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 182شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
کوجان دیه بسیار بزرگی در شمال اصفهان بود که از سوی غرب به جادهی تهران -اصفهان میرسید و اینک تمام
آن و زمــیـنهــای اطــرافــش در شهر واق ـعشــدهاســت .ایــن ناحیه جــزو دهــات مـعــروف قطعهی شمالی بلوک ماربین
محسوبمیشد و چنانکه جابری انصاری مینویسد از مقدار  72سهم آب مادی سهم 2 ،سهم آب برمیداشت (جابری
انصاری .)433:1378،قسمت شمالی بلوک ماربین ،کشتزارها و باغستانهایی داشته که آب آن از رود و قنات با هم
تأمین میشدهاست (اإلصفهانی.)310:1368،
یعنی«ک» ،تخفیفیافتهی
«ک +او +ج +ان» ترکیبشدهاست .جزء اول
ِ
کوجان ،از لحاظ واژهشناسی از سه جزء ِ
واژهی «کی» به معنی قنات است و جزء دوم یعنی «او» به معنی آب است .جزء سوم نیز حرف وقایه و جزء چهارم ،عالمت
ً
کثرت و نسبت است .مجموعا واژهی «که  +اوگان» یعنی منسوب به کی و آب یا کهریز آب و جایی که آب از کاهریز است.
کوجان االن نیز کی بزرگی دارد و اسم آن با معنی تطبیقمیکند (مهریار.)467:1382،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی کوجان
 -1-10-8-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

کوجان

مجعیت سال ( 90نفر)

26923

تعداد خانوار (خانواده)

7909

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

29363

3.40

بعد خانوار (نفر)

8626

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

11

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

9

سهم مساحت حمله از مساحت منطقه (درصد)
تراکم مجعیت (نفر در هکتار)

 -2-10-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

162

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

13439

زن

13374

زن%50 :
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 -3-10-8-2توزیع جمعیت محله بهتفکیک گروههای سنی و جنسی
�� ۶۵ل �� ���
���� ۶۰-۶۴
���� ۵۵-۵۹
���� ۵۰-۵۴
���� ۴۵-۴۹
���� ۴۰-۴۴
���� ۳۵-۳۹
���� ۳۰-۳۴
���� ۲۵-۲۹
���� ۲۰-۲۴
���� ۱۵-۱۹
���� ۱۰-۱۴
���� ۵ -۹
���� ۰ -۴

�ن
��د

۲۰۰۰

۱۶۰۰

۱۲۰۰

۸۰۰

۴۰۰

 -4-10-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۴۰۰

۸۰۰

۱۲۰۰

91+9
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%9 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%91 :

وضعیت سن و افراد  6ساله و بیشتر افراد  6ساله و بیشتر
سواد

باسواد

بیسواد

تعداد

22451

2104

۱۶۰۰

۲۰۰۰
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 -5-10-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
30+23+1829
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

10935

49

51

11516

 -6-10-8-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/23 :

عایل%30/02 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

14

راهنمایی

1080

ابتدایی

متوسطه
عایل

1734
1369
1800

زن%49 :

متوسطه%22/83 :

ابتدایی%28/91 :

راهنمایی%18/01 :
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 -7-10-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

57+36+25
62+33+14
کارشنایس ارشد%5 :

کارداین%36 :

کارشنایس%57 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

888

کارداین

1434

کارشنایس

132

کارشنایس ارشد

42

دکترا و باالتر

 -8-10-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%4 :

نوع
دارای مهسر

14401

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

818

ازدواج نکرده

7639

یب مهسر به دلیل طالق

304

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%62 :

تعداد

دکترا%2 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-10-8-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

231

تکنسنیها و دستیاران

520

متخصصان

کارمندان امور ادارى و دفترى

کارکنان خدماىت و فروشندگان

کارکنان ماهر کشاورزى ،جنگلدارى و ماهیگیرى
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

متصدیان ،مونتاژکاران ماشنیآالت و دستگاهها و
رانندگان وسایل نقلیه
کارگران ساده

578
404
911
95

2322
1145
756

 -10-10-8-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

6412

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

508

7+93
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%7 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%93 :
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 -11-10-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

سامل

26463

معلول

460

 -12-10-8-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
33
46

اختالل در گفتار و صدا

92

نقص دست

71

نقص پا

105

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

13
22

64

210
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 -13-10-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

67+24+63
کشور دیگر %3 :آبادی دیگر%6 :

اصفهان%67 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

17827

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

6344
1483
835

شهر دیگر%24 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-10-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع

امامزاده و بقاع متبرکه

نام

دوطفالن

نشانی

خیابان امام مخیین (ره)،کوجان

محلهی کوجان 191

 -15-10-8-2مساجد
نام

نام

حسینیه بینهاشم(ع)

مسجد صاحبالزمان(عج)

مسجد لیلهالقدر

مسجدحضرت ابوالفضل(ع)

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد امام حسن جمتیب(ع)
مسجد کوجان

مسجد صدیقهاحلسنی (س)
مسجدالزهرا (س)

مسجد چهارده معصوم(ع)
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 -16-10-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
مرکز فرهنگی آموزیش

نام

کانون فرهنگی تربییت نبوت
فرهنگسرای سالم

نشانی

خیابان امام مخیین (ره) ،مسعودیه ،جنب هنرستان مدرس
خیابان شهیدان کاظمی ،روبروی مسجد الزهرا(س)

کتاخبانه و سالن مطالعه سالن مطالعه فیض (کوجان) خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان شهیدان کاظمی ،حمله کوجان
کانون فرهنگی هنری
مسجد

کتاخبانه مسجد

توحید

منتظران مهدی(عج)
توحید
فیض

خیابان امام مخیین (ره) ،خیابان شهیدان کاظمی ،مسجدالزهرا (س)
خیابان امام مخیین (ره) ،ایستگاه فتوت ،خیابان امحدی ،مسجد
حضرت ابوالفضل(ع)

خیابان امام مخیین (ره)،خیابان شهیدان کاظمی ،کوجان
خیابان امام مخیین (ره)،خیابان شهیدان کاظمی

مالکیت

آموزش و پرورش
شهرداری

شهرداری
-------------
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 -17-10-8-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

ذکرخانه (زورخانه)

نام

شهدای رضایی

نشانی

خیابان شهیدان کاظمی ،بعد از مسجدالزهرا (س)
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 -18-10-8-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع
فضای بازی کودکان

نشانی
سلمان

پارک ملت کوجان
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 -19-10-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز خدمات
توانبخیش

مرکز مددکاری

نام

تعداد مددجو

مرکز نیلوفران

50

مرکز فردوس

41

خیریه امام
عیل(ع)

73

نشانی

کاربری

خیابان امام مخیین (ره)،روبروی سازمان

خدمات توانبخیش

تأمنی اجتماعی ،کوچه سایپا ،پالک15
خیابان امام مخیین (ره) ،روبروی سازمان
تأمنی اجتماعی ،کوچه رزمندگان
خیابان امام مخیین (ره) ،سر تابلو
خانهاصفهان

به معلوالن ذهین

خدمات توانبخیش
به معلوالن ذهین

مددکاری اجتماعی

مالکیت
خصویص
خصویص
هیأت امنایی
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 -20-10-8-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

نام

دفتر پلیس 10 +

----

کالنتری

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خانهاصفهان

خانهاصفهان ،حمله کوجان ،کالنتری مشاره 27

----

خیابان امام مخیین (ره) ،اول خیابان نبرد

خیابان امام مخیین (ره) ،روبروی شهرک قدس ،جنب موسسه مایل مهر
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 -21-10-8-2اماکن سبز محلی
نام

پارک نارون

پارک ملت1

نوع فضای سبز
پارک حمیل
پارک حمیل

پارک سلمان

پارک حمیل

بوستان برج کبوتر کوجان

پارک حمیل

پارک کوجان

پارک حمیل

