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 مقدمه-2 
 .توتربيت اساي نظام تعليمهترين هدفآموزان و تربيت نسلي پژوهشگر، يکي از مهمايجاد روحيه خالق در دانش    

 درآموزان دانش باشند و وقتي داشته فعال مشاركتيادگيري امر در هاآن بايد ،آموزاندانش فهم و درک يارتقا براي

ي هاقابليت و هامهارت از وسيعي طيف با شود،مي معنادار هاآن يادگيري اينکه بر عالوه باشند، سهيم خود يادگيري

 مؤثرآگاهي، همدلي، ارتباط درست مانند خود يهاعادتا در جهت پايداري رفتارها و نهادينه ساختن هآن جانبههمه

 .رديگيمشکل  يريگميتصمو ارتباط بين فردي، تفکر خالق، تفکر انتقادي، حل مسئله و 

 هايمهارتي و فرصت - ي علميهاپروژه هاي يادگيري بر محوراز سازوكارهاي مهم در اين زمينه سازماندهي فعاليت    

از طريق روش علمي  درواقعدر حال كار روي پروژه، آموزان دانش. باشدميها در موقعيت واقعي زندگي آموخته متنوع

و در اين فرايند، معلمان با سوق دادن امر ياددهي و يادگيري  كنندهايي براي مسائل زندگي واقعي خود پيدا ميحلراه

خود به ساخت دانش و كسب  هاآنكنند تا ايجاد ميآموزان دانششگري، فرصتي  را براي كاو به سمت جستجوگري و

 .ها بپردازند و مسئوليت يادگيري خويش را بپذيرندمهارت

ت كند و به علّت ماهيمي آموز تقويتيادگيري را در دانش ميل به و اكتشافي، علمي به علت ماهيت هيجاني يهپروژ    

به  تيو ترب بسيار قوي در خدمت تعليم تواند ابزاريآموزد بنابراين ميش يادگيري را نيز به او ميراه و رو فرايندي

ي آموزان در راستاي شکوفايهاي چندگانه دانشبا در نظر گرفتن هوش را هاي متنوع يادگيريو فرصت معناي واقعي باشد

 .ايجاد نمايدو تبلور استعدادهاي آنان 

 اهداف-1
 عنوانبه آموزيعلم و علم جايگاه ارتقاي موضوع با وپرورشآموزش بنيادين تحول سند 51 راهکار ي اجرايراستا در   

ات اهم اهداف و اقدام ،آموزان دانش مهارتي و علمي هايشايستگي ارتقاي منظوربه و طيبه حيات به دستيابي در مؤثرعاملي 

 گردد: به شرح زير اعالم مي

 اهداف کیفی:

 آموزان هاي پژوهشي در عادات و رفتارهاي دانشردن فعاليتنهادينه ك 

 كارگاهي و فرهنگ پژوهش ورزي دستهاي توسعۀ مهارت ، 

  تقويت مهارت تفکر علمي و فناورانه براي بهبود زندگي 

 هاي يادگيري انگيز نمودن محيطافزايش نشاط و شادابي و شوق 

 ي، شناختي و ... هاي زباني، اجتماعي، عاطفو تقويت مهارت رورشپ 

 اهداف کمی:

باشد. بديهي است در صورت تمايل مي 55 هر استان مطابق جدول صفحه آموزيدانشدرصد از جمعيت  51 پوشش حدود

 باشد.مي پذيرامکانو فراهم بودن شرايط پوشش حداكثري دانش آموزان با نظارت و راهنمايي آموزشي 
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 ساختار اجرایی  -3

 فتر آموزشی دبستان: کارگروه ستادی د 3-2
 معاون آموزش ابتدايي  -

 دفتر دبستاني  مديركل -

 بخشي معاون امور كيفيت -

 هاي آموزشي رئيس و كارشناس گروه -

 هاي علمي و آموزشي دفتر دبستاني سرگروه -

 های استانی: کارگروه کشوری مستقر در استان خراسان رضوی و کارگروه 3-1
 معاون آموزش ابتدايي  -

 هاي آموزشي ناسان ادارۀ تکنولوژي و گروهرئيس و كارش -

 آموزي هاي دانشها و مهارترابط استاني پژوهش -

 آموزي هاي دانشهاي استاني پژوهش و مهارتسرگروه -

 ای: ای / ناحیههای منطقهکارگروه 3-3
 معاون آموزش ابتدايي  -

 هاي آموزشي كارشناس تکنولوژي و گروه -

 آموزي هاي دانشمهارت و هاهشپژواي اي / ناحيهرابط منطقه -

 آموزي هاي دانشها و مهارتاي پژوهشاي / ناحيههاي علمي منطقهسرگروه -

 ای: های مدرسهکارگروه 3-0
 مدير و معاونان مدرسه  -

 آموزي هاي دانشها و مهارتنمايندۀ معلمان و رابط پژوهش -

 رئيس انجمن اوليا و مربيان  -

 مدارس الگو:  3-5

هاي متنوع الزم هاي علمي و فرصتپژوهش بخشي و حصول اطمينان از اجراي مطلوب فعاليتبه لزوم كيفيتبا عنايت 

مدرسۀ الگو انتخاب و معرفي شود. هدف اصلي از تعيين مدارس الگو  عنوانبهمدرسه  5است در هر منطقۀ آموزشي حداقل 

باشد. معلماني كه در تا انتهاي اجراي طرح در آن مدارس مي مند راهنمايان آموزشي مربوطه از ابتدافعاليت مستمر و نظام



 

 

 

 

 
5 

ی  يمعاونت آموزش ابتدا  
 دفتر آموزش دبستاني
اهی آموزشيگروه ربانهم رزیی،فناوری و گروه  

 

 

هاي آتي در سطح منطقه در سال ،نمايندهاي الزم را دريافت و يا تجربيات خود را ارائه ميها و راهنمايياين مدارس آموزش

اي هاز آثار و فعاليتايجاد زمينه تبادل تجربيات استاني، نمايشگاهي  منظوربههمچنين فعاليت مشابه خواهند داشت. 

 الزم است در انتخاب مدارس الگو به موارد زير توجه شود: مدارس الگو برگزار خواهد شد. 

 هاي مرتبط را ها و فعاليتها، آموزشهماهنگي منظوربهمندي و تمايل، فرصت كافي مدير و معلمان مدرسه عالقه

 داشته باشند. 

 هاي تحصيلي، انتخاب و معرفي شود. درسه داراي هر يک از دورهيک مدرسه داراي دو دورۀ تحصيلي يا دو م 

 هاي مدارس الگو مجري فعاليت باشند. الزم است تمام پايه 

 باشد. انتخاب مدرسۀ الگو به معناي برتر بودن مدارس مجري نمي 

 بر تصميم  كشي يا روشي مبتنيدر صورت تمايل و تعداد زياد مدارس جهت انتخاب مدرسۀ الگو، از روش قرعه

 منطقه استفاده شود. 

 مدرسۀ الگو معرفي شود.  عنوانبهيک مدرسۀ جديد  هرسال 

 از رابط و سرگروه استاني شدهكسباي تجربيات مجريان مدرسۀ الگوي استاني الزم است در مدارس الگوي منطقه 

 را منتقل نمايند. 

 ن به رابط استاني معرفي شود و رابط استاني پس در هر منطقه الزم است يک مدرسۀ الگو حداكثر تا هفتۀ اول آبا

مدرسۀ الگوي استاني به  عنوانبهاز هماهنگي با ادارۀ تکنولوژي استان از طريق نامۀ رسمي يکي از مدارس را 

 كارگروه كشوري معرفي نمايد. 

 مهم:  اتنک

  اطق از داوري، ارزيابي آثار، ها، نقش استان و منها و برنامهدر اجراي طرح محوري مدرسهبا توجه به رويکرد

هاي آموزشي، توسعۀ كمي و كيفي، پرورش گري، برگزاري دورهبندي به نقش هدايتانتخاب و رتبه

نظارت كامل بر فعاليت مستمر و حضور رابطان در مدارس مجري  درنهايتاي و هاي متخصص و حرفهسرگروه

 يابد. بندي مشخص، تغيير ميزمانهاي آموزشي طبق جدول گروه يافتهاختصاصمطابق ساعات 

  در  ارائهقابلالزم است مديران مدارس براي تمامي معلمان مجري گواهي تخصصي و بندهاي مرتبط و

 بندي را در صورت حسن اجراي فعاليت صادر نمايند. ارزشيابي ساالنه و رتبه

 گواهي فعاليت پژوهشي براي  هاي علمي براي راهنمايان وصدور و ابالغ راهنماي آموزشي و مدرس پژوهش

 باشد. هاي آموزشي استان و مناطق مورد انتظار ميمدارس الگو توسط معاونت
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 مورد انتظار اقدامات  -0
 باشد:با عنايت به نقش و مسئوليت سطوح مختلف، اهم اقدامات مورد انتظار به شرح جدول زير مي 
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      * تعيين و صدور ابالغ كارگروه كشوري و ارزيابي فعاليت ،تشکيل كارگروه تخصصي 2

     * * هااستانبه  و برش مربوطه اجرايي نامهشيوهبازنگري، تدوين و ابالغ  1

 * * * * * * ايمنطقهرش و تعيين و اعالم ب معرفي رابطان ي،تخصص هايكارگروهتشکيل  3

    * * * )عوامل آموزشي، معلمان، اوليا، دانش آموزان(اري در شاد ذآموزشي و بارگ هايبستهتوليد محتوا و  0

 * * * * * * بندي و تحليل آمار و اطالعاتالگو و احصا، طبقه و تعيين مدارس مجري 5
   * * * * يتو نظارت بر حسن اجراي فعال بنديزمانتنظيم جدول  6
   * * *  آموزشي، كارگاهي و همايش هايدورهبرگزاري  7
 * * * * * * تشکيل جلسات تبيين و هماهنگي 8
 * *     ايمدرسه هايجشنوارهبرگزاري نمايشگاه و  9
 * * * * *  ح مدارس مجري و مدارس الگوطارائه گزارش و مستندات اجراي فعاليت در س 24

22 
وزش مستمر از طريق حضور رابطان در مدارس الگو و برگزاري جلسات راهنمايي آم

 حضوري و مجازي انديشيهم
 * * * * * 

 * * * * * * ارزيابي فعاليت و ارائه راهکارهاي كاربردي و عملياتي 21

 :هانقشمخاطبان و  -5

  دانش آموزان: 5-2

با انتخاب يک محور و تکميل پروژه با توجه به توانمندي خود، كه  باشدميدانش آموزان  عهده برنقش اصلي در اين فعاليت 

.دهندميمتنوع يادگيري با هدايت معلم و حمايت اوليا اقدامات الزم را انجام  هايفرصتعلمي و  هايپژوهش ٔ  درزمينه  

 معلمان: 5-1

موزان را براي انتخاب جذاب، دانش آ هايفرصتمعلمان از طريق برانگيختن حس كنجکاوي و تلفيق دروس و ايجاد  

 .نمايندميمستمر هدايت و راهنمايي  صورتبهموضوع و اجراي مراحل پژوهشي و مهارتي 

 اولیا:  5-3

اطالعات و  آوريجمعفراهم آوردن شرايط الزم براي  ٔ  درزمينهاوليا در حمايت دانش آموزان و همسويي با معلم 

 ان نقش اساسي دارند.دانش آموز موردنيازوسايل و امکانات  سازيآماده
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       های متنوع یادگیریهای علمی و فرصتی فعالیت پژوهشمحورها -6

 آموزی های علمی دانشپژوهش  6-2

ي ي ابتدايهاي تازه هستند. دورهو كسب تجربه سؤاالتفطرت خويش همواره در پي يافتن پاسخ  برحسبآموزان  دانش    

آموزان است. اجراي گري دانشي مهارت پرسشگري و مشاهدهنفس و توسعهتقويت اعتمادبه منظوربهبهترين فرصت 

است. در اين فعاليت  ذكرشدههاي متنوع يادگيري فرصتي مغتنم جهت عملياتي نمودن اهداف هاي علمي و فرصتپروژه

و اجراي يک فرآيند  موردعالقهاي هآموزان در انتخاب موضوعهاي درس است، دانشكه تمركز آن در سطح مدرسه و كالس

 شوند.علمي، توسط معلمان و اوليا هدايت مي

 

 

 

 یآموزدانش علمی یهاپروژهانواع     6-2-2

 :باشدمیو تعاریف آن به شرح جدول زیر  آموزیدانش علمی های انواع پروژه

 تعریف نوع پروژه

 بندیطبقه
و  بندیگروه هاتفاوتو  هاشباهتکه بر اساس  شودمیاز اشیاء  ایمجموعهشامل گردآوری  آوریجمعپروژه 

 قرار گیرد. موردنظراشیا و موضوعات  بندیطبقهد انتخاب یک مالک برای برچسب خورده باشن

 تحقیق

 و توضیح و پروژه درباره موضوع بیشتر جزئیات بررسی شامل انتخاب یک موضوع قابل تحقیق تحقیق پروژه

 به اطالعاتی مختلف منابع طریق از یا و مشاهده مستقیم طریق از توانمی را جزئیات این شود.آن می جوانب تفسیر

 .دست آورد

 نمایش علمی
اصول  تبیین دستگاه یا وسیله و یک عملکرد چگونگی یا نمایش چرایی برای اشیاء از استفاده شامل نمایش پروژه

 .شودمی داده نمایش علمی یا اصل واقعیت یک پروژه این در. است هاآن بر حاکم علمی

 .هاستآن ساختمان چگونگی یا ضیح چراییتو برای اشیاء ساخت شامل سازیمدل پروژه مدل

 آزمایش
 روش علمی کارگیریبه ،داندنمی را آن پاسخ هنوز آموزدانشکه،  است سؤالی آزمودن و طرح ، آزمایش پروژه

 .است پروژه نوع فرآیند این ،سؤال آن پاسخ کشف برای آزمایش انجام و

 طراحی و ساخت

برای پاسخ به یک نیاز مشخص به ابداع  آموزدانش هاآندر  که هستند هاییپروژه ، ساخت و طراحی هایپروژه

به  را آن نهایتاًنماید و تست می و سازدمی را طراحی، آن از پس و زندمیای دست یک وسیله یا فن یا برنامه رایانه

یا  اختراع آن حاصل که باید گفت و است مهندسی روش کردن طی مستلزم کار . اینآورددرمینمایش 

 . است ایبرنامه رایانه یا و فن ، وسیله یک سازیبهینه
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 به کانال کشوری پروژه  پروه ها، اطالعات تکمیلی و آموزیدانشوژه های علمی برای مشاهده نمونه پر ،

  ، در شبکه شاد مراجعه شود. PorojeDaneshamoozi@به نشانی:   آموزیدانشهای 
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  دانش علمی های پروژه فعالیت اجرای مراحل کلی  6-2-1
 :باشدمی زیر شرح به اجمالی صورتبه آموزیدانش علمی های پروژه فعالیت اجرای مراحل کلی 

  موضوع انتخاب و گری مشاهده 

 در پروژه طراحی و ساخت(نیاز تعریف یا و مسئله بیان( 

 اطالعات وریآجمع 

 پژوهش یا پروژه اجرای 

 نتایج و هاداده ثبت 

 پژوهش یا پروژه ارائه و بندیجمع 

 های علمینکات مهم پروژه 6-2-3
  محصول فکر و انديشه و كار و  آثارتمامي  كهنحويبهدانش آموزان توجه شود  هايفعاليتالزم است به اصيل بودن

 راهنمايي معلم و اوليا نيز استفاده نمايد.خود از  هايفعاليتتالش آنان بوده و در 
  آنان هدايت  هايتوانمنديفردي و  هايتفاوتدانش آموزان در جهت اجراي خالقانه و كشف استعدادها و توجه به

 شوند.
 دانش آموزان و.. توجه شود. جانبههمهتلفيق دروس، رشد  سند تحول، شش گانه  هايبه ساحت 
 پروژه خود را با استفاده از تابلو نمايش توانندميرگزاري نمايشگاه حضوري دانش آموزان با توجه به شرايط در صورت ب ،

 حاليندرع باشدنميتابلوي نمايش  ارائه والزامي به تهيه  عنوانهيچبهنمايند.)  ارائهدفتر كارنما،گزارش كتبي و... 
 دسترس دربا استفاده از ابزار و وسايل  وه دلخواهالزم است متناسب با نوع پروژه روند و مراحل مربوطه اجرا و به شي

 ثبت شود.( هزينهو كم
  موضوع پروژه ، نوع پروژه ، نام و نام ست داراي شناسنامه باشند.)الزم ا شوندمي بارگذاريشاد  هايكانالآثاري كه در

 ا و پايه(، نام استان، نام شهرستان يا منطقه، نام مدرسه، نام معلم راهنمآموزدانشخانوادگي 
 دقيقه  7الي  1مگابايت( به مدت  54حداكثر خوب و حجم كم ) باكيفيتآموزان  آثار دانش هايلمفيالب تمامي ق

 استفاده نمايند.(  video compressor توانيدمي هافيلمباشد.) به جهت كم كردن حجم 
  از فعاليت موبايل در حالت افقي باشد. بردارييلمفهنگام 
 ها در تمامي پايه هاپروژهو تمامي  ه حق انتخاب و آزادي عمل دارندانتخاب نوع پروژه و يا نحوه ارائ ردانش آموزان د

 قابل پروژه خواهد بود.
  انتخاب  يردرسيغو موضوعات درسي و يا  يهاكتابخود را از هر يک از  يهاپژوهشموضوعات  تواننديمدانش آموزان

ن فعاليت برحسب موضوعات و محتواهاي آموزشي با دروس پايه مربوطه تلفيق و مطلوب است اجراي اي و اجرا نمايند.
 در راستاي تقويت برنامه درسي باشد.

 گروهي تشويق نمايند. صورتبههاي علمي رود معلمان گرامي دانش آموزان را در انجام پروژهانتظار مي 

 معلمان جديدالورود با اهداف، رويکردها  يژهوبهان آموزش مجريان فعاليت، بسيار حائز اهميت بوده و الزم است مخاطب
 كامل آشنا شوند. طوربهو روش اجرا 

 اشد.بآموزان مورد تأكيد ميدانش باسنكارگيري مراحل و روش علمي در حل مسائل زندگي روزمره متناسب تقويت به 
 و بخشلذتزم است فضاي پژوهشي آموزان الهاي خاص دانشضمن ايجاد فرصت براي شناسايي استعدادها و توانمند

 در حد توان و سن دانش آموزان هدايت شود .
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 های متنوع یادگیریفرصت 6-1
هاي مختلف يادگيري و هاي تربيت تمام ساحتي، ضرورت دارد تا بر مبناي موقعيتبا توجه به لزوم ايجاد زمينه     
 ، بسترهاي الزم جهت بروز استعدادهاي هنري،شناختيزيباييآموزان و همچنين با عنايت به ساحت هاي فردي دانشتتفاو

و فراهم آوردن  نفساعتمادبههاي زندگي و فناورانه فراهم گردد، دوره ابتدايي فرصت مناسبي براي تقويت آداب و مهارت
 هاي متنوع يادگيري است.ي فرصتزمينه

 متنوع یادگیری یهافرصتانواع  6-1-2
 لمايفاي نقش در نمايش يا في 
 طراحي نقاشي خوشنويسي كاردستي خالق 
  و.. سازيمجسمه سازيگلسفالگري گلدوزي 
  ابتکاري هايطرحپودمان كتاب فناوري پايه ششم در قالب 
  نقالي گوييقصهداستان خواني 
 و..و ورزش  بدنيتربيتپايه  هايمهارت شناسيتاريخكشور  هاياستانبا اقوام و  آشناييزندگي  هايمهارتداب و آ 
 فکري ديجيتال بومي و محلي هايبازي 

 هامهارتمراحل اجرای  6-1-1
  آموزدانش.. توسط  هابازيانتخاب يک يا چند زمينه فعاليت هنري و ادبي ، سالمت جسماني و 
  الزم و هدايت آنان هايآموزش ارائهو  بدنيتربيتدر زنگ هنر، فارسي و  وزآمدانش هايمهارتتوسعه 
 اي و تشويق دانشهو آداب زندگي و سالمت جسماني و برگزاري نمايشگاه مدرس هامهارت ارائهري، ادبي و توليد آثار هن 

 كنندهشركتآموزان 

 متنوع یادگیری یهافرصتکات مهم ن   6-1-3
 عمل دانش آموزان و اوليا توسط معلمان اقدام نمايند و هدايت و  هآموزش نحو الزم است مدارس نسبت به تبيين و

ها داب زندگي و سالمت جسماني، بازيآادبي، هنري، هاي علمي يا مهارتي )رايندي اجراي مراحل پژوهشراهبري ف
 ...( توسط معلمان راهنما انجام پذيرد.و
 آموزياي از تمام آثار دانشمدرسه ۀبرگزاري جشنوار 
 آموزاندانش تماميبهه بازخورد توصيفي و تشويقي ارائ 

های متنوع یادگیریجشنواره فرصت  
ای واره مدرسهزمان با برپایی جشنشاط دوران کودکی الزم است همنفس، رشد اجتماعی و حفظ روحیه نبه دلیل اهمیت تقویت اعتمادبه

 های زندگی، بازی و سالمتهای هنری، ادبی، آداب و مهارتهای متنوع یادگیری که شامل فعالیتحیان، جشنواره فرصت بن جابر

برگزار گردد. تأکید این جشنواره بر ایجاد  0412ماه باشد نیز در اردیبهشتمی های فناوری دیجیتال، شوق مهارت و ...جسمانی، مهارت

 آموزی از شرکت در این جشنوارهکه هیچ دانشنحویآموزی هست بههای دانشبرای ظهور هر نوع و هر سطح از فعالیت های الزمزمینه

های مرتبط لیتجشنواره تمامی فعا در این های فردی فعالیتی را ارائه نماید.ها و استعداد و تفاوتمحروم نماند و متناسب با سطح توانمندی

...  های ایام نوروز، بازی و یادگیری وبدنی، مدرسه خوانا، فعالیتهای هنری، تربیتها، فعالیتبادانش آموزان و معلمان اعم از پژوهش

عمل آید.  قدیر بهنات در اختیار تکنندگان متناسب با امکاارائه و بدون ایجاد جو رقابتی، مسابقه و مقایسه آثار دانش آموزان از تمام شرکت

ای برای ایجاد برگزاری این جشنواره در ماه اردیبهشت مصادف با ایام گرامیداشت مقام معلم و در روزهای پایانی سال تحصیلی زمینه

 .باشدهای آنان میروحیه و نشاط در همکاران و دانش آموزان و نمایش آموخته
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 تقویم اجرایی  -7

 2042-2041های متنوع یادگیری سال تحصیلیو فرصت های علمیاجرای پروژه یبندزمانجدول 
 

 هفته

 چهارم

 هفته

 سوم

 هفته

 دوم

هفته 

 اول
 ردیف عنوان ماه

بانآ    *  5 هاارسال دستورالعمل اجرايي به استان 

 2 تشکيل كارگروه استاني و ارسال دستورالعمل به مناطق آذر *   

 3  مناطقي توجيهي ويژه كارشناسان و رابطين لسهبرگزاري ج آذر  *  

 آذر   * 
اي و ارسال دستورالعمل به مدارس و معرفي تشکيل كارگروه منطقه

 مدارس الگو
5 

 آذر    *
ي رابطين مدارس و ي تبيين دستورالعمل اجرايي، ويژهبرگزاري جلسه

مديران مدارس و پيگيري ثبت اطالعات مدارس مجري
1 

تشکيل شوراي معلمان مدارس مجري و تعيين رابط كارگروه  دي *   

 نامه و ثبت اطالعاتآموزي، تبيين شيوهدانش
6 

 7 و اجراي فعاليت معلم راهنما دييتأآموزان و انتخاب موضوع توسط دانش 104لغایت فرودین   104دی

 ارديبهشت *   
شي، پرور ي برپايي نمايشگاه )مدير، معاونين آموزشي وتشکيل كميته

 آموزي(انجمن اوليا و مربيان، شوراي دانش
8 

  *   

براي تمام مدارس مجري و نمايشگاه  برگزاري نمايشگاه آموزشگاهي

و تقدير از تمام تقدير از  ، استاني و كشوري براي مدارس الگويامنطقه

 آموزان و معلمان راهنما، رابطانتمامي دانش

9 

 54 و اشاعه نمونه آثار و نتايج ابي اجراي طرحبندي، تحليل و ارزيطبقه     

  

ارتباطی: هایراه  
@PorojeDaneshamoozi در شبکه شاد: آموزیدانشکانال پروژه های      

 gae-razavi.medu.irسایت کارگروه کشوری:    

 00494403140  شماره تماس کارگروه کشوری :
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 متنوع یادگیری یهافرصتو  یآموزدانشجدول برش استانی اجرای پروژه های علمی   

 2042-2041معاونت آموزش ابتدایی در سال تحصیلی  

 تعداد دانش آموزان مجری کل دانش آموزان استان ردیف

 182,266 400,584 آذربایجان  شرقی  1

 169,771 373,123 آذربایجان غربی  2

 59,593 130,973 اردبيل  3

 229,430 504,241 اصفهان 4

 122,534 269,306 البرز 5

 26,577 58,412 ایالم  6

 61,445 135,043 بوشهر 7

 285,333 627,106 تهران  8

 46,833 102,930  یاريو بختچهارمحال   9

 45,245 99,440 خراسان جنوبی  10

 369,546 812,189 خراسان رضوی 11

 48,587 106,784 خراسان شمالی  12

 275,017 604,432 خوزستان  13

 50,893 111,852 زنجان  14

 31,042 68,225 سمنان  15

 175,115 514,600  و بلوچستانسيستان   16

 272,288 598,435 تهران یهاشهرستان 17

 228,046 501,199 فارس  18

 59,540 130,858 قزوین  19

 70,574 155,107 قم  20

 76,055 167,153 کردستان  21

 165,405 363,528 کرمان  22

 83,440 183,384 کرمانشاه  23

 39,752 87,368 راحمدیو بوکهگيلویه   24

 104,704 230,119 گلستان  25

 88,425 194,340 گيالن  26

 88,097 193,620 لرستان  27

 124,009 272,548 مازندران  28

 61,886 136,014 مرکزی  29

 109,124 239,833 هرمزگان  30

 79,555 174,846 همدان  31

 69,873 153,568 یزد 32

 3,900,000 8,701,160 جمع کل 33
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