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اييواتمسويٕا ـشعو آٖ
ٞشسشعٛٙاٖٕ٘اي ٝ

دسٔماتُ

وٝ
ضٕاسٜٞاي  
جذاَٚسواِٙأ ٝاسو .عوذ دسوٕ چو ٞوش

ضٕاسٜ

ٔ،عشؾ

دسجضذٜ

َ
ضٕاسٜجوذ ٚ

ٔثيٗ
آٖ ،
ـصُٚعذدسٕ ساس  
٘،طاٍ٘شضٕاس ٜ

ضٕاسٜ
ٔشتٛطاس .الصْتٝرووشاسو خوظتيوشٜايوو ٝتويٗ

ـصُ
دسداخُ 

ضٕاسٜدٚجذَٚلشاسداسدتذيٗٔعٙاس ووٚٝاطٜوّيوذئوٛسد٘دشدس
جذَٚياجذاَٚتيٗدٚضٕاسٜجذَ٘ٚيضٚجٛدداسد .

آٔاسيوطٛس

ساِٙأٝ

)اصجذاَٚ

ٞايوّيذي
اي(ٚاط ٜ
ٞايٕ٘اي ٝ
سشعٛٙاٖ 

يوو ٝاسائوٝ
ةضوذ ٜاسو .دسٔوٛاسد 
ٚتٝصوٛس اِفثواي ٔشتو 
ا٘تخاب 

اصسشعٛٙاٖٞا٘يضضشٚس داضت،ٝتمسيٕا ـشع 

تمسيٕا ـشع تشخ 
ٞاي
اصسشسغش،صيشسشعٛٙاٖ 

ـاصّٝ
تٝصٛس اِفثاي ٚتاسعاي  
ٔزوٛس 
ضذٜاس  .
دسج 
ٔشتٛط 

آ



اٍف

آب



اتاق پاياپاي اسٖاد تإني تٜزآ

-تعذادا٘طعاب 

 9-5،9-6

اتحاديٛٚاي تؼإٗي 

-تِٛيذ 

 9-5،9-6

-حجٓٔخاصٖ 

 9-7،9-9

اجزاي غحٖٚاي ّ٘سيقي

-خغٛطا٘تماَ 

 9-4،9-7

-ضثىٝتٛصيع 

 9-4،9-7،9-22

ٙٔ-اتعتأٔيٗ 

 9-5،9-6

-ـشٚش 

 9-5،9-6

-ظشـي ٔٙاتعصيشصٔي  ٙ

 9-1،9-2


آب ٗ ٘ٛا
-استفاعاصسغحدسيا 

 1-6

-استفاعتاسشساال٘ ٝ

 1-13

ايستٍاٜٞايسيٛٙپتيه(اعالعا ٛٞاضٙاس ) 

-
-تاس٘ذٌ  

 1-6


 14-15
 11-14،11-17
 19-9
 23-6،23-7



اجشاي ٛشيٖٜٕ ٚايي

احذاث ّسنٔ 

 11-14

ارس

 14-18
  3-31،3-32

اسدٗاج ثثت ضذٙ

 14-15

اسٖاد ّثادٍ ٚضذ ٗ ٙتزىطت داد ٙضذ ٙ


اضتغاً ٕاقع ،سِٜ

اػتثارات دستياٛٙا 

 4-2
 21-6

   11-19،11-21

اقاّتياٙ



اّنإات آّ٘سضي
آٔٛصشاستثٙاي   

دٚسٜ
 -

 1-6،1-7،1-9،1-12

 17-8

_ 17-9
ٞايتحصيّ 17-12
دٚس ٜ
 -

-دسجٝحشاس  

 1-6_1-8

-سعٛت ٘سث  

 1-6،1-7

-سٚصٞاييخثٙذاٖ 

 1-6،1-7

-ساع ٞايآـتات  

 1-7،1-11

-سشع ٚصشتاد 

 1-7،1-11

-داس٘ذٌاٖحكسأي   25-2

 1-6،1-7

 25-3

ٚ-ضعجٛي 

 5-32

آتخيشداري(فؼاٍيتٛا)

ضثا٘  ٝ
ٞايتحصيّ  
دٚس ٜ
 إثارٛا

-آتضيپشٚسي 

داس٘ذٌاٖحكسأي سأيدٙٞذٌاٖ 
 -

 25-5

ب



 11-2

-صيذ 

 5-33

تاسرىإي خارجي

 5-21

اسصشٔثادال
 -تشاص

آتصسٛصئشاتع 

آتصسٛصي
ٍ٘اٜوٙيذتٔٝشاتع– 
آسّايطياٛٙاي تطخيع پشضني
 


 18-7


 25-4

-تِٛيذ 

آتصسٛصي
ٍ٘اٜوٙيذتٝجٍُٞٙا– 





إتخاتات ّجَس ض٘راي اسالّي

 5-34،5-36

سٛصيجٍُٞٙا 


آتص



-سأيدٙٞذٌاٖ 

 5-34

آتياري ٗ سٛنطي  ،ضثنٛٚاي ّذرٓ

 12-22،12-27

إتخاتات رياست جْٜ٘ري



آتشيآ

 17-15،17-16



11-1

 11

-3
،11

-4،11

-6،11-7
،11-9
تعشـٌٕٝشووو
  11-6_11-9،23-12
صادسا   11-3_11-5،11-9،23-12
ٚ-اسدا  
تاسٛاداٖ 
ٍ٘اٜوٙيذتٝجٕعي -تاسٛاد 
ايشاٖ 
جٕٟٛسياسالٔ  

ٔشوضي

تا٘ه

729
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تا٘هٞا 
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 

 14-16

تإلٛا
-اٚساقٔطاسو ٔٙتطشضذ ٜ
 14-1_14-5،14-11_14-12
 
-تذٞ ٞا
-تذ ٞخاسج    14-17
 21-1،21-17
تٛدج ٝ   14-11_14-14
تسٟيال اعغاي  14-12_14-14


تسٟيال پشداختتعذادٚاحذٞايتا٘ى    14-1 14-1_14-5
داساي ٞا  14-6_14-8

سپشدٜٞا

تجاسي 

ٞاي
تا٘ه 

تا٘هٞا 
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
ٞايتخصص  
تا٘ه 

تا٘هٞا 
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
تچٔٝاٞياٖ 

ٍ٘اٜوٙيذتٝآتضياٖ-تِٛيذ 

تزق
 9-17
پس ٞايا٘تماَ 
 9-21
تثادَا٘شطي 
 9-18
تعذادٔطتشواٖ 

 9-8،9-9_9-14
تِٛيذ  9-22
ضثىٝتٛصيع  9-8_9-11
ظشـي (٘أ ٚعّٕ )  9-19
ٔمذاسـشٚشداخّ  

ا٘تماَ   9-16
خغٛط 

ٔٛجٛدي 9-8_9-11
ِٔٛذٞا 
 -
ٞايتّٛيضي  ٘ٛ
تش٘أ ٝ

(تش٘أٞٝا) 

تّٛيضيٖٛ

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 

ٞايساديٛي  
تش٘أ ٝ

سادي(ٛتش٘أٞٝا) 

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 

تٖادر تاسرىإي
 12-12
ضذ ٜ
تاسٌيشي 

واالٞاي

ٚصٖ
  12-11
ضذ ٜ
تخّي ٝ
واالٞاي 

ٚصٖ
 (تاصديذوٙٙذٌاٖ) 

تٙاٞايتاسيخ 

ٞاٚتٙاٞايتاسيخ (تاصديذوٙٙذٌاٖ)

وٙيذت ٝ
ٔٛصٜ

 
ٍ٘اٜ

تٖياد ضٜيذ ٗ اّ٘ر ايثارىزآ  
 16-14_16-16
جا٘ثاصاٖ  16-12_16-14
خا٘ٛاسٞايضاٞذ  خذٔا    16-11 16-16،16-16،26-16،21
-29
تٍيش
ٔستٕشي 

 16-16،13-14

،16-16
ٞا
پشداخت  تا٘هٞا 
تٛدج ٝ


تٛدجٝ
تا٘هٞا-
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
  11-12،11-13
تٖياد ّسنٔ إقالب اسالّي

ت٘دج ٚدٍٗت  
ٞوايسشٔايٝاي(عٕشا٘ )

اعتثاسا تّٕوهداسايوو 729

 21-9_21-15
 21-8
اعتثاسا ٞضيٝٙاي(جاسي)  21-7
پشداخت ٞا خالصٝدادٚستذداساي ٞائاِ    21-4

-
خالصٝدسآٔذٞاٞٚضيٞٝٙا   21-2

ٞايسشٔايٝاي   21-3

خالصٝداساي دسآٔذٞاٚٚاٌزاسيداساي ٞا   21-5

 
 21-2
دسآٔذٞاٞٚضيٞٝٙايدِٚ  21-1
ت٘دج ٚمٌ مط٘ر
  21-16
ت٘دج ٚضزمتٛاي دٍٗتي
  21-18
ت٘دجّ ٚؤسسات إتفاػي (ٗاتست ٚت ٚدٍٗت)

ت٘رس اٗراق تٜادار 
 14-22،14-24،14-25
ضذٜ
ٔعأّ ٝ

سٟاْ
  14-24،14-25
ٔطٕ َٛ

ٞاي
ضشو   14-23_14-25
صٙايع 


تٜزٙتزداري
 5-11،5-12
تاغ  5-7_5-11
داْ  5-1_5-6
 سّئتٜشيستي
ساصٔاٖتٟضيست وطٛس

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 
تياتآ سدايي(فؼاٍيتٛا)    2-5
 4-1،4-8

تينار
 4-2_4-4
تيناريٕ ،زخ
تيٕاسيٞاياٍّ٘ داْ 

تيٕاسيٞا

ٍ٘اٜوٙيذتٝداْ–
 14-19_14-21
تيْٚ


ج
 2-2

پذيذٛٙاي تياتإي
پزٗإٛٚاي ساختْإي 

 11-1_11-8


پست 

 13-13

ٚاحذٞا پشضنآ

وٙيذتٚٝصاس تٟذاض ،دسٔاٖٚآٔٛصشپضضى -پضضىاٖ 

ٍ٘اٜ
 

پيزاپشضنآ

ٍ٘اٜوٙيذتٚٝصاس تٟذاض ،دسٔاٖٚآٔٛصشپضضى -پيشاپضضىاٖ

 

 15-16

 5-27

پيطييزي اس اػتياد
ت
تخِّزؽّ ،قذار تٍ٘يذ
تشاصتاصسٌا٘ خاسج  
وٙيذتٝتاصسٌا٘ خاسج -تشاص

ٍ٘اٜ

 18-9
تطخيع درّإي ٛستٚايّ،ؤسسات 
 15-11،15-11

تػادفات
تعٕيشواالٞايضخص ٚخاٍ٘  

تعٕيشواالٞايضخص ٚخاٍ٘  

اٜٞا-
وٙيذتٝواسٌ 


ٍ٘اٜ
تعٕيشٚسايُ٘مّي ٝ
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ٍ٘اٜوٙيذتٝواسٌاٜٞا-تعٕيشٚسايُ٘مّي ٝ

  1-3_1-5
 19-2،19-4،19-6،19-7

ت٘إثخطيّ ،زامش  
تٍ٘يذ ٕٜاً

 

 18-8
 5-31


ج
جزائِ ،دستييز ضذىآ

 15-5،15-7،15-13



جْؼيت

استاٖٞا  3-7_3-9،3-18،3-27،3-33

تاسٛاد   17-1_17-4 تشآٚسد   3-2 3-25_3-27
تاتعي     3-2،3-8،3-9،3-17،3-24،3-25،3-34
جٙس  3-4_3-6،4-1
 3-17،3-18
ديٗ
  3-4،3-7،3-8
ساوٗٚؼيشساوٗ 
  3-3،3-4،3-22،3-24،3-26،3-34
سٗ 
  3-11
ضٟشٞا  3-11
عثمٝتٙذيضٟشٞا 
  3-12
تٙذيآتاديٞا 
عثم ٝ
  3-3،3-5،3-26،3-31
ٞايس ٙ
ٌش ٜٚ
  3-1
ٔتٛسظسضذساال٘ ٝ

 3-24
ٔحُتِٛذ  3-37
ٔياٍ٘يٗسٗدساِٚيٗاصدٚاج  3-35
ٔياٍ٘يٗس  ٙ

 3-36
ٔيا٘ٝس  ٙ
  17-3
٘شختاسٛادي 

،3-29_3-31،3-34_3-37
٘ماطضٟشيٚسٚستاي ،3-4،3-7،3-8،3-36،3-24
3-2،4-1
 3-9
٘ٛعخا٘ٛاس 
  3-34
ٚضعص٘اضٛي  
  4-1
ٚضعـعاِي  
  24-1
جْؼيت جٜآ 
جْؼيت ٛالً احْز جْٜ٘ري اسالّي ايزآ 

 16-19
آٔٛصشٌيش٘ذٌاٖ 

 اعضاء،داٚعّثاٖٚأذادٌشاٖ   16-18 5-31
جٖيَناري 


جٖيٌٛا
سٛصي 

آتص
 ٔساح  چ
چٛب 
ح


 2-3
 2-2


ٚسدٜٞايچٛت ٔ-يضاٖتِٛيذ 
ٍ٘اٜوٙيذتٝـشا 




حسابٛاي َّي
 23-16
 
-حسابايجاددسآٔذ
 23-15
 
حسابتِٛيذ 

-
 23-14
حسابواالٞاٚخذٔا   

-
-صادسا ٚٚاسدا    23-12

ح٘ضٛٚاي آتزيش اغَي 
 1-15
حجٓآبحاصُاصسيضش  1-16
حجٓتخٕي ٙجشياٖسغح   1-14
ٔساح ٚضشيةجشياٖسغح  
خ

خإ٘ار 
استاٖٞا   3-7،3-15

 3-16
تشويةخا٘ٛاسٞائعٕ  ِٛ 3-13،3-14،17-4
تعذاداـشاد  17-4
تعذاداـشادتاسٛادٚت سٛاد  3-14،17-4
جٙسسشپشس  

 سٗسشپشس    3-14ساوٗٚؼيشساوٗ   3-7،3-15،3-16
  3-14
ٌشٜٚس ٙسشپشس  
 ٘ماطضٟشيٚسٚستاي   3-6،3-7،3-16
 3-15
 ٘ٛع ٔتٛسظدسآٔذساال٘ 21-18  ٝ

 21-18
ٔٙاتعتأٔيٗدسآٔذ خشدٜـشٚض 

تٝواسٌاٜٞا–خشدٜـشٚض 

ٍ٘اٜوٙيذ
 15-8،15-9
 
خ٘دمطي

د

دادىاٛ ٙا 
 15-2،15-3
ٔخت ٝٔٛ

ٞاي
پش٘ٚذ ٜ

 15-1
تعذادضعة 

دادسشاٞا 
دادٌاٜٞا 

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 

ضٛساٞايحُاختالؾ
دادٌاٜٞا 

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 
  18-11
دارٗخإٛٚا

داُ
 -ا٘ٛاع  5-8،5-9
 5-8،5-11
تعذاد تعذادضيشدٚض ضذ 5-9  ٜتِٛيذپطٓٚٛٔ،وشن   5-11 5-21
 
-رتحضذ ٜ
دإصآّ٘سآ 
 17-7،17-8
دٚسٜآٔٛصشاستثٙاي   17-5_17-13
ٞايتحصيّ  
دٚس ٜ
 -
 17-15،17-16
ٞايتحصيّ تضسٌساالٖ 
دٚس ٜ
 -
 17-13
ضاخٝتحصيّ  727

سالنامه آماري كشور 3149 -

نمايه موضوعي
 17-18
 17-17
 17-14

اِتحصيالٖ 

ـاسغ
 لثَٛضذٌاٖ 
 خاسجاصوطٛس 
ٔذاسسايشا٘  

دإطياٛٙا ٗ ّزامش آّ٘سش ػاٍي 
 17-21،17-22
آٔٛصضٍشاٖدا٘طٍا ٞ 17-23_17- 25
ضذٌاٖ

ثث ٘اْ 17-29
دا٘صآٔٛختٍاٖ
_17-31
 17-26_17-28
دا٘طجٛياٖ 

سضتٝتحصيّ  
ٌشٜٞٚايعٕذ ٜ
  17-23،17-26،17-29
ٌشٜٞٚايعٕذٜآٔٛصض  
  17-34
درآّذ خإ٘ار
دسآٔذساال٘ ٝ

ٔتٛسظ

وٙيذتٝخا٘ٛاس-

ٍ٘اٜ
 
  11-11
دفاتزثثت اسٖاد ٗ اّالك (ّؼاّالتثثت ضذ) ٙ

ر
 13-14

رادي٘ (ايستياٛ ٙا ٗ فزستٖذٛٙا)
 19-1،19-3،19-5

رادي٘ (تزٕاّٛٚا)
 12-1_12-3

را ٙآٔٛ
 12-4

راٛٙا
سٚستاٞايداسايتشق 
ٞايتشقٔٙغمٝايوسٚستاٞاٚخا٘ٛاسٞايسٚستاي 

ٍ٘اٜوٙيذتٝضشو 

رياست جْٜ٘ري 
 25-1
دٚسٜٞا
  25-2،25-3
 ا٘تخاتا  
س 
 19-24
سائزآ
 19-25
سائزآ راٛيآ ٕ٘ر

س
ساختٕاٖ(ـعاِي ٞا) 

ٞايساختٕا٘ 
وٙيذتٝـعاِي  

ٍ٘اٜ
 
ساختْآٛاي ّسنٕ٘ي مَٖييّ ،ت٘سظ قيْت

 11-16،11-17



ساسّآ آّ٘سش فٖي ٗ حزفٚاي
 17-34
 
ديذٌاٖ 

آٔٛصش

   17-32
ٔشاوضثات   17-33
ٔشتياٖ(سسٕ ٚپيٕا٘ ) 


ساسّآ إتقاً خ٘ٓ
 18-14
خٖٛاٞذاي   18-13
ـشآٚسدٜٞايخ ٘ٛتِٛيذضذٜٚتٛصيعضذ ٜ


ساسّآ تاسٕطستيي مط٘ري  
تاص٘طستٍاٖ   16-31،16-31،16-16،32-16،35-36ٔطتشواٖحمٛقتٍيش  ،16-16،31-16،32-34،16-16،35-36

 16-31
ساسّآ تٜشيستي مط٘ر  
   16-1_16-4
تعذادٔشاوض خذٔا ٌيش٘ذ 16-1_16-4   ٜ 16-11
 
ٔذدجٛياٖ739

ٔشاوضؼيشدِٚت تح ٘داس    16-1_16-4   16-28
ساسّآ تيْ ٚسالّت ايزآ (تيْٚضذىآ)


ساسّآ تأّئ اجتْاػي

ضذٌاٖ   16-21_16-16،25-16،28-29

تيٕٝ
 پشداخت ٞا   16-26ضذ 16-25  ٜ
ؼشأ پشداخ  پٛضص   16-21

ٞايتح 
واسٌا ٜ

٘مذي   16-25
ٞاي 
وٕه 
  16-27
ٔشاوضدسٔا٘ ّٔى ٚعشؾلشاسداد ٔستٕشيتٍيشاٖ   16-21،16-26

 16-16،22- 23


٘ٛعتيٕٝ
 -


ساسّآ حفاظت ّحيظ سيست
-تعذادٔٚساح ٔٙاعكتح ٔذيشي    2-1

ساسّآ داّپشضني مط٘ر
 18-18_18-21
تعذاد  18-15
ضاؼالٖدِٚت   18-16
ضاؼالٖؼيشدِٚت   18-18
ظشـي وطتاسٌاٜدأ   18-21
لش٘غيٝٙدأ   18-17
ٔشاوضدسٔا٘ تخصخصٛص   18-19
ٔشاوضـشآٚسيٍٟ٘،ذاسيٚعشضٝداْ  5-29،5-31
ساسّآ ّزمشي تؼاٗٓ رٗستايي 


ساسّآ ٕٜضت س٘ادآّ٘سي
سٛادآٔٛصاٖ  

-

ضذٌاٖ 

لثَٛ
 ساسّآ آب ّٖغقٚاي
سذٛاي ّخشٕي

   9-3
  12-25

سزدخإٛٚا
سزقت

 17-19
 17-21
 9-2،9-3،9-12



 15-6،15-7

سزّايٚىذاري تخص خػ٘غي (ساختْآ)   11-11
  23-11،23-11
سزّاي ٚثاتت ٕاخاٍع
سغحواض  

ٍ٘اٜوٙيذتٔٝحصٛال وطاٚسصي-سغحواض 
   12-6،12-7
سفز ٗ ّسافز جات ٚجاضذٙ
سُّْ٘ ،قذار فزٗش    2-8
سيَ٘ٛاي ىٖذُ
سيْٖا
تٕاضاٌشاٖ ٞايسيٕٙاي تِٛيذضذٜ
ـيّٓ 
 ـيّٓٞايسيٕٙاي صادسضذ ٜ
 ش
ضاخع قيْت

 12-27

 19-8،19-11
 19-11
 19-12
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 22-7،22-8
 22-4_22-6
 22-1_22-3
 22-9،22-11

-تِٛيذوٙٙذ ٜ
واالٞاٚخذٔا ٔصشـ (سٚستاي ) (ضٟشي) 

واالٞاٚخذٔا ٔصشـ -واالٞايصادسات  

   4-2
ضاخعٛاي ػْذٕ ٙيزٗي مار

 
ضاغالٓ
جٙس   4-1ٌشٜٞٚايعٕذٜضؽّ    4-6
 ٞايعٕذٜـعاِي    4-5

 ٌشٜٚ
٘ماطضٟشيٚسٚستاي    4-1 4-8
ٚضعسٛاد ٚضعضؽّ    4-7
ضزمت َّيغٖايغ پتزٗضيْي 
 7-17
تِٛيذا    7-19
 

صادسا  7-18

ـشٚشداخّ  

 7-17_7-19
 
ٌشٜٔٚحصٛال 
  9-4_9-7
ضزمتٛاي آب ٗ فاضالب


ضزمتٛاي تزق ّٖغقٚاي 
ٕٞضٔاٖ 

تاسٔصشـ سٚستاٞاٚخا٘ٛاسٞايسٚستاي   

ظشـي ِٔٛذٞاي٘صةضذ ٜٔصشؾ  

ٔمذاسـشٚشٛ٘ٚع

ضزمتٛاي تؼإٗي

 9-15
 9-21
 9-11
 9-19


اعتثاس   14-26 11-11
٘ياصتِٛيذوٙٙذٌاٖ 

تأٔيٗ
  11-12
وٙٙذٌاٖ 

٘ياصٔصشؾ

تأٔيٗ
 ٘ٚمُ   12-21
حُٕ 
 خذٔات    11-13سٚستاي    11-15_11-18 8-25
 

صٙعت  8-26
دستثاؾ 

ـشش
  5-28_5-31
وطاٚسصي 

ٔسىٗ   11-19 6-9
 ٔعذ٘  
ضٖاٗرٛا
 صيادي ٚصٖواالٞايتاسٌيشيضذٜ ٚصٖواالٞايتخّيٝضذ ٜضٔٛاي رٗآ ،تثثيت
ض٘راٛاي اسالّي 
 -استاٖ 



 5-37
 12-12
 12-11
 2-5


 25-11،25-11

 25-11
 تعذادٔٙتخثيٗ ضيزّ،يشآ تٍ٘يذ   5-27
 5-38،5-39
ضيال (ضاؼّيٗ) 

ظ
صادسا  
وٙيذتٝتاصسٌا٘ خاسج -صادسا 

ٍ٘اٜ

غٖذٗق تيْ ٚاجتْاػي رٗستاييآ ،مطاٗرسآ ٗ ػطايز 
تيٕٝضذٌاٖ 
 -

ط

 16-27


  3-31_3-33
عالق ثثت ضذٙ
 1-2

عً٘ جغزافيايي استآٛا
عً٘ خغ٘ط ّزسي    1-1

ع
 1-2
ػزؼ جغزافيايي استآٛا
 23-13

ػزض ٗ ٚتقاضا
عٕذٜـشٚض 

ٍ٘اٜوٙيذتٝواسٌاٜٞا–عٕذٜـشٚض  

ف



فاضالب 
 2-16
 -ا٘طعاتا  
 2-17،2-22
تصفيٝخا٘ٞٝا 

-
 2-19
-جٕعي تح پٛضص 
 2-21
-حجٓ 
 2-21
عَٛضثىٝجٕعآٚسي 

-
 2-18
ٔ-طتشواٖ 
 2-4
 
فزاٗردٛٙاي چ٘تيّ ،يشآ تٍ٘يذ 


فزاٗردٛٙاي ٕفتي

 7-4،7-5،7-11،7-11
 

تِٛيذ
  7-9
حُٕضذ  ٜ
  7-3
-صادسا ٔستميٓ 
 24-11
صادسا (وطٛسٞايعضٛاٚپه)    7-6،7-7

ٔصشؾ

 24-11
ٔصشؾ(وطٛسٞايعضٛاٚپه)    7-8
ٚاسدا 
فزٗدىاٛٙا
 12-21
 12-15

تاسٔٚحٕٛال پست  تعذادٔساـشاٖ 

ـعاِي ٘،شخ 
ٍ٘اٜوٙيذتٔٝطاسو التصادي٘،شخ 

فؼاٍيتٛاي اقتػادي
 اسصشاـضٚد 23-1_23-14  ٜ 23-1_23-4
تخصٛاي ػْذ ٙاقتػادي
فؼاٍيتٛاي مطاٗرسي ،ضنار ،جٖيَذاري ٗ ّاٛيييزي 

 5-41
اسصشاـضٚد ٜ739
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 ستا٘ذ 5-41  ٜٔصشؾٚاسغ 5-41  ٝ 13-7،13-8
فٖاٗري اعالػات ٗ ارتثاعات
   3-29،3-31
ف٘ت ثثت ضذٙ

ك
مارمٖآ آّ٘سضي  17-5،17-6،17-8،7-11_17-12،17-14
 4-13
مارمٖآ دٍٗت 
 استأٖحُخذٔ    14-13تاتعلاٖ٘ٛاستخذاْوطٛسيٚسايشٔمشسا استخذأ 
  4-9،4-11،4-13
 4-9،4-12،4-13
لاٖ٘ٛواس 
تاتع 
  -جٙس   4-9
   4-11،4-12
ٔذسنتحصيّ 

ٚضعي استخذأ    4-11،4-13
مارىاٛٙاي غٖؼتي
اـضٚدٜـعاِي صٙعت    8-21،8-21

اسصش
  8-18
ٞايـعاِي صٙعت  
داد ٜ
اسصش 
  8-19
ٞايـعاِي صٙعت  
ستا٘ذ ٜ

اسصش
  8-17
 اسصشٔٛجٛديا٘ثاس  8-2،8-4،8-9،8-12،8-21
استاٖٞا 
 -
پشداخت ٚدسياـت تات خذٔا ؼيشصٙعت    8-23 8-3،8-4
تشداسيصادسضذ ٜ

پشٚا٘ ٝ
تٟشٜ
 -
 8-8،8-9
تعذاد ٔضدٚحمٛقتٍيشاٖ   8-13،8-14

جثشاٖخذٔا 

جٛاصتأسيسصادسضذ 8-1،8-2  ٜ
  8-6،8-15،8-16
ٌزاسي 

سشٔايٝ

   8-11_8-12
ضاؼالٖ

 8-8_8-23
واسوٗ 

عثما ؼيشٔستميٓٚعٛاسضپشداخت    8-22

ٔاِيا  8-5
ٔيضاٖاضتؽاَ 
  8-2،8-4
ٔٙاعكآصاد ٘حٜٔٛاِىي    8-8،8-9 ٘ٛعـعاِي    8-1،8-3،8-5،8-6،8-8،8-11،8-14
 8-16،8-18_8-21،8-22،8-23
 ٚاحذٞايصٙف    8-7   8-24
ماالٛاي غٖؼتيّ ،قذار تٍ٘يذ
مإ٘ٓ پزٗرش فنزي م٘دمآ ٗ ٕ٘ج٘إآ
متاتخإَّ ٚي جْٜ٘ري اسالّي ايزآ

   19-17
   19-16

متاتخإٛٚاي ػّْ٘ي
ٞايعٕ ) ٔٛ
ٍ٘اٜوٙيذتٚٝصاس ـشًٚٙٞاسضاداسالٔ (وتاتخا٘ ٝ
 19-18،19-19

متابٛاي ّٖتطز ضذٙ
  5-21
مطتارىاٛٙا

مطتيزإي(ضزمتٛا)
732

 12-14
ضذ  ٜ
تاسٔٚساـشحُٕ 

  12-13

٘ٚمُتاس
حُٕ 
 
مطتيٛا
 12-9
تعذادٚظشـي   12-11
ٚاسدضذٜتٝتٙادس 
مط٘رٛاي جٜآ  
 24-4
 أيذتٝص٘ذٌ   24-2
-تشاوٓجٕعي  
 24-2
-جٕعي  
 24-4
ضاخصتٛسعٝا٘سا٘   24-2
ضٟش٘طي  ٙ 24-4
-دسآٔذسشا٘٘ٝاخاِصّٔ  
مط٘رٛاي خارجي ،تؼذاد ْٕايٖذىيٛا در جْٜ٘ري اسالّي ايزآ
25-12
مط٘رٛاي ّٖتخة جٜآ
خاْٚالد  
ٔيضاٖ 
 
ٔشئٚيش 
ٔيضاٖخاْ 
 ٔٚيشاعفاَوٕتشاصيهساِ ٝ


ٔيضأٖشي
مْيت ٚاّذاد اّاُ خْيٖي


 24-3
 24-3
 24-3


  16-9

خذٔا  16-8،16-9
پشداخت ٞا  16-8
 
تعذادٚاحذٞا  16-8،16-9
ٔذدجٛياٖ 

 2-7

م٘د ضيْياييّ ،قذار ت٘سيغ


ه


ىاس رسإي
ىاس سثل ،تٍ٘يذ

 7-13،7-14



ىاس عثيؼي
 تعذادا٘طعاب جٟاٖ) 
رخايش(ٔٙاعك 

عضٛاٚپه) 

تاصاس(وطٛسٞاي

تٝ
عشض ٝ
 جٟاٖ) 
تاصاس(ٔٙاعك 

تٝ
عشض ٝ
 ٔصشؾ ٔصشؾوٙٙذٌاٖ ىاس غٖي ،تٍ٘يذ
ىاس ّايغ ،تح٘يٌ
ىاسٛاي آاليٖذ ٗ ٙىَخإٚاي (إتطار)

 7-11

 7-15
 24-12
 24-14
 24-13
 7-12
 7-15
  7-11
   7-16


 2-9_2-15
-تخص 
 2-9_2-15
ٛ٘-عآاليٙذ ٜ

ىاٗداريٛاي غٖؼتي 
 5-18
 

تعذادٌاٌٛٚٚساِٝ

 5-17
تعذادٚظشـي   5-19
 
-تِٛيذضيشٚوٛد
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 5-17
 19-26،19-27
 19-23

٘ٛعـعاِي  ىزدضيزآ 
ىزدضيزآ خارجي
ٞايعٕذٜضؽّ  
ٌش ٜٚ

ٌشٜٞٚايعٕذٜضؽّ 
ٍ٘اٜوٙيذتٝضاؼالٖ -
 12-27
ىٖذُ
ى٘ضت قزّشّ ،يشآ تٍ٘يذ   5-27
ى٘ضت ّزؽّ ،يشآ تٍ٘يذ   5-27

ُ
   5-26
ّاضئ آالت مطاٗرسي  ،تٍ٘يذ ٗ فزٗش داخَي
ٔايٝوٛت داْٞا 
تيٕاسيٞا 

داْ-
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
خاٗياري   5-35

ّاٛيآ

ّجَس ض٘راي اسالّي 
 25-4،25-5
-ا٘تخاتا  
 25-6_25-9
-تعذادٕ٘ايٙذٌاٖ 
 23-1_23-7

ّحػً٘ ٕاخاٍع داخَي

ّحػ٘الت مطاٗرسي
ليٕ تٕاْضذ 5-25  ٜليٕ خشيذتضٕي 5-22   ٙٔتٛسظليٕ ـشٚش   5-23،5-24

ٔتٛسظٞضيٝٙتِٛيذ   5-25


ّزاتغ
 2-3
 

سٛصي 

آتص
  2-6
  

اصالحٚاحيا

ٔساح    2-2 2-24
ّزامش تٜذاضتي ٗ درّإي 
 18-6
ٔشالث اِٚيٝتٟذاضت ٔ،شاوض ٔشاوضتٛا٘ثخط  
وٙيذتٝتٛا٘ثخط ٔ-شاوض 

ٍ٘اٜ
 
 13-13_13-16
ّزس٘الت پستي
ّزؽ تخْيذار ٗ پٍ٘تّ ،زغـذاريٛـاي پزٗرشدٖٛـذٙ
 5-15،5-16
ّزؽ ى٘ضتيّ ،زغذاريٛاي پزٗرش دٖٛذٙ
 5-13،5-14
ّساحت استآٛا    1-4
ٔساح ـضايسثض   2-23
ّطارمت اقتػاديٕ ،زخ    4-2_4-4
  11-9،11-11
ّطخػات ساختْآٛا در تخص خػ٘غي


ّػزف ٗاقؼي
 23-17،23-18
ـشدي جٕع    23-19 19-13،19-14
ّغث٘ػات
ّؼتادآ   15-15

ّؼادٓ
 6-5،6-6

اـضٚد ٜ

اسصش
 -

 6-5،6-6
 
اسصشپشداخت ٞاٚدسياـت ٞا
  6-1،6-2،6-4
 
اسصشتِٛيذا 
 تعذاد   6-1،6-2 6-1،6-2
ٔضدٚحمٛقتٍيشاٖ  

جثشاٖخذٔا 

 6-7،6-8
 
ٌزاسي 

سشٔايٝ

 6-1،6-2
ضاؼالٖ ٘حٜٔٛذيشي    6-1،6-2
ّؼٍَ٘ئ 
 استاٖ   16-8 16-6
تعذادٔٛاسدٔعِّٛي   16-6،16-7
جٙسٚسٗ ٘ٛعٔعِّٛي    16-7،16-8
ّ٘اد ّؼذٕي 
 6-3
 ٔمذاستِٛيذا   6-4
 اسصشتِٛيذا   23-21
ّ٘اسٕ ٚپزداختٛا
ٔٛتٛسسيىّ  
ضذ )ٜ
ٌزاسي 


(ضٕاسٜ

٘مّيٛٔٝتٛسي
ٚسايُ

وٙيذتٝ

 
ٍ٘اٜ
 19-21_19-22
ّ٘سٛٙا ٗ تٖاٛاي تاريخي (تاسديذمٖٖذىآ)

ّٜاجزآ
 3-21،3-21،3-23
 

استأٖحُالأ 3-22،3-24
جٙس 
،3-3،25-3،29-31،3-34_3-37
سٗ 3-3،4-19،3
-22،3-3،24-3،26-34
 3-22

،3-23
 عّ ٟٔاجش 3-19،3-26
 
،3-31
ٌشٜٚسٙ 3-19،3-21،3-23

ٔ-حُالأ لثّ 

 ٔذ الأ  ٓ

 3-21


  

14
ٕزخ ارس -18
 
ٕزخ تاس٘ادي
وٙيذتٝجٕعي ٘-شختاسٛادي 

ٍ٘اٜ
 


ٕزخ رضذ

ٔتٛسظسضذساال٘ ٝ

وٙيذتٝجٕعي -

ٍ٘اٜ
 


ٕفت خاُ 
عضٛاٚپه) 

تِٛيذ(وطٛسٞاي

جٟاٖ) 
تِٛيذ(ٔٙاعك 

-

 24-8
 24-6

جٟاٖ) 
رخايش(ٔٙاعك 

-

 24-5

عضٛاٚپه) 

(وطٛسٞاي

-صادسا 

 24-9

جٟاٖ) 
(ٔٙاعك 

-صادسا 

 24-7

ٔستميٓ 

صادسا تصفي ٝ

ظشـي ظشـي تِٛيذ ٚسدٜٞا 
٘ف ،ـشا 

 7-3


 7-2

 

 7-1

733
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ٞاي٘فت  
ٚسد ٜ
وٙيذتٝـشا 

ٍ٘اٜ
 
 14-9


ٕقذيٖيي
سٛادآٔٛصي 

ٟ٘ض 

-واسوٙاٖ 

 18-1

-وّيٙيه 

 18-11

ٗسارت فزٖٛو ٗ ارضاد اسالّي (متاتخإٛٚاي ػّْ٘ي)
ساصٔاٖٟ٘ض سٛادآٔٛصي 

وٙيذتٝ

ٍ٘اٜ
 

٘يشٌٚاٜٞا 

٘يشٌٚاٜٞايتاتع 

ٍ٘اٜوٙيذتٚٝصاس ٘يش-ٚ
ٕيزٗي إتظاّي جْٜ٘ري اسالّي ايزآ
 15-8،15-9

-الذاْتٝخٛدوط  

ضذ 15-4،15-8،15-9  ٜ
تطىيُ 

ٞاي
پش٘ٚذ ٜ

دستٍيشضذٌاٖ ضذٜ
ٔٛادٔخذسوطؿ 

-

 15-13

 15-12،15-13،15-14
 15-12،15-14

ٔٛادسٚاٍ٘شداٖ ٗ



ٗاحذٛاي ّسنٕ٘ي



ديذٜاصسٛا٘حعثيع 
آسية 

تعٕيشٚاحذٞاي

احذاثٚ

 -احذاثٔسىٗٔحشٔٚيٗ 
تخصٔتماض 
 -



 

 11-12
 11-13
 11-8

-تٟساصئسىٗسٚستاي  

 11-12

اجاسٜتٟا
ٔتٛسظ 

-



   11-18

ٔتٛسظليٕ صيشتٙا

-



 11-17

 

 11-18

ٔثّػٚديع ٝ
ٔتٛسظ 

-

صٔيٗٔٚسىٗ   11-15
 -
پشٚا٘ٝ
٘ٛع 
 -





   11-8

ٗاردات
وٙيذتٝتاصسٌا٘ خاسج ٚ-اسدا 

ٍ٘اٜ
 

ٗسارت ارتثاعات ٗ فٖاٗري اعالػات
اپشاتٛس ٞاٚـشستٙذٜٞايساديٛي  


ايستٍاٜ
ايٙتش٘  تّفٗثات  تّفٕٗٞشا ٜصيشساخ  ٗسارت تٜذاضت ،درّآ ٗ آّ٘سش پشضني
-اٚسطا٘سپيصتيٕاسستا٘  

 13-2،13-4
 13-17
 13-8_13-11
 13-1،13-5
 13-2_13-7،13-12
 13-11

 18-12

-پضضىاٖ 

 18-2

-پيشاپضضىاٖ 

 18-3

-پّ وّيٙيه 

 18-11

-تخ ثات  

 18-4

 -تخ ـعاَ

 18-5

-دسٔاٍ٘ا ٜ

 18-11

734

 19-15
ٗسارت ٕيزٗ
ٔؤسسا تاتع ٘يشٌٚاٜٞايتاتع 

-


 9-8،9-14،9-17
 9-9_9-11،9-13
 12-8
 12-5

ٗسٓ تار جا ت ٚجا ضذٙ
ٗسايٌ ٕقَيّ٘ ٚت٘ري (ضْارٙىذاري ضذ)ٙ
جٛي 
ٚضع 

وٙيذتٝآبٛٞٚاوٚضعجٛي 

ٍ٘اٜ
 

ٗسارت ٗرسش ٗ ج٘إآ
 19-28
أاوٗٚسصض (سٚتاص–سشپٛضيذ )ٜ 19-29
أاوٗٚسصض (دِٚت –خصٛص )  19-31،19-31
ٚسصضىاساٖساصٔاٖياـت ٝٗالدت ثثت ضذ 3-28  ٙ

ٛـ
ٞضيٝٙخا٘ٛاس 
خاِصخا٘ٛاس 

ٞاي
ٞضي ٝٙ
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
٘اخاِصخا٘ٛاس 

ٞاي
ٞضي ٝٙ
وٙيذت ٝ

ٍ٘اٜ
 
ٕٜايي   23-6_23-9

ٛشيّٖ ٚػزف

ٛشيٖٛٚاي خاٍع خإ٘ار  
الالْعٕذ 21-11،21-11  ٜ 21-1،21-3،21-6،21-9،21-11
-خٛساو ٚدخا٘  
 21-14،21-15،21-17
 21-1،21-2،21-5،21-8،21-11
-ؼيشخٛساو  
 21-13،21-16
 21-8،21-9،21-16،21-17
ٚ-سع خا٘ٛاس 
دٞهٞضيٝٙاي   21-5،21-6،21-13_21-15

-

ٛشيٖٛٚاي ٕاخاٍع خإ٘ار 
 21-7،21-15
خٛساو ٚدخا٘   21-4،21-7،21-12،21-15
ٞضي ٝٙ
دٞهٞاي 
  21-4،21-12
-ؼيشخٛساو  

٘ٛاپيْايي (ضزمتٛا)
 12-19
حُٕضذٜ
حجاج 

 12-16_12-18
ضذ ٜ
حُٕ 
ٔساـشاٖ 

-
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فهزست منابع و مأخذ

هأخذ

ػٌَاى

سرزميه ي ٍسارت وؾَر ،دفتزتمغيوات وؾَريً 2( .ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1380ٍ 1375

ؽوارُ جذاٍل
1-3

آب يهًا
3

جمعيت

هزوش آهار ايزاى.

3-37

هزوش آهار ايزاى.
هزوش آهار ايزاى .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي آتاى هاُ  .1345ولجوؼيت وؾَر
(عاوي ٍ غيز عاوي) .جلذ  ،172هتون ًؾزيِ  .168تْزاى.1349 ،

3-35 ، 3-10
3-13 ٍ 3-6 ، 3-3 ، 3-1

ــــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي آتاى هاُ ً( 1345ؾزيات ؽْزعتاًي).
3-10
تْزاى.1346 ،
ــــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي آتاى هاُ  1355ول وؾَر ؽوارُ
3-10 ، 3-6 ، 3-3 ، 3-1
 .186تْزاى.1359 ،
3-36 ٍ 3-35 ، 3-13
ــــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي هْز هاُ ً ،1365تايج تفصيلي .تْزاى،
،3-13،3-10،3-6 ،3-3 ،3-1
.1367
 3-34لغايت 3-36
ــــــــــــــ  .آهارگيزي جاري جوؼيت ً ،1370تايج ػوَهي ول وؾَر .تْزاى،3-10 ، 3-6 ، 3-3 ، 3-1 .1372 ،
3-36 ٍ 3-35 ، 3-13
ــــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي ً ،1375 -تايج تفصيلي ول وؾَر .
،3-13 ،3-10 ،3-6 ، 3-3،3-1
تْزاى.1376 ،
 3-34 ٍ 3-17لغايت 3-36
ــــــــــــــ  .پيؼتيٌي ٍ گذؽتًِگزي جوؼيت ؽْزي ٍ رٍعتايي ايزاى تا عال
3-1
 . 1370تْزاى .1352
ٍسارت وؾَر .ادارُ ول آهار ػوَهي .گشارػ خالصِ عـزؽوـاري ػوـَهي وؾـَر در
3-10
عـال  1335جلـذ اٍل ،تؼـذاد ٍ تـَسيـغ عـاوٌيـي وؾـَر .تْزاى.1339 ،
ـــــــــــــ  .گشارػ خالصِ عزؽواري ػوَهي وؾَر در عال  1335جلذ دٍم،
هؾخصات جوؼيت ٍ خاًَار وؾَر .تْزاى.1340 ،
3-6 ٍ 3-3
هزوش آهار ايزاى .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي ً ،1385 -تايج تفصيلي ول وؾَر.
3-17 ،3-13 ،3-25 ،3-3،3-1
تْزاى.1387 ،
ـــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي ً ،1385 -تايج ولي ول وؾَر .تْزاى،
.1387
3-36 ٍ 3-35 ،3-6
ـــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي  ،1385 -جوؼيت ؽْزّاي وؾَر
تزحغة عي ٍ جٌظ ول وؾَر  . 3تْزاى.1387 ،

4

ويريي
اوساوي

عاسهاى هذيزيت ٍ تزًاهِريشي وؾَرً .تايج طزح جوغآٍري آهار واروٌاى دٍلت
(تزحغة ًَع اعتخذام ،هذرن تحصيلي ٍ تِ تفىيه جٌظ) در عال .1380
تْزاى1381 ،

3-10

 4-9لغايت 4-12
935
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ػٌَاى

ـــــــــــ  .آهارگيزي اس ٍيضگيّاي اؽتغال ٍ تيىاري خاًَار در  . ...تْزاى،
ً 1( 1380-1383ؾزيِ هزتَط تِ آتاى عال )1380

ؽوارُ جذاٍل

ٍ4-2 ،4-8 ،4-7 ،4-6 ،4-1
4-3

ـــــــــــً . .تايج آهارگيـزي اس ًيـزٍي وـار .تْزاىً 1( 1388 :ؾـزيِ هزتَط تِ
،4-7 ،4-6 ،4-3 ،4-4،4-1
عال .)1385
4-8
كشايرزي ،عاسهاى جٌگلّا ،هزاتغ ٍ آتخيشداري وؾَر .ػولىزدفيشيىي ٍ هاليطزحّاي ػوزاًي
جىگلداري ي عال .1375تْزاى.
عاسهاى هزوشيتؼاٍى رٍعتايي .آهار فصلـي ؽـزوتّـا اتحـاديـِّاي تؼـاًٍـي رٍعتايي
شيالت
ٍ وؾاٍرسيً( .ؾزيِ هزتَط تِ پاياى اعفٌذ عال .)1375
هزوش آهار ايزاى .آهار وؾتار دام وؾتارگاُّـايوؾـَر عـال  . ...تْـزاى3(1386 ،1376 ،
ًؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1385 ،1375
ـــــــــــــ ً .تايج آهارگيزي اس آهاروؾتار دام وؾتارگاُّاي وؾـَر عـال  . ...تْـزاى،
ً( 1381 -1385ؾزيِ هزتَط تِ عال.)1380
ــــــــــــ  .ليوت فزٍػ هحصَالت ٍ ّشيٌِ خذهات وؾـاٍرسي در هٌـاطك رٍعـتايي
وؾــَر عــال  . ...تْــزاىً 4( 1386،1381 ،1376،ؾــزيِ هزتــَط تــِ عــالّــاي ،1375
.)1385،1380
ــــــــــــ ً .تايج طزح آهارگيزي ًوًَِاي گاٍداريّاي صٌؼتي وؾَر .تْزاى.

5

5-32 ٍ 5-31
5-29
5-20
5-20

5-24 ٍ 5-23
5-19 ، 5-18 ،5-17

ــــــــــــ  .آهارگيزي گاٍداريّاي صٌؼتي وؾَر عـال  ....تْــزاى2(1387ٍ 1379 ،
5-18 ،5-17
ًؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1386 ٍ 1379
ــــــــــــ  .آهارگيزي اس هزغذاري ّاي پزٍرػ هزؽ گَؽتي وؾَر عال  .1383تْزاى،
5-13
.1383
ــــــــــــ  .آهارگيزي اس هزغذاريّاي پزٍرػ دٌّذُ هزؽ تخوگذار ٍ پَلت وؾَر عال
5-15
 . ...تْزاىً 4( .1386 ٍ 1382 ،1380 ،1379 ،ؾزيِ هزتَطتِ عالّاي .)1385

5-10 ،5-9 ،5-8
5-28

6

معدن

ــــــــــــً . .تايج آهارگيزي اس داهذاريّاي وؾَر عال  1384تْزاى.
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عال ( .)1375ؽوارُ .243
ـــــــــــــ ً .واگزّــاي ؽــزوتّــاي تؼـاًٍي در حــال تْــزُ تــزداري در عــال
5-28
( .)1375ؽوارُ .243/1
ٍسارت جْاد وؾاٍرسي .هؼاًٍـت تزًاهـِ ريـشي ٍ التصـادي .دفتـز آهـار ٍ فٌـاٍري
اطالػاتّ .شيٌِ تَليذ هحصَالت وؾاٍرسي عال سراػي  . ...جلذ اٍلً .تـايج وــل
5-25
وؾـَر .تْزاىً( 1387،ؾزيِ هزتـَط تِ عال سراػي .)1384-85
هزوشآهارايزاىً .تايج آهارگيـزي اس هؼادى در حال تْزُتـزداري وؾـَر در عـال ...
تْـزاىً 5( 1387 ٍ 1381 ،1377 ،ؾـزيِ هزتــَط تـِ عـالّــاي ،1380 ،1375
6-6 ، 6-5 ، 6-1
.)1385
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عال ( )1375ؽوارُ .243

6-9

ـــــــــــــ ً .واگزّــاي ؽــزوتّــاي تؼــاًٍي در حــال تْــزُتــزداري در عــال
( )1375ؽوارُ .243/1
936
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هزوش آهار ايزاى .عزؽواري ػوـَهي وارگـاّي ً .1381تـايج تفصـيلي وـلوؾـَر .تْـزاى،
.1382
ـــــــــــ  .طزح آهارگيزي اس وارگاُّاي صٌؼتي وؾَر ً ، ...تايج آهارگيزي اس وارگاُّاي
صٌؼتي ً10-49فز واروي وؾَر ،عال  . ...تْزاىً ( 1386 ،ؾزيِ هزتَط تِ عال 8-18 ،8-15 ،8-13 ،8-10 .)1385
لغايت 8-23 ٍ 8-22 ،8-20
ـــــــــــ ً .تايج آهارگيزي اس وـارگــاُّـاي صٌؼتــي ووتــز اسً 10فــز وـاروي عـال
8-18 ،8-15 ،8-13 ،8-10
 . 1375تْزاى.1377 ،
لغايت 8-23 ٍ 8-22 ،8-20
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عٌَات ( )70- 77ؽوارُ.243
8-26 ٍ 8-25
8-10ٍ 8-8

9

11

ــــــــــــ ً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در حال تْـزُتـزداري در عـٌَات (.)70-77
8-26 ، 8-25
ؽوارُ .243/1
ٍسارت صٌايـغ ٍ هؼـادى .خالصـِ ػولىـزد عــال  .1380تْـزاى.1381 ،
8-6 ٍ 8-5 ، 8-3
آب ي برق ٍسارت ًيزٍ .عاسهاى هذيزيت تَاًيز .آهار تزق رٍعتايي (ً 2ؾزيِ هزتَط تِ عال .)1375
9-20
ـــــــــــ  .عاسهاى هذيزيت تَاًيز .آهار تفصيلي صٌؼت تزق ايزاى (ً 1ؾـزيِ هزتـَط تـِ
 9-13، 9-12لغايت9-15
عال .)1375
9-19 ٍ 9-18
ـــــــــــ  .عاسهاى هذيزيت تَاًيز .صٌؼت تزق ايزاىً 1( .ؾزيِ هزتَط تِ عال ،9-13 ،9-9،11-9 ،9-8 .)1375
9-15 ،9-14
ـــــــــــ  .عاسهاى هذيزيت هٌاتغ آب ايزاى .تَلتي ٍضـؼيت هٌـاتغ آب وؾــَر .تْــزاى،
9-1
ً 1( 1376ؾـزيـِ هزتـَط تـِ عـال آتـي .)1374-75
ساختمان تٌياد هغىي اًمالب اعالهي .گشارؽات آهاري تٌياد هغىي اًمالب اعالهي تْزاىٍ1378 ،
10-13 ٍ 10-12
ي مسكه ً 2( 1387ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1380ٍ1375
ـــــــــــ  .وتاب آهار ػولىزد تٌياد هغىي اًمالب اعالهي ً 1( 1388ؾـزيِ هزتـَط تـِ
10-13 ٍ 10-12
عال .)1387
تاًه هزوشي جوَْري اعالهي ايزاى .گشارػ تزرعي آهار فؼاليـتّـاي عـاختواًي تخـؼ
خصَصي در هٌاطك ؽْزي اعـتاىّـاي هختلـك وؾَرعـال  . ...تْـزاى6( 1386-1380 ،
 10-9لغايت 10-11
ًؾزيِ هزتَط تِ عالّاي  1380لغايت .)1385
هزوش آهار ايزاى .اطالػات پزٍاًِ ّاي عاختواًي صادر ؽذُ تَعـ ؽـْزداريّـاي وؾـَر.
 10-1لغايت 10-7
تْزاىً 1( 1388 ،ؾزيِ هزتَط تِ عال .)1387

ـــــــــــ  .ليوت ٍ اجـارُ هغـىي در ؽـْزّاي هٌتخـة عـال ( . ...تْـزاىٍ1376 ،
 10-16لغايت 10-18
ً 2( .1381ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1380 ٍ 1375
10-19
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عٌَات ( )70-77ؽوارُ .243

11

ـــــــــــ ً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در حال تْزُتـزداري در عٌــَات () 70-77
10-19
ؽوارُ .243/1
11-1
بازرگاوي ي تاًه هزوشي جوَْري اعالهي ايزاىً .واگزّاي التصادي
هتلداري
937
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هأخذ

ؽوارُ جذاٍل

عاسهـاى هزوـشي تؼـاٍى رٍعتـايي .آهار فصلي ؽزوتّـا ٍ اتحاديــِّـاي تؼـاًٍي
 11-17 ،11-15لغايت
رٍعتـايي ٍ وؾـاٍرسي (گـشارػ هـزتـَط تـِ عـال )1375
11-18
گوزن جوَْري اعـالهي ايـزاى .عالٌــاهِ آهـار تاسرگـاًي خـارجي ايــزاى عـال ...
(ٍاردات) .تْــزاىً 2(1381 ،1376 ،ؾــزيِ هزتــَط تــِ عــالّــاي ٍ 1380 ،1375
 11-2لغايت 11-8
.)1385
ــــــــــــ  .عالٌاهِ آهار تاسرگاًي خارجي ايزاى عال ( ...صادرات) .تْـزاى،1376 ،
 11-2لغايت 11-8
 11-11لغايت 11-14

11

ً 3( 1381ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1385 ٍ 1380 ،1375
ٍسارت تؼاٍىً ،واگزّاي ؽزوت ّاي تؼاًٍي در عٌَات ( .)70-77ؽوارُ .243
ـــــــــــ ً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در حال تْـزُ تـزداري در عٌــَات (-77
 11-11لغايت 11-14
 .)70ؽوارُ . 243/1
حمليوقل ،راُآّي جوَْري اعالهي ايزاى .آهار فؼاليتّاي راُ آّـي جوْـَري اعـالهي ايـزاى
 12-1لغايت 12-3
اوبارداري ي عال ً 1( ...ؾزيِ هزتَط تِ عال .)1375
ارتباطات ـــــــــــ  .آهار ،اهىاًات ٍ ػولىزد راُآّي در عال ً 2( ...ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي
 12-1لغايت 12-3
.)1385 ٍ 1380
وؾتيزاًي جوَْري اعالهي ايـزاى .ػولىـزد وؾـتيزاًي جوْـَري اعـالهي ايـزاى ٍ
ؽزوتّاي تاتؼِ عال ً 1( ...ؾزيِ هزتَط تِ عال .)1375
عاسهاى تٌادر ٍ وؾتيزاًي .گـشارػ ػولىـزد عاسهاى تٌادر ٍ وؾتيـزاًي عال ...
(ً 1ؾزيِ هزتَط تِ عال .)1375
عاسهاى َّاپيوايي وؾَري .عالٌاهِ آهاري حول ٍ ًمل َّاييوؾَرً 3( .ؾزيِ هزتَط
تِ عالّاي .)1385 ٍ1380، 1375
هزوش آهار ايزاى .طـزح آهـارگيزي اس خـذهات اًثـارداري  .1387 ٍ1384تْـزاى2 ( ،
ًؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1389 ٍ 1386
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عال ( .)1375ؽوارُ .243

14

بازارهاي
مالي

16

بهسيستي
ي
تأميه
اجتماعي
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ـــــــــــــ ً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در حال تْزُتـزداري در عـال (.)1375
ؽوارُ .243/1
عاسهاى تَرط اٍراق تْادار تْزاى .گشارػ عاالًِ تـَرط اٍراق تْادار (. )1375
ٍسارت تؼاٍىً .واگزّاي ؽزوتّاي تؼاًٍي در عٌَات ( .)70-77ؽوارُ .243
ـــــــــــــــ ً .واگزّــاي ؽــزوتّــاي تؼــاًٍي درحــال تْــزُتــزداري در عــٌَات
( .)70 -77ؽوارُ .243/1
عاسهاى تأهيي اجتواػي .عالٌاهِ آهاري عاسهاى تأهيي اجتواػي (ً 3ؾزيِ هزتَط تـِ
عالّاي 1387 ٍ 1385 ،1380

12-14 ٍ 12-13 ،12-9
 12-10لغايت 12-12
 12-15لغايت 12-20
،12-25 ،12-23 ، 12-22
12-26
12-21
12-21
14-22
14-26
14-26
16-20

وويتِ اهذاد اهام خويٌي .گشارػ آهاري عال  . ...تْزاى1389ٍ1381 ،1376 ،
(ً 2ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي  1380،1375لغايت .)1388

 16-9لغايت 16-11
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فصل
ؽوارُ

ػٌَاى

17

آمًزش

فهزست منابع و مأخذ

ؽوارُ جذاٍل

هأخذ
عاسهاى آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتثٌـايـي .عالٌـاهِ آهـاري .تْزاىً( 1376 ،ؾزيِ هزتَط
تِ عال تحصيلي .)1375-76

17-8 ٍ17-7 ،17-5

هزوش آهار ايزاى .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي عال  ،1345ول جوؼيت وؾـَر
(عاوي ٍ غيزعاوي) .تْزاى ،1349 ،جلذ .172

17-2 ٍ 17-1

ــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي آتاى هاُ  ،1355ول وؾَر .تْـزاى،
 .1359جلذ .186

17-2 ٍ 17-1

ــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي هْزهـاُ ً ،1365تـايج ًْـايي وـل
وؾَر .تْزاى .1368 ،جلذ .8

17-2 ٍ 17-1

ــــــــــــ  .آهارگيزي جاري جوؼيت ً .1370تـايج ػوـَهي ،وـلوؾـَر .تْـزاى،
.1372

17-2 ٍ 17-1

ــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي ً ،1375تايج تفصيليول وؾَر 1
تْزاى.1376 ،

17-2 ٍ 17-1

ــــــــــــ  .عزؽواري ػوَهي ًفَط ٍ هغىي ً ،1385تايج تفصيليول وؾَر 1
تْزاى.1387 ،

17-2 ٍ 17-1

ٍسارت آهـَسػ ٍ پـزٍرػ .آهار آهَسػ ٍ پزٍرػ عال تحصيلـي ً 4( . ...ؾزيِ

،17-11،17-10،17-6 ،17-5

هزتَط تِ عـالّاي تحصيلـي  1385-86 ٍ 1380-81 ،1375-76لغايت -88

،17 -15 ، 17 -14 ،17-12

.)1387

17-18 ،17-17 ٍ 17-16

ٍسارت وار ٍ اهَر اجتواػي .عاسهاى آهَسػ فٌي ٍحزفِاي وؾـَر .اطالػـات آهــاري

18

عاسهاى آهَسؽي فٌـي ٍ حزفـِاي وؾـَر .عالٌـاهـِ آهاري  1385تْزاى.1386 ،

17-33 ٍ 17-32

بهداشت ي ٍسارت تْذاؽـت ،درهـاى ٍ آهـَسػ پشؽـىي .آهـار ًيـزٍي اًغـاًي ؽــاغل در ٍسارت
درمان

19

عـاسهـاى آهـَسػ فٌي ٍ حزفـِاي وؾـَر ،عـال  .1375تْـزاى.1375 ،

17-33 ٍ17-32

تْذاؽت ،درهاى ٍ آهـَسػ پـشؽىـي ٍ عاسهـاىّـاي ٍاتغتــِ در عـال  . ...تْـزاى،

ً 2(1381 ٍ 1376ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1380ٍ 1375
ــــــــــــ  .آهار پزتًَگاريّاي آسهايؾگاُّاي وؾَر عال  . ...تْزاىً 1( 1381 ،ؾزيِ
هزتَط تِ عالّاي .)1380
ـــــــــــــ  .آهار تـَاًثخؾي ّـاي وؾـَر عـال  . ...تْــزاىً 1( 1381 ،ؾزيِ هزتَط
تِ عالّاي .)1380
ـــــــــــــ  .آهار پزتًَگاريّاي وؾـَر عـال  . ...تْـزاىً 1( 1381 ،ؾزيِ هزتَط تِ
عالّاي .)1380
ـــــــــــــ  .آهار دارٍخاًِّاي هغتمل وؾــَر عـال  . ...تــْزاىً 1( 1381 ،ؾزيــِ
هزتَط تِ عالّاي .)1380
فرهىگ ي ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽاد اعالهي .عاسهاى ايزاًگزدي ٍ جْاًگزدي – دفتز آهار ٍ اطالػـات.
گردشگري گـشارػ ٍرٍد گزدؽگزاى تِ ايزاى عال . 1380 ٍ 1375

 18-1لغايت 18-3
18-7
18-8
18-9
18-10
19-23
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هأخذ
عاسهاى هذيزيت ٍ تزًاهِريشي وؾَر – لاًَى تَدجِ ول وؾَر1385 -

ؽوارُ جذاٍل
 20-1لغايت ٍ 20-8
 20-16لغايت 20-18

عاسهاى هذيزيت ٍ تزًاهِريشي وؾَر گشارػ ًظارتي پزٍصُّاي ػوزاًي اعتاًي (ً 3ؾزيِ
 20-9لغايت 20-15
هزتَط تِ عالّاي .)1385 ٍ 1380 ،1375
هزوش آهار ايزاىً .تايج آهارگيزي اس ّشيٌِ ٍ درآهذ خاًَارّاي ؽْزي .تْزاى،1376 ،
 21-1لغايت ٍ 21-9
ً 3( 1386 ٍ1381ؾزيِ هزتَط تِ عالّاي .)1385 ٍ 1380 ،1375
21-18

هزوش آهار ايزاىً .تايج آهـارگيزي اس ّشيٌـِ ٍ درآهـذ خاًَارّـاي رٍعـتايي .تْـزاى 21-10 ٍ 21-1 ،لغايت
21-18 ٍ 21-17
ً 3( 1386 ٍ 1381 ، 1376ؾـزيِ هـزتـَط تِعالّاي .)1385 ٍ 1380 ، 1375
شاخصهاي هزوش آهار ايزاىً .ؾزيِ ؽاخص تْاي واالّا ٍ خذهات هصزفي خاًَارّاي رٍعتايي 22-5 ٍ 22-4 .
تاًه هزوشي جوَْري اعالهي ايزاى .ؽاخص تْاي تَليذ وٌٌذُ در ايـزاى( .گـشارػ
قيمت
22-8 ٍ 22-7
عال .)1387
22- 10 ٍ 22-9
ـــــــــــــ  .ؽاخص تْاي واالّاي صادراتي در ايزاى( .گشارػ عال .)1387
 24-5 O.P.E.C. Annual Statistical Bulletin 2016 .لغايت 24-14
آمارهاي
بيهالمللي

24-3 World population data sheet 2016.
24-2 ______ . World population 2012 (chart).
______ . Word population prospects: the 2015 Revisions.
______24-1 United Nation.
United Nations Development Programme. Human
24-4 Development Report 2015.

941

