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 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره
سرزمین و  1

 آب و هوا
وزارت کشور، دفتر تقسیمات کشوري. (نشریه 

 3-1 ).1380مربوط به سال 
    

سرشماري عمومی نفوس و مرکز آمار ایران.  جمعیت 3
 تهران: .استان اصفهان ،1345مسکن آبان ماه 

1346 3-1 ،3-2 ،3-5 
 

 
سرشماري عمومی نفوس و مسکن  .             

 8-3 ،5-3، 2-3، 1-3 1359 تهران: .استان اصفهان ،1355آبان ماه 
 

 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن  .             
 .نتایج تفصیلی استان اصفهان ،1365مهر ماه 

 1367 تهران:
3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 

3-14 
    

 
 

نتایج  ،1370آمارگیري جاري جمعیت .           
 1372 تهران: .عمومی استان اصفهان

3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 
3-14 

    

 
 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن .                 
  1367تهران: .نتایج تفصیلی ،1375آبان ماه 

3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 
3-14 

    

 

 

نتایج تفصیلی سرشماري عمومی  .           
اصفهان  -1385 -استان اصفهاننفوس و مسکن: 

1388 

3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 
3-14 ،3-15 ،3-16،  

 3-17 
    

 

 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن .                 
اصفهان  -: نتایج تفصیلی استان اصفهان1390 -

1392 

3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 
3-9، 3-10، 3-14 ، 

3-15 ،3-16 ،3-17 
    

 

 

 -سرشماري عمومی نفوس و مسکن  .              
1395 

3-1 ،3-2 ،3-5 ،3-8، 
3-9 ،3-10 ،3-14 ، 

3-15 ،3-16 ،3-17 
    

نیروي  4
 انسانی

و  هاي اشتغالآمارگیري از ویژگیمرکز آمار ایران. 
 1( 1383 -1380، تهران بیکاري خانوار در ... .

 3-4، 2-4، 1-4 .)1380آبان سال  نشریه مربوط به
 

 
. نتایج آمارگیري از نیروي کار. اصفهان:             

 3-4، 2-4، 1-4 .)1385نشریه مربوط به سال  1( 1388
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 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره
کشاورزي،  5

جنگلداري 
 و شیالت

ی هاي صنعتآمارگیري از گاوداريمرکز آمار ایران . 
 3921و  1389، 1387، 1379. تهران  ... کشور سال

 1389، 1386، 1379هاي نشریه مربوط به سال 4(
 ).1392و 

5-21 ،5-22 ،5-23 
 

هاي اي مرغداري. نتایج آمارگیري نمونه                
. تهران:  پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال ...

 1370هاي نشریه مربوط به سال 2( 1374و  1372
 15-5، 14-5 )1373و 

هاي پرورش آمارگیري از مرغداري.               
 15-5، 14-5  1383. تهران: 1383مرغ گوشتی کشور سال  دهنده

هاي پرورش نتایج سرشماري مرغداري.                
 15-5، 14-5  1375. تهران: 1374دهنده مرغ گوشتی کشور سال

اي آمارگیري نمونهنتایج طرح .           
هاي پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور مرغداري

 15-5، 14-5  1377. تهران: 1376سال
هاي نتایج طرح آمارگیري مرغداري.             

.  1379پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال
 15-5، 14-5  1379تهران: 

هاي نتایج آمارگیري از مرغداري.                
. 1380دهنده مرغ گوشتی کشور سالپرورش 

 15-5، 14-5 1380تهران: 
هاي نتایج آمارگیري از مرغداري.                

، 1382سال پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور.
 15-5، 14-5 1391و  1390، 1389، 1388، 1383

هاي پرورش نتایج سرشماري مرغداري.                
،  1374، 1373تهران: . دهنده مرغ تخمگذار کشور

 17-5، 16-5 ).1375و  1373، 1370هاي (نشریه مربوط به سال
هاي پرورش آمارگیري از مرغداري .              

، 1379. تهران: دهنده مرغ تخمگذار و پولت کشور
هاي نشریه مربوط به سال 4( 1386و  1382، 1380
 17-5، 16-5 ).1385و  1382،   1380، 1378
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 عنوان شماره شماره جداول مأخذ فصل
 ** 

 
هاي نتایج سرشماري مرغداري.  مرکز آمار ایران

 ،1388تهران:  پرورش دهنده مرغ تخمگذار کشور
 17-5، 16-5 1391و  1390، 1389

. هاي کشورآمار کشتار دام کشتارگاه.            
1375 ،1380 ،1385 ،1389 ،1390 ،1391 ،1392 

 24-5 1393و 
ل ر حادنتایج آمارگیري از معادن مرکز آمار ایران.  معدن 6

، 1377. تهران،  سال ... برداري کشور دربهره
، 1375هاي نشریه مربوط به سال 5( 1387، 1381
1380 ،1385.( 6-1 ،6-2، 6-3 ،6-4 

هاي طرح آمارگیري از کارگاهمرکز آمار ایران.  صنعت 8
 هاياز کارگاه صنعتی کشور ... ، نتایج آمارگیري

تهران  نفر کارکن کشور سال ... . 01-49صنعتی 
 ).1385(نشریه مربوط به سال  1386

8-5 ،8-7 ،8-10،  
8-12، 8-14 

    

ساختمان  10
 و مسکن

هاي ساختمانی اطالعات پروانهمرکز آمار ایران. 
 هاي کشور ... صادر شده توسط شهرداري

10-1 ،10-2 ،10-3 ،
10-5،10-4 ،10-6، 

10-7 ،10-8 
. قیمت و اجاره مسکن در شهرهاي              

. (نشریه مربوط به 1381تهران،  منتخب سال ... .
 17-10، 16-10 .)1380سال 

حمل و  12
نقل و 

 انبارداري

 اريباردطرح آمارگیري از خدمات انمرکز آمار ایران. 
نشریه مربوط به  2. تهران، (1387و  1384
 20-12، 19-12 ).1389و  1386هاي سال

    

سرشماري عمومی نفوس و  مرکز آمار ایران . آموزش 17
ن. ، نتایج نهایی استان اصفها1365 مهرماه مسکن
 2-17، 1-17 .8. جلد 1368 ،تهران

:  نتایج 1370آمارگیري جاري جمعیت .               
 2-17، 1-17 .1372 ،.تهراناستان اصفهانعمومی 

. سرشماري عمومی نفوس و مسکن             
تهران  -.:  نتایج تفصیلی استان اصفهان1375
1376 17-1 ،17-2 

نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس .                
 2-17، 1-17 1388، اصفهان 1385 - و مسکن : استان اصفهان

نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس .              
 2-17، 1-17 1392، اصفهان 1390 - اصفهانو مسکن : استان 
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 فصل
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 عنوان شماره
سرشماري عمومی نفوس و . مرکز آمار ایران ** 

 1395-مسکن
17-1 ،17-2 ،17-3، 

 4 -17 
    

هزینه و  21
 درآمد

مد درآ ونتایج آمارگیري از هزینه . مرکز آمار ایران
 2139الی  1385، 1375. تهران: خانوارهاي شهري

الی  1385و  1375هاي نشریه مربوط به سال 9(
1393(. 

21-1 ،21-2 ،21-3 ،
21-6 

نتایج آمارگیري از هزینه و درآمد .           
الی  1385و  1375. تهران: خانوارهاي روستایی

 1385و  1375هاي نشریه مربوط به سال 9( 1393
 )1393الی 

21-1 ،21-4 ،21-5 ،
21-7 

 


