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 جناب آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی

 رییس محترم موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و رییس انجمن جمعیت شناسی

 ؛سلام علیکم
 

/د مرورخ 144/441شرماره کره در پاسرن نامره  حضررتاایی 85/6/4135مورخ  64561/44بازگشت به نامه شماره      

 اعلام فرموده بودید:در نامه مذکور و ضمن سپاس از زحمات، چند نکته اصلی را دید اینجانب ارسال نمو 84/6/35

فرر   4/8است )اگر ایرن سرطح را تا امروز همیشه میزان باروری کلی زیر سطح جانشینی بوده 4154از سال  -4

اشراره ملحوظ شده است و در تمامی مستندات حکومتی نیز بره آن  4/8که در آمار شما 4138کنیم( بجز سال 

 شود. می

امروز سقوط باروری کلی به یک مشکل جمایتی تبردیل شرده کره یزومرای بایرد سیاسرت جمایتری و عملکررد  -8

 حاکمیتی نسبت به آن تغییر کند.

اعرداد  های اجتماعی و آشنا بهسیاست و آگاه به بردارشناس، بلکه بانوان یک بهرهجمایتاینجانب نه به عنوان یک     

 می آنهرا منرابم مربو ره هرم شکرر شرده،که در تمرا 4شماره را با مداقه مورد عنایت قرار دادم. جدول و ارقام، موضوع 

امروز حتی یرک برار به تا  54های پس از  دهه شود در تمامی سالحاکی از این بررسی است. همانطور که ملاحظه می

 است. اروری کلی به سطح جانشینی نرسیدهبنرخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

  

 /د444/404

 دارد

40/00/4430 
 

لی  مشاور  وزری عا

 

ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیمای ایران-بین فلامک جنوبی و زرافشان-هرک قدس )غرب(ش-نشانی پستی: تهران 

 :نشانی صفحه اینترنتی:   55141444نمابر:   54188144تلفنهای تماسhttp://www.behdasht.gov.ir 

سال گذشته 07عداد باروری کلی جمعیت جمهوری اسلامی ایران در طول ا -1جدول  

 سال TFR منبع سال TFR منبع

GBD 2017 70/2 1831 
GBD 2019 0/6 1823 

World bank 22/6 
1882 

GBD 2017 71/2 1836 GBD 2017 70/0 

GBD 2017 2 1830 World bank 32/0 1800 

GBD 2017 22/1 
1833 

IrDHS 1389 0/0 1801 

world population prospects 2017  02/1 world population prospects 2017  63/6 1803 

GBD 2017 23/1 

1832 

GBD 2017 22/1 1818 

 World bank 21/6 1810 3/1 سیمای سلامت و جمایت در ایران

World bank 06/1 world population prospects 2017  20/6 1818 

 IrDHS 1389 1/6 1811 00/1 زمان مللتخمین سا

GBD 2017 26/1 

1827 

GBD 2019 3 
1813 

 world population prospects  23/6 3/1 مرکز آمار ایران

 IrDHS 1389 0 1812 3/1 8414گزارش استنفورد از وضایت ایران تا سال 

IrDHS 1389 2-3/1 GBD 2017 16/6 1867 

World bank 06/1 world population prospects 2017 18/6 1868 

GBD 2017 20/1 1821 IrDHS 1389 1/1 1860 

GBD 2017 22/1 1822 world population prospects 2017  62/1 1863 

GBD 2017 33/1 
1828 

World bank 31/0 1862 

world population prospects 2017  00/1 world population prospects 2017  21/8 1808 

GBD 2017 32/1 

1820 

World bank 21/8 1800 

 knoema 62/1 IrDHS 1389 3/2 1801 ا لاعاتی داشبورد

World bank 63/1 world population prospects 2017  68/2 1803 

 GBD 2017 12/2 62/1 تخمین سازمان ملل

1802 

 1/2 8414گزارش استنفورد از وضایت ایران تا سال 

1821 

World bank 21/2 

 IrDHS 1379 2 71/2 مرکز آمار ایران

GBD 2019 2/1 2 سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران 

GBD 2017 06/1 26/1 تخمین سازمان ملل 

World bank 63/1 
GBD 2017 83/2 

 knoema 66/1 ا لاعاتی داشبورد 1837

GBD 2017 08/1 

1826 

IrDHS 1389 1/2 

 knoema 60/1 GBD 2017 20/2 1831 ا لاعاتی وردداشب

World bank 68/1 GBD 2017 16/2 1832 

GBD 2019 17/1 GBD 2017 11/2 
1838 

 knoema 61/1 1820 world population prospects 2017  26/1 ا لاعاتی داشبورد

GBD 2019 01/1 1823 GBD 2017 37/2 

1830    World bank 38/1 

 02/1 خمین سازمان مللت   
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سرت در مجلره یان 8445ام کره در سرال بروده GBD2017 مطایاره دانید، اینجانب از نویسرندگانهمانطور که می     

(Lancet 2018; 392: 1995–2051 چاپ شده و شما از متدویوژی ارزیابی و نتایج آن با ).خوشربختانه بانروان  خبریرد

برار برا حساسریت و ایرن ،امروز روی این مقایره به تا 8446خاب شدم و از سال هم انت GBD2019یکی از نویسندگان 

در  شاءایلههای آن در اختیار است ویی چون هنوز منتشر نشده و انکنم. دادهروی جمهوری اسلامی ایران کار می زیادتر

دفتر بنده درخواسرت کررده  توانید ازکنم، اما میهمان مجله وزین چاپ خواهد شد، منتشر نمی در 8484ابتدای سال 

است را شیلرای ملاحظره سال گذشته بوده 64حاوی باروری کلی ایرانیان از که  GBD2019و ببینید. تنها یک منحنی از 

، میرزان براروری کلری زیرر سرطح 4138شود براز هرم در سرال (، همانطورکه ملاحظه می4 شماره نمودار) فرمائیدمی

 جانشینی است.

 1823-1823ایران از سال وند نرخ باروری کلی در جمهوری اسلامی ر -1شماره نمودار

 
 

، به بارد اسرت 54انتهای این منحنی که مارف باروری کلی جمهوری اسلامی ایران در دهه  ،بهتر موضوع برای تبیین 

 است. نشان داده شده 8 شماره در نمودار
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 بعد در جمهوری اسلامی ایرانبه  1837روند نرخ باروری کلی ازدهه  -2 شماره نمودار

            
وضایت نامناسب امروز براروری  ،نکته مشترک در عرایض بنده و تحقیقات حضرتاایی و خانم چاووشی و سایر همکاران

در وزارت بهداشرت و محتررم که بنرده و همکراران  ینکته مهمر سطح جانشینی است. کلی در ایران است که قطااٌ زی

-مسئله است که سیاستگذاران، سیاست، همین ممحققین ملی در حال تبیین آن هستیفل علمی و سایر دیسوزان محا

مداران، مجریان و ساختارهای حاکمیتی، حکومتی و توییتی را آگاه به بحرران اجتمراعی موجرود بنمرائیم ترا جملگری 

 تاایی.ایلهشاء. ان، از این بحران خارج شویمبا اقدام به وظایف خود کمک کنند مستند به قوانین جاری

اسرت کره هرای مختلرف بینریم، حاصرل جمرم اسرتانکشور مری در یازم  به شکر است که آنچه بانوان باروری کلی   

های نه چنردان دور فلران اند و خدای نکرده باید اعلام کنیم در سالتر رفتههم پایین 1/4ها از متأسفانه باضی از استان

 و اما دو نکته پایانی:داشت که خداوند چنین روزی را نصیب نفرماید. قوم اصیل ایرانی را نخواهیم 

از حضرتاایی و همه همکارانتان انتظار دارم قویای در این میدان علمری وارد شروید و آشرکارا وضرایت فالری را  -4

 تبیین کنید تا به تکاپوی عمومی کمک شود.

ئن هستم که جملگی بر این مانرا پافشراری ام و مطمسال گذشته هرگز دچار یأس اجتماعی نشده 14بنده در -8

 کنیم، جماعتی خواهیم شد که یدایله را به همراه خواهیم دید و مردم به این مهم یبیک خواهندگفت.
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 :رونوشت

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت استحضار -

 ینمشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، جهت  رح در شورای مااون -

 مااونین محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 مشاور محترم وزیر و رییس مرکز حراست  -

 ط عمومی و ا لاع رسانیرییس محترم مرکز رواب -

 
 


