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  در جمهوري اسالمي ايران1392 سه ماهه سوم  سال HIV/AIDSگزارش موارد ثبت شده 

 

 1/10/1392بر اساس آمار جمع آوري شده از دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، تا تاريخ 

% را زنان 11% آنان را مردان 89 در كشور شناسايي شده اند كه HIV/AIDS نفر افراد مبتال به 27416مجموعًا 

 9/45  نفر از افراد مبتال فوت كرده اند. 5616 نفر مبتال به ايدز شناسايي شده و 5428دهند. تا كنون تشكيل مي

0Fزمان ابتالU در HIVدرصد از مبتاليان به 

�
U سال قرار داشته اند كه باالترين نسبت در بين 25-34 در گروه سني 

 گروه هاي سني را به خود اختصاص مي دهند. 

 تا كنون در كشور به ثبت رسيده اند به ترتيب، تزريق با 1365 در بين كل موارديكه از سال HIVعلل ابتال به 

 درصد)، دريافت خون و فراورده هاي 13 درصد)، رابطه جنسي (9/67وسائل مشترك در مصرف كنندگان مواد (

% از اين گروه نامشخص 17 درصد) بوده است. راه انتقال در 2/1 درصد) و انتقال از مادر به كودك (0.9خوني (

 مانده است.

 درصد،  برقراري 52 گزارش شده است، اعتياد تزريقي 1391در مقايسه اين آمار با موارديكه ابتال آنان در سال 

 درصد از موارد 6/11 را تشكيل داده است.  در 4/3 درصد، و انتقال از مادر مبتال به كودك 33روابط جنسي 

شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتال از راه خون و فرآورده هاي خوني 

 گزارش نشده است. 

  

                                                           
 است ذكر به الزم. مي گردد گزارش و آوري جمع ابتال سن اساس بر سني الگوي 1389 سال از ،HIV به ابتال موارد پردازي داده نظام در بازنگري به توجه با �

 .است بوده مبتاليان فعلي سن اساس بر 1388 سال پايان تا الگو اين كه



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2440989.0457484.3532494.8مرد

300711.085415.72925.2زن

2741610054281005616100جمع

كليه موارد اعم از مرده يا زنده كه وارد مرحله ايدز شده اند.  * 

فوت 

مواردي از ايدز كه توسط روش فلوسايتومتري بدست آمده است در اين محاسبه منظور شده و در حال تكميل م. توجه: ي باشد

جنس
مبتال به *ايدزمبتال به  HIV و ايدز

و ايدز برحسب جنس در ايران  HIVموارد مبتال به

  92/10/1تا تاريخ 

مرد
89%

زن
11%



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0-41460.7983.42441.0

5-141120.5752.61870.8

15-24223010.542915.0265911.1

25-34979446.3121642.71101045.9

35-44604228.668924.2673128.0

45-54231610.92488.7256410.7

55-644532.1812.85342.2

65600.3150.5750.3 به باال

21153100285110024004100جمع

نامشخص
جمع كل

سن
جمعزنمرد

3412(12.4 درصد)156(5.2درصد)3256*(13.3 درصد)

24409300727416
*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد.

تذكر: ي در نظام داده پردازي موارد ابتال به با توجه به بازنگرHIV، از سال 1389ي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي الگو گردد. الزم به ذكر 
است كه اين الگو تا پايان سال 1388ي مبتاليان بوده است بر اساس سن فعل.

ابتال برحسب  جنس و سن   HIVموارد مبتال به

 92/10/1در ايران تا تاريخ 



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2791.5212259.522591.515345.34329.3321111.7مرد

1833298.5144240.5218.518554.7422590.72420588.3زن

186111003564100246100338100465710027416100جمع
67.913.00.91.217.022759
81.815.71.11.5

** ي اخير هيچ مورد جديد ابتال به در  سال هاHIVي خوني گزارش نشده است از طريق خون و فراورده ها.

جمعنامشخصمادر به كودك
جنس

**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي

%67.9 ;اعتياد تزريقي

%13 ;آميزشي

%0.9 ;خون و فراورده هاي خوني

%1.2 ;مادر به كودك

%17;نامشخص

و ايدز برحسب جنس و راه انتقال    HIVموارد مبتال به
 92/10/1در ايران تا تاريخ 



درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0-400.020.120.822968.8110.42441.0

5-1490.160.24719.510130.3220.81870.8

15-24176410.351014.85924.530.932411.2265911.1

25-34831048.7149243.36426.600.0114439.41101045.9

35-44501229.395027.63815.800.073225.2673128.0

45-5416659.736010.4197.900.051917.9256410.7

55-642841.71093.293.700.01334.65342.2

65360.2160.531.200.0200.7750.3 به باال

170801003445100241100333100290510024004100جمع

نامشخص
جمع كل

** ي اخير هيچ مورد جديد ابتال به در  سال هاHIVي خوني گزارش نشده است از طريق خون و فراورده ها.

توجه: ي در نظام داده پردازي موارد ابتال به با توجه به بازنگرHIV، از سال 1389ي سني بر اساس سن ابتال جمع آوري و گزارش مي گردد الگو. الزم به ذكر است كه اين الگو تا پايان سال 1388ي مبتاليان بوده است بر اساس سن فعل.

سن
مادر به كودك**خون و فراورده هاي خونيآميزشياعتياد تزريقي

465727416 246338

جمع

3412(12.4 درصد)

نامشخص

*درصد موارد نامشخص نسبت به كل موارد .
186113564

1752(37.6 درصد)1531*(8.2 درصد) 5(1.5 درصد)5(2 درصد)119(3.3 درصد)

و ايدز برحسب  راه انتقال و سن HIVموارد مبتال به 

 92/10/1در ايران تا تاريخ 
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