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فهرست منابع و مأخذ
فصل
عنوان
شماره

مأخذ

1

سرزمین و وزارت کشور ،دفتر تقسیمات کشوری( .نشریه
آب و هوا مربوط به سال .)0831

3

مرکز آمار ایران .سرشماری عمومی نفوس و
مسکن آبان ماه  ،0831استان اصفهان .تهران:
0831
 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن
آبان ماه  ،0811استان اصفهان .تهران0811 :
 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن
مهر ماه  ،0811نتایج تفصیلی استان اصفهان.
تهران0816 :

جمعیت

4

0-8

8-1 ،8-2 ،8-0
8-3 ،8-1 ،8-2 ،8-0
8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-3

.آمارگیری جاری جمعیت  ،0861نتایج
عمومی استان اصفهان .تهران0862 :

8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-3

 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن
آبان ماه  ،0861نتایج تفصیلی .تهران0816:

8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-3

 .نتایج تفصیلی سرشماری عمومی
نفوس و مسکن :استان اصفهان -0831 -اصفهان
0833

8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-3
8-06 ،8-01 ،8-01

 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن
–  :0811نتایج تفصیلی استان اصفهان -اصفهان
0812

8-3 ،8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-01 ،8-1
8-06 ،8-01 ،8-01

 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن

8-3 ،8-1 ،8-2 ،8-0
8-03 ،8-01 ،8-1
8-06 ،8-01 ،8-01

– 0811
نیروی
انسانی

شماره جداول

مرکز آمار ایران .آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و
بیکاری خانوار در  . ...تهران0( 0838 -0831 ،
نشریه مربوط به آبان سال .)0831
 .نتایج آمارگیری از نیروی کار .اصفهان:
 0( 0833نشریه مربوط به سال .)0831

3-0 ،3-2 ،3-8
3-0 ،3-2 ،3-8
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فصل
شماره

عنوان

5

کشاورزی،
جنگلداری
و شیالت

مأخذ
مرکز آمار ایران  .آمارگیری از گاوداریهای صنعتی
کشور سال  . ...تهران  0831 ،0836 ،0861و 0812
( 3نشریه مربوط به سالهای 0831 ،0831 ،0861
و .)0812
 .نتایج آمارگیری نمونهای مرغداریهای
پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال  . ...تهران:
 0862و  2( 0863نشریه مربوط به سالهای 0861
و )0868
 .آمارگیری از مرغداریهای پرورش
دهنده مرغ گوشتی کشور سال  .0838تهران0838 :
 .نتایج سرشماری مرغداریهای پرورش
دهنده مرغ گوشتی کشور سال .0863تهران0861 :
 .نتایج طرح آمارگیری نمونهای
مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور
سال .0861تهران0866 :
 .نتایج طرح آمارگیری مرغداریهای
پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال. 0861
تهران0861 :
 .نتایج آمارگیری از مرغداریهای
پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور سال.0831
تهران0831 :
 .نتایج آمارگیری از مرغداریهای
پرورش دهنده مرغ گوشتی کشور .سال،0832
 0811 ،0831 ،0833 ،0838و 0810
 .نتایج سرشماری مرغداریهای پرورش
دهنده مرغ تخمگذار کشور .تهران،0863 ،0868 :
(نشریه مربوط به سالهای  0868 ،0861و .)0861
 .آمارگیری از مرغداریهای پرورش
دهنده مرغ تخمگذار و پولت کشور .تهران،0861 :
 0832 ،0831و  3( 0831نشریه مربوط به سالهای
 0832 ،0831 ،0863و .)0831

شماره جداول

1-01 ،1-03 ،1-06

1-01 ،1-03

1-03 ،1-08
1-03 ،1-08
1-03 ،1-08

1-03 ،1-08

1-03 ،1-08

1-03 ،1-08

1-01 ،1-01

1-01 ،1-01

فهرست منابع و مأخذ
فصل
عنوان
شماره
**

103
مأخذ
مرکز آمار ایران  .نتایج سرشماری مرغداریهای
پرورش دهنده مرغ تخمگذار کشور تهران،0833 :
 0811 ،0831و 0810
 .آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور.
0812 ،0810 ،0811 ،0831 ،0831 ،0831 ،0861
و 0818
مرکز آمار ایران .نتایج آمارگیری از معادن در حال
بهرهبرداری کشور در سال  . ...تهران،0866 ،
 1( 0836 ،0830نشریه مربوط به سالهای ،0861
.)0831 ،0831
مرکز آمار ایران .طرح آمارگیری از کارگاههای
صنعتی کشور  ، ...نتایج آمارگیری از کارگاههای
صنعتی  01-31نفر کارکن کشور سال  . ...تهران
( 0831نشریه مربوط به سال .)0831

6

معدن

8

صنعت

11

ساختمان
و مسکن

مرکز آمار ایران .اطالعات پروانههای ساختمانی
صادر شده توسط شهرداریهای کشور ...

11

حمل و
نقل و
انبارداری

 .قیمت و اجاره مسکن در شهرهای
منتخب سال  . ...تهران( .0830 ،نشریه مربوط به
سال .)0831
مرکز آمار ایران .طرح آمارگیری از خدمات انبارداری
 0833و  .0836تهران 2( ،نشریه مربوط به
سالهای  0831و .)0831

11

آموزش

مرکز آمار ایران  .سرشماری عمومی نفوس و
مسکن مهرماه  ،0811نتایج نهایی استان اصفهان.
تهران .0813 ،جلد .3
.آمارگیری جاری جمعیت  :0861نتایج
عمومی استان اصفهان.تهران.0862 ،
 .سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 :0861نتایج تفصیلی استان اصفهان -.تهران
0861
 .نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  :استان اصفهان  ،0831 -اصفهان 0833
 .نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  :استان اصفهان  ،0811 -اصفهان 0812

شماره جداول
1-01 ،1-01
1-21
،1-2 ،1-0
1-3 ،1-8
،3-01 ،3-6 ،3-1
3-03 ،3-02
،01-8 ،01-2 ،01-0
،01-1 ،01-1،01-3
01-3 ،01-6
01-06 ،01-01

02-21 ،02-01

06-2 ،06-0
06-2 ،06-0
06-2 ،06-0
06-2 ،06-0
06-2 ،06-0
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فصل

مأخذ

شماره جداول

**

مرکز آمار ایران .سرشماری عمومی نفوس و
مسکن0811-

06-2 ،06-0
06- 3 ،06-8

هزینه و

مرکز آمار ایران .نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد
خانوارهای شهری .تهران 0831 ،0861 :الی 0812
( 1نشریه مربوط به سالهای  0861و  0831الی
.)0818
 .نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد
خانوارهای روستایی .تهران 0861 :و  0831الی
 1( 0818نشریه مربوط به سالهای  0861و 0831
الی )0818

20-2 ،20-0
20-1 ،20-8

شماره

11

عنوان

درآمد

20-3 ،20-0
20-6 ،20-1

