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 پیشگفتار

ها، مسائل و مشکالت جامعه است و  بانوان در ها، توانمندی، نیازمند شناخت کافی قابلیتگام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت         

 پذیر کردن نسل کنونیپذیری و فرهنگدار امر  جامعهاین مسیر، نقش مهمی بر عهده دارند آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه عهده

 باشند. در جهت نیل به توسعه پایدار می

های خود واقف شده و طالب سهم بیشتری از مدیریت وزه زنان با افزایش میزان سواد و گسترش آموزش عالی به توانمندیامر           

ی در ناپذیر زنان ایرانهای کنونی با توجه به پیشرفت انکاردر سال. های باالتری را دارنداند و انتظار پایگاه و موقعیتخانواده و جامعه

ها، مسیر توسعه کشور اجتماعی و ... شناخت مسائل و مشکالت زنان و یافتن راه حل مناسب جهت رفع آن های مختلف علمی،عرصه

 را هموار خواهند نمود. 

های عمومی و جمعیتی، اقتصادی، ازدواج و طالق، سواد و تحصیالت، بهداشت و سالمت، های ویژگیگزارش حاضر با تکیه بر محور          

ور های مذکاستان گلستان و به منظور بررسی وضعیت زنان استان گلستان در محورهای شهرستان ورزش و اجتماعیرفاه و تأمین 

 پرداخته است. 

وسیله بر و بدین گردیدهدفتر امور بانوان و خانواده استانداری تدوین همکاری معاونت آمار و اطالعات سازمان و  اطلس حاضر با         

خانم غیناقی مدیر کل محترم امور سرکار و  سازمانفر، معاون محترم آمار و اطالعات سعادتجناب آقای از زحمات دانم می خود الزم

 .و همکارانشان تقدیر و تشکر نمایم بانوان و خانواده

 

 قدرت اله عابدی

 ریزی استان گلستانرئیس سازمان مدیریت و برنامه

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطلس و راهنما استفاده از جداول

 

گانه  71بندی رتبهتهیه شده است. همچنین عالوه بر  7931های آماری انتشار یافته تا سال اطلس حاضر برمبنای داده    

 5ها در بندی شهرستاناند به دستهها به خود اختصاص دادههای استان گلستان طبق اعدادی که ذیل هر یک از شاخصشهرستان

 رنگ متفاوت نمایش داده شده است.  5طبقه مختلف نیز پرداخته شده است که در نقشه با 

ی، های مختلف زنان و خانواده در سه سطح تفکیک شدههای خام در حوزهو دادهبدین منظور در ابتدا اقدام به جمع آوری آمار     

ها از سامانه دار کردن دادهها شده است. در ادامه به منظور مکانها و نقاط روستایی شهرستانشهرستانی، نقاط شهری شهرستان

 ها بر اساس آن معیاربندی شهرستانبررسی به  رتبه ( استفاده شده است. برحسب نوع موضوع و معیار موردGISاطالعات جغرافیایی )

 ها نشان دهنده اولویتباشد، که برحسب موضوع این رنگهای مختلف میاقدام گردیده و خروجی این مرحله از نقشه با طیفی از رنگ

شاخص طیف رنگی سبز تا  هرباشد که برای نمایش بندی هر شهرستان نیز میباشند. ضمیمه هر نقشه، جداول رتبهریزی میبرنامه

قرمز در نظر گرفته شده است که در همه موارد رنگ سبز به معنای وضعیت مناسب است و تغییر به سمت رنگ قرمز به معنای 

ریزی بوده و همچنین بعد بندی در برنامهباشد. این بخش از کار پوشش دهنده ضرورت توجه به اولویتنامناسب شدن شاخص می

های ریزی در بخش امور زنان و خانواده نموده است. یکی از نقاط قوت این کار ایجاد پایگاه دادهوارد فرآیند برنامه مکان و فضا را

ها در نرم افزار آرک ها و نقاط روستایی شهرستانها، نقاط شهری شهرستاندار در سه سطح مورد مطالعه یعنی سطح شهرستانمکان

ریز و فراهم ها انجام داد. در مرحله دوم از کار به منظور ارائه دید بهتر به برنامهی مختلفی روی آنهاتوان آنالیزباشد که میمپ می

شود های خروجی شده است که این امر سبب میها در زیر نقشهبندی دادهسازی اطالعات کیفی و کمی، اقدام به ارائه جدول رتبه

های ها دسترسی داشته باشد. بدین ترتیب خروجیتیار داشته باشد و هم به دادهریز در یک نگاه هم بعد مکان را در اخکه برنامه

سال و  71)نقشه فوق میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت اند. های تلفیقی با جدول ارائه شدهمرحله اول و دوم به صورت نقشه

 باشد(.می 7931های استان در سال باالتر شهرستان
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 98................................................................................................................................................................... یوضعیت اقتصاد
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 1395های استان در سال شهرستان)تعداد مردان به ازای هر یکصد نفر زن(  بندی نسبت جنسي رتبه

 
 

 

 

گالیکشآق قالکاللهگرگانترکمنگنبدکاووسکردکوئگمیشانشهرستان

101/93101/90101/28101/22101/20100/60100/51100/49 نسبت جنسي شهرستان های استان

12345678رتبه استاني

کل استانمراوه تپهرامیانآزادشهرعلی آبادمینودشتبندرگزشهرستان

100/42100/33100/0999/9399/9099/68 نسبت جنسي شهرستان های استان

91011121314رتبه استاني
100/84
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1395های استان در سال نقاط شهری شهرستان)تعداد مردان به ازای هر یکصد نفر زن(  بندی نسبت جنسي رتبه  

 

 

رامیانگالیکشآق قالبندرگزترکمنگمیشانمینودشتکردکوئشهرستان

103/25102/98102/35101/67101/32101/10100/69100/65 نسبت جنسي نقاط شهری

12345678رتبه استاني

کل استانمراوه تپهعلی آبادکاللهگرگانگنبدکاووسآزادشهرشهرستان

99/8599/5899/4199/2299/1695/65 نسبت جنسي نقاط شهری

91011121314رتبه استاني
100/08
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1395های استان در سال نقاط روستایي شهرستان)تعداد مردان به ازای هر یکصد نفر زن(  بندی نسبت جنسي رتبه  

 

 
 

 

آق قالترکمنگالیکشعلی آبادکاللهگمیشانگنبدکاووسگرگانشهرستان

107/11102/52101/46101/38101/33100/38100/28100/23 نسبت جنسي نقاط روستایي

12345678رتبه استاني

کل استانمینودشتبندرگزرامیانمراوه تپهآزادشهرکردکوئشهرستان

100/21100/02100/0299/3599/1198/62 نسبت جنسي نقاط روستایي

91010121314رتبه استاني
101/67
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1395های استان در سال درصد كل جمعيت زنان شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

آق قالگالیکشبندرگزمینودشتعلی آبادآزادشهررامیانمراوه تپهشهرستان

50/0850/0350/0249/9849/9249/9049/8849/87 درصد كل جمعيت زنان

12345678رتبه استاني

کل استانکردکوئگمیشانگنبدکاووسگرگانترکمنکاللهشهرستان

49/8549/7049/7049/6849/5245/53 درصد كل جمعيت زنان

91010121314رتبه استاني

49/79
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1395های استان در سال درصد كل جمعيت زنان در نقاط شهری شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

گالیکشرامیانآزادشهرگنبدکاووسگرگانکاللهعلی آبادمراوه تپهشهرستان

 درصد  جمعيت زنان در نقاط 

شهری
51/1150/2150/2050/1550/1050/0449/8449/83

12345678رتبه استاني

کل استانکردکوئمینودشتگمیشانترکمنبندرگزآق قالشهرستان

 درصد  جمعيت زنان در نقاط 

شهری
49/7349/6749/5849/4249/2749/20

91011121314رتبه استاني

49/98



گلستان استان خانواده و زنان وضعیت اطلس                                                                             وضعیت جمعیت                            

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

8

1395های استان در سال درصد كل جمعيت زنان در نقاط روستایي شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

گالیکشترکمنآق قالکردکوئآزادشهررامیانبندرگزمینودشتشهرستان

 درصد  جمعيت زنان در نقاط 

روستایي
50/3550/2250/1649/9949/9549/9449/9349/91

12345678رتبه استاني

کل استانگرگانگنبدکاووسگمیشانکاللهعلی آبادمراوه تپهشهرستان

 درصد  جمعيت زنان در نقاط 

روستایي
49/9149/6749/6649/6449/3548/28

81011121314رتبه استاني

49/58
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1395 سال در استان هایشهرستان زنان جمعيت كل از( سال29-15) جوان زنان درصد بندیرتبه  

 

 

 

 

آق قالرامیانگنبدکاووسمینودشتگالیکشآزادشهرکاللهمراوه تپهشهرستان

27/8126/0425/7225/6825/5425/1025/0525/03 درصد زنان جوان 29-15 سال

12345678رتبه استاني

کل استانبندرگزکردکوئگمیشانترکمنعلی آبادگرگانشهرستان

24/8324/4623/8123/6022/9722/05 درصد زنان جوان 29-15 سال

91011121314رتبه استاني

24/93
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1395 سال در استان هایشهرستان شهری نقاط زنان جمعيت كل از( سال29-15) جوان زنان درصد بندیرتبه  

 

 

 

آق قالگرگانگنبدکاووسمینودشتکاللهگالیکشآزادشهرمراوه تپهشهرستان

27/9126/0025/9725/6325/5225/2425/1725/01 درصد زنان جوان نقاط شهری

12345678رتبه استاني

کل استانبندرگزگمیشانکردکوئرامیانترکمنعلی آبادشهرستان

24/4424/2724/2023/9423/5622/95 درصد زنان جوان نقاط شهری

91011121314رتبه استاني

24/98



وضعیت جمعیت                                     گلستان استان خانواده و زنان وضعیت اطلس                                           

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

11

1395 سال در استان هایشهرستان روستایي نقاط در زنان جمعيت كل از( سال29-15) جوان زنان درصد بندیرتبه  

 

 

 

گنبدکاووسآق قالآزادشهرگالیکشمینودشترامیانکاللهمراوه تپهشهرستان

27/8426/2725/6725/5625/5125/4525/0324/99 درصد زنان جوان نقاط روستایي

12345678رتبه استاني

کل استانبندرگزکردکوئترکمنگمیشانگرگانعلی آبادشهرستان

24/4723/7123/6522/8521/7520/76 درصد زنان جوان نقاط روستایي

91011121314رتبه استاني

24/86
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  1395های استان در سال از كل جمعيت زنان شهرستانسال  0-14زنان واقع در گروه سني  جمعيتبندی درصد رتبه

 

 

 

گالیکشگنبدکاووسرامیانترکمنکاللهگمیشانآق قالمراوه تپهشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 14-0  سال
33/0031/6930/6430/0828/8528/5328/4927/47

12345678رتبه استاني

کل استانبندرگزکردکوئگرگانآزادشهرمینودشتعلی آبادشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 14-0  سال
26/2325/9625/0521/8720/5519/60

91011121314رتبه استاني

26/40
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1395 سال در استان هایشهرستان زنان جمعيت كل از سال15-64 سني گروه در واقع زنان  جمعيت درصد بندیرتبه  

 

 

 

 

گنبدکاووسگالیکشعلی آبادمینودشتآزادشهربندرگزکردکوئگرگانشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 64-15  سال
72/5171/5471/2669/2668/6068/4967/6766/92

12345678رتبه استاني

کل استانگمیشانآق قالمراوه تپهترکمنکاللهرامیانشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 64-15  سال
66/7466/0165/7264/0463/8663/26

91011121314رتبه استاني

68/40
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1395 سال در استان هایشهرستان زنان جمعيت كل از باالتر و سال 65 سني گروه در واقع زنان  جمعيت درصد بندیرتبه  

 

 

 

گالیکشعلی آبادترکمنمینودشتگرگانگمیشانکردکوئبندرگزشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 65  سال و باالتر
9/147/916/105/625/455/445/284/86

12345678رتبه استاني

کل استانمراوه تپهکاللهآق قالگنبدکاووسآزادشهررامیانشهرستان

 درصد زنان واقع در گروه های 

سني 65  سال و باالتر
4/734/684/594/453/912/96

91011121314رتبه استاني

5/19
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1395 سال در استان هایشهرستان( خانوار در افراد تعداد) خانوار بُعد متوسط  بندیرتبه  

 

 

 

گالیکشرامیانکاللهگنبدکاووسآق قالگمیشانترکمنمراوه تپهشهرستان

3/763/753/723/693/593/563/373/37 بُعد خانوار

12345677رتبه استاني

کل استانکردکوئبندرگزگرگانعلی آبادمینودشتآزادشهرشهرستان

3/343/323/293/193/033/03 بُعد خانوار

91011121313رتبه استاني

3/40
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1395 سال در استان هایشهرستان شهری نقاط( خانوار در افراد تعداد) خانوار بُعد متوسط بندیرتبه  

 

 

 

رامیانمینودشتگنبدکاووسکاللهآق قالترکمنگمیشانمراوه تپهشهرستان

4/133/783/723/683/513/413/363/34 بُعد خانوار نقاط شهری

12345678رتبه استاني

کل استانبندرگزکردکوئگرگانعلی آبادآزادشهرگالیکششهرستان

3/343/323/203/163/073/03 بُعد خانوار نقاط شهری

81011121314رتبه استاني

3/30
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1395 سال در استان هایشهرستان روستایي نقاط( خانوار در افراد تعداد) خانوار بُعد متوسط بندیرتبه  

 

 

 

رامیانعلی آبادکاللهگمیشانمراوه تپهآق قالگنبدکاووسترکمنشهرستان

3/823/763/693/693/663/583/423/40 بُعد خانوار نقاط روستایي

12335678رتبه استاني

کل استانکردکوئبندرگزمینودشتگرگانآزادشهرگالیکششهرستان

3/403/373/303/293/012/98 بُعد خانوار نقاط روستایي

81011121314رتبه استاني

3/50
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1395 سال در استان هایشهرستان سرپرست زن خانوار تعداد  بندیرتبه  

 

 

 

کردکوئآق قالکاللهرامیانآزادشهرعلی آبادگنبدکاووسگرگانشهرستان

2024510661606438983620344532422884تعداد خانوار زن سرپرست

12345678رتبه استاني

کل استانگمیشانمراوه تپهترکمنبندرگزگالیکشمینودشتشهرستان

267726361989195016811561تعداد خانوار زن سرپرست

91011121314رتبه استاني

66553



وضعیت جمعیت                                     گلستان استان خانواده و زنان وضعیت اطلس                                           

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

19

 1395های استان در سال شهرستان درصد خانوار زن سرپرست بندیرتبه

 

 

 

مینودشتکردکوئبندرگزگرگانآزادشهرگالیکشرامیانعلی آبادشهرستان

14/2214/1714/1113/4913/4613/0612/2811/80درصد خانوار زن سرپرست

12345678رتبه استاني

کل استانگمیشانآق قالترکمنمراوه تپهکاللهگنبدکاووسشهرستان

10/9910/4610/399/159/038/47درصد خانوار زن سرپرست

91011121314رتبه استاني

12/11
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 1397های استان در سال شهرستاندختران  درصد تولد دختران از كل تولدبندی رتبه

 

 

 

مینودشتبندرگزترکمنگمیشانکاللهگالیکشرامیانمراوه تپهشهرستان

51/8550/1450/0049/8049/7449/6349/5449/50درصد تولد دختران از كل

12345678رتبه استاني

کل استانکردکویگرگانآزادشهرآق قالعلی آبادگنبدکاووسشهرستان

49/4949/0048/9847/7747/1746/42درصد تولد دختران از كل

91011121314رتبه استاني

49/01
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 1397های استان در سال درصد تولد دختران از كل تولد دختران در نقاط شهری شهرستانبندی رتبه

 

 

 

گنبدکاووسترکمنکاللهمینودشتگالیکشرامیانآق قالمراوه تپهشهرستان

درصد تولد دختران از كل در 

نقاط شهری
64/6051/6151/4750/9450/3249/8849/6949/34

12345678رتبه استاني

کل استانکردکویگرگانگمیشانبندرگزآزادشهرعلی آبادشهرستان

درصد تولد دختران از كل در 

نقاط شهری
49/0247/6847/6647/4246/6645/00

91011121314رتبه استاني

48/77
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 1397های استان در سال شهرستاندرصد تولد دختران از كل تولد دختران در نقاط روستایي بندی رتبه

 

 

 

کردکویرامیانگالیکشترکمنگنبدکاووسکاللهگمیشانبندرگزشهرستان

 درصد تولد دختران از كل 

در نقاط روستایي
52/7652/0649/7649/6649/5049/4049/2949/02

12345678رتبه استاني

کل استانآق قالآزادشهرمینودشتمراوه تپهعلی آبادگرگانشهرستان

 درصد تولد دختران از كل 

در نقاط روستایي
49/0048/9948/9748/9047/8947/83

91011121314رتبه استاني

49/26



 

 

 

 

 زناشویی وضعیت 
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  1397های استان در سال سال و باالتر شهرستان 10میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  بندیرتبه

 

 

 

علی آبادگاليكشگنبدکاووسآق قالترکمنکاللهآزادشهرمراوه تپهشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر 

هزار نفر جمعیت 10 سال و باالتر
14/4814/2813/5413/0412/5011/4511/0110/58

12345678رتبه استانی

استانبندرگزراميانگميشانمينودشتکردکویگرگانشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر 

هزار نفر جمعیت 10 سال و باالتر
8/518/498/468/435/785/38

91011121314رتبه استانی

10/31
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 1397های استان در سال سال و باالتر نقاط شهری شهرستان 10میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  بندیرتبه

 

 

 

ترکمنعلی آبادکردکویآق قالمراوه تپهمينودشتگاليكشآزادشهرشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار 

نفر جمعیت 10 سال و باالتر نقاط 

شهری

20/5820/3119/1218/4815/6813/8613/8613/33

12345678رتبه استانی

استانبندرگزراميانگرگانکاللهگنبدکاووسگميشانشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار 

نفر جمعیت 10 سال و باالتر نقاط 

شهری

11/7710/9210/189/708/935/55

91011121314رتبه استانی

11/96
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 1397های استان در سال شهرستان روستاییسال و باالتر نقاط  10میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  بندیرتبه

 

 

 

گاليكشآزادشهرعلی آبادآق قالگنبدکاووسترکمنمراوه تپهکاللهشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر

 نقاط روستایی

15/4514/0812/4211/9511/005/995/665/39

12345678رتبه استانی

کل استانمينودشتکردکویراميانگميشانگرگانبندرگزشهرستان

میزان ازدواج ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر

 نقاط روستایی

5/124/624/603/401/641/20

91011121314رتبه استانی

8/34
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 سال( در زمان  10تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب سن زوجه )کمتر از  بندیرتبه

 1397های استان در سال ازدواج در کل شهرستان

 

 

 

بندرگزآق قالمراوه تپهگنبدکاووسگاليكشکاللهعلی آبادآزادشهرشهرستان

تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب 

سن زوجه )کمتر از 10 سال(
22111100

11333377رتبه استانی

کل استانمينودشتگميشانگرگانکردکویراميانترکمنشهرستان

تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب 

سن زوجه )کمتر از 10 سال(
000000

777777رتبه استانی

8
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 سال( در زمان  10 -14تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب سن زوجه ) بندیرتبه

 1397های استان در سال ازدواج در کل شهرستان

 

 

 

 

راميانگاليكشکاللهآق قالعلی آبادآزادشهرگنبدکاووسگرگانشهرستان

تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب 

سن زوجه  )14- 10 سال(
16715011411184686253

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگميشانترکمنمينودشتمراوه تپهکردکویشهرستان

تعداد ازدواج های ثبت شده برحسب 

سن زوجه  )14- 10 سال(
35322926188

91011121314رتبه استانی

957
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  1393-95های استان طی سال های ساالنه تعداد ازدواج ثبت شده در شهرستاندرصد رشد  بندیرتبه

 

 

 

 

گرگانگنبدکاووسراميانعلی آبادآق قالگميشانکردکویمراوه تپهشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده
9/544/942/961/470/52-0/34-0/53-1/52

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگاليكشمينودشتکاللهآزادشهرترکمنشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده
-2/17-4/41-8/77-14/13-16/44-31/95

91011121314رتبه استانی

-2/74
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 1393-95های استان طی سال های درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهری شهرستان بندیرتبه

 

 

 

 

گميشانراميانعلی آبادمراوه تپهکردکویگنبدکاووسکاللهآق قالشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده در نقاط شهری
50/9228/1722/3519/9819/5915/768/245/99

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزمينودشتگاليكشترکمنآزادشهرگرگانشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده در نقاط شهری
5/694/484/27-0/75-13/28-27/25

91011121314رتبه استانی

11/24
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 1393-95های استان طی سال های شهرستاندرصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط روستایی  بندیرتبه

 

 

 

 

گرگانعلی آبادآزادشهرمينودشتترکمنراميانگميشانمراوه تپهشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده در نقاط روستایی
7/844/23-10/99-12/19-16/73--19/03-19/32-20/95

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگاليكشکردکویآق قالگنبدکاووسکاللهشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد ازدواج ثبت 

شده در نقاط روستایی
-23/08-23/40-31/83-32/40-32/78-40/84

91011121314رتبه استانی

-20/64
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  1397های استان در سال در کل ازدواج شهرستان مردان میانگین سن در اولین ازدواج  بندیرتبه

 

 

 

گميشانمينودشتترکمنعلی آبادگنبدکاووسبندرگزکردکویگرگانشهرستان

میانگین سن در اولین ازدواج  مردان در 

کل
27/7727/1726/8926/3326/0926/0125/8125/66

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهکاللهراميانآزادشهرآق قالگاليكششهرستان

میانگین سن در اولین ازدواج  مردان در 

کل
25/5325/4425/1925/1425/1024/76

91011121314رتبه استانی

26/14
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  1397های استان در سال در کل ازدواج شهرستان زنانمیانگین سن در اولین ازدواج  بندیرتبه

 

 

 

مراوه تپهعلی آبادگنبدکاووسترکمنمينودشتکردکویبندرگزگرگانشهرستان

میانگین سن در اولین ازدواج زنان در 

کل
23/7723/4822/7922/2222/1822/1121/6921/28

12345678رتبه استانی

کل استانراميانآق قالگاليكشآزادشهرکاللهگميشانشهرستان

میانگین سن در اولین ازدواج زنان در 

کل
21/2521/1820/9820/7520/6820/02

91011121314رتبه استانی

21/96
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  1395های استان در سال بندی درصد عمومیت ازدواج در میان زنان شهرستانرتبه

 اند(سالگی دست کم یکبار ازدواج کرده 50)نسبت زنانی که تا سن 

 

 

 

راميانگنبدکاووسآق قالآزادشهرگاليكشکاللهمينودشتمراوه تپهشهرستان

درصد عمومیت ازدواج در میان 

زنان
99/1098/4898/3198/1097/8997/3397/3396/86

12345668رتبه استانی

استانبندرگزکردکویگميشانعلی آبادگرگانترکمنشهرستان

درصد عمومیت ازدواج در میان 

زنان
96/6096/5496/4096/0695/8994/70

91011121314رتبه استانی

97/00
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  1395های استان در سال بندی درصد عمومیت ازدواج در میان مردان شهرستانرتبه

اند(  سالگی دست کم یکبار ازدواج کرده 50)نسبت زنانی که تا سن       

 

 

 

راميانگميشانگاليكشآزادشهرمراوه تپهمينودشتکاللهآق قالشهرستان

درصد عمومیت ازدواج در میان 

مردان
99/4499/4299/3599/2899/1799/1099/0298/88

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزعلی آبادگرگانگنبدکاووسترکمنکردکویشهرستان

درصد عمومیت ازدواج در میان 

مردان
98/6798/6098/4898/2297/8397/66

91011121314رتبه استانی

98/65
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  1395های استان در سال بندی درصد تجرد قطعی در میان زنان شهرستانرتبه

نکرده اند( سالگی هرگز ازدواج 50)نسبت زنانی که تا سن   

 

 

 

آق قالراميانترکمنگرگانعلی آبادگميشانکردکویبندرگزشهرستان

5/294/103/933/503/453/383/132/66درصد تجرد قطعی در میان زنان

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهمينودشتکاللهگاليكشآزادشهرگنبدکاووسشهرستان

2/662/101/811/681/510/84درصد تجرد قطعی در میان زنان

81011121314رتبه استانی

2/99
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  1395های استان در سال بندی درصد تجرد قطعی در میان مردان شهرستانرتبه

سالگی هرگز ازدواج نکرده اند( 50)نسبت زنانی که تا سن      

 

 

 

گميشانراميانعلی آبادکردکویترکمنگنبدکاووسگرگانبندرگزشهرستان

درصد تجرد قطعی در میان 

مردان
2/331/771/511/371/321/261/110/97

12345678رتبه استانی

کل استانآق قالکاللهمينودشتمراوه تپهآزادشهرگاليكششهرستان

درصد تجرد قطعی در میان 

مردان
0/860/820/710/640/570/55

91011121314رتبه استانی

1/34
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  1397های استان در سال سال و باالتر دارای همسر شهرستان 10طالق ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  بندیرتبه

 

 

 

راميانگنبدکاووسترکمنبندرگزآق قالگميشانمراوه تپهگاليكش 1شهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر
00/751/191/922/712/854/024/02

12345678رتبه استانی

کل استانکردکویآزادشهرگرگانمينودشتعلی آبادکاللهشهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر
4/034/084/595/295/348/19

91011121314رتبه استانی

4/07

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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 سال و باالتر دارای همسر 10میزان طالق ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  بندیرتبه

  1397های استان در سال نقاط شهری شهرستان 

 

 

 

علی آبادکاللهترکمنبندرگزآق قالمراوه تپهگميشانگاليكش1شهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر 

نقاط شهری

01/021/302/413/343/404/815/24

12345678رتبه استانی

کل استانکردکویمينودشتراميانآزادشهرگنبدکاووسگرگانشهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر 

نقاط شهری

6/556/568/258/9210/8112/71

91011121314رتبه استانی

6/13

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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 سال و باالتر دارای همسر  10میزان طالق ثبت شده در هر هزار نفر جمعیت  مقایسه

  1397های استان در سال نقاط روستایی شهرستان

 

 

 

آق قالآزادشهرگميشانگرگانمراوه تپهمينودشتراميانگاليكش1شهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر 

نقاط روستایی

00/320/420/671/341/381/461/70

12345678رتبه استانی

کل استانکاللهکردکویعلی آبادگنبدکاووسبندرگزترکمنشهرستان

میزان  طالق ثبت شده در هر هزار نفر 

جمعیت 10 سال و باالتر دارای همسر 

نقاط روستایی

1/711/781/922/442/463/59

91011121314رتبه استانی

1/64

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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  1393-95های استان طی سال های درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت شده در شهرستان بندیرتبه

 

 

 

مراوه تپهگاليكشراميانآزادشهرعلی آبادبندرگزآق قالگميشانشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده
-16/70-13/06-7/67-6/95-5/13000

12345666رتبه استانی

کل استانترکمنکردکویمينودشتگرگانکاللهگنبدکاووسشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده
1/392/408/829/2212/9322/47

91011121314رتبه استانی

3/38

 -در بین سال های 1393 تا 1395 آمار شهرستان های گالیکش، رامیان و مراوه تپه به ترتیب در  شهرستان های مینودشت، آزادشهر و کالله ثبت شده است.
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  1393-95های استان طی سال های شده در نقاط شهری شهرستاندرصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت  بندیرتبه

 

 

 

مينودشتعلی آبادآزادشهرمراوه تپهگاليكشراميانگميشانبندرگزشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده در نقاط شهری
-11/88-5/720000/963/675/08

12333678رتبه استانی

کل استانکاللهکردکویآق قالترکمنگرگانگنبدکاووسشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده در نقاط شهری
14/7216/1417/4723/6725/1293/22

91011121314رتبه استانی

12/66

 -در بین سال های 1393 تا 1395 آمار شهرستان های گالیکش، رامیان و مراوه تپه به ترتیب در  شهرستان های مینودشت، آزادشهر و کالله ثبت شده است.
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  1393-95های استان طی سال های درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت شده در نقاط روستایی شهرستان بندیرتبه

 

 

 

آزادشهرکاللهگرگانعلی آبادگنبدکاووسکردکویآق قالگميشانشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده در نقاط روستایی
-60/78-50-46/55-36/17-27/50-25/78-23/13-15/61

12345678رتبه استانی

کل استانمينودشتترکمنبندرگزمراوه تپهگاليكشراميانشهرستان

درصد رشد ساالنه تعداد طالق ثبت 

شده در نقاط روستایی
0005/2236/9364/75

999121314رتبه استانی

-24/37

 -در بین سال های 1393 تا 1395 آمار شهرستان های گالیکش، رامیان و مراوه تپه به ترتیب در  شهرستان های مینودشت، آزادشهر و کالله ثبت شده است.
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  1397حسب درصد( در سال  های استان )برشهرستان در طالق به تعداد ازدواج نسبت بندیرتبه

 

 

 

 

آزادشهرگنبدکاووسکاللهترکمنآق قالگميشانمراوه تپهگاليكش1شهرستان

00/030/090/100/140/200/230/24نسبت طالق به تعداد ازدواج

12345678رتبه استانی

کل استانکردکویراميانگرگانمينودشتبندرگزعلی آبادشهرستان

0/250/340/360/400/450/66نسبت طالق به تعداد ازدواج

91011121314رتبه استانی

0/26

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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1397های استان )بر حسب درصد( در سال شهرستان نقاط شهری در طالق به تعداد ازدواج نسبت بندیرتبه  

 

 

 

 

کاللهآزادشهرعلی آبادترکمنآق قالگميشانمراوه تپهگاليكش1شهرستان

نسبت طالق به تعداد ازدواج  در 

نقاط شهری
00/040/060/100/170/250/260/31

12345678رتبه استانی

کل استانراميانکردکویگرگانبندرگزگنبدکاووسمينودشتشهرستان

نسبت طالق به تعداد ازدواج  در 

نقاط شهری
0/370/380/400/430/620/64

91011121314رتبه استانی

0/33

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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 1397های استان )برحسب درصد( در سال شهرستان نقاط روستایی   در طالق به تعداد ازدواج نسبتبندی رتبه

 

 

 

آزادشهرکاللهگنبدکاووسآق قالترکمنراميانمراوه تپهگاليكش1شهرستان

نسبت طالق به تعداد ازدواج  در 

نقاط روستایی
00/030/060/090/100/110/150/17

12345678رتبه استانی

کل استانکردکویعلی آبادبندرگزمينودشتگميشانگرگانشهرستان

نسبت طالق به تعداد ازدواج  در 

نقاط روستایی
0/190/200/230/230/261/02

91011121314رتبه استانی

0/13

 1-آمار شهرستان گالیکش در شهرستان مینودشت  ثبت شده است.
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 ساله و باالتر زنان( 10)در جمعیت  1395های استان در سال دارای همسر شهرستان زناندرصد بندی رتبه

 

 

 

آزادشهرمينودشتکاللهترکمنبندرگزگميشانآق قالکردکوئشهرستان

68/7068/0167/4966/9866/0965/9065/8665/47درصد زنان دارای همسر

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگنبدکاووسگرگانراميانگاليكشعلی آبادشهرستان

65/4064/7964/4664/4664/2863/19درصد زنان دارای همسر

91011111314رتبه استانی

65/27
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 و باالتر زنان( ساله 10)در جمعیت  1395های استان در سال شهرستان بی همسر بر اثر فوت همسر درصد زنانبندی رتبه

 

 

 

گنبدکاووسگرگانمينودشتگميشانکاللهمراوه تپهترکمنآق قالشهرستان

درصد زنان بی همسر بر 

اثر فوت همسر
6/406/526/726/816/847/007/037/04

12345678رتبه استانی

کل استانگاليكشبندرگزعلی آبادراميانکردکوئآزادشهرشهرستان

درصد زنان بی همسر بر 

اثر فوت همسر
7/617/768/018/098/248/31

91011121314رتبه استانی

7/17
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 و باالتر زنان( ساله 10)در جمعیت  1395های استان در سال شهرستان بی همسر بر اثر طالق درصد زنانبندی رتبه

 

 

 

بندرگزگنبدکاووسمينودشتکاللهترکمنآق قالگميشانمراوه تپهشهرستان

درصد زنان بی همسر بر اثر 

طالق
0/430/730/851/061/161/341/641/96

12345678رتبه استانی

کل استانگرگانکردکوئعلی آبادگاليكشآزادشهرراميانشهرستان

درصد زنان بی همسر بر اثر 

طالق
1/982/042/112/142/172/90

91011121314رتبه استانی

1/91
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 و باالتر زنان( ساله 10)در جمعیت  1395های استان در سال شهرستان هرگز ازدواج نکرده درصد زنانبندی رتبه

 

 

 

راميانگميشانآزادشهرگاليكشآق قالعلی آبادبندرگزکردکوئشهرستان

درصد زنان هرگز ازدواج 

نکرده
21/3722/8224/3824/7324/7824/8724/9425/52

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگنبدکاووسترکمنکاللهمينودشتگرگانشهرستان

درصد زنان هرگز ازدواج 

نکرده
25/6025/7926/1226/3327/0429/65

91011121314رتبه استانی

25/64
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5931های استان  در سال ساله و باالتر شهرستان 6بندی ميزان باسوادی زنان جمعيت رتبه  

 

 

 

 

گالیکشعلی آبادآزادشهرکردکوئبندرگزترکمنگنبدکاووسگرگانشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال
87/3482/3981/7481/2480/7280/1179/8479/17

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهرامیانآق قالکاللهمینودشتگمیشانشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال
78/6277/8876/9976/9876/7173/60

91011121314رتبه استانی

81/60
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5931های استان  در سال شهرستانساله و باالتر در نقاط شهری  6بندی ميزان باسوادی زنان جمعيت رتبه  

 

 

 

ترکمنکردکوئگالیکشعلی آبادبندرگزمینودشتگنبدکاووسگرگانشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال در نقاط شهری
90/9988/1187/0885/4485/2985/1784/8483/93

12345678رتبه استانی

کل استانرامیانگمیشانمراوه تپهآق قالکاللهآزادشهرشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال در نقاط شهری
82/7382/6781/8581/4680/1980/02

91011121314رتبه استانی

87/05
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5931های استان  در سال ساله و باالتر در نقاط روستایی شهرستان 6بندی ميزان باسوادی زنان جمعيت رتبه  

 

 

 

 

گرگانبندرگزکردکوئگالیکشآزادشهرگمیشانترکمنگنبدکاووسشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال در نقاط روستایی
77/5577/0976/8376/5975/5875/5575/1775/09

12345678رتبه استانی

کل استانمینودشتعلی آبادمراوه تپهکاللهرامیانآق قالشهرستان

درصد باسوادی زنان در سنين 

باالی 6 سال در نقاط روستایی
74/6974/2573/7472/4672/2671/85

91011121314رتبه استانی

75/13
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5931 سال در  استان هایشهرستان باالتر و ساله 6 جمعيت مردان از زنان باسوادی ميزان تفاوت بندیرتبه  

 

 

 

 

 

آزادشهرگنبدکاووسگالیکشعلی آبادبندرگزکردکوئمینودشتگرگانشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر
5/357/717/828/479/309/429/489/73

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانآق قالمراوه تپهترکمنکاللهرامیانشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر
9/9811/5012/2112/6812/9113/84

91011121314رتبه استانی

9/40
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5931 سال در  استان هایشهرستان شهری نقاط در باالتر و ساله 6 جمعيت مردان از زنان باسوادی ميزان تفاوت بندیرتبه  

 

 

 

آزادشهرگنبدکاووسگالیکشبندرگزعلی آبادکردکوئمینودشتگرگانشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر در 

نقاط شهری

3/905/655/806/857/027/137/268/46

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانآق قالترکمنمراوه تپهکاللهرامیانشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر در 

نقاط شهری

9/279/779/8611/6712/0014/08

91011121314رتبه استانی

6/95
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5931 سال در  استان هایشهرستان روستایی نقاط در باالتر و ساله 6 جمعيت مردان از زنان باسوادی ميزان تفاوت بندیرتبه  

 

 

 

گنبدکاووسآزادشهرگالیکشگرگانبندرگزرامیانکردکوئمینودشتشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر در 

نقاط روستایی

8/8210/2810/4910/5010/7710/7811/4511/52

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانمراوه تپهآق قالترکمنعلی آبادکاللهشهرستان

تفاوت ميزان باسوادی زنان از 

مردان جمعيت 6 ساله و باالتر در 

نقاط روستایی

12/5312/8113/3113/3313/3413/54

91011121314رتبه استانی

11/87
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(سوادآموزی/ابتدایی پایان/ابتدایی) سواد سطح در باسواد زنان بندی درصدرتبه  

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان هایشهرستان   

 

 

 

 

 

علی آبادگالیکشگنبدکاووسرامیانگمیشانکاللهآق قالمراوه تپهشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )ابتدایی/پایان ابتدایی/سوادآموزی(
65/0552/0650/2747/2144/7342/6740/7238/98

12345678رتبه استانی

کل استانگرگانبندرگزکردکوئمینودشتآزادشهرترکمنشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )ابتدایی/پایان ابتدایی/سوادآموزی(
38/1637/6835/6527/9527/7626/34

91011121314رتبه استانی

37/95
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( 5 متوسطه/راهنمایی پایان/ راهنمایی/اول سيکل)سواد سطح در باسواد زنان درصد بندیرتبه  

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان هایشهرستان  

 

 

 

 

کردکوئرامیانبندرگزگالیکشکاللهترکمنآق قالگمیشانشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )سيکل اول/راهنمایی/ پایان 

راهنمایی/متوسطه 1(

24/0622/0521/8720/1319/7419/1419/1018/41

12345678رتبه استانی

کل استانگرگانمراوه تپهگنبدکاووسمینودشتعلی آبادآزادشهرشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )سيکل اول/راهنمایی/ پایان 

راهنمایی/متوسطه 1(

18/3218/3117/5717/4516/2615/47

91011121314رتبه استانی

18/06
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( دیپلم مدرک فاقد/ 2 متوسطه/ متوسطه/دوم سيکل)سواد سطح در باسواد زنان درصد بندیرتبه  

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان هایشهرستان  

 

 

 

علی آبادگنبدکاووسرامیانبندرگزآزادشهرگالیکشمینودشتکردکوئشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح سواد 

)سيکل دوم/متوسطه /متوسطه 2/ فاقد مدرک 

دیپلم(

11/039/719/279/209/178/938/127/93

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهآق قالگمیشانترکمنگرگانکاللهشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح سواد 

)سيکل دوم/متوسطه /متوسطه 2/ فاقد مدرک 

دیپلم(

7/837/687/376/736/675/99

91011121314رتبه استانی

8/06



 زنان و خانواده استان گلستان  تیاطلس وضع                                                                 آموزش  تیوضع                  

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

64 

هایشهرستان( دانشگاهی پيش و دیپلم)سواد سطح در باسواد زنان درصد بندیرتبه  

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان   

 

 

 

گالیکشترکمنعلی آبادآزادشهرمینودشتگرگانکردکوئبندرگزشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )دیپلم و پيش دانشگاهی(
25/5925/5622/9919/6318/6718/4217/8017/17

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهآق قالکاللهگمیشانرامیانگنبدکاووسشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )دیپلم و پيش دانشگاهی(
15/8715/1614/3812/3611/976/76

91011121314رتبه استانی

18/32
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  هایشهرستان( عالی تحصيالت)سواد سطح در باسواد زنان درصد بندیرتبه

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان  

 

 

 

 

ترکمنگنبدکاووسعلی آبادآزادشهرکردکوئمینودشتبندرگزگرگانشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )تحصيالت عالی(
27/1718/1117/0116/7015/8715/7515/6114/48

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهآق قالگمیشانکاللهرامیانگالیکششهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح 

سواد )تحصيالت عالی(
12/6311/678/937/436/945/59

91011121314رتبه استانی

17/25
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( نشده اظهار و نامشخص تحصيلی دوره - تحصيلی های دوره سایر)سواد سطح در باسواد زنان بندی درصدرتبه  

(باالتر و سال 6 زنان جمعيت در) 5931 سال در  استان هایشهرستان   

 

 

 

 

کردکوئمراوه تپهگرگانرامیانمینودشتگالیکشکاللهعلی آبادشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح سواد 

)سایر دوره های تحصيلی - دوره تحصيلی 

نامشخص و اظهار نشده (

0/610/480/480/420/400/350/350/34

12245668رتبه استانی

کل استانگمیشانبندرگزگنبدکاووسآزادشهرترکمنآق قالشهرستان

 درصد زنان باسواد  6 ساله و باالتر در سطح سواد 

)سایر دوره های تحصيلی - دوره تحصيلی 

نامشخص و اظهار نشده (

0/320/320/270/270/230/20

9911111314رتبه استانی

0/35
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5931 سال در استان هایشهرستان بزرگساالن سوادآموزی و ایتدایی مقطع در دختران تحصيلی پوشش ميزان بندیرتبه  

( سال 6-52 سنی گروه در واقع دختران جمعيت تعداد به بزرگساالن آموزی سواد و ابتدایی مقطع در دختر آموزان دانش تعداد نسبت ) 

 

 

 

گرگانگنبدکاووسازاد شهرگالیکشرامیاناق قالگمیشانترکمنشهرستان

ميزان پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

ایتدایی و سوادآموزی  بزرگساالن
89/5089/3088/5388/3788/0687/8287/3687/19

12345678رتبه استانی

کل استانعلی ابادکردکویبندرگزمراوه تپهمینودشتکاللهشهرستان

ميزان پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

ایتدایی و سوادآموزی  بزرگساالن
87/1186/4985/8685/7885/7385/45

91011121314رتبه استانی

87/35
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1593های استان در سال ن شهرستانبزرگساال  تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از پسران در مقطع ابتدایی و سوادآموزی بندیرتبه  

 

 

 

 

رامیانکردکویگنبدکاووسمینودشتکاللهعلی ابادمراوه تپهبندرگزشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع ایتدایی و سوادآموزی  

بزرگساالن

2/892/451/971/881/661/311/230/95

12345678رتبه استانی

کل استانترکمنگمیشانگرگانگالیکشازاد شهراق قالشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع ایتدایی و سوادآموزی  

بزرگساالن

0/840/670/550/44-0/15-0/92

91011121314رتبه استانی

1/02
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5931 سال در استان هایشهرستان اول متوسطه/راهنمایی مقطع در دختران تحصيلی پوشش ميزان بندیرتبه  

( سال 59-51 سنی گروه در واقع دختران جمعيت تعداد به اول متوسطه/راهنمایی مقطع در دختر آموزان دانش تعداد نسبت ) 

 

 

 

ازاد شهراق قالبندرگزگمیشانگرگانترکمنکردکویمینودشتشهرستان

ميزان پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

راهنمایی/متوسطه اول
95/2691/5391/4791/1390/8289/8987/8487/09

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهرامیانکاللهعلی ابادگالیکشگنبدکاووسشهرستان

ميزان پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

راهنمایی/متوسطه اول
87/0886/2581/1381/0778/9773/20

91011121314رتبه استانی

87/25
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5931های استان در سال تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از پسران در مقطع راهنمایی/متوسطه اول شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

علی ابادگمیشانکاللهازاد شهرگالیکشاق قالرامیانمراوه تپهشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع راهنمایی/متوسطه اول
18/1813/1412/0210/6610/6610/389/857/15

12345678رتبه استانی

کل استانمینودشتبندرگزگرگانکردکویگنبدکاووسترکمنشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع راهنمایی/متوسطه اول
6/784/083/441/010/95-2/16

91011121314رتبه استانی

6/03
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 5931های استان در سال ی شهرستانپوشش تحصيلی دختران در مقطع متوسطه دوم و پيش دانشگاهميزان بندی رتبه

سال( 56-51)نسبت تعداد دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم و پيش دانشگاهی به تعداد جمعيت دختران واقع در گروه سنی   

 

 

 

 

ترکمنازاد شهرعلی ابادمینودشتگالیکشبندرگزکردکویگرگانشهرستان

ميزان  پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

متوسطه دوم و پيش دانشگاهی
114/6399/6199/2386/8686/4382/6978/7676/90

12345678رتبه استانی

کل استاناق قالمراوه تپهگمیشانرامیانکاللهگنبدکاووسشهرستان

ميزان  پوشش تحصيلی دختران در مقطع 

متوسطه دوم و پيش دانشگاهی
74/3860/8360/0056/2453/0946/61

91011121314رتبه استانی

82/64
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5931های استان در سال تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از پسران در مقطع متوسطه دوم و پيش دانشگاهی شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

 

گنبدکاووسگالیکشاق قالازاد شهرترکمنمراوه تپهکاللهگمیشانشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع متوسطه دوم و پيش 

دانشگاهی

32/9724/1821/7919/0919/0718/2416/0815/39

12345678رتبه استانی

کل استانگرگانکردکویرامیانمینودشتعلی ابادبندرگزشهرستان

تفاوت ميزان پوشش تحصيلی دختران از 

پسران در مقطع متوسطه دوم و پيش 

دانشگاهی

12/0311/348/476/091/540/86

91011121314رتبه استانی

12/17
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  5931های استان  در سال شهرستاندرصد دانشجویان زن  بندیرتبه

 

 

 

 

آزادشهرگرگانگنبدکاووسترکمنرامیانگالیکشکاللهمراوه تپهشهرستان

66/9263/0459/0855/4151/1350/0749/9748/39درصد دانشجویان زن

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانآق قالمینودشتکردکوئعلی آبادبندرگزشهرستان

41/7536/6725/7722/9619/160/00درصد دانشجویان زن

91011121314رتبه استانی

47/51
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5931های استان گلستان در سال شهرستان یدرصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی کاردان بندیرتبه  

 

 

 

کردکویبندرگزعلی آبادآق قالگرگانآزادشهرگنبدکاووسمینودشتشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

کاردانی  از کل دانشجویان زن
36/8820/5218/3514/9512/099/077/194/22

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهرامیانترکمنشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

کاردانی  از کل دانشجویان زن
000000

999999رتبه استانی

14/88
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  5931های استان گلستان در سال درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی کارشناسی شهرستان  بندیرتبه

 

 

 

گنبدکاووسآق قالکردکویترکمنمراوه تپهگالیکشکاللهرامیانشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

کارشناسی از کل دانشجویان زن
10010010010097/8995/7885/7169/38

11115678رتبه استانی

کل استانگمیشانبندرگزآزادشهرگرگانمینودشتعلی آبادشهرستان

درصد زنان دانشجویان مقطع تحصيلی 

کارشناسی از کل دانشجویان زن
65/5263/1361/4559/4854/360

91011121314رتبه استانی

65/26
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5931های استان گلستان در سال ای شهرستاندرصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه بندیرتبه  

 

 

 

رامیانترکمنآق قالگنبدکاووسآزادشهرگرگانعلی آبادبندرگزشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای   از کل 

دانشجویان زن

38/4419/5419/0018/959/832/202/110/00

12345678رتبه استانی

کل استانمینودشتمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکویشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای   از کل 

دانشجویان زن

000000

888888رتبه استانی

16/55
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5931های استان گلستان در سال درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی دکترای تخصصی وفوق دکترا شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

رامیانترکمنبندرگزآق قالگنبدکاووسآزادشهرگرگانعلی آبادشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

دکترای تخصصی وفوق دکترا از کل 

دانشجویان زن

5/874/593/230/260000

12345555رتبه استانی

کل استانمینودشتمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکویشهرستان

درصد زنان دانشجو در مقطع تحصيلی 

دکترای تخصصی وفوق دکترا از کل 

دانشجویان زن

000000

555555رتبه استانی

3/3
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5931های استان گلستان در سال درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی کاردانی شهرستانبندی رتبه  

 

 

 

بندرگزگرگانکردکویعلی آبادآزادشهرمینودشتگنبدکاووسآق قالشهرستان

درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

کاردانی از کل زنان دانش آموخته دانشگاهی
38/4619/3418/1810/489/208/006/795/73

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهرامیانترکمنشهرستان

درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

کاردانی از کل زنان دانش آموخته دانشگاهی
2/5300000

91010101010رتبه استانی

10/1
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  5931های استان گلستان در سال درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی کارشناسی شهرستان بندیرتبه

 

 

 

 

 

گرگانمینودشتکردکویترکمنمراوه تپهگالیکشکاللهرامیانشهرستان

درصد زنان  دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

کارشناسی از کل زنان دانش آموخته دانشگاهی
10010010010093/6792/0075/7671/06

11115678رتبه استانی

کل استانگمیشانعلی آبادبندرگزآزادشهرآق قالگنبدکاووسشهرستان

درصد زنان  دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

کارشناسی از کل زنان دانش آموخته دانشگاهی
68/1361/5453/0243/2338/440

91011121314رتبه استانی

66/1
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5931های استان گلستان در سال ای شهرستاندرصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه بندیرتبه  

 

 

 

آق قالترکمنمینودشتگنبدکاووسگرگانآزادشهربندرگزعلی آبادشهرستان

درصد زنان دانش آموخته  در مقطع تحصيلی 

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای از کل زنان 

دانش آموخته دانشگاهی

52/3651/0436/4920/2012/446/063/800

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکویرامیانشهرستان

درصد زنان دانش آموخته  در مقطع تحصيلی 

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای از کل زنان 

دانش آموخته دانشگاهی

000000

888888رتبه استانی

22/8



                                                               آموزش  تیوضع                                                                   زنان و خانواده استان گلستان     تیاطلس وضع

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

81 

5931های استان در سال درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی دکترای تخصصی وفوق دکترا شهرستان بندیرتبه  

 

 

 

 

علی آبادرامیانترکمنبندرگزآق قالآزادشهرگنبدکاووسگرگانشهرستان

درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

دکترای تخصصی وفوق دکترا  از کل زنان دانش 

آموخته دانشگاهی

1/960/09000000

12333333رتبه استانی

کل استانمینودشتمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکویشهرستان

درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

دکترای تخصصی وفوق دکترا  از کل زنان دانش 

آموخته دانشگاهی

000000

333333رتبه استانی

1
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  5931های استان در سال تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالی شهرستان  بندیرتبه

 

 

 

کردکوئترکمنبندرگزگنبدکاووسمینودشتآزادشهرعلی آبادگرگانشهرستان

239353131161222تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن

12335677رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگالیکشکاللهرامیانگمیشانآق قالشهرستان

110000تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن

9911111111رتبه استانی

370
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  5931های استان در سال تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالی )با رتبه علمی استاد( شهرستان  بندیرتبه

 

 

 

آق قالگمیشانگنبدکاووسبندرگزآزادشهرعلی آبادمینودشتگرگانشهرستان

تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن )با رتبه 

علمی استاد(
1702719138710

12345678رتبه استانی

استانمراوه تپهگالیکشکاللهکردکویرامیانترکمنشهرستان

تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن )با رتبه 

علمی استاد(
000000

888888رتبه استانی

245
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5931استان در سال  یها( شهرستاناريدانش یتعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالی )با رتبه علم  بندیرتبه  

 

 

 

رامیانترکمنبندرگزآق قالگنبدکاووسعلی آبادآزادشهرگرگانشهرستان

تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن )با رتبه 

علمی دانشيار(
245210000

12345555رتبه استانی

کل استانمینودشتمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکوئشهرستان

تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن )با رتبه 

علمی دانشيار(
000000

555555رتبه استانی

32
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  5931های استان در سال تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالی )با رتبه علمی مربی( شهرستان  بندیرتبه

 

 

 

کردکوئترکمنمینودشتبندرگزگنبدکاووسآزادشهرعلی آبادگرگانشهرستان

تعداد اعضای هيأت علمی تمام وقت زن )با رتبه 

علمی مربی(
44121184422

12345577رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهرامیانآق قالشهرستان

درصد زنان دانش آموخته در مقطع تحصيلی 

دکترای تخصصی وفوق دکترا
100000

91010101010رتبه استانی

88
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5931های استان در سال ساله و باالتر در شهرستان 6ميزان دانشجویان زن در هر هزار نفر زن باسواد بندی رتبه  

 

 

 

گالیکشکردکوئترکمنعلی آبادگنبدکاووسبندرگزآزادشهرگرگانشهرستان

ميزان دانشجویان زن در هر هزار نفر زن 

باسواد 6 ساله و باالتر
77/746/540/138/334/313/912/511/7

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانآق قالرامیانمینودشتکاللهمراوه تپهشهرستان

ميزان دانشجویان زن در هر هزار نفر زن 

باسواد 6 ساله و باالتر
6/805/524/783/411/620

91011121314رتبه استانی

36/14
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 5931های استان در سال ساله و باالتر در شهرستان 6هر هزار نفر زن باسواد ميزان دانش آموختگان زن در بندی رتبه

 

 

 

مینودشتگنبدکاووسترکمنکردکوئمراوه تپهبندرگزکاللهآزادشهرشهرستان

ميزان دانش آموختگان زن در هر هزار نفر 

زن باسواد 6 ساله و باالتر
11/6311/549/077/446/832/322/311/20

12345678رتبه استانی

کل استانرامیانگرگانآق قالعلی آبادگالیکشگمیشانشهرستان

ميزان دانش آموختگان زن در هر هزار نفر 

زن باسواد 6 ساله و باالتر
0/990/770/610/590/230

91011121314رتبه استانی

6/16



 



 

 

 

 

 

 یاقتصاد وضعیت 
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 ساله و باالتر( 51)در جمعيت زنان  5931های استان در سال نرخ اشتغال در جمعيت زنان شهرستان  بندیرتبه

 (511بيکار( ضرب در )نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و 

 

 

 
 

ترکمنمینودشتگالیکشکردکوئکاللهآق قالرامیانمراوه تپهشهرستان

87/2186/4083/8683/1582/8382/5882/2780/09نرخ اشتغال زنان

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگنبدکاووسگرگانعلی آبادشهرستان

78/5677/9977/1472/8872/7970/76نرخ اشتغال زنان

91011121314رتبه استانی

75/10
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 ساله و باالتر(  51)در جمعيت زنان  5931های استان در سال نرخ اشتغال در جمعيت زنان در نقاط شهری شهرستان بندیرتبه

 ( 511)نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در 

 

 

 

مراوه تپهمینودشتعلی آبادرامیانترکمنآق قالکردکوئگالیکششهرستان

81/2980/1079/5979/3478/2977/8377/6277/45نرخ اشتغال زنان در نقاط شهری

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزآزادشهرگمیشانگنبدکاووسکاللهگرگانشهرستان

77/4376/3074/2571/5570/4169/77نرخ اشتغال زنان در نقاط شهری

91011121314رتبه استانی

75/60
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 ساله و باالتر( 51)در جمعيت زنان  5931های استان در سال نرخ اشتغال در جمعيت زنان در نقاط روستایی شهرستان بندیرتبه

 ( 511)نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در  

 

 

 

ترکمنگالیکشمینودشتآق قالکردکوئکاللهمراوه تپهرامیانشهرستان

نرخ اشتغال زنان در نقاط 

روستایی
91/3887/7886/8686/2986/0685/9383/5682/52

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرعلی آبادگنبدکاووسگرگانشهرستان

نرخ اشتغال زنان در نقاط 

روستایی
80/9479/6979/5076/6174/2472/41

91011121314رتبه استانی

74/58
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 5931های استان در سال شهرستانسال(  51-93نرخ اشتغال در جمعيت زنان جوان )بندی رتبه

(511)نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در   

 

 

 

کردکوئعلی آبادکاللهمینودشتگالیکشآق قالرامیانمراوه تپهشهرستان

نرخ اشتغال در جمعيت زنان 

جوان )29-15 سال(
70/6569/6568/6564/9764/8063/8862/1460/56

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگرگانگنبدکاووسترکمنشهرستان

نرخ اشتغال در جمعيت زنان 

جوان )29-15 سال(
57/5056/4756/3951/5845/2342/96

91011121314رتبه استانی

59/10
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5931های استان در سال در نقاط شهری شهرستان سال(  51-93نرخ اشتغال در جمعيت زنان جوان ) بندیرتبه   

( 511)نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

کاللهگرگانترکمنمینودشتکردکوئآق قالعلی آبادگالیکششهرستان

نرخ اشتغال زنان جوان )29-15 سال(   در 

نقاط شهری
64/3159/2758/6258/2757/6757/0955/2454/85

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانبندرگزآزادشهرمراوه تپهگنبدکاووسرامیانشهرستان

نرخ اشتغال زنان جوان )29-15 سال(   در 

نقاط شهری
53/7253/1352/9747/9843/4943/29

91011121314رتبه استانی

54/65
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5931های استان در سال در نقاط روستایی شهرستان سال(   51-93نرخ اشتغال در جمعيت زنان جوان ) بندیرتبه   

( 511)نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

کردکوئعلی آبادگالیکشمینودشتکاللهمراوه تپهآق قالرامیانشهرستان

نرخ اشتغال زنان جوان )29-15 سال(   در 

نقاط روستایی
79/6272/8771/3769/5669/1065/4865/4464/21

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگنبدکاووسترکمنگرگانشهرستان

نرخ اشتغال زنان جوان )29-15 سال(   در 

نقاط روستایی
61/9459/1259/0957/5947/5241/89

91011121314رتبه استانی

64/81
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  5931استان در سال  هاینرخ مشاركت اقتصادی زنان شهرستانبندی رتبه

( 511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51) نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(    

 

 

 

گالیکشگمیشانکاللهرامیانگنبدکاووسعلی آبادگرگانمراوه تپهشهرستان

23/0815/3914/3314/0013/8113/4413/2513/04نرخ مشاركت اقتصادی زنان

12345678رتبه استانی

کل استانآق قالبندرگزآزادشهرمینودشتکردکوئترکمنشهرستان

12/7312/2412/0511/5310/9010/40نرخ مشاركت اقتصادی زنان

91011121314رتبه استانی

14/60
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 5931های استان در سال شهرستان ینرخ مشاركت اقتصادی زنان در نقاط شهربندی رتبه

511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(  ) ) 

 

 

 

مینودشتگمیشانعلی آبادترکمنگنبدکاووسگالیکشگرگانمراوه تپهشهرستان

18/1316/7214/8914/7314/2413/8113/4313/36نرخ مشاركت اقتصادی زنان در نقاط شهری

12345678رتبه استانی

کل استانآق قالبندرگزآزادشهررامیانکردکوئکاللهشهرستان

12/9612/2412/2212/0111/4611/05نرخ مشاركت اقتصادی زنان در نقاط شهری

91011121314رتبه استانی

15/70
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  5931استان در سال  هاینرخ مشاركت اقتصادی زنان در نقاط روستایی شهرستانبندی رتبه

( 511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51) نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(    

 

 

 

گالیکشکردکوئگمیشانگنبدکاووسکاللهرامیانعلی آبادمراوه تپهشهرستان

 نرخ مشاركت اقتصادی زنان نقاط

 روستایی
22/9915/0515/0113/7113/2213/0412/2311/92

12345678رتبه استانی

کل استانترکمنبندرگزآق قالگرگانآزادشهرمینودشتشهرستان

 نرخ مشاركت اقتصادی زنان نقاط

 روستایی
11/1910/8810/8510/0910/089/49

91011121314رتبه استانی

13/30
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5931های استان در سال شهرستانسال(  51-93مشاركت اقتصادی زنان جوان )  

511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(  ) ) 

 

 

 

گالیکشکاللهگمیشانگنبدکاووسبندرگزعلی آبادگرگانمراوه تپهشهرستان

نرخ مشاركت اقتصادی زنان 

جوان )29-15 سال(
18/2215/1514/3913/1513/0112/6512/4112/30

12345678رتبه استانی

کل استانآق قالمینودشترامیانکردکوئآزادشهرترکمنشهرستان

نرخ مشاركت اقتصادی زنان 

جوان )29-15 سال(
12/2712/1312/1311/9511/3910/40

91010121314رتبه استانی

13/37



                                                              یاقتصاد  تیوضع                                                                   زنان و خانواده استان گلستان     تیاطلس وضع

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

101 

  5931استان در سال  هایسال( در نقاط شهری شهرستان 51-93نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان )بندی رتبه

( 511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51) نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(    

 

 

 

کاللهآزادشهرترکمنبندرگزگنبدکاووسگالیکشگرگانمراوه تپهشهرستان

 نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان

)29-15 سال( در نقاط شهری
16/3016/0714/5314/4414/2013/9913/5413/50

12345678رتبه استانی

کل استانآق قالرامیانمینودشتکردکوئگمیشانعلی آبادشهرستان

نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان 

)29-15 سال( در نقاط شهری
13/4113/0212/8012/7411/369/73

91011121314رتبه استانی

14/40
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  5931استان در سال  هایسال( در نقاط روستایی شهرستان 51-93نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان )

( 511ساله و بيشتر ضرب در  51ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار،  51) نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(    

 

 

 

بندرگزگنبدکاووسکاللهگرگانگمیشانرامیانعلی آبادمراوه تپهشهرستان

نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان

  )29-15 سال( در نقاط روستایی
17/5515/7012/3612/2311/9111/7911/6811/36

12345678رتبه استانی

کل استانترکمنآزادشهرمینودشتآق قالگالیکشکردکوئشهرستان

نرخ مشاركت اقتصادی زنان جوان

  )29-15 سال( در نقاط روستایی
11/1411/0910/7010/5210/258/49

91011121314رتبه استانی

12/07
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 5931استان در سال  هایشهرستان ساله و باالتر 51نرخ بيکاری در جمعيت زنان بندی رتبه

(511) نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در   

 

 

 

 

ترکمنمینودشتگالیکشکردکوئکاللهآق قالرامیانمراوه تپهشهرستان

12/7913/6016/1416/8517/1717/4217/7319/91نرخ بيکاری در جمعيت زنان

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگنبدکاووسگرگانعلی آبادشهرستان

21/4422/0122/8627/1227/2129/24نرخ بيکاری در جمعيت زنان

91011121314رتبه استانی

24/90
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  5931استان در سال  هایدر نقاط شهری شهرستان  ساله و باالتر 51نرخ بيکاری در جمعيت زنان بندی رتبه

( 511) نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

مراوه تپهمینودشتعلی آبادرامیانترکمنآق قالکردکوئگالیکششهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان 

 در نقاط شهری
18/7119/9020/4120/6621/7122/1722/3822/55

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزآزادشهرگمیشانگنبدکاووسکاللهگرگانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان 

 در نقاط شهری
22/5723/7025/7528/4529/5930/23

91011121314رتبه استانی

24/40
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  5931سال استان در  هایدر نقاط روستایی شهرستان  ساله و باالتر 51نرخ بيکاری در جمعيت زنان بندی رتبه

( 511) نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

ترکمنگالیکشمینودشتآق قالکردکوئکاللهمراوه تپهرامیانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان 

 در نقاط روستایی
8/6212/2213/1413/7113/9414/0716/4417/48

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرعلی آبادگنبدکاووسگرگانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان 

 در نقاط روستایی
19/0620/3120/5023/3925/7627/59

91011121314رتبه استانی

25/42
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  5931استان در سال  هایشهرستانسال(  51-93) نرخ بيکاری در جمعيت زنان جوانبندی رتبه

( 511) نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

 

کردکوئعلی آبادکاللهمینودشتگالیکشآق قالرامیانمراوه تپهشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(
29/3530/3531/3535/0335/2036/1237/8639/44

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگرگانگنبدکاووسترکمنشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(
42/5043/5343/6148/4254/7757/04

91011121314رتبه استانی

40/90
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  5931استان در سال  هایسال( در نقاط شهری شهرستان 51-93جمعيت زنان جوان )نرخ بيکاری در بندی رتبه

( 511) نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در    

 

 

 

 

کاللهگرگانترکمنمینودشتکردکوئآق قالعلی آبادگالیکششهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(  در نقاط شهری
35/6940/7341/3841/7342/3342/9144/7645/15

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانبندرگزآزادشهرمراوه تپهگنبدکاووسرامیانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(  در نقاط شهری
46/2846/8747/0352/0256/5156/71

91011121314رتبه استانی

45/35
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  5931استان در سال  هایسال( در نقاط روستایی شهرستان 51-93نرخ بيکاری در جمعيت زنان جوان )بندی رتبه

( 511کار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرب در ) نسبت جمعيت بي   

 

 

 

کردکوئعلی آبادگالیکشمینودشتکاللهمراوه تپهآق قالرامیانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(  در نقاط روستایی
20/3827/1328/6330/4430/9034/5234/5635/79

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزگمیشانآزادشهرگنبدکاووسترکمنگرگانشهرستان

نرخ بيکاری جمعيت زنان  جوان  

)29-15 سال(  در نقاط روستایی
38/0640/8840/9142/4152/4858/11

91011121314رتبه استانی

35/19
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درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت )ابتدایی/پایان ابتدایی/سوادآموزی( بندیرتبه  

  5931های استان در سال  از جمعيت كل زنان بيکار شهرستان 

 

 

 

رامیانبندرگزگالیکشمینودشتآزادشهرکردکوئترکمنگرگانشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای 

تحصيالت )ابتدایی/پایان 

ابتدایی/سوادآموزی(

4/004/165/028/068/199/9110/2110/22

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهکاللهگمیشانآق قالگنبدکاووسعلی آبادشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای 

تحصيالت )ابتدایی/پایان 

ابتدایی/سوادآموزی(

14/6416/6218/8220/1720/6841/79

91011121314رتبه استانی

11/50
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 (5درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت )سيکل اول/راهنمایی/ پایان راهنمایی/متوسطه   بندیرتبه

  5931های استان در سال از جمعيت كل زنان بيکار شهرستان 

 

 

 

گنبدکاووسآزادشهررامیانبندرگزترکمنمینودشتکردکوئگرگانشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)سيکل اول/راهنمایی/ پایان 

راهنمایی/متوسطه 1(

4/775/027/897/938/008/208/469/82

12345678رتبه استانی

کل استانگمیشانآق قالکاللهعلی آبادگالیکشمراوه تپهشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)سيکل اول/راهنمایی/ پایان 

راهنمایی/متوسطه 1(

10/7011/6511/9612/1712/5919/22

91011121314رتبه استانی

8/71
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/ فاقد مدرک دیپلم(9درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت )سيکل دوم/متوسطه /متوسطه   بندیرتبه  

  5931های استان در سال از جمعيت كل زنان بيکار شهرستان 

 

 

 

 

رامیانعلی آبادآق قالبندرگزگمیشانمراوه تپهگرگانترکمنشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)سيکل دوم/متوسطه /متوسطه 2/ فاقد 

مدرک دیپلم(

3/533/673/814/334/424/714/784/95

12345678رتبه استانی

کل استانآزادشهرگالیکشکاللهمینودشتگنبدکاووسکردکوئشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)سيکل دوم/متوسطه /متوسطه 2/ فاقد 

مدرک دیپلم(

5/025/205/316/096/267/97

91011121314رتبه استانی

4/68
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( یدانشگاه شيو پ پلمیتحصيالت )د یدرصد زنان بيکار باسواد دارا  بندیرتبه  

5931استان در سال  یهاشهرستان کاريكل زنان ب تياز جمع  

 

 

 

بندرگزگنبدکاووسترکمنگالیکشگرگانآق قالکاللهمراوه تپهشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای 

تحصيالت )دیپلم و پيش دانشگاهی(
11/0016/2317/4617/5618/0918/2618/7419/19

12345678رتبه استانی

کل استانآزادشهرکردکوئعلی آبادمینودشتگمیشانرامیانشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای 

تحصيالت )دیپلم و پيش دانشگاهی(
21/9822/1822/4622/6726/5329/78

91011121314رتبه استانی

19/69
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( یعال التيتحصيالت )تحص یدرصد زنان بيکار باسواد دارا  بندیرتبه  

5931استان در سال  یهاشهرستان کاريكل زنان ب تياز جمع  

 

 

 

گالیکشآزادشهربندرگزعلی آبادآق قالکاللهگمیشانمراوه تپهشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)تحصيالت عالی(
18/7729/4637/0037/2437/2440/4041/9943/65

12344678رتبه استانی

کل استانگرگانترکمنکردکوئمینودشترامیانگنبدکاووسشهرستان

 درصد زنان بيکار باسواد دارای تحصيالت 

)تحصيالت عالی(
45/0447/3752/0555/8962/2268/78

91011121314رتبه استانی

50/64
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 5931استان در سال  هایدرصد زنان بيکار بی سواد شهرستان بندیرتبه

 

 

 

رامیانگمیشانگنبدکاووسمینودشتترکمنآزادشهرکردکوئگرگانشهرستان

2/172/513/583/784/104/584/656/97درصد زنان بيکار بی سواد

12345678رتبه استانی

کل استانبندرگزمراوه تپهگالیکشعلی آبادآق قالکاللهشهرستان

7/737/888/099/5713/9317/63درصد زنان بيکار بی سواد

91011121314رتبه استانی

4/67
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  5931های استان در سال  شهرستان ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار 51درصد زنان خانه دار ،  بندیرتبه

 

 

 

رامیانکاللهمینودشتگمیشانکردکوئآزادشهربندرگزآق قالشهرستان

69/1466/5566/2165/9564/3264/2663/5963/25درصد زنان خانه دار

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگرگانگنبدکاووسعلی آبادترکمنگالیکششهرستان

63/1662/4661/9361/8957/9550/55درصد زنان خانه دار

91011121314رتبه استانی

61/85
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 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار 51درصد زنان خانه دار ،  بندیرتبه

  5931های استان در سال  در نقاط شهری شهرستان  

 

 

 

علی آبادآق قالکاللهآزادشهرگمیشانرامیانبندرگزکردکوئشهرستان

64/9164/5264/2562/5462/1761/1760/6560/61درصد زنان خانه دار  در نقاط شهری

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگرگانگنبدکاووسترکمنگالیکشمینودشتشهرستان

60/1259/1659/1057/5054/5644/85درصد زنان خانه دار  در نقاط شهری

91011121314رتبه استانی

58/38
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   ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار 51درصد زنان خانه دار ،  بندیرتبه

  5931های استان در سال  در نقاط روستایی شهرستان

 

 

 

گمیشانمینودشتکردکوئآزادشهرگرگانبندرگزترکمنآق قالشهرستان

70/7869/6869/5169/4869/3867/2766/9966/34درصد زنان خانه دار  در نقاط  روستایی

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهرامیانعلی آبادکاللهگالیکشگنبدکاووسشهرستان

65/8565/5364/9863/7962/5052/22درصد زنان خانه دار  در نقاط  روستایی

91011121314رتبه استانی

66/15
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 ساله( از كل جمعيت زنان جوان  51-93درصد زنان جوان خانه دار ) بندیرتبه

  5931های استان در سال  ساله( شهرستان 93-51)

 

 

 

گالیکشگنبدکاووسترکمنآزادشهرکاللهرامیانگمیشانآق قالشهرستان

درصد زنان جوان خانه دار  

)29-15 سال(
62/2160/9358/4258/3656/5555/9954/5954/43

12345678رتبه استانی

کل استانگرگانمراوه تپهبندرگزکردکوئمینودشتعلی آبادشهرستان

درصد زنان جوان خانه دار  

)29-15 سال(
53/9553/7652/6349/2348/3643/76

91011121314رتبه استانی

53/04
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 ساله( 93-51ساله( از كل جمعيت زنان جوان ) 93-51درصد زنان جوان خانه دار ) بندیرتبه

  5931های استان در سال  در نقاط شهری شهرستان 

 

 

 

ترکمنآزادشهرکاللهعلی آبادکردکوئرامیانگمیشانآق قالشهرستان

درصد زنان جوان خانه دار 

)29-15 ساله(   در نقاط شهری
61/9056/7155/2051/8850/5750/4849/9749/14

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگرگانگنبدکاووسمینودشتبندرگزگالیکششهرستان

درصد زنان جوان خانه دار 

)29-15 ساله(   در نقاط شهری
46/9446/3444/9642/7538/5335/24

91011121314رتبه استانی

45/14
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 ساله( 51-93ساله( از كل جمعيت زنان جوان ) 51-93درصد زنان جوان خانه دار ) بندیرتبه

  5931های استان در سال  در نقاط شهری شهرستان 

 

 

 

رامیانگرگانکاللهگنبدکاووسآزادشهرگمیشانآق قالترکمنشهرستان

زنان جوان خانه دار )29-15 ساله(   

در نقاط  روستایی
70/9869/6765/6365/3764/3562/6962/1460/62

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهکردکوئبندرگزعلی آبادگالیکشمینودشتشهرستان

زنان جوان خانه دار )29-15 ساله(   

در نقاط  روستایی
59/4658/9658/5253/8353/6651/20

91011121314رتبه استانی

62/22



 

 

 

 

 

 تأمین اجتماعی وضعیت 
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 1397های استان در سال شدگان شهرستاناجتماعی از کل بیمه درصد زنان بیمه شده اصلی اداره کل تأمین بندیرتبه

 

 

 

 

بندرگزآققالعلیآبادترکمنکردکویکاللهگنبدکاووسگرگانشهرستان

درصد زنان بیمه شده اصلی اداره 

کل تأمین اجتماعی
24/6821/5116/8816/7916/3216/0315/3613/98

12345678رتبه استانی

کلاستانمراوهتپهگمیشانگالیکشرامیانآزادشهرمینودشتشهرستان

درصد زنان بیمه شده اصلی اداره 

کل تأمین اجتماعی
13/8511/998/790/000/000/00

91011121212رتبه استانی

19/60
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 1397های استان در سال شدگان اصلی اداره کل تأمین اجتماعی شهرستاننسبت مرد به زن بیمهبندی رتبه

 )تعداد مردان بیمه شده اصلی به زنان بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی(

 

 

 

کردکویترکمنعلیآبادآققالبندرگزمینودشتآزادشهررامیانشهرستان

نسبت مرد به زن بیمه شدگان 

اصلی اداره کل تأمین اجتماعی
10/387/346/226/155/515/245/134/96

12345678رتبه استانی

کلاستانمراوهتپهگمیشانگالیکشگرگانگنبدکاووسکاللهشهرستان

نسبت مرد به زن بیمه شدگان 

اصلی اداره کل تأمین اجتماعی
4/933/653/050/000/000/00

91011121212رتبه استانی

4/10
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تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده اداره کل تأمین اجتماعی  بندیرتبه  

1397های استان در سال )تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد(در شهرستان  

 

 

 

 

رامیانکاللهمینودشتعلیآبادآزادشهرترکمنگنبدکاووسگرگانشهرستان

تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه 

شده اداره کل تأمین اجتماعی
898669308289259253232215

12345678رتبه استانی

کلاستانمراوهتپهگمیشانگالیکشآققالبندرگزکردکویشهرستان

تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه 

شده اداره کل تأمین اجتماعی
1929979000

91011121212رتبه استانی

3493
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 تعداد زنان خانه دار بیمه شده اداره کل تأمین اجتماعیبندی  رتبه

 1397های استان در سال )تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد(در شهرستان

 

 

 

 

رامیانآزادشهرترکمنکردکویعلیآبادبندرگزگنبدکاووسگرگانشهرستان

تعداد زنان خانه دار بیمه شده 

اداره کل تأمین اجتماعی
2318864285230189178122102

12345678رتبه استانی

کلاستانمراوهتپهگمیشانگالیکشمینودشتآققالکاللهشهرستان

تعداد زنان خانه دار بیمه شده 

اداره کل تأمین اجتماعی
867949000

91011121212رتبه استانی

4502



 

 

 

 

 

 ورزش وضعیت 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ورزش  تیوضع                                                                   زنان و خانواده استان گلستان     تیاطلس وضع

http://Simabar.Golestanmporg.ir 

https://banovan.golestanp.ir 

129 

 1397سال  های استان درای در شهرستانای زن از كل ورزشكاران حرفهدرصد ورزشكاران حرفهبندی رتبه

 

 

 

  

ترکمنآق قالآزادشهربندرگزگنبدکاووسگرگانعلی آبادمینودشتشهرستان

درصد ورزشكاران حرفه ای زن از 

كل ورزشكاران حرفه ای
10064/7147/5123/4817/65000

12345666رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهکردکوئرامیانشهرستان

درصد ورزشكاران حرفه ای زن از 

كل ورزشكاران حرفه ای
000000

666666رتبه استانی

33/97
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 1397استان در سال  یهادرصد ورزشكاران سازمان يافته زن از كل ورزشكاران سازمان يافته شهرستان بندیرتبه

 

 

 

رامیانکردکوئمینودشتگنبدکاووسبندرگزعلی آبادآزادشهرگرگانشهرستان

درصد ورزشكاران سازمان يافته زن از 

كل ورزشكاران سازمان يافته
38/4238/0134/9232/8130/4430/4030/3829/75

12345678رتبه استانی

کل استانمراوه تپهگمیشانگالیکشترکمنآق قالکاللهشهرستان

درصد ورزشكاران سازمان يافته زن از 

كل ورزشكاران سازمان يافته
24/9224/7123/3823/3120/2114/22

91011121314رتبه استانی

32/25
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 1397استان در سال  یهاتوسط زنان در شهرستان یالملل نیب نيادیكسب شده در م یهادرصد مدال بندیرتبه

 

 

 

ترکمنبندرگزآق قالآزادشهرگرگانگنبدکاووسکردکوئرامیانشهرستان

درصد مدال های كسب شده در 

میادين بین المللی توسط زنان
10066/6713/3311/670000

12345555رتبه استانی

کل استانمینودشتمراوه تپهگمیشانگالیکشکاللهعلی آبادشهرستان

درصد مدال های كسب شده در 

میادين بین المللی توسط زنان
000000

555555رتبه استانی

15/07


