.
متمـایز  که اجتماعی شدن است »گفتگو کردن ،مکالمه، ت کردن صحب – 711«از  ،این گروه -

 .است
 موارد شمول:

 صحبت کردن با کودکان -
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 خواندن براي کودکان -
 کودکان (تشویق) به عاطفیهاي ارائه حمایت -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنمراقبت از کودکان شامل  -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 آموزي، کمک به کودکانارتآموزش، تعلیم، مه -413
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 ، مکالمه، گفتگو کردن صحبت کردن –711
 هاآنآموزش  و از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 ها:مثال

 ها براي بچه نکتاب خواند -
 هابا بچه کردن صحبت -
 هابراي بچه نداستان خواند -
 

 بازي و ورزش با کودکان -415
 اشاره دارد. ،به بازي و ورزش با کودکان تعریف:

 موارد شمول:
 هابازي -
 هاورزش -

 :استثناها
 تفاعیسسات غیرانؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنمراقبت از کودکان شامل  -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
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 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هانآصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 ها:مثال

 فوتبال با فرزندم بازي  -
 هایمپازل با بچهدرست کردن  -
 هایم هاي شطرنج با نوهبازي انجام -
 هابا انگشت با بچهکردن  نقاشی -
 

 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 415و  414، 413، 412، 411کـدهاي  در فعـال دخالـتبه مراقبت از کودکـان بـدون  تعریف:

 اشاره دارد. 
 موارد شمول:

 ، حفظ یک محیط امنیدنخوابم هنگااز خانه یا  بیرونکودکان در بازي نظارت بر  -
 او مراجعه کنندبه کودکان که در صورت نیاز اینبراي حضور یک فرد بزرگسال  -
 هانظارت بر بازي -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادن کودکان شاملمراقبت از  -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 راقبت از کودکاندهندگان خدمات مجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417
 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
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 ها:مثال
 هایم در باغنظارت کردن بر بازي بچه -

 
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417

 اشاره دارد. ،مراقبت از کودکان دهندگان خدماتبه جلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه تعریف:
 موارد شمول:

 دعوت به مدارس -
 بازدید از مدارس -
 هابچهپرستار مالقات  -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي فیزیکیتمیز کردن، مراقبت مراقبت از کودکان شامل تغذیه، -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت مزد بدونهاي داوطلبانه فعالیت -513
 ها:مثال

 مدارس بازدید از  -
 هابچه مصاحبه با پرستار -
 صحبت با معلمان -
 )PTA(مالقات حضوري والدین و معلم  -
 پرستار بچه کردن استخدام -
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 هاآنهاي مرتبط با مراقبت از کودکان و آموزش سایر فعالیت -419
که در جـاي  هاآنهاي مرتبط با مراقبت از کودکان و آموزش فعالیت اشاره دارد به سایر تعریف:

 بندي نشده است.دیگر طبقه
 :استثناها

 هاي فیزیکی، تمیز کردن، مراقبتغذا دادنمراقبت از کودکان شامل  -411
 هاي پزشکی به کودکانارائه مراقبت -412
 آموزي، کمک به کودکانآموزش، تعلیم، مهارت -413
 هاآنبا کودکان و خواندن براي  صحبت -414
 بازي و ورزش با کودکان -415
 )غیرفعالهاي مراقبت ذهنی کودکان (مراقبت -416
 دهندگان خدمات مراقبت از کودکانجلسات و قرارهایی با مدارس و ارائه -417

 
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42

 اشاره دارد. ،مندنیازبه کمک و مراقبت ارائه شده به بزرگساالن  تعریف:
یـا  نـاتوانیهاي جسمی یا روحی یا هر نوع بیماريهر گونه به افراد مبتال به  ،نیازمندبزرگساالن 

 شـامل ،هـاي روزانـهبراي انجام فعالیـت سایر افرادیا کمک از  تقبل مواظبتاختالل که نیاز به 
 .اشاره دارد ،افراد مسن

 .شودنمی ،دارند یموقت ظبتمواکه نیاز به  یشامل بزرگساالن ،گروهاین 
 موارد شمول:

 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندکمک به بزرگساالن  -421
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاحسابامور اداري،  ،هادر فرم نیازمندکمک به بزرگساالن  -423
 زمندنیابزرگساالن  ازاحساسی  حمایت عاطفی/ -424
 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 نیازمندهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن سایر فعالیت -429

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیاقبت شخصی در خانوارها و بنگاهارائه خدمات بامزد مر -135
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 هاآنمراقبت از کودکان و آموزش  -41
 نوادهخا و رکمک به بزرگساالن مستقل اعضاي خانوا -43
براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44

 خانواده 
 براي اعضاي خانوار و خانواده  ،بدون مزد راقبتیمخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49
 براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت -51

 
 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندکمک به بزرگساالن  -421

 که به مراقبت و سرپرستی مستمر نیاز دارند. نیازمنداشاره دارد به مراقبت از بزرگساالن  تعریف:
 شمول:موارد 

 مراقبت شخصی به بزرگساالن ارائه -
 براي خواب هاآنشو، لباس پوشاندن، آماده کردن و، شستغذا دادن -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاي پزشکیمراقبتدریافت  به نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاحساب ،ها، امور ادارينیازمند در فرمکمک به بزرگساالن  -423
 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  يهافعالیت -514
 ها:مثال

 پدربزرگ مسن غذا دادن به -
 نیازمند دوش گرفتن بزرگساالن به  رايب کمک -
 نیازمنداتاق براي بزرگساالن  تمیز کردن و تختخوابکردن  مرتب -

 
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422

 .اشاره دارد ،نیازمند بهداشتی به بزرگساالن یا هاي پزشکیقبتبه ارائه مرا تعریف:
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 موارد شمول:
 نیازمندبهداشتی به بزرگساالن  /هاي پزشکیمراقبت ارائه -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندمک به بزرگساالن ک -421
 هاها، امور اداري، حسابکمک به بزرگساالن نیازمند در فرم -423
 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 از بزرگساالن خدمات مراقبتدهندگان ات و قرارهایی با ارائهجلس -426
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
 ها:مثال

 داروهاي مادر مسنآماده کردن  -
 

 هاحساب ها، امور اداري،کمک به بزرگساالن نیازمند در فرم -423
ي ها(حسـاب .اشاره داردها حساب ها، امور اداري،کمک به بزرگساالن نیازمند در فرمبه  تعریف:
 بانکی)

 موارد شمول:
 نیازمندتکمیل اسناد براي بزرگساالن  -
 نیازمندها براي بزرگساالن خواندن فرم -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 زندگی روزانه افت خدماتدریبه  نیازمندکمک به بزرگساالن  -421
 هاي پزشکیمراقبت دریافت به نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 نیازمند بزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 نیازمند از بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426



2016 ها براي آمارهاي گذران وقتالمللی فعالیتبندي بینطبقه                            141  
 

 بزرگساالن مراقبت ازوطلبانه بدون مزد دا هايفعالیت -514
 ها:مثال

 هاي بانکی براي مادرمفرمتکمیل  -
 حق بیمه براي پدربزرگم فرمخواست ردتکمیل  -
 حقوق بازنشستگی پدرم وصول  -
 مالیات پدرمپرداخت  -
 

 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 اشاره دارد. ،نیازمنده بزرگساالن به مراقبت و ارائه حمایت احساسی ب تعریف:

 موارد شمول:
 نیازمند بزرگساالن  تشویق -
 نیازمندصحبت کردن و گوش دادن به بزرگساالن  -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 زندگی روزانه دریافت خدماتبه نیازمند االن کمک به بزرگس -421
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاها، امور اداري، حسابکمک به بزرگساالن نیازمند در فرم -423
 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 از بزرگساالن دهندگان خدمات مراقبتجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
 ها:مثال

 تشویق مادربزرگم  -
 

 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 424و  423، 422، 421فعال در کدهاي  دخالتبدون  نیازمندبه مراقبت از بزرگساالن  تعریف:

 اشاره دارد.
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 موارد شمول:
 ها و یا خوابیدن، حفظ یک محیط امن در حین فعالیت نیازمندرت بر بزرگساالن نظا -
 یک فرد براي مراجعه در صورت نیازحضور  -
 هانظارت بر فعالیت -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندکمک به بزرگساالن  -421
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاها، امور اداري، حسابکمک به بزرگساالن نیازمند در فرم -423
 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 دگان خدمات مراقبت از بزرگساالندهنجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
 ها:مثال

 تحت نظر گرفتن پدرم -
 

 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426
 اشاره دارد. ،به جلسات و قرارهاي خدمات مراقبتی براي بزرگساالن وابسته تعریف:

 موارد شمول:
 تماس با مؤسسات -
 مؤسسات از بازدید  -
 از بزرگساالن کنندگانجلسه با مراقبت -

 :استثناها
 هاي مرتبطخدمات و فعالیت استفاده از /خدماتخرید  -372
 زندگی روزانه دریافت خدماتکمک به بزرگساالن وابسته به  -421
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاها، امور اداري، حسابکمک به بزرگساالن نیازمند در فرم -423
 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
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 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 ها:مثال

 مالقات پدربزرگ -
 

  نیازمندهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن سایر فعالیت -429
که در جاي دیگـر  نیازمندهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن شاره دارد به سایر فعالیتا تعریف:

 بندي نشده است.طبقه
 :استثناها

 زندگی روزانه دریافت خدماتبه  نیازمندکمک به بزرگساالن  -421
 هاي پزشکیمراقبتدریافت به  نیازمندکمک به بزرگساالن  -422
 هاها، امور اداري، حسابدر فرم کمک به بزرگساالن نیازمند -423
 نیازمندبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -424
 نیازمنداز بزرگساالن  غیرفعالهاي مراقبت -425
 دهندگان خدمات مراقبت از بزرگساالنجلسات و قرارهایی با ارائه -426

 
 دهخانوا و راعضاي خانوا مستقلکمک به بزرگساالن  -43

 اشاره دارد. ،دهخانوا و راعضاي خانوا مستقلبه بزرگساالن مک به ارائه ک تعریف:
خانواده کـه در به اعضاي خانوار و اعضاي منتسب «اشاره دارد به  »اعضاي خانوارها و خانواده« -

مشخصـی، از طریـق رابطـه خـونی،  حـد بر اساسافرادي که  »کنندخانوارهاي دیگر زندگی می
 تند.منتسب هس ،فرزندخواندگی یا ازدواج

یـا هـر  و جسمی یا روحی گونه بیماريشود که به هیچمی گفتهبزرگساالن مستقل به افرادي  -
مراقبت موقت و نظارت  بهممکن است  مبتال نیستند. بزرگساالن مستقل ی،ناتوانی یا اختاللنوع 

 نیاز داشته باشند. ،زودگذربیماري  بر
 موارد شمول:

 و راعضـاي خـانوا مسـتقلهاي فیزیکی بـراي بزرگسـاالن ، تمیز کردن، مراقبتغذا دادن -431
 زودگذر  هاياز جمله براي بیماري دهخانوا
 دهخانوا و راعضاي خانوا مستقلبزرگساالن  ازاحساسی  /حمایت عاطفی -432
 دهخانوا ور اعضاي خانوا مستقلهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن سایر فعالیت -439
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 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و مشرکت اشتغال در -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاآنمراقبت از کودکان و آموزش  -41
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42
براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44
 واده خان
 براي اعضاي خانوار و خانواده  ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49
 براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت -51

 
هاي فیزیکی براي بزرگسـاالن مسـتقل اعضـاي    ، تمیز کردن، مراقبتغذا دادن -431

 ر از جمله براي بیماري زودگذ دهخانوا و رخانوا
بهداشتی به بزرگسـاالنی کـه  /هاي پزشکیبه ارائه مراقبت شخصی و مراقبتاشاره دارد  تعریف:

 دارند. موقت نظارتنیاز به مراقبت و 
 موارد شمول:

  زودگذر يبیمارداراي ارائه مراقبت شخصی به بزرگساالن  -
 داراي بیماري زودگذربهداشتی به بزرگساالن  /هاي پزشکیمراقبتارائه  -
 داراي بیماري زودگذربزرگساالن هاي فیزیکی مشخص شده از سایر مراقبت -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42

 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
 ها:مثال

 آنفوالنزا ا بیماريمراقبت از مادرم (مستقل) ب -
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 دهخانوا و ربراي بزرگساالن مستقل اعضاي خانوا / احساسیحمایت عاطفی -432
 اشاره دارد. ،و خانواده رخانوامستقل اي به اعض احساسیحمایت ارائه به مراقبت و  تعریف:

 موارد شمول:
 تشویق بزرگساالن مستقل  -
 صحبت کردن و گوش دادن به بزرگساالن مستقل -

 :استثناها
 سسات غیرانتفاعیؤها، دولت و ماشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در خانوارها و بنگاه -135
 هاآنودکان و آموزش مراقبت از ک -41
 و ارتباطات پذیريجامعه -71

 هاآنو آموزش  از کودکان مراقبت بدون مزدهاي داوطلبانه فعالیت -513
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
 ها:مثال

 تشویق همسرم -
  

ـ     سایر فعالیت -439  وانوار هاي مرتبط با مراقبـت از بزرگسـاالن مسـتقل اعضـاي خ
 خانواده
 وهاي مرتبط با مراقبت از بزرگساالن مستقل اعضـاي خـانوار اشاره دارد به سایر فعالیت تعریف:

 بندي نشده است.خانواده که در جاي دیگر طبقه
 :استثناها

 وهاي فیزیکی بـراي بزرگسـاالن مسـتقل اعضـاي خـانوار ، تمیز کردن، مراقبتغذا دادن -431
 بیماري زودگذر  خانواده از جمله براي

 خانواده وبراي بزرگساالن مستقل اعضاي خانوار  / احساسیحمایت عاطفی -432
 

براي اعضـاي   ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  همراهی و سفر -44
 خانوار و خانواده  

راي اعضـاي بـدون مـزد بـمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  و یا همراهی سفربه  تعریف:
 اشاره دارد. ،خانوار و خانواده
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 موارد شمول:
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر -441
 فرزندان خودکردن همراهی  -442
 نیازمندبزرگساالن کردن همراهی  -443
 خانواده واعضاي خانوار  مستقلبزرگساالن  کردن همراهی -444

 :استثناها
 هاآنکودکان و آموزش  مراقبت از -41
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42
 دهخانوا و راعضاي خانوا مستقلکمک به بزرگساالن  -43
 براي اعضاي خانوار و خانواده  ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49

 
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر -441

 اشاره دارد. ،ه زمان سفر به محل و از محل خدمتب تعریف:
 موارد شمول:

 زمان سفر به محل و از محل خدمت -
 :استثناها

 فرزندان خود کردن همراهی -442
 نیازمندبزرگساالن  کردن همراهی -443
 خانواده واعضاي خانوار  مستقلبزرگساالن  کردن همراهی -444
 ها:مثال

 مرکز مراقبت  /رانندگی با فرزندم به مدرسه -
 رفتن با اتوبوس به بانک با مادرم  -
 حمل و نقل عمومی براي رفتن به محل خدمتسرویس در انتظار  -
 

 فرزندان خود کردن همراهی -442
 اشاره دارد. ،هافرزندان به مکان کردن به همراهی تعریف:

درجه مشخصـی، از  اساس برخانواده که  وفرزندان خود اشاره دارد به فرزندانی از اعضاي خانوار 
 منتسب هستند. ،طریق رابطه خونی، فرزندخواندگی یا ازدواج
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 موارد شمول:
 فرزندان کردن همراهی -

 :استثناها
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر -441
 ها:مثال

 دکترمطب فرزندم به  کردن همراهی -
 / ورزشفرزندم به کالس نقاشی کردن همراهی -
 

 نیازمندبزرگساالن  کردن همراهی -443
 اشاره دارد. ،هابه مکان نیازمندبزرگساالن  کردن به همراهی تعریف:

 موارد شمول:
 نیازمندبزرگساالن  کردن همراهی -

 :استثناها
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر -441
 ها:مثال

 دکتر پدربزرگم به کردن همراهی -
 

 خانواده وبزرگساالن مستقل اعضاي خانوار  کردن همراهی -444
 اشاره دارد. ،هابزرگساالن مستقل به مکان کردن به همراهی تعریف:

 موارد شمول:
 بزرگساالن مستقل کردن همراهی -

 :استثناها
 براي اعضاي خانوار و خانواده ،مرتبط با خدمات مراقبتی سفر -441
 ها:مثال

 مادرم به دکتر براي کنترل آنفوالنزایش کردن همراهی -
 

بـراي اعضـاي خـانوار و     ،بدون مـزد  مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -49
 خانواده  

 490نگاه کنید به گروه  تعریف:
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بـراي اعضـاي خـانوار و     ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر  -490

 خانواده  
براي اعضاي خانوار  ،بدون مزد مراقبتیخدمات هاي مرتبط با فعالیتسایر به اشاره دارد  تعریف:

 بندي نشده است.که در جاي دیگر طبقهو خانواده 
 :استثناها

 هاآنمراقبت از کودکان و آموزش  -41
 مراقبت از بزرگساالن نیازمند -42
 دهخانوا و رکمک به بزرگساالن مستقل اعضاي خانوا -43
براي اعضـاي خـانوار و  ،بدون مزدمراقبتی افراد مرتبط با خدمات  یاکاالها  هیهمرا و سفر -44

 خانواده 
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 کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد -5
به هرگونه فعالیت بدون مزد و غیراجباري براي تولید کاالها یـا  ،تعریف: کار داوطلبانه بدون مزد

 کند.اشاره می ،ارائه خدمات براي دیگران
نقدي یا هر شکل دیگري براي  صورتبهعدم پرداخت حقوق یا دستمزد  عنوانبه» بدون مزد« -

کار انجام شده یا ساعات کاري، تعریف شده است. با این وجود، کارکنان داوطلـب ممکـن اسـت 
مثـال،  عنوانبـهدسـتمزد معمـول ( سـومیکهـاي مـالی کمتـر از ها یـا کمکبرخی از حمایت

هاي دیگر (مانند غذا، حمـل هاي زندگی) و یا حمایتهاي خارج از جیب یا پوشش هزینههزینه
 و نقل یا هدیه) را دریافت کنند. 

کـار انجـام شـده بـدون شـرط مـدنی، قـانونی و اداري کـه از اجـراي  عنوانبه» غیراجباري« -
 شود.هاي اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی متفاوت است، تفسیر میمسئولیت

 اشاره دارد به:» براي دیگران«تولید  -
 عنوانبـههاي شامل واحدهاي بازاري و غیربازاري (براي) سازمان(الف) کار انجام شده از طریق  

هـاي داوطلبانه مبتنی بر سازمان) از جمله براي کمک به خود، کمـک متقابـل و یـا گروه ،مثال
 )52(بخش  .مبتنی بر جامعه که داوطلب، عضو است

کار انجام شده براي خانوارهاي غیر از خانوار کـارکن داوطلـب یـا اعضـاي خـانواده مـرتبط ب) 
 )37) (منبع: نوزدهمین کنفرانس پاراگراف 51لبانه مستقیم) (بخش (یعنی داوط

بدون مزدي که براي تولید کاالها یا ارائه خـدمات بـراي  فعالیت هرگونه به: مزد بدون کارآموز -
اشـاره  ،هاي محل کار در یک حرفه یـا تجـارتدست آوردن تجربه یا مهارتمنظور به دیگران به

   کند.می
نقدي یا هر شکل دیگري براي  صورتبهعدم پرداخت حقوق یا دستمزد  عنوانبه» بدون مزد« -

کار انجام شده یا ساعات کاري، تعریف شده است. با این وجود، این کارکنان ممکن است برخـی 
 عنوانبه( سومیکهزینه تحصیلی، دستمزد نقدي کمتر از انتقال دانش، کمک ها ماننداز حمایت

هاي دیگر (مانند غـذا، هاي زندگی) و یا حمایتهاي خارج از جیب یا پوشش هزینهمثال، هزینه
 نوشیدنی یا حمل و نقل) را دریافت کنند.

هـا یربازاري که مالکیت آنبه کار انجام شده در واحدهاي بازاري و غاشاره دارد » براي دیگران«  -
 است.  خانوادهبا اعضاي غیرخانوار یا غیر
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غیررسـمی کـه  اصول سـنتی، رسـمی یـا طریق از است ممکن» يکار مهارت یا تجربه« کسب -

کنفـرانس  نـوزدهمینکنند، انجام شود. (منبـع: هاي خاص را صادر میها یا گواهینامهصالحیت
 )33 پاراگراف 

مـزد یـا کـار  هایی مانند خدمات اجتماعی بـدونفعالیت عبارت است از مزد کارهاي بدون سایر
خدمات نظـامی و  ؛شوددستور داده می ،که توسط دادگاه یا مقامات مشابهتوسط زندانیان، زمانی

. غیرنظامی بدون مزد و هـر کـار اجبـاري دیگـري کـه بـدون مـزد بـراي دیگـران انجـام شـود
 )33 کنفرانس پاراگراف(نوزدهمین 

 وارد شمول:م
 براي سایر خانوارها ،هاي داوطلبانه بدون مزدفعالیت -51
 هاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمان محورفعالیت -52
 هاي مرتبط کارآموزي بدون مزد و فعالیت -53
 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفر -54
 داوطلبانه بدون مزد هايسایر فعالیت -59

 استثناها:
 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1
 براي استفاده نهایی خود ،تولید کاالها -2
 خانوادهبراي اعضاي خانوار و  ،خدمات خانگی بدون مزد -3
 خانوادهبراي اعضاي خانوار و  ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4

 
 خانوارها براي سایر ،فعالیت داوطلبانه بدون مزد -51

نشده بدون مزد و غیراجبـاري بـراي تولیـد کاالهـا یـا ارائـه  دهیسازمانهاي فعالیتتعریف: به 
 کمک به سایر خانوارها، اشاره دارد. عنوانبهخدمات 

 موارد شمول:
 ،هاي داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و تعمیـرفعالیت -511

 براي خانوار
 بدون مزد خرید کاالها و خدماتهاي داوطلبانه فعالیت -512
 هاآنهاي داوطلبانه بدون مزد مراقبت از کودکان و آموزش فعالیت -513
 بزرگساالن مراقبت ازداوطلبانه بدون مزد  هايفعالیت -514
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 کمک عنوانبه، هاي با مالکیت سایر خانوارهاهاي داوطلبانه بدون مزد در بنگاهفعالیت -515
 هاي داوطلبانه بدون مزد براي سایر خانوارهامرتبط با فعالیت هايسایر فعالیت -519

 استثناها:
 هاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمان محورفعالیت -52
 هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت -53
 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزدسفر  -54
 هاي داوطلبانه بدون مزدسایر فعالیت -59

 
هاي داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مدیریت، ساخت و سـاز، بازسـازي و   فعالیت -511

 براي خانوار ،تعمیر
نشده بـدون مـزد و غیراجبـاري بـراي نگهـداري، مـدیریت،  دهیسازمانهاي تعریف: به فعالیت

 اشاره دارد. ،کمک به سایر خانوارها عنوانبه ،ساخت و ساز، بازسازي و تعمیر
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک به سایر خانوارها عنوانبههاي غذایی آماده کردن و سرو وعده -
 کمک به سایر خانوارها عنوانبه ،تمیز کردن و تمیز نگه داشتن -
 کمک به سایر خانوارها عنوانبه ،هامراقبت از پارچه -
 کمک به سایر خانوارها عنوانبه ،مدیریت خانوار -
 کمک به سایر خانوارها عنوانبه ،مراقبت از حیوانات خانگی -
 هاي خاص به دیگر خانوارهاسایر کمک -
 کمک به سایر خانوارها عنوانبه دیگر، هاو ساختمان خانهساخت و ساز، بازسازي و تعمیر  -

 استثناها:
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11

 هاي خانگیهاي ساختمانی، براي فروش در بنگاهفعالیت -128
 هاي خانگی و خانوارهاارائه خدمات بامزد تعمیر، نصب، نگهداري و دفع در بنگاه -132
 ارائه خدمات خانگی بامزد -136
 هاي ساختمانی، براي استفاده نهایی خودفعالیت -23
 دهبراي اعضاي خانوار و خانوا، خدمات خانگی بدون مزد -3
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 ها:مثال
 تمیز کردن خانه همسایه -
 کمک به اصالح باغ همسایه -
 بیرون بردن سگ همسایه -
 

 هاي داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدماتفعالیت -512
کمک به  عنوانبهنشده بدون مزد و غیراجباري خرید کاالها  دهیسازمانهاي تعریف: به فعالیت

 اشاره دارد. ،سایر خانوارها
 وارد شمول:م

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبهخرید کاالها  -
 کمک عنوانبهخرید خدمات  -
 کمک عنوانبهسایر خریدهاي ویژه  -

 استثناها:
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11

 ارائه خدمات خانگی بامزد -136
 تولید کاالها هاي خانگینگاههاي مرتبط با اشتغال در بسایر فعالیت -129
 خرید براي اعضاي خانوار و خانواده  -37

 هاي مرتبطخرید رفتن/ خریدن کاالها و فعالیت -371
 هاي مرتبطخرید خدمات/ استفاده از خدمات و فعالیت -372
 ها:مثال

 آنالین) براي همسایه خرید خواروبار (از جمله خرید -
 

 هامزد مراقبت از کودکان و آموزش آنهاي داوطلبانه بدون فعالیت -513
کمک بـه سـایر  عنوانبههاي بدون مزد و غیراجباري مراقبت و تعلیم کودکان تعریف: به فعالیت

 کند.خانوارها که توسط سازمان، تنظیم نشده است، اشاره می
 موارد شمول: 

 :مانند مزد بدون داوطلبانه هايفعالیت
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 کمک عنوانبه ،تمیز کردن، مراقبت فیزیکی مراقبت از کودکان شامل غذا دادن، -
 کمک عنوانبه ،ه مراقبت بهداشتی/ فیزیکی از کودکانارائ -
 کمک عنوانبه ،تدریس، تربیت و یاري به کودکانتعلیم،  -
 کمک عنوانبه ،هاي روحی)(شامل حمایت هاآنصحبت با کودکان و خواندن براي  -
 کمک عنوانبه ،بازي و ورزش با کودکان -
 کمک عنوانبه ،(مراقبت انفعالی) هاگی به بچهرسید -

 استثناها:
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11

 هاي خانگی و خانوارهاارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی در بنگاه -135
 هاآنمراقبت از کودکان و آموزش  -41

 ها:مثال
 مراقبت از کودك همسایه -
 

 انه بدون مزد مراقبت از بزرگساالنهاي داوطلبفعالیت -514
 عنوانبه ،اجباري مراقبت از بزرگساالنبدون مزد و غیرنشده  دهیسازمانهاي تعریف: به فعالیت

 اشاره دارد. ،کمک به سایر خانوارها
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 هاي روزانهکمک به بزرگساالن براي انجام فعالیت -
 کمک عنوانبه ،هاي پزشکی از بزرگساالنمراقبتانجام  -
 کمک به بزرگساالن با انجام کارهاي اداري و حساب و کتاب -
 هاي عاطفی و احساسی از بزرگساالنحمایت -
 کمک عنوانبهمراقبت انفعالی  -

 استثناها:
 ها، دولت و مؤسسات غیرانتفاعیاشتغال در شرکت -11

 هاي خانگی و خانوارهادر بنگاهارائه خدمات بامزد مراقبت شخصی  -135
 نیازمندمراقبت از بزرگساالن  -42
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 ها:مثال
 پختن غذا براي همسایه مریض -

 
 عنوانبه، هاي با مالکیت سایر خانوارهاهاي داوطلبانه بدون مزد در بنگاهفعالیت -515

 کمک
با مالکیـت سـایر  يهانشده بدون مزد و غیراجباري در بنگاه دهیسازمانهاي تعریف: به فعالیت

 اشاره دارد. ها،آنکمک به  عنوانبه ،خانوارها
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبه ،تولید کاالها -
 کمک عنوانبه ،تدارك خدمات -
 کمک عنوانبه ،خرید مواد اولیه -
 کمک عنوانبه ،فروش محصوالت تولیدي -

 استثناها:
 اي مرتبطهاشتغال و فعالیت -1
 ، براي استفاده نهایی خودهاتولید کاال -2
 براي اعضاي خانوار و خانواده، خدمات خانگی بدون مزد -3
 خانواده براي اعضاي خانوار و ،خدمات مراقبتی بدون مزد -4

 ها:مثال
 کمک به همسایه در کسب و کار -
 

 براي سایر خانوارهاهاي داوطلبانه بدون مزد هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت -519
 هاي بدون مزد و غیراجباري براي کمک به سایر خانوارها کـه در جـاي دیگـرتعریف: به فعالیت

 کند.نشده است، اشاره میبندي طبقه
 استثناها:

 ،هاي داوطلبانه بدون مزد نگهداري، مـدیریت، سـاخت و سـاز، بازسـازي و تعمیـرفعالیت -511
 براي خانوار

 داوطلبانه بدون مزد خرید کاالها و خدمات هايفعالیت -512
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 هاآنهاي داوطلبانه بدون مزد مراقبت از کودکان و آموزش فعالیت -513
 هاي داوطلبانه بدون مزد مراقبت از بزرگساالنفعالیت -514
 کمک عنوانبههاي با مالکیت سایر خانوارها، هاي داوطلبانه بدون مزد در بنگاهفعالیت -515

 
 محورهاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمانیتفعال -52

هاي بدون مزد و غیراجباري براي تولید کاالها و ارائه خـدمات کـه فعالیتاشاره دارد به تعریف: 
 هماهنگ شده باشد. ،کمک توسط یک انجمن یا سازمان عنوانبه

 موارد شمول:
سازي سازي زمین، پاكطیح و آمادهکار داوطلبانه بدون مزد تعمیر جاده یا ساختمان، تس -521

 ها، بازارها و غیره) و ساخت و ساز(خیابان
 غذا و تمیزکاري ارائه /سازيهاي داوطلبانه بدون مزد آمادهفعالیت -522
 هاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، تفریحی و ورزشیفعالیت -523
 کار داوطلبانه بدون مزد دفتري و اداري -524
 محورهاي داوطلبانه بدون مزد اجتماعی و سازمانهاي مرتبط با فعالیتتسایر فعالی -529

 استثناها:
 براي سایر خانوارها ،فعالیت داوطلبانه بدون مزد -51
 هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت -53
 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفر -54
 هاي داوطلبانه بدون مزدتسایر فعالی -59

 
سازي زمـین،  کار داوطلبانه بدون مزد تعمیر جاده یا ساختمان، تسطیح و آماده -521
 ها، بازارها و غیره) و ساخت و سازسازي (خیابانپاك

هاي بدون مزد و غیراجباري تعمیر جاده یـا سـاختمان، تسـطیح و فعالیتاشاره دارد به : تعریف
کمـک کـه  عنوانبـهها، بازارها و غیـره) و سـاخت و سـاز (خیابان سازيپاكسازي زمین، آماده

 هماهنگ شده باشد. ،توسط یک انجمن یا سازمان
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبه ،ها، سدها و غیرهساختن پل کار بر روي ساختمان، تعمیرات جاده، -
 کمک عنوانبه ،بازارها و غیره)ها ، سازي (خیابانپاك سازي زمین،کار تسطیح و آماده -
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 استثناها:
 هاي خانگیهاي ساختمانی، براي فروش در بنگاهفعالیت -128
 هاي ساختمانی، براي استفاده نهایی خودفعالیت -23
 براي اعضاي خانوار و خانواده، خدمات خانگی بدون مزد -3

 ها:مثال
 ها در شهر (بدون مزد)تمیز کردن داوطلبانه خیابان -
 داوطلب شدن براي حمل برانکارد (بدون مزد) -
 داوطلب شدن براي تسطیح و تمیز کردن پیست اسکی (بدون مزد) -
 داوطلب شدن براي کمک به بازسازي خانه (بدون مزد) -
 

 غذا و تمیزکاري ارائه سازي/ي داوطلبانه بدون مزد آمادههافعالیت -522
 ،غـذا و تمیزکـاري ارائـه /سـازيهاي بدون مزد و غیراجباري آمادهلیتبه فعااشاره دارد تعریف: 

 هماهنگ شده باشد. ،که توسط یک انجمن یا سازمان کمک عنوانبه
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبه ،سازي غذا یا تنقالتریزي و آماده، برنامهدهیسازمان -
 کمک عنوانبه ،غذا یا تنقالت ارائه -
 کمک عنوانبه ،سازي غذا، وعده غذایی یا تنقالتتمیزکاري بعد از آماده -

 استثناها:
 ییغذاهاي وعده و مدیریت و تهیه غذا -31

 ها:مثال
 داوطلب بدون مزد) عنوانبههاي اجتماعی (سازي غذا براي فستیوالآماده -
 طلب بدون مزد)داو عنوانبهتمیزکاري بعد از مهمانی مختصر در مدرسه ( -
 داوطلب بدون مزد) عنوانبهها (خانمانهاي بیسرو شام در پناهگاه -
 داوطلب بدون مزد) عنوانبهسازي کیک براي مراسم حراج در مدرسه (آماده -
 داوطلب بدون مزد) عنوانبهسپاري (در مراسم خاک و پزپخت کمک در  -
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 حی و ورزشیهاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، تفریفعالیت -523
 کـه کمـک عنوانبههاي بدون مزد و غیراجباري فرهنگی، سرگرمی و ورزشی تعریف: به فعالیت

 توسط یک انجمن یا سازمان هماهنگ شده باشد، اشاره دارد.
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبهورزش،  گري یا داوريمربی -
 کمک عنوانبهل پیشاهنگی یا رهبر گروه فرزانگان و پیشتازان، رهبري گروه جوان، براي مثا -
 کمک عنوانبههاي فرهنگی مانند اجراهاي نمایشی، مشارکت داوطلبانه در فعالیت -

 استثناها:
 هاي مرتبطهاي ورزشی و فعالیتتمرینانجام مشارکت ورزشی،  -83

 ها:مثال
 گري تیم فوتبال کودك خودمربی -
 ماراتن (بدون مزد) زها بعد اک به دوندهکم برايداوطلب شدن  -
 یا سود) مزدهاي عمومی (نه براي انجام حرکات موزون در جشنواره -
 یا سود) مزدهاي موسیقی کالسیک (نه براي نواختن ساز موسیقی در ارکستر یا برنامه -
 

 کار داوطلبانه بدون مزد دفتري و اداري -524
 ،مزد و غیراجباري براي انجـام کارهـاي دفتـري و اداريهاي بدون به فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 .هماهنگ شده باشدکمک که توسط یک انجمن یا سازمان،  عنوانبه
 موارد شمول:

 هاي داوطلبانه بدون مزد مانند:فعالیت
 کمک عنوانبههاي مختلف براي سازمان، کارياصالحات آن و سایر خرده سازي مکاتبات،آماده -
 کمک عنوانبهتوزیع بروشورها، ارائه اطالعات،  -
 کمک عنوانبههاي جذب سرمایه، عضو کمیته و فعالیت عنوانبهکار کردن  -
 کمک عنوانبهاي، ائتالفی، سیاسی و غیره، هاي مدنی، حرفهمشارکت در سازمان -

 استثناها:
 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1

 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی) -713
 مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه -72
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73
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 ها:مثال
 داوطلب شدن در دفتر کلیسا (بدون مزد) -
 

هـاي داوطلبانـه بـدون مـزد اجتمـاعی و      هاي مرتبط بـا فعالیـت  سایر فعالیت -529
 محورسازمان
هـاي داوطلبانـه اجتمـاعی و بـدون مـزد مـرتبط بـا فعالیت هـايبـه فعالیتاشاره دارد تعریف: 
 نشده است.بندي محور که در جاي دیگر طبقهسازمان

 استثناها:
سازي سازي زمین، پاكکار داوطلبانه بدون مزد تعمیر جاده یا ساختمان، تسطیح و آماده -521

 ها، بازارها و غیره) و ساخت و ساز(خیابان
 غذا و تمیزکاري ارائه سازي/انه بدون مزد آمادهداوطلب هايفعالیت -522
 هاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، تفریحی و ورزشیفعالیت -523
 کار داوطلبانه بدون مزد دفتري و اداري -524
 ها:مثال

 چادرها و هاهاي خیابانی برگزار شده در سالنها و جشنها، فستیوالهمکاري در جشنواره -
 

 هاي مرتبط  ن مزد و فعالیتکارآموزي بدو -53
 .530 نگاه کنید به گروه: تعریف

 
 هاي مرتبطکارآموزي بدون مزد و فعالیت -530

در  يکسب تجربه یا مهـارت کـار منظوربهبه تولید کاالها یا ارائه خدمات براي دیگران،  تعریف:
 .دارداشاره  ،یک شغل یا حرفه

نقدي یا هر شکل دیگري براي  صورتبهستمزد عدم پرداخت حقوق یا د عنوانبه» بدون مزد« -
کار انجام شده یا ساعات کاري، تعریف شده است. با این وجود، این کارکنان ممکن است برخـی 

 عنوانبه( سومیکتحصیلی، دستمزد نقدي کمتر از  هزینهکمکها مانند انتقال دانش، از حمایت
هاي دیگر (مانند غـذا، ندگی) و یا حمایتهاي زهاي خارج از جیب یا پوشش هزینهمثال، هزینه

 نوشیدنی یا حمل و نقل) را دریافت کنند.
به کار انجام شده در واحـدهاي بـازاري و غیربـازاري کـه مالکیـت اشاره دارد » براي دیگران« -

 است.  خانوادهها با اعضاي غیرخانوار یا غیرآن
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غیررسـمی کـه  رسمی یـا اصول سنتی، طریق از است ممکن» يکار مهارت یا تجربه« کسب -
کنفـرانس  نوزدهمینکنند، انجام شود. (منبع: هاي خاص را صادر میها یا گواهینامهصالحیت
 )33 پاراگراف 

 موارد شمول: 
هاي مرتبط (مطابق با شـرایط هـر کشـور) هاي کارآموزي، کارورزي، انترنی یا سایر برنامهدوره -

 است. مزداقتصادي، بدون  در فرایند تولید هاآنمشارکت  کهدر صورتی
 کهدر صـورتیهاي ارتقاء شـغلی، هاي بازآموزي در برنامهیا برنامه بدون مزد ها،مهارت آموزش -

 در فرآیند تولید اقتصادي مشارکت دارند.
هـاي تقاضـاي کـار ، کارآموزي و کارورزي؛ پرکردن فرمهاي بدون مزدآموزشبررسی فهرست  -

هاي کاریابی؛ درخواست کار بدون مزد از خویشـاوندان از سایت بدون مزد؛ تهیه رزومه؛ بازدید
 و ... یانیا کارفرما

 ، کارآموزي یا کارورزي.آموزش بدون مزدمصاحبه براي  -
 استثناها:

 )110ارائه دوره آموزشی به کارکنان جدید ( -
 و در حـین اسـتخدام، از جملـه در واحـدهاي بـازاري دائمیآموزش عمومی ضمن خدمت یا  -

 )15اري که متعلق به خانواده یا اعضاي خانواده هستند. (غیرباز
 )51که مشغول به کار داوطلبانه بدون مزد هستند. (آشنایی و یادگیري در حالی -
 )63براي استفاده خود هستند. ( يکه مشغول به کار تولیدیادگیري در حالی -

 ها:مثال
 کارآموز بدون مزد عنوانبهکار کردن در بانک  -

 
 بوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزدمر سفر -54

  540نگاه کنید به گروه تعریف: 
 

 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفر -540
اره اشـ ،مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفرتعریف: به 

 .دارد
 موارد شمول:

 هاخود شخص یا عضو غیرخانوار به/ از مکانتوسط رانندگی  -
 استثناها:

 سفر مرتبط با اشتغال -181
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 ها:مثال
 سوار اتوبوس شدن براي رفتن به محل کارآموزي بدون مزد  -
 عمومی براي رفتن به محل کار داوطلبانه بدون مزد وسایل نقلیهبراي  انتظار -

 
 هاي داوطلبانه بدون مزدتسایر فعالی -59

 590نگاه کنید به گروه تعریف: 
 

 هاي داوطلبانه بدون مزدسایر فعالیت -590
اند، مانند کار اجبـاري بندي نشدههاي کاري بدون مزد که در جاي دیگر طبقهتعریف: به فعالیت

 اشاره دارد. ،بدون مزد
 موارد شمول:

 ،که توسـط دادگـاه یـا مقامـات مشـابهان زمانیارائه خدمات اجتماعی بدون مزد توسط زندانی -
 خدمات نظامی و غیرنظامی بدون مزد، مانند: و شوددستور داده می

 تمیزکاري یا نگهداري -
 ها و غیره. مغازه ها،سازي خیابانپاكها و جادهسازي زمین عمومی و تسطیح و آماده -
 ها و غیره.ساخت و ساز و تعمیرات جاده -
 نزندا در کاالهاتهیه صالح جامعه یا کار کردن براي ا -
 پرورش حیوانات و تولید محصوالت حیوانی -
 پرورش گیاهان مورد نیاز آشپزي -
 ونیفورم و غیره.اخیاطی، تعمیر لباس، پردازش منسوجات، تهیه  -

 استثناها:
 براي سایر خانوارها ،فعالیت داوطلبانه بدون مزد -51
 محوراعی و سازمانهاي داوطلبانه بدون مزد اجتمفعالیت -52
 هاي مرتبطوزي بدون مزد و فعالیتکارآم -53
 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه  بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفر -54

 ها:مثال
 کار اجباري بدون مزد عنوانبه ،هاسازي خیابانپاك -
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یادگیري -6  
یش از ابتدایی، ابتدایی، متوسطه، فنی به مطالعات در تمام سطوح تحصیلی اشاره دارد: پ: تعریف
هاي هـاي اضـافی یـا جبرانـی و برنامـهاي، آموزش بعد از متوسـطه و دانشـگاهی، کالسو حرفه

هاي ویـژه را بـراي کودکـان معلـول، فرصت دوم. این گروه سواد خواندن و نوشتن و سایر برنامه
. انجام تکالیف؛ گیرددر بر میند، هاي دیگر که فرصت حضور در مدرسه را نداربزرگساالن و گروه

هـاي هـا؛ شـرکت در دورهمطالعات اختصاصی؛ پژوهش؛ مطالعه براي امتحانـات مـرتبط بـا دوره
هـا و اي خـود؛ و سـفر بـه/ از کالسمدت، سمینارها و غیره در رابطـه بـا پیشـرفت حرفـهکوتاه

 .شودشامل میهاي مدرسه را نیز فعالیت
 موارد شمول:

 سمیآموزش ر -61
وط به هاي مربها و فعالیتانجام تکالیف، برخورداري از معلم خصوصی، مرور درس، پژوهش -62

 آموزش رسمی
 هاي غیررسمیآموزش و دوره مطالعه جانبی، -63
 مرتبط با یادگیري سفر -64
 هاي مرتبط با یادگیري سایر فعالیت -69

 استثناها:
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 هاي مرتبطارآموزي بدون مزد و فعالیتک -53
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین -83

 
 رسمی آموزش -61

طوح ها در همـه سـهاي فوق برنامه و وقفـهها، فعالیتها یا سخنرانیبه حضور در کالستعریف: 
آمـوزش  شامل خودآموزي براي آمـوزش از راه دور اسـت. ،. این گروهدارداشاره  ،آموزش رسمی

ریزي و هاي عمـومی و نهادهـاي خصوصـی، برنامـهاست که از طریـق سـازمان آموزشیرسمی، 
هاي دهنـد. برنامـهطور کلی، نظام آموزش رسمی یک کشـور را تشـکیل میهشود و ببرگزار می

هایی است که از طریق آموزش ملی یا مقامات مرتبط به رسمیت شناخته نامهبر ،آموزش رسمی
اي، آموزش نیازهاي آموزش فنی و حرفه شده است. آموزش رسمی شامل آموزش ابتدایی است.
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بخشـی از سیسـتم آموزشـی  عنوانبـههاي آموزش بزرگساالن نیز اغلـب ویژه و برخی از بخش
هـاي مچنین شامل آموزش و پرورش براي همـه گروهشود. آموزش رسمی هرسمی شناخته می

 ISCED۲۰۱۱سنی با محتواي برنامـه و مـدارك معـادل بـا تحصـیالت ابتـدایی اسـت. (منبـع: 
 )38-36پاراگراف 

شود که همـراه در صورتی آموزش رسمی در نظر گرفته می تنها ،تدریس در خانه توسط والدین
 اي) انجام شود.نطقهبا نوعی نظارت از مقامات آموزشی ملی (یا م

 موارد شمول:
 حضور در مدرسه یا دانشگاه -611
 هاي فوق برنامهفعالیت -612
 آموزش رسمی مکانوقفه در  -613
 )صوتی یا آنالینهاي آموزشی از راه دور (تصویري، خودآموزي براي دوره -614
 هاي مرتبط با آموزش رسمیسایر فعالیت -619

 استثناها:
وط به هاي مربها و فعالیت، برخورداري از معلم خصوصی، مرور درس، پژوهشانجام تکالیف -62

 آموزش رسمی
 هاي غیررسمیآموزش و دوره مطالعه جانبی، -63
 مرتبط با یادگیري سفر -64
 هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت -69

 
 حضور در مدرسه یا دانشگاه -611

. دارداشـاره  ،آموزش رسمی ها در همه سطوحیهاي درس یا سخنرانتعریف: به حضور در کالس
 ).نگاه کنید 61کد(به تعریف 

 موارد شمول:
 شرکت در کالس درس یا کنفرانس همراه با امتحان دادن -
 نامه، راهنما و غیره.مشاوره دادن به معلم یا مربی دوره، تهیه پاسخ -
، ارائـه شـده در مـدارس و هاي آموزشی ویژه براي کودکان و نوجوانان با نیازهـاي ویـژهبرنامه -

 هاي یادگیريدیگر مکان
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هـاي هاي دوم ارائـه شـده در مـدارس و دیگـر مکانهاي فرصـتهاي جبرانی و برنامـهکالس -
 بخشی از آموزش رسمی عنوانبهیادگیري 

 استثناها:
 هاي فوق برنامهفعالیت -612
 آموزش رسمی کانوقفه در م -613
 ها:مثال

 گاهشرکت در کالس ریاضی دانش -
 دیدار با معلم راهنما -
 امتحان دادن -
 

 هاي فوق برنامهفعالیت -612
هاي خارج از برنامه معمول تحصیلی مدرسه یا دانشگاه کـه توسـط فعالیتاشاره دارد به تعریف: 

 .شودانجام می دانشجویانآموزان یا دانش
 موارد شمول:

آفرین، هـاي شـادياي آواز، گروههـهاي نمـایش، گروهها و گروههاي مربوط به سخنرانیفعالیت
 انتشارات مدرسه.

 استثناها:
 )83هاي فوق برنامه ورزشی (فعالیت -

 ها:مثال
 هاي مدرسه شرکت در انجمن -

 
 آموزش رسمی کانوقفه در م -613

. داردهـا اشـاره هاي مربوط به آموزش، انجام شده در طول ساعت بـین کالستعریف: به فعالیت
به سمت کالس درس یا اتاق آزمایشگاه، امانت گرفتن یا پـس دادن کتـاب براي مثال، راه رفتن 

 از/ به کتابخانه. 
 موارد شمول:

ها. براي مثـال، راه رفـتن هاي مربوط به آموزش، انجام شده در طول ساعت بین کالسفعالیت -
 به سمت کالس درس یا اتاق آزمایشگاه، امانت گرفتن یا پس دادن کتاب از/ به کتابخانه. 
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 استثناها:
 )921( هاوعدهمیان هاي غذایی/وعدهخوردن  -

 ها:مثال
 هاوقفه بین کالس -
 عوض کردن کالس -
 

 )آنالینهاي آموزشی از راه دور (تصویري، صوتی یا خودآموزي براي دوره -614
هـاي آموزشـی خـاص، منـابع و آمـوزش از راه دور بـا اسـتفاده از تکنیک اشاره دارد بهتعریف: 

 .فاصـله دارنـد ،براي تسهیل یادگیري افـرادي کـه از نظـر زمـانی یـا مکـانی بـا معلـم ،هارسانه
آمـوز و محتـوا؛ ها به عوامل زیر بستگی دارند: موضـوع؛ نیازهـاي دانشها، منابع و رسانهتکنیک
   24هاي موجود و ظرفیت نهادي.آوريفن ها و تجربه معلم؛ اهداف آموزشی؛مهارت

 موارد شمول:
 هاآموزشی، کالس یا سخنرانی تماشاي فیلم -
 هاها یا فیلم، یادداشتهامثالمرور  -
 امتحان دادن، مرتبط با آموزش از راه دور -
 آنالینآموزش رسمی  -

 استثناها:
 حضور در مدرسه یا دانشگاه -611
 هاي فوق برنامهفعالیت -612
 ها:مثال

 آنالین صورتبهها دیدن سخنرانی -
 

 با آموزش رسمیهاي مرتبط سایر فعالیت -619
 بنـديطبقهکه در جـاي دیگـر هاي مرتبط با آموزش رسمی به سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 .استنشده 

  سایت یونسکو با آدرس:منبع: وب - 24
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/lifelong-learning/open-anddistance-learning/accessed 
on ۲۷ September ۲۰۱٦ 
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 استثناها:
 حضور در مدرسه یا دانشگاه -611
 هاي فوق برنامهفعالیت -612
 ها در محل آموزش رسمیوقفه -613
 )آنالینیري، صوتی یا ی از راه دور (تصوهاي آموزشخودآموزي براي دوره -614

 
هاي ها و فعالیتانجام تکالیف، برخورداري از معلم خصوصی، مرور درس، پژوهش -62
 موزش رسمیوط به آمرب

 620نگاه کنید به گروه تعریف: 
 

هــا و انجــام تکــالیف، برخــورداري از معلــم خصوصــی، مــرور درس، پــژوهش -620
  آموزش رسمی هط ببوهاي مرفعالیت

 د.دارآموزش رسمی اشاره  مرتبط باهاي نجام تکلیف و مرور دروس و فعالیتتعریف: به ا
 موارد شمول:

 انجام تکلیف -
  هاي آموزش عمومی حضور ندارند.انبرخورداري از معلم خصوصی براي افرادي که در مک -
 مرور یا مطالعه شخصی براي امتحانات کالسی و درسی -

 استثناها:
 آموزش رسمی -61
 هاي غیررسمیآموزش و دوره ی،مطالعه جانب -63
 مرتبط با یادگیري سفر -64
 هاي مرتبط با یادگیري سایر فعالیت -69

 )611امتحان دادن ( -
 ها:مثال

 انجام تکلیف -
 مطالعه براي امتحان -
 یک فعالیت کمکی در خارج از مدرسه براي کمک به یادگیري) عنوانبهتدریس ریاضی ( -
 تدریس خصوصی آنالین -

 
 



 2016ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتي بینبندطبقه                           166
  

 هاي غیررسمیانبی، آموزش و دورهمطالعه ج -63
 630تعریف: نگاه کنید به گروه 

 
 هاي غیررسمیمطالعه جانبی، آموزش و دوره -630

هاي مرتبط با مطالعات اضافی (متفاوت از آموزش رسمی) و نـه در ارتبـاط بـا تعریف: به فعالیت
کننده آموزش تکمیلآموزش غیررسمی، نوعی آموزش اضافی، جایگزین و یا  اشتغال، اشاره دارد.

رسمی، در فرایند یادگیري افراد است. اغلب براي تضمین حق دسترسی همه مردم به آموزش و 
 اًشود، اما لزومـپرورش به وجود آمده است. این آموزش براي همه افراد در همه سنین فراهم می

حـدود باشـند و مـدت و یـا بسـیار مگیرد. ممکن اسـت در کوتاهکار نمیاي را بهساختار پیوسته
رسـمی، اغلـب شوند. آمـوزش غیرینارها ارائه میها یا سمهاي کوتاه، کارگاهدر قالب دوره معموالً

مراجـع آموزشـی کشـور،  تائیـدمنجر به اخذ مدارك رسمی یـا مـدارك معـادل رسـمی مـورد 
 )39، پاراگراف ISCED ۲۰۱۱(منبع: شود. نمی

 موارد شمول:
هـاي آمـوزش کـامپیوتر، هاي آموزش زبـان خـارجی، دورهورههاي بازآموزي، دحضور در دوره -

هـاي خالقیـت، گري (مانند مدیریت، دفترداري، تایپ و غیـره)، دورههاي تجاري و منشیدوره
ی در خـارج از آموزش مدیریت کسب و کار در مقیاس کوچک و کـارآفرینی، آمـوزش راننـدگ

 سیستم آموزشی رسمی
 هاي سوادآموزيبرنامه ات در وقت آزادهاي خودآموزي و سایر مطالعدوره -
 هاي تفریحیهاي مربوط به سرگرمی و بازيحضور در دوره -
 هاي تفریحی، ورزش و غیرههاي مربوط به سرگرمی و بازيیادگیري/ دوره -

 استثناها:
 آموزش و مطالعه مرتبط با اشتغال -15
 آموزش رسمی -61
 هط بوهاي مربها و فعالیترور درس، پژوهشانجام تکالیف، برخورداري از معلم خصوصی، م -62

 آموزش رسمی
 مرتبط با یادگیري سفر -64

 ها:مثال
 هاي آشپزيدوره -
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 آموزان افت کرده) دانش مانده/آموزان عقبکالس جبرانی (طراحی شده براي دانش -
 مدرسه شبانه یا مدارس آخر هفته -
 هاي آموزش بزرگساالنکالس -
 فوراته، کونگهاي یوگا، کاها یا درسدوره -

 
 مرتبط با یادگیري سفر -64

 640تعریف: نگاه کنید به گروه 
 

 مرتبط با یادگیري سفر -640
 شود، اشاره دارد.هاي یادگیري انجام میبه/ از مکانی که در آن فعالیت سفرتعریف: به 

 موارد شمول:
 .شودهاي یادگیري انجام میبه/ از مکانی که در آن فعالیت سفر -
 به/ از محل آموزشرانندگی  -

 استثناها:
 سفر مرتبط با اشتغال -181
 مربوط به کارآموزي و کار داوطلبانه بدون مزد و سایر کارهاي بدون مزد سفر -540
هاي فرهنگی، ورزشی، اوقـات فراغـت،  اسـتفاده از وسـایل ارتبـاط سفر مرتبط با فعالیت -860

 جمعی
 ها:مثال

 روي تا مدرسهپیاده -
 بوس دانشگاهاستفاده از اتو -
 آموزش یا برگشت به خانه کانبراي رفتن به م خودرواتوبوس یا  براي انتظار -
 

 هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت -69
 690تعریف: نگاه کنید به 

 
 هاي مرتبط با یادگیريسایر فعالیت -690

بنـدي نشـده طبقـهکه در جاي دیگر هاي مرتبط با یادگیري به سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 
 است.
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 استثناها:
 آموزش رسمی -61
 هط بوهاي مربها و فعالیتانجام تکالیف، برخورداري از معلم خصوصی، مرور درس، پژوهش -62

 آموزش رسمی
 هاي غیررسمیمطالعه جانبی، آموزش و دوره -63
 مرتبط با یادگیري سفر -64

 هاي غیرمرتبط با یادگیريفعالیت -
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طات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیپذیري، ارتباجامعه -7  
 .داردبا خانواده، مالقات کردن یا پذیرفتن مالقات کننده، اشاره  شدن جمعتعریف: به 

 موارد شمول:
 پذیري و ارتباطاتجامعه -71
 مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه -72
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73
 هاي مذهبیعالیتف -74
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -79

 استثناها:
 هاي جمعیرسانهاستفاده از اوقات فراغت، ورزشی، هاي فرهنگی، فعالیت -8
 

 پذیري و ارتباطاتجامعه -71
پذیري و ارتباطات از جمله صحبت کردن، شایعه درست کـردن در مـورد یـک تعریف: به جامعه

ها یـا مراسـم؛ به مکان جمعیشخصیت فردي یا اجتماعی یا یک موضوع نامشخص، رفتن دسته
ه اشار ،بازدید و پذیرش بازدیدکنندگان و خواندن و نوشتن نامه یک شخصیت فردي یا اجتماعی

 .دارد
 موارد شمول:

 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت -711
 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهفعالیت -712
 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی) -713
 پذیري و ارتباطاتهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -719

 استثناها:
 یا فرهنگی جامعه مشارکت در رویدادهاي اجتماعی -72
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73
 هاي مذهبیفعالیت -74
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -79
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هـاي اصـلی اطات تلفنی با غیر از یک شخصیت فـردي یـا اجتمـاعی در بخشالمات و ارتبمک -
 شوند. (براي مثال، کار مرتبط با ارتباطات)بندي میمناسب طبقه

 
 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت  -711

شـامل  ،د. ایـن گـروداراشـاره  ،پـذیريتعریف: به صحبت کردن و گفتگو کردن با هـدف جامعه
 مجازي است.هاي رو در رو و فعالیت

 موارد شمول:
 کردن یا مکالمه رو در رو صحبت  -
 و غیره ICTهاي کوتاه، دستگاهموج کردن یا مکالمه با تلفن، پیام کوتاه، رادیوي  صحبت -
 هاي بحث و مناظره و غیرهفوري، گروه گفتگوي اینترنتی یا تلفنی شامل پیام -
 المههاي مشخص شده مربوط به صحبت کردن یا مکسایر فعالیت -

 استثناها:
 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهفعالیت -712
 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی) -713

 گفتگوي اینترنتی از طریق پیام فوري، اسکایپ و غیره با اهداف کاري -
 ها:مثال

 صحبت با همسایه -
 تماس تلفنی با خواهر -
 پیام کوتاه به همسر -
 

 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهلیتفعا -712
 د.داراشاره  ،پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهتعریف: به فعالیت

 موارد شمول:
 دیگرانمشارکت در رویدادها با  ،هارفتن به مکان -
 پذیرش بازدیدکنندگان -
 مالقات با دوستان و بستگان -
 هاي مشابه، دورهمیها، پذیراییمیزبانی مهمانی -
 هاي مشابهها، پذیرایی، دورهمیشرکت در مهمانی -
 هاها، رستورانهمکاري در بارها، باشگاه -
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 هاي اجتماعی تعریف شدهسایر فعالیت -
 استثناها:

 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت -711
 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی) -713
 ها:مثال

 ولد دوسترفتن به مهمانی ت -
 مالقات والدین -
 

 خواندن و نوشتن نامه (شامل نامه الکترونیکی) -713
شـامل نامـه  ،د. ایـن گـروهداراشـاره  ،پـذیريتعریف: به خواندن و نوشتن نامه با اهـداف جامعه

 کاغذي و نامه الکترونیکی است.
 موارد شمول:

 هاالیتفعسایر هاي غیرمرتبط با پستالها و کارتخواندن و نوشتن نامه -
 هافعالیتسایر هاي الکترونیکی غیرمرتبط با خواندن و نوشتن نامه -

 استثناها:
 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت -711

 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهفعالیت -
 )1کار با مزد مرتبط با پست ( -
 )6آموزش یا یادگیري مرتبط با پست ( -

 ها:مثال
 ستنوشتن نامه به دو -
 هاي فصلیپستالارائه کارت -
 

 پذیري و ارتباطاتهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -719
هاي اجتماعی منفی که مانند فعالیتپذیري و ارتباطات هاي جامعهبه فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 .استبندي نشده طبقهدر جاي دیگر 
 موارد شمول:

 انواع مختلف کشمکش -
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 ه شفاهی (انجام یا دریافت)نزاع، مشاجره یا حمل -
 دعوا کردن، تهدید فیزیکی یا حمله (انجام یا دریافت) -
 کاري، شعار نوشتن روي دیوارشورش، خراب -
 گدایی کردن -

 استثناها:
 کردن، مکالمه، گفتگو کردن صحبت -711
 پذیري، با هم بودن یا دور هم جمع شدنهاي جامعهفعالیت -712
 مه (شامل نامه الکترونیکی)خواندن و نوشتن نا -713
 ها:مثال

 شعار نوشتن یا نقاشی کشیدن روي دیوارهاي شهر -
 دعوا با همسایه -
 

 مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه -72
 د.داراشاره  ،به مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعهتعریف: 

 موارد شمول:
 هنگی یا تاریخی جامعه مشارکت در مراسم و رویدادهاي فر -721
) ازدواج، خاکسپاري، تولـد و آداب و رسـوم غیرمذهبیمشارکت در مراسم و رویدادهاي ( -722

 مشابه
 مشارکت در مراسم اجتماعی (موسیقی، رقص و غیره) -723
 هاي مرتبط با مشارکت اجتماعیسایر فعالیت -729

 استثناها:
 پذیري و ارتباطاتجامعه -71
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتسئولیتمشارکت در م -73
 هاي مذهبیفعالیت -74
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیهاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -79
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 ریخی جامعهمشارکت در مراسم و رویدادهاي فرهنگی یا تا -721
 اشاره دارد. ،تعریف: به مشارکت در مراسم و رویدادهاي فرهنگی یا تاریخی جامعه

 مورد شمول:
مشارکت در رویدادهاي فرهنگی یا تاریخی جامعه مانند راهپیمایی براي گرامیداشت مقدسات  -

 یا رژه براي یادآوري رویدادهاي تاریخی 
 استثناها: -
و  دهیسـازمان، سـاخت دکـور، و پـزپخـت دادها ماننـد خدمات بدون مزد مربوط به این روی -

 )52هاي مادي، تهیه لباس محلی و غیره (ها و کمکآوري اعانهجمع
 ها:مثال

 تمرین براي رژه -
 شرکت در رژه محلی -
    

) ازدواج، خاکسپاري، تولد و آداب غیرمذهبیمشارکت در مراسم و رویدادهاي ( -722
   مشابه و رسوم

آداب و  ) ازدواج، خاکسـپاري، تولـد وغیرمـذهبیدر مراسـم و رویـدادهاي ( تعریف: به مشارکت
 د.داراشاره  ،بومی) رسوم مشابه (شامل مراسم

 موارد شمول:
ها یا مراسم اجتماعی مرتبط بـا ازدواج، خاکسـپاري، تولـد و سـایر مراسـم مشارکت در جشن -

 ت.اسنیز  هاي ساالنه) شامل سالگردها (جشن ،غیرمذهبی. این گروه
 استثناها:

 هاي مذهبیفعالیت -74
 هاي معنويفعالیتسایر عبادت فردي، مراقبه و  -741
 هاي مذهبی جمعی مشارکت در فعالیت -742
 ها:مثال

 شور خانهشرکت در مراسم تشییع جنازه در مرده -
 شرکت در یک مراسم ازدواج مدنی  -
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 مشارکت در مراسم اجتماعی (موسیقی، رقص و غیره) -723
 د.و غیره)، اشاره دار رقص ماعی (موسیقی،ریف: به مشارکت در مراسم اجتتع

 موارد شمول:
 .هاکارناوالمانند  هنري مشارکت در رویدادهاي اجتماعی -

 استثناها:
 مشارکت در مراسم و رویدادهاي فرهنگی یا تاریخی جامعه -721
، تولـد و آداب و رسـوم ) ازدواج، خاکسپاريغیرمذهبیمشارکت در مراسم و رویدادهاي ( -722

 مشابه 
 ها:مثال

 (کاروان شادي) هاشرکت در کارناوال -
 

 هاي مرتبط با مشارکت اجتماعیسایر فعالیت -729
 بنديطبقهکه در جاي دیگر هاي مرتبط با مشارکت اجتماعی به سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 است. نشده
 استثناها:

 فرهنگی یا تاریخی جامعه مشارکت در مراسم و رویدادهاي -721
) ازدواج، خاکسپاري، تولـد و آداب و رسـوم غیرمذهبیمشارکت در مراسم و رویدادهاي ( -722

 مشابه
 مشارکت در مراسم اجتماعی (موسیقی، رقص و غیره) -723

 
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73

 730تعریف: نگاه کنید به گروه 
 

 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمسئولیت مشارکت در -730
ي دادن، شـهادت دادن و قاضـی مـدنی ماننـد رأهاي هاي مرتبط با مسئولیتتعریف: به فعالیت

 د.داراشاره  ،شدن
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 موارد شمول:
 گزارش وشرکت در تعهدات مدنی از جمله: ثبت نام براي رأي دادن، رأي دادن، شهادت دادن  -

 هاي اجتماعیجرائم یا آشوب
 ستثناها:ا

 هاي مرتبطاشتغال و فعالیت -1
 ها:مثال

 ي دادنأرفتن براي ر -
 شاهد عنوانبهحضور در دادگاه  -
 

 هاي مذهبیفعالیت -74
 د.داراشاره  ،هاي مذهبیتعریف: به فعالیت

 موارد شمول:
 هاي معنويفعالیتسایر عبادت فردي، مراقبه و  -741
 هاي مذهبی جمعیمشارکت در فعالیت -742
 هاي مذهبیهاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت -749

 استثناها:
 پذیري و ارتباطاتجامعه -71
 مشارکت در رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعه -72
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیهاي مرتبط با جامعهیر فعالیتسا -79
 

 هاي معنويفعالیت سایر عبادت فردي، مراقبه و -741
 کند.اشاره می ،هاي معنوي دیگرتعریف: به عبادت فردي، مراقبه و فعالیت

 موارد شمول:
  دعا و مراقبه در خانه، از جمله نماز شب -
 ز کلیسا، کنیسه، معبد، حرم یا مسجد براي نماز، مراقبه و اداي نذربازدید ا -
 مشاوره با مشاوران مذهبی یا معنوي  -
 بینان و غیرهمشاوره با روحانیون، منجمان، طالع -
 هاي مذهبی (تورات، انجیل یا قرآن)خواندن کتاب -

 استثناها:
 هاي مذهبی جمعیمشارکت در فعالیت -742
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 ها:مثال
 در خانه مراقبه -
 نیایش قبل از خواب -

 
 هاي مذهبی جمعیمشارکت در فعالیت -742

 د.داراشاره  ،هاي مذهبی جمعیتعریف: به مشارکت در فعالیت
 موارد شمول:

 ها و خدمات مذهبیفعالیت -
 هاي کوچک غیررسمیهاي مذهبی انجام شده در گروهفعالیت -
غسـل  ع جنـازه، جشـن تکلیـف یهودیـان،تشـیی ها، مراسمشرکت در مراسم مذهبی، عروسی -

 ربانی و غیره ء، آیین عشاتائیدگذاري کودك، مراسم تعمید مراسم نام
 استثناها:

 هاي معنويفعالیتسایر عبادت فردي، مراقبه و  -741
 ها:مثال

 ربانی ءحضور در مراسم عشا -
 حضور در جشن تکلیف یهودیان -
 هاي مذهبیشرکت در انجمن -
 جمعینماز دسته رفتن به مسجد براي -

 
 هاي مذهبیهاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت -749

کـه در جـاي دیگـر هـاي مـذهبی هـاي مـرتبط بـا فعالیتبـه سـایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 
 است.نشده  بنديطبقه

 استثناها:
 هاي معنويفعالیتسایر  عبادت فردي، مراقبه و -741
 یهاي مذهبی جمعمشارکت در فعالیت -742

 
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75

 750تعریف: نگاه کنید به گروه 
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 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -750
ه اشـار ،پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیـت مـذهبیمرتبط با جامعه سفرتعریف: به 

 د.دار
 موارد شمول:

پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبی، از جملـه هاي جامعهبراي فعالیت سفر -
 زمان انتظار

پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتمـاعی و فعالیـت هاي جامعهرانندگی کردن براي انجام فعالیت -
 مذهبی
 استثناها:

 جمعی هايرسانهوقات فراغت، استفاده از هاي فرهنگی، ورزشی، اسفر مرتبط با فعالیت -86
 ها:مثال

 رانندگی براي رفتن به کنیسه -
 زیارت، سفر به مکه -
 رفتن به معبد -
 سفر به مراسم تشییع جنازه -
 

پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیـت  هاي مرتبط با جامعهسایر فعالیت -79
 مذهبی

 790تعریف: نگاه کنید به گروه 
 

پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت هاي مرتبط با جامعهلیتسایر فعا -790
 مذهبی
پذیري، ارتباطات، مشـارکت اجتمـاعی و هاي مرتبط با جامعهبه سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقهکه در جاي دیگر فعالیت مذهبی 
 استثناها:

 پذیري و ارتباطاتجامعه -71
 رویدادهاي اجتماعی یا فرهنگی جامعهمشارکت در  -72
 هاي مرتبطهاي مدنی و فعالیتمشارکت در مسئولیت -73
 هاي مذهبیفعالیت -74
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75
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 ارتباط جمعی   هايرسانهاستفاده از اوقات فراغت،  ورزشی، هاي فرهنگی،فعالیت -8
هاي جمعـی و همچنـین به حضور در رویدادهاي فرهنگی و تفریحی و استفاده از رسانه :فتعری

 د.داراشاره  ،هاتمرینات ورزشی و سرگرمی
 موارد شمول:

 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیشرکت در/ بازدید از، رویدادها/ مکان -81
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین -83
 هاي جمعیاستفاده از رسانه -84
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاستفاده از  هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت،فعالیتسفر مرتبط با  -86
 اسـتفاده از اوقـات فراغـت، ،یـورزشـ هـاي فرهنگـی،الیتهاي مرتبط بـا فعالیتـسایر فع -89

  جمعی هايرسانه
 استثناها:

 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیجامعه -7
 

 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیشرکت در/ بازدید از، رویدادها/ مکان -81
 د.دارفریحی و ورزشی اشاره هاي فرهنگی، تمکانبازدید از تعریف: به شرکت در رویدادها یا 

 موارد شمول:
 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان -811
 هاها یا بوستانحضور در پارك -812
 شرکت در رویدادهاي ورزشی -813
 هاي مرتبط با شرکت در رویدادهاي فرهنگی، تفریحی و ورزشی سایر فعالیت -819

 استثناها:
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيفرهنگی، سرگرمیمشارکت  -82
 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین -83
 هاي جمعیاستفاده از رسانه -84
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاز  استفاده هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت،سفر مرتبط با فعالیت -86
 اسـتفاده از ات فراغـت،ـاوقـ ،ورزشـی هـاي فرهنگـی،هاي مرتبط بـا فعالیتالیتـسایر فع -89

 جمعی  هايرسانه
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 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان -811
 د.کنها اشاره مییافته و نمایشتعریف: به شرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان

 موارد شمول:
 بازدید از موزه، گالري هنري، پارك تاریخی یا فرهنگی و میراث فرهنگی -
 رفتن به سینما -
 رفتن به تئاتر، اپرا، باله و کنسرت -
ها، رقـص و غیـره)، سـیرك، نمـایش حیوانـات، ها (موزیک، فیلمحضور در/ بازدید از جشنواره -

 بازي نمایش گیاهان یا آتش
 شده ي فرهنگی جمعی مشخصشرکت در سایر رویدادها -

 استثناها:
 هاها یا بوستانحضور در پارك -812
 شرکت در رویدادهاي ورزشی -813
 ها:مثال

 رفتن به سینما -
 رفتن به تئاتر -
 رفتن به جشنواره موسیقی -
 بازدید از جاهاي تاریخی، کوه و غیره. -
 

 هاها یا بوستانحضور در پارك -812
 د.داراشاره  ،هابوستان یاها تعریف: به حضور در پارك

 موارد شمول:
 شناسی یا مراکز تفریحیوحش، پارك حیوانات، باغ گیاهحضور در/ بازدید از باغ -

 استثناها:
 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان -811
 شرکت در رویدادهاي ورزشی -813
 ها:مثال

 وحشرفتن به باغ -
 رفتن به پارك سرگرمی -
 منظورهفتن به پارك تکر -
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 شرکت در رویدادهاي ورزشی -813
 د.داراشاره  ،تعریف: به حضور در رویدادهاي ورزشی

 موارد شمول:
 ايحضور در رویدادهاي ورزشی حرفه -
 ايحضور در رویدادهاي ورزشی غیرحرفه -

 استثناها:
 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان -811
 هاها یا بوستانور در پاركحض -812
 ها:مثال

 رفتن براي تماشاي بیسبال -
 حضور براي تماشاي مسابقه بسکتبال -
 تماشاي رویداد ورزشی در مکان -
 

 هاي مرتبط با شرکت در رویدادهاي فرهنگی، تفریحی و ورزشی سایر فعالیت -819
که گی، تفریحی و ورزشی هاي مرتبط با شرکت در رویدادهاي فرهنبه فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقهدر جاي دیگر 
 موارد شمول:

در کتابخانـه را گـزارش  خـوددهنـده فعالیـت دقیـق بازدید از کتابخانه (مـواردي کـه پاسـخ -
 ).دهدنمی

 استثناها:
 هایافته و نمایششرکت در رویدادهاي فرهنگی جمعی یا سازمان -811
 هانها یا بوستاحضور در پارك -812
 شرکت در رویدادهاي ورزشی -813

 )62انجام تکلیف در کتابخانه ( -
 )841مطالعه در کتابخانه ( -

 ها:مثال
 رفتن به کتابخانه -
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 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
آوري عها (مانند جمـتعریف: به مشارکت فعال در هنر، موسیقی، تئاتر، رقص، تعامل در سرگرمی

هـاي و بازي دسـتیصنایعنویسـی، هاي تجاري)، اسـتفاده از کـامپیوتر، برنامهتمبر، سکه، کارت
ها منجر به تولید کاالها یا ارائه خـدمات، بـراي که این فعالیتدر صورتی ،کامپیوتري اشاره دارد
 شود.نمی ،مصرف خود یا دیگران

 موارد شمول:
 سرگرمی) عنوانبه(هنرهاي تجسمی، ادبی و نمایشی  -821
 هاسرگرمی -822
 تفریحیهاي ها و سایر فعالیتبازي -823
 هاها و بازيهاي مرتبط با مشارکت فرهنگی، سرگرمیسایر فعالیت -829
 اها:ناستث
 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیشرکت در/ بازدید از، رویدادها/ مکان -81
 هاي مرتبطعالیتورزشی و ف هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین -83
 هاي جمعیاستفاده از رسانه -84
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاستفاده از  فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، هايسفر مرتبط با فعالیت -86
از  ات فراغـت، اسـتفادهـهـاي فرهنگـی، ورزشـی، اوقـهاي مرتبط بـا فعالیتالیتـسایر فع -89

  جمعی هايرسانه
 )630هاي مرتبط با فرهنگ، فراغت، ورزش و غیره (دوره -
 )1شده براي مزد یا سود ( هاي انجامفعالیت -
مطالعه اضافی  ) ،612برنامه (هاي فوق )، فعالیت5داوطلبانه ( صورتشده به هاي انجامفعالیت -

)630( 
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 می)سرگر عنوانبههنرهاي تجسمی، ادبی و نمایشی ( -821
 ،تعریف: به مشارکت فعال در هنرهاي تجسمی، ادبی و نمایشی، نه براي مصرف توسـط دیگـران

 د.داراشاره 
 موارد شمول:

گري/ سـرامیک، طراحـی و سـازي، سـفالهنرهاي تجسمی از جمله، نقاشی، عکاسی، مجسمه -
 گرافیک

ها سـایر نوشـتنهاي روزانه و ادبیات از جمله، نوشتن رمان، شعر، خاطرات شخصی/ یادداشت -
 ها)جز نامه(به

 اجرا براي مخاطب منظوربهنه  ،هنرهاي نمایشی (رقص، موسیقی یا درام) -
 آراییمشارکت فعال در رقص و رقص -
نواختن یک ساز موسیقی (شامل تمرین کردن یا نواختن)، اجرا در یک گروه؛ آواز خوانـدن در  -

 ائوکهگروه کر یا گروه همسرایان، آواز خواندن گروهی، کار
 استثناها:

 هاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، تفریحی و ورزشیفعالیت -523
 هاسرگرمی -822
 تفریحیهاي ها و سایر فعالیتبازي -823

 هاي هنري براي استفاده یا اجراي عمومیمشارکت در فعالیت  -
 ها:مثال

 سرگرمی عنوانبه ،نقاشی کشیدن -
 عکاسی براي سرگرمی -
 

 هاسرگرمی -822
تولید کاال یا خدمات بـراي مصـرف خـود یـا  منظوربههاي سرگرمی، نه انجام فعالیتبه ریف: تع

 د.داراشاره  ،فروش
 موارد شمول:

 هاي تجاري و غیرهآوري تمبر، سکه، کارتجمع -
 یک سرگرمی عنوانبهسازي یا نقاشی، ها مانند سفارشیکار بر روي اتومبیل -
 یک سرگرمی عنوانبهنویسی، کار با کامپیوتر یا برنامه -
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 یک سرگرمی عنوانبهنجاري و کار با چوب،  -
 یک سرگرمی عنوانبه، دستیصنایع -
 تفریحی براي اهداف صرفاً ،گیري یا شکاریماه -

 :استثناها
 هاي پوست حیوانات، براي استفاده نهایی خودگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 ماهیگیري، براي استفاده نهایی خود -216
 سرگرمی) عنوانبههنر تجسمی، ادبی و نمایشی ( -821
 تفریحیهاي بازي و سایر فعالیت -823

شـوند و بـه فـروش تولیـد می هـاي سـرگرمیکاالها یا خدماتی که در نتیجـه انجـام فعالیت  -
 رسند. می

 )630هاي مربوط به فرهنگ، اوقات فراغت، ورزش و غیره (دوره -
 ها:مثال

 ه تمیزکردن مجموعه سک -
 )333سفارشی کردن اتومبیل (متفاوت از  -
 

 تفریحیهاي بازي و سایر فعالیت -823
 د.داراشاره  ،وییئهاي ویدتعریف: به بازي کردن و انواع بازي شامل بازي

 موارد شمول:
ها و غیره؛ جدول کلمـات متقـاطع، بازيها، اسبابهاي انفرادي از جمله، بازي با عروسکبازي -

 غیرهفال ورق، پازل و 
 ايهاي تختههاي کارتی یا بازيبازي -
 بازي مانند قلب، پل و غیرهورق -
 نرد، مونوپولی، ساري و غیرهاي مانند دومینو، شطرنج، چکرز، تختههاي تختهبازي -
 هابندي در بازيشرط -
 هاي ویدئویی)اي و بازيسکه هاي بازياي (از جمله دستگاههاي رایانهبازي -
 لی.موشک، لیقایمیا گروهی از جمله هاي اجتماعی بازي -
 قمار که شامل موارد زیر است: -
 هاي مشابهکشیبازي لوتو و قرعه -
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 سواري، ورزش و غیره)بندي مسابقه (مسابقه اسبشرط -
 کردن در کازینو (اسکله، باکارت، رولت و غیره) بازي -
 کشی، از جمله زمان انتظارخرید لوتو، قرعه -
 قمار آنالین -

 استثناها:
 سرگرمی) عنوانبههنر تجسمی، ادبی و نمایشی ( -821
 هاسرگرمی -822

 )36بازي با حیوان خانگی ( -
 ها:مثال -
 وییئهاي ویدبازي -
 بازي با گوشی تلفن همراه -
 قمار کردن -
 

 هاها، بازيهاي مرتبط با مشارکت فرهنگی، سرگرمیسایر فعالیت -829
که در هاي ها، بازيا مشارکت فرهنگی، سرگرمیهاي مرتبط بسایر فعالیتاشاره دارد به تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقهجاي دیگر 
 موارد شمول:

 دوم هـا، بازارهـاي دسـتها (گشت و گذار همراه با نگاه کردن بـه مغازهتماشاي ویترین مغازه -
 نه براي بازاریابی کاال) ،فروشی و غیره

 استثناها:
 سرگرمی) عنوانبههنرهاي تجسمی، ادبی و نمایشی ( -821
 هاسرگرمی -822
 تفریحیهاي ها و سایر فعالیتبازي -823
 ها:مثال

 هاتماشاي ویترین مغازه -
 

 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايمشارکت ورزشی و انجام تمرین -83
 اشاره دارد. ،هاي ورزشیتعریف: به تعامل در ورزش و فعالیت
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 5و  4 ،1هـاي عمـده شـود و بایـد در بخشته میکار در نظر گرف عنوانبهگري و آموزش مربی
بنـدي انجام شده است یا نه و براي چه کسی انجام شده است، طبقه مزدبسته به اینکه آیا براي 

 شود.می
 موارد شمول:

 هاشرکت در ورزش -831
 ورزش کردن -832

 استثناها:
 تفاده نهایی خودهاي پوست حیوانات، براي اسگذاري و تولید فرآوردهشکار، تله -213
 ماهیگیري، براي استفاده نهایی خود -216
 و ورزشی تفریحیهاي داوطلبانه بدون مزد فرهنگی، فعالیت -523
 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشی/ مکان، رویدادهاشرکت در/ بازدید از -81
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
 هاي جمعیرسانهاستفاده از  -84
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاستفاده از  ،هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغتسفر مرتبط با فعالیت -86
 اسـتفاده از ات فراغـت،ـاوقـ ،ورزشـی هـاي فرهنگـی،هاي مرتبط بـا فعالیتالیتـسایر فع -89

  جمعیهاي رسانه
 

 هادر ورزششرکت  -831
 د.داراشاره  ،هابه مشارکت در ورزش: تعریف

 موارد شمول:
 هاي داخل سالن و خارج سالن.ورزش -
بال، هاي انفرادي شامل: تنیس چمنی، تنیس روي میز، اسکواش، راکتورزش هاي توپی،بازي -

 گلف، بولینگ و غیره
یی، اسکاتلندي، استرالیایی)، آمریکا( فوتبالهاي تیمی شامل: بسکتبال، ورزش هاي توپی،بازي -

 والیبال، هاکی، راگبی و غیره
 شامل: جودو، تکواندو، کاراته، کشتی، بوکس برخورديهاي ورزش -
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 استثناها:
 پوست حیوانات، براي استفاده نهایی خودهاي فرآوردهگذاري و تولید شکار، تله -213
 ماهیگیري، براي استفاده نهایی خود -216
 ورزش کردن -832

 ها:ثالم
 کردنفوتبال بازي -
 

 ورزش کردن -832
 د.دارهاي بدنی که بر سالمت متمرکز شده است، اشاره تعریف: به ورزش

 موارد شمول:
 روي سریع؛ دویدن آهسته و دویدنراه رفتن و پیاده -
 بوردسواري، اسکیت و اسکیتدوچرخه -
 سواري قایقرانیشنا، موج -
 اسکی، اسکی روي یخ -
 حرکـاتو سایر تمرینات تناسـب انـدام از جملـه: ژیمناسـتیک،  رین با وزنهایروبیک، یوگا، تم -

   ، دفاع با پابا وزنه سنگین سوئدي، تمرین
 یچگونگفو، تای -

 استثناها:
 هاشرکت در ورزش -831

 بندي شود.)طبقه 182روي تا دفتر کار باید در رده هاي با اهداف ویژه (پیادهسفر  -
 ها:مثال

 دویدن -
 ورزش منظوربهروي پیاده -
 رفتن به سالن ورزشی -
 تمرین زومبا -
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 25هاي جمعیاستفاده از رسانه -84

 د.داراشاره  ،مرتبط با کار یا آموزش) مستقیماًهاي جمعی (نه تعریف: به استفاده از رسانه
 موارد شمول:

 اوقات فراغت درخواندن  -841
 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو -842
 هاي صوتیدادن به رادیو و دستگاهگوش  -843
 هاي جمعیهاي مرتبط با استفاده از رسانهسایر فعالیت -849

 استثناها:
 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشیرویدادها/ مکان ،شرکت در/ بازدید از -81
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هاينمشارکت ورزشی و انجام تمری -83
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاستفاده از  هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت،سفر مرتبط با فعالیت -86
 اسـتفاده از اوقـات فراغـت، ،ورزشـی هـاي فرهنگـی،هـاي مـرتبط بـا فعالیتسایر فعالیت -89

 ی جمع هايرسانه
 

 خواندن در اوقات فراغت -841
 د.داراشاره  ،تعریف: به خواندن در اوقات فراغت (چاپی یا الکترونیکی)

هاي کالسیک و مـدرن را فـراهم اي، امکان تفکیک بین استفاده از رسانهاستفاده از متغیر زمینه
 کند.می

 موارد شمول:
 خواندن کتاب (چاپی یا الکترونیکی) -
 هاها، مجالت، مجالت خبري یا خبرنامهروزنامهخواندن نشریات شامل  -
 خواندن سایر مطالب مشخص شده  -

 استثناها:
 )713خواندن نامه شخصی ( -
 )1خواندن نامه دفتري ( -

 .شودتوصیه می» ICTاستفاده از یک ابزار« ،مجموعه متغیر متنی -25
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 ها:مثال
 خواندن کتاب -
 اسکن مجله  -
 بوك خواندن یک مقاله در فیس -
 خواندن رمان، شعر یا ادبیات براي اوقات فراغت -
 سایت یا وبالگ خواندن وب -
 

 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو -842
 د.داراشاره  ،تعریف: به تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو

 موارد شمول:
 (تلویزیون، تلفن، کامپیوتر) ICT هايتماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون در دستگاه -
 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون -
 هاي منظم)گوش دادن به تلویزیون (برنامه تماشا کردن یا -
 بندي شده)هاي زمانتماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون (برنامه -
 هاي مشخص شده مرتبط با تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیونسایر فعالیت -
 ICT هايهاي ویدئویی در دستگاهتماشا کردن یا گوش دادن به برنامه -
)، دیسک فشـرده ویـدئو VCRهاي فیلم ویدئو (کنندهیی شامل ضبطهاي ویدئورسانه توضیح: -

)VCDهاي دیجیتال (کننده)، پخشDVDهاي ) و سایر دستگاهICT  .مانند رایانه است 
 هاي اجاره یا خریداري شدهتماشا کردن یا گوش دادن به فیلم -
 هاغیر از فیلمههاي ویدئویی اجاره یا خریداري شده بتماشا کردن یا گوش دادن به برنامه -
 هاي مشخص شده مربوط به تماشا کردن یا گوش دادن به ویدئو سایر فعالیت -
هاي مرتبط با یادگیري و فعالیت ش دادن به تلویزیون و ویدئو دقیقاًتماشا کردن یا گو توضیح: -

 کدگذاري شده است.، 1-6هاي اصلی در بخش ،کاري
 استثناها:

 هاي صوتیگوش کردن به رادیو و دستگاه -843
 )آنالینی از راه دور (تصویري، صوتی یا هاي آموزشخودآموزي براي دوره -614
 ها:مثال

 وتیوبدر ی تماشاي ویدئو -
 تماشاي تلویزیون -
 تماشاي فیلم -
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 هاي صوتیگوش کردن به رادیو و دستگاه -843
 د.داراشاره  ،هاي صوتیتعریف: به گوش کردن به رادیو و دستگاه

 موارد شمول:
 ICT هايهاي رادیویی در دستگاهش دادن به برنامهگو -
گـوش  مله: گوش دادن به موسیقی ضـبط شـده،هاي صوتی از جگوش دادن به سایر دستگاه -

 هاي صوتیکتاب دادن به
 ها.، پادکستMP۳هاي کنندهدي، نوار، ضبط، پخشهاي صوتی شامل سیدستگاه توضیح: -
هـاي کـاري مرتبط با یادگیري و فعالیت وتی دقیقاًهاي صدیو و سایر دستگاهگوش دادن به را -

 .کدگذاري شده است، 1-6اصلی  هايقسمتدر 
 استثناها:

 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو -842
 )آنالینهاي آموزشی از راه دور (تصویري، صوتی یا خودآموزي براي دوره -614
 ها:مثال

 گوش دادن به رادیو -
 یقیگوش دادن به موس -
 

 هاي جمعیهاي مرتبط با استفاده از رسانهسایر فعالیت -849
که در جـاي دیگـر هاي جمعی هاي مرتبط با استفاده از رسانهبه سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقه
 موارد شمول:

 ICTهـاي دهنـدگان فعالیتکه پاسخدرصورتییک فعالیت باقیمانده،  عنوانبه ICTاستفاده از  -
 دهند. خود را دقیق گزارش نمی

 استثناها:
 )آنالینهاي آموزشی از راه دور (تصویري، صوتی یا خودآموزي براي دوره -614
 خواندن در اوقات فراغت -841
 تماشا کردن یا گوش دادن به تلویزیون و ویدئو -842
 هاي صوتیگوش کردن به رادیو و دستگاه -843
 ها:مثال

 در کامپیوترگذرانی وقت -
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 تمدد اعصاب، استراحت و تفکرهاي مرتبط با فعالیت -85
 .850 گروهتعریف: نگاه کنید به 

 
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -850

 د.داراشاره  تمدد اعصاب،، استراحت و تفکرهاي مرتبط با تعریف: به فعالیت
 موارد شمول: 

 نکردن کاري هیچ -
 د اعصاباستراحت، تمد -
 سیگار کشیدن -
 فکر کردن، تفکر و غیره  -

 استثناها:
 هاي مذهبیفعالیت -74

 ها:مثال
 نکردن کاري هیچ -
 استراحت کردن -
 

 هايرسانهاستفاده از  هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت،سفر مرتبط با فعالیت -86
 جمعی

 .860 گروهتعریف: نگاه کنید به 
 

هنگـی، ورزشـی، اوقـات فراغـت، اسـتفاده از      هـاي فر سفر مرتبط با فعالیـت  -860
 جمعی هايرسانه

 هايرسـانه و اسـتفاده از اوقـات فراغـت ، ورزشی،هاي فرهنگیمرتبط با فعالیت تعریف: به سفر
 .اشاره دارد ،جمعی

 موارد شمول:
، از  جمعی هايرسانه و استفاده از اوقات فراغت ورزشی، ،هاي فرهنگیبراي انجام فعالیت سفر -

 زمان انتظار جمله
 ، اسـتفاده ازاوقـات فراغـت ورزشـی،هاي فرهنگـی، رانندگی کردن شخص براي انجام فعالیت -

 و غیره جمعی هايرسانه
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 استثناها:
 پذیري، ارتباطات، مشارکت اجتماعی و فعالیت مذهبیمرتبط با جامعه سفر -75

 ها:مثال
 رانندگی کردن تا استادیوم -
 رانندگی کردن تا زمین ورزش -
 

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، اسـتفاده  هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت -89
 جمعی   هايرسانهاز 

 .890 گروهتعریف: نگاه کنید به 
 

هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، استفاده هاي مرتبط با فعالیتسایر فعالیت -890
 جمعی هايرسانهاز 

و  اوقـات فراغـت ورزشـی، ،هاي فرهنگیمرتبط با فعالیتهاي به سایر فعالیتاشاره دارد  تعریف:
 است.نشده  بنديطبقهکه در جاي دیگر  جمعی هايرسانه استفاده از
 استثناها:

 هاي فرهنگی، تفریحی و ورزشی/ مکانشرکت در/ بازدید از، رویدادها -81
 هاي تفریحیها و سایر فعالیتها، بازيمشارکت فرهنگی، سرگرمی -82
 هاي مرتبطورزشی و فعالیت هايارکت ورزشی و انجام تمرینمش -83
 هاي جمعیاستفاده از رسانه -84
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت و فعالیت -85
 جمعی هايرسانهاستفاده از  هاي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت،سفر مرتبط با فعالیت -86
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 نگهداري و مراقبت شخصی   -9
محیطـی، ماننـد خـواب، غـذا هاي مورد نیاز فرد در رابطه بـا نیازهـاي زیسـتعالیتبه فتعریف: 

هاي بهداشتی و شخصی یا دریافت این شامل انجام مراقبت ،خوردن و غیره اشاره دارد. این گروه
 ست.ا هانوع مراقبت

 :موارد شمول
 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
 خوردن و آشامیدن -92
 شخصی مراقبت و بهداشت -93
 پزشکی از دیگراندریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/  -94
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99

 استثناها:
 )74هاي معنوي/ مذهبی (فعالیت -
 )85انجام هیچ کاري، استراحت یا آرامش ( -
 

 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
که هیچ فعالیت ریف: به خواب در شب یا روز، در رختخواب بودن (قبل و بعد از خواب)، وقتیتع

 د.دارمشخص دیگري انجام نشده است و به خواب نامشخص، اشاره 
 موارد شمول:

 خواب شب/ خواب ضروري -911
 خواب کوتاه/ چرت -912
 خوابیبی -913
 هاي مرتبطو فعالیت هاسایر خواب -919

 :استثناها
 تمدد اعصابهاي مرتبط با تفکر، استراحت کردن و فعالیت -85
 خوردن و آشامیدن -92
 مراقبت و بهداشت شخصی -93
 از دیگرانپزشکی دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/  -94
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99
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 ب/ خواب ضروريخواب ش -911
ممکن است در شـب یـا در طـول روز رخ  که ددارروز اشاره ترین خواب شبانهتعریف: به طوالنی

 دهد.
 موارد شمول: 

 ترین خواب روز؛ ممکن است در شب یا در طول روز رخ دهد.طوالنی -
که هیچ فعالیت مشـخص دیگـري انجـام زمان در رختخواب بودن (قبل و بعد از خواب)، وقتی -

 .است (اگر قابل مشخص شدن باشد) نشده
 استثناها:

 خواب کوتاه/ چرت -912
 ها:مثال

 خوابیدن -
 توسط والدین شدندر رختخواب بودن بعد از بیدار  -
 در انتظار به خواب رفتن -
 تغییر دادن تخت خواب در طول شب (از یک تخت به تخت دیگري) -
 ن از خواب منتظر ماندن براي بیرون آمدن از رختخواب بعد از بیدار شد -
 بیدار شدن و هنوز در رختخواب ماندن -
 آماده براي خواب ،در رختخواب -
 

 خواب کوتاه/ چرت -912
 .ممکن است در شب یا در طول روز رخ دهدکه  تر خوابهاي کوتاهبه دورهاشاره دارد تعریف: 

 موارد شمول:
ي انجـام نشـده که هیچ فعالیت مشخص دیگـرزمان در رختخواب (قبل و بعد از خواب)، وقتی -

 .است (اگر قابل مشخص شدن باشد)
 استثناها:

 خواب شب/ خواب ضروري -911
 ها:مثال

 به خواب رفتن روي کاناپه -
 چرت زدن -
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 خوابیبی -913
 د.داراشاره  ،تعریف: به ناتوانی در خوابیدن

 موارد شمول:
 قادر به خواب نبودن -

 استثناها:
 خواب شب/ خواب ضروري -911
 / چرتخواب کوتاه -912
 ها:مثال

 تالش براي خوابیدن اما موفق نشدن -
 نبودن یدندراز کشیدن در رختخواب در شب اما قادر به خواب -
 

 هاي مرتبطو فعالیت هاخوابسایر  -919
نشـده  بنـديطبقهکه در جـاي دیگـر  هاي مرتبطها و فعالیتبه سایر خواباشاره دارد تعریف: 
 است.

 استثناها:
 ضروري خواب شب/ خواب -911
 خواب کوتاه/ چرت -912
 خوابیبی -913

 
 خوردن و آشامیدن -92

استفاده از تواند با د. (مکان میداراشاره  ،آن مکانبدون توجه به  آشامیدنتعریف:  به خوردن و 
 متغیر متنی به دست آید.)

 موارد شمول:
 هاوعدهمیان غذایی/ هايخوردن وعده -921
 هاوعدهمیان غذایی/ هايهخوردن وعد بدونآشامیدن  -922

 استثناها:
 هاوعدهمیانهاي غذایی/ سازي وعدهآماده -311
 هاوعدهمیان /هاي غذاییارائه وعده -312



2016 ها براي آمارهاي گذران وقتالمللی فعالیتبندي بینطبقه                            195  
 

 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
 مراقبت و بهداشت شخصی -93
 پزشکی از دیگراندریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/  -94
 اري و مراقبت شخصیهاي نگهدمرتبط با فعالیت سفر -95
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99

 
 هاوعدهمیان هاي غذایی/خوردن وعده -921

 هايهاي همـراه بـا وعـدهشـامل نوشـیدنی( هاوعـدههاي غـذایی/ میانخوردن وعده بهتعریف: 
 )هاوعدهمیانغذایی/

 موارد شمول:
 نوشیدنی شامل ،هاوعدههاي غذایی/ میانخوردن وعده -

 استثناها:
 هاوعدهمیان هاي غذایی/خوردن وعده بدونآشامیدن  -922
 هاي غذاییمدیریت و تهیه غذا و وعده -31

 ها:مثال
 خوردن اسنک، بستنی، شیرینی و غیره -
 خوردن صبحانه -
 خوردن دسر -
 شام، نهار، صبحانه)( غذاییخوردن وعده  -
 خوردن نهار در خانه، محل کار، رستوران و غیره -
 خوردن شام -
 خوردن پیتزا -
 خوردن ساندویچ -
 خوردن غذا -
 فودبر/ فستخوردن غذاي بیرون -
 

 هاوعدهمیان هاي غذایی/میدن بدون خوردن وعدهآشا -922
 .داردتعریف: به آشامیدن خالی اشاره 
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 موارد شمول:
 هر نوشیدنی مانند:آشامیدن 

 قهوه -
 چاي -
 آبجو -
 شراب -
 میوهآب -

 :استثناها
 هاوعدهمیان هاي غذایی/دهخوردن وع -921
 هاي غذاییمدیریت و تهیه غذا و وعده -31

 ها:مثال
 غیره آبجو، شراب، مشروبات الکلی و میوه،آب نوشیدن قهوه، چاي، -
 نوشیدن شراب -
 نوشیدن قهوه -
 

 مراقبت و بهداشت شخصی -93
ل شـود و تواند به شخص دیگري منتقـبه خدمات شخصی براي خود که نمیاشاره دارد تعریف: 

 شود.شامل تولید خانگی نمی
 موارد شمول:

 مراقبت و بهداشت شخصی -931
 مراقبت بهداشتی/ پزشکی از خود -932
 هاي مرتبط با مراقبت و بهداشت شخصیسایر فعالیت -939

 استثناها:
 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
 خوردن و آشامیدن -92
 ز دیگرانا بهداشتی/ پزشکیدریافت مراقبت شخصی و  -94
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99
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 مراقبت و بهداشت شخصی -931
 .دارداشاره  ،منظور مراقبت و بهداشت شخصیهاي انجام شده براي خود بهتعریف: به فعالیت

 موارد شمول:
مسـواك  ، شستن، دوش گرفتن، حمام کـردن،الت رفتنتوهاي شخصی یا فردي مانند فعالیت -

   هازدن دندان
آراستگی شخصی مانند شامپو زدن به مو، لباس پوشیدن یـا تعـویض لبـاس، آرایـش کـردن،  -

 هااصالح، زینت دادن ناخن
 استثناها:

 خدمات مراقبتی بدون مزد، براي خانوار و خانواده -4
 مراقبت بهداشتی/ پزشکی از خود -932

 ها:لمثا
 دوش گرفتن -
 کرم ضد آفتاب زدن -
 لباس پوشیدن براي مهمانی -
 حمام عمومی رفتن  -
 لباس پوشیدن براي مدرسه یا محل کار -
 پاك کردن عینک -
 استفاده از لنزهاي کاربردي  -
 درست کردن مو  -
 حمام کردن/ دوش گرفتن  -
 

 پزشکی از خود مراقبت بهداشتی/ -932
 د.داراشاره  ود،مراقبت بهداشتی/ پزشکی از ختعریف: به 

 موارد شمول:
تشخیصی خانگی و غیره، استفاده از دارو، از جملـه  هاي، سطح قند، آزمایشفشارخونکنترل  -

 داروي درمان زخم، تزریق انسولین و آیروسل براي آسم
در رختخواب بودن بـه دلیـل بیمـاري/ اسـتراحت تجـویز شـده در رختخـواب، دوره نقاهـت،  -

 .بخشیتواناستراحت براي 
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 استثناها:
 مراقبت و بهداشت شخصی -931
 ها:مثال

 استفاده از آیروسل داروي آسم -
  در رختخواب بودن به دلیل بیماري -
 براي خود زنبورعسلاز نیش  با استفادهدرمان  -
 تهیه و مصرف دارو -
 

 هاي مرتبط با مراقبت و بهداشت شخصیسایر فعالیت -939
کـه در جـاي دیگـر بط با مراقبت و بهداشت شخصی هاي مرتسایر فعالیتاشاره دارد به تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقه
 :استثناها

 مراقبت و بهداشت شخصی -931
 پزشکی از خود مراقبت بهداشتی/ -932

 
 از دیگران / پزشکیبهداشتیدریافت مراقبت شخصی و  -94

ري منتقـل تواند به شخص دیگکه نمی از دیگرانخدمات شخصی دریافت به اشاره دارد تعریف: 
 .شودشود و شامل تولید خانگی نمی

 موارد شمول:
 دریافت مراقبت شخصی از دیگران -941
 دریافت مراقبت بهداشتی/ پزشکی از دیگران -942
 هاي مرتبط با دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/ پزشکیسایر فعالیت -949

 استثناها:
 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
 خوردن و آشامیدن -92
 مراقبت و بهداشت شخصی -93
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99



2016 ها براي آمارهاي گذران وقتالمللی فعالیتبندي بینطبقه                            199  
 

 دریافت مراقبت شخصی از دیگران -941
بــراي مراقبــت شخصــی از ســایر اعضــاي خــانوار یــا کــه هــایی بــه فعالیتاشــاره دارد تعریــف: 

 شود.دریافت می ،صی، مانند آرایشگر مو و غیرهدهندگان خدمات مراقبت شخارائه
 موارد شمول:

 دریافت مراقبت شخصی از اعضاي خانوار -
مراجعه به سالن مو، سالن زیبایی، سلمانی، براي خدمات شخصی براي خود، مانند کوتاهی مو  -

 یا مدل دادن مو، مانیکور، پدیکور، ماساژ و غیره
 :استثناها

 پزشکی از دیگران دریافت مراقبت بهداشتی/ -942
 ها:مثال

 کوتاه کردن مو -
 منتظر بودن براي ماساژ -
 گرفتن ناخن -
 وکس کردن -
 مالقات آرایشگر -
 دریافت کمک براي بهداشت شخصی، لباس پوشیدن، دوش گرفتن و غیره -
 

 دریافت مراقبت بهداشتی/ پزشکی از دیگران -942
از سایر اعضاي خـانوار یـا که زشکی هاي بهداشتی یا پهاي مراقبتبه فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 شــود.دریافــت میو غیــره،  دندانپزشــکاندهنــدگان خــدمات بهداشــتی ماننــد پزشــکان، ارائه
 موارد شمول:

 هاي بهداشتی/ پزشکی از اعضاي خانواردریافت مراقبت -
 ، متخصص جراحی، درمانگر و غیرهدندانپزشکمراجعه به پزشک،  -

 استثناها:
 صی از دیگراندریافت مراقبت شخ -941
 ها:مثال

 مراجعه به پزشک -
 ویزیت شدن توسط فیزیوتراپیست در خانه -
 منتظر بودن براي دکتر در مطب دکتر -
 زنبورعسلاز نیش  ا استفادهدرمان دریافت شده ب -
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 هاي مرتبط با دریافت مراقبت شخصی و بهداشتی/ پزشکیسایر فعالیت -949
تبط با دریافت مراقبت شخصـی و بهداشـتی/ پزشـکی هاي مربه سایر فعالیتاشاره دارد تعریف: 

 است.نشده  بنديطبقه یگرکه در جاي د
 :استثناها

 دریافت مراقبت شخصی از دیگران -941
 دریافت مراقبت بهداشتی/ پزشکی از دیگران -942

 
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95

 950 گروهنگاه کنید به تعریف: 
 

 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -950
 د.دارهاي نگهداري و مراقبت شخصی اشاره مرتبط با فعالیت سفرهاي تعریف: به فعالیت

 موارد شمول:
 ها براي نگهداري و مراقبت شخصی، شامل زمان انتظاراز مکانمسافرت به/ -
 هارانندگی خود شخص به مکان -

 استثناها:
 جمعی هايرسانهاستفاده از اي فرهنگی، ورزشی، اوقات فراغت، هالیتسفر مرتبط با فع -86

 ها:مثال
 رانندگی به سالن زیبایی -
 

 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -99
 990 گروهتعریف: نگاه کنید به 

 
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیسایر فعالیت -990

 بنـديطبقهکـه در جـاي دیگـر قبت شخصـی هاي نگهداري و مرابه فعالیتاشاره دارد تعریف: 
 .است

 استثناها:
 هاي مرتبطخواب و فعالیت -91
 خوردن و آشامیدن -92
 مراقبت و بهداشت شخصی -93
 از دیگران / پزشکیهداشتیدریافت مراقبت شخصی و ب -94
 هاي نگهداري و مراقبت شخصیمرتبط با فعالیت سفر -95
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