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کشور  آماري سالنامه ) از جداولکلیدي هاي(واژه اينمایه هايسرعنوان
ارائـه   کـه  . در مـواردي اسـت  شـده  مرتـب  الفبـایی  صـورت  و به انتخاب

 فرعی ، تقسیماتداشته ها نیز ضرورتاز سرعنوان برخی فرعی تقسیمات
 هاياز سر سطر، زیر سرعنوان فاصله و با رعایت الفبایی صورت به ذکورم

 .است شده درج مربوط
 
 آ

 آب
9-5، 9-6 تعداد انشعاب  -
9-5، 9-6 تولید  -
9-4 ،9-7 حجم مخازن  -
9-4، 9-7 خطوط انتقال  -
9-4، 9-7، 9-22  شبکه توزیع  -
9-5، 9-6،9-19 منابع تأمین  -
9-5، 9-6،9-19 فروش -
9-1، 9-2 منابع زیرزمینی ظرفیت  -

 آب و هوا
1-6 ارتفاع از سطح دریا  -
1-13 ارتفاع بارش ساالنه  -
1-6 هواشناسی)هاي سینوپتیک(اطالعاتایستگاه-    

1-6، 1-7، 1-9، 1-12 بارندگی  -
1-6 _1-8 درجه حرارت  -
1-6، 1-7 رطوبت نسبی  -
1-6، 1-7 روزهاي یخبندان  -
1-7، 1-10 هاي آفتابی ساعت -
1-7، 1-11 سرعت وزش باد  -
1-6، 1-7 وضع جوي  -

5-32 ها)آبخیزداري(فعالیت
 آبزیان 

5-34 آبزي پروري  -
5-34، 5-36 تولید -
5-33 صید -

5-21 هاي مدرن آبیاري و زهکشی ، شبکه
 ها  سوزي جنگلآتش

سوزيآتش –ها نگاه کنید به جنگل         
 سوزي مراتع آتش

سوزيآتش –نگاه کنید به مراتع           
18-7 هاي تشخیص پزشکیآزمایشگاه

       
 

آن  فرعـی  یـا تقسـیمات   اينمایه هر سرعنوان در مقابل که هاییشماره 
هـر   چـپ  سـمت  عـدد . اسـت  سـالنامه  جداول شماره ، معرفشده درج

 جـدول  شماره مبین ،آن راست سمت عددو  فصل ، نشانگر شمارهشماره
بـین   اي کـه الزم به ذکـر اسـت خـط تیـره    . است مربوط فصل در داخل

شماره دو جدول قرار دارد بدین معناست کـه واژه کلیـدي مـوردنظر در    
 جدول یا جداول بین دو شماره جدول نیز وجود دارد. 

 
 الف

اتاق پایاپاي اسناد بانکی 
 تهران 

15-14

11-14، 11-17 تعاونی هاياتحادیه
19-9 اي موسیقیاجراي صحنه

23-6، 23-7اجزاي هزینه نهایی                   
10-14                        احداث مسکن

14-18ارز                                            
3-31      شده ثبت ازدواج

14-15            اسناد مبادله شده و برگشت داده شده
4-2اشتغال ناقص، سهم                   

20-6                 هاعتبارات دستگاها
11-19، 11-20اقامتگاه                                     

 آموزشی امکانات
17-8        استثنایی آموزش دوره -
17-9 _ 17-12              تحصیلی هايدوره -
17-15، 17-16     شبانه تحصیلی هايدوره -

12-22 ،12-27                                   انبارها 
 انتخابات ریاست جمهوري 

25-2دارندگان حق رأي               -
25-3رأي دهندگان                    -

   انتخابات مجلس شوراي اسالمی
25-4دارندگان حق رأي               -
25-5دهندگان                    رأي -
     ب

   خارجی بازرگانی
11-2 مبادالت ارزش -
  11-1  تراز -
11-3  ،11-4، 11-6، 11-7، 11-9     یــگمرکتعرفه -
11-6_11- 9، 23-12                           صادرات -
11-3_11-5، 11-9، 23-12                      واردات - 

  باسوادان
 باسواد -نگاه کنید به جمعیت         
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  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک
هابانک کنید به نگاه         

  هابانک
14-16 اوراق مشارکت منتشرشده  -    
 14-1_14-5،  14-10_14-12                   ها بدهی -    

14-17بدهی خارجی                    -
20-1، 20-17، 20-18                             بودجه -
14-11_14-14      اعطایی تسهیالت -
14-12_14-14 تسهیالت پرداختی              -
14-1          ي بانکیتعداد واحدها -
14-1_14-5                       ها   دارایی -
14-6_14-8  ها           سپرده -
 تجاري هايبانک

هابانک کنید به نگاه 
  تخصصی هايبانک

هابانک کنید به نگاه 
 ماهیانبچه

تولید  - نگاه کنید به آبزیان            
 برق
9-17 هاي انتقال پست

9-21 تبادل انرژي 
9-18                  تعداد مشترکان -
9-8، 9-9_9-14تولید                               -
9-22 شبکه توزیع  -
9-8_9-10 ظرفیت (نامی و عملی) -
9-19             داخلی مقدار فروش -
9-16        انتقال خطوط موجودي -
9-8_9-10                    ها       مولد - 
  تلویزیونی هايبرنامه

ها)(برنامه تلویزیون کنید به نگاه   
  رادیویی هايبرنامه

ها)رادیو (برنامه کنید به نگاه  
  بنادر بازرگانی

12-12   شده بارگیري کاالهاي وزن -
12-11      شده تخلیه کاالهاي وزن -

 ) (بازدیدکنندگان تاریخی بناهاي
(بازدیدکنندگان)تاریخیها و بناهايموزه کنید بهنگاه 

    و امور ایثارگرانبنیاد شهید 
16-14 _16-16         جانبازان                  -
16-12 _16-14خانوارهاي شاهد                 -
16-10خدمات                            -
16-16، 16-26                   بگیر مستمري -
16-16                       هاپرداختی -
 ها بانک بودجه

بودجه -هابانک کنید به نگاه 
10-12، 10-13بنیاد مسکن انقالب اسالمی       

   بودجه دولت

 اي (عمرانی)   هـاي سرمایهاعتبارات تملـک دارایــی -
15-20_ 9-20

20-7اي (جاري)    اعتبارات هزینه -
                          پرداختی -
20-4             هاي مالی داد و ستد دارایی خالصه - 
20-2  ها  خالصه درآمدها و هزینه -
20-3اي هاي سرمایهداراییخالصه  -
20-5ها  دارایی درآمدها و واگذاري -
20-2  درآمدها و هزینه هاي دولت -

20-1                       کل کشور بودجه
20-16           دولتی هايبودجه شرکت

20-18 )       دولت به (وابسته انتفاعی مؤسسات بودجه
 بهادار اوراق بورس

14-22، 14- 24، 14-25               شده معامله سهام -
14-24، 14-25             مشمول هايشرکت -
14-23_14-25                             صنایع -
 برداري بهره
5-11، 5-12 باغ  -
5-7 _5-10 دام -
5-1_5-6 زمین -

 بهزیستی
کشور بهزیستی سازمان کنید به نگاه       

2-5           ها)(فعالیتزدایی بیابان
4-1، 4-8                                         بیکار

4-2 _4-4 نرخ بیکاري،
 هاي انگلی دام بیماري

هابیماري –نگاه کنید به دام 
14-19 _14-21    بیمه
                                             پ

2-2 هاي بیابانیپدیده 
10-1_10-8 ساختمانی هايپروانه
 پست
13-13 واحدها -

  پزشکان
 پزشکان -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کنید به نگاه       
 پیراپزشکان

پیراپزشکان -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  کنید به نگاه   
15-9پیشگیري از اعتیاد                   

 ت
5-27              مرغ، مقدار تولیدتخم

 خارجی تراز بازرگانی
تراز - خارجی بازرگانی کنید به نگاه

18-9 مؤسسات، ايهسته درمانیتشخیص 
15-4 تصادفات 

  و خانگی شخصی تعمیر کاالهاي
نگیاخ و شخصی  يتعمیرکاالها -ها اهگکار کنید بهنگاه
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 نقلیه  تعمیر وسایل
تعمیر وسایل نقلیه -ها نگاه کنید به کارگاه

1-3 _1-5                     کشوري تقسیمات
19-2، 19-4، 19-6، 19-7ها)                   (برنامه تلویزیون
18-8                   ، مراکز توانبخشی

5-31تولید نهال                                
  ج

15-6             ، دستگیر شدگانمئجرا
  جمعیت

3-7 _3-9، 3-18، 3-21، 3-24                           هااستان -
25-3

17-1 _17-4باسواد                              -
3-2برآورد                              -
3-25 _3-27                            تابعیت -
3-2، 3-4، 3-8، 3-9، 3-17، 3-19، 3-25         نسج -

34-3 ،26-3
3-17، 3-18   دین -
3-4، 3-7، 3-8 نو غیر ساک ساکن -
3-3، 3-4  سن -
3-10 شهرها -
3-11 شهرهابندي طبقه -
3-12  آبادي ها بنديطبقه -
3-3، 3-5، 3-30 سنی هايگروه -
3-1 متوسط رشد ساالنه -
3-24 محل تولد -
اولین  میانگین سن در -

 ازدواج
34-3

3-32 سنی میانگین -
3-33  سنی میانه -
17-3                    نرخ باسوادي  -
  3-4، 3-7، 3-8، 3-43 ینقاط شهري و روستای -
3-9 خانوار نوع -
3-31 زناشویی وضع -
4-1 فعالیت وضع -

24-1 جمعیت جهان
   ایران اسالمی احمر جمهوري هالل جمعیت

16-19 گیرندگانآموزش-
اعضاء، داوطلبان و  -

امدادگران                           
18-16

5-31 جنگلکاري
 هاجنگل

2-3                      سوزي آتش -
  2-1، 2-2، 2-3، 2-23                           مساحت -
 چ

 چوب 

میزان تولید -هاي چوبیوردهافرنگاه کنید به 
 ح

 ملی هايحساب
23-16    حساب ایجاد درآمد  -    
23-15     تولید  حساب -     
23-14    کاالها و خدمات  حساب -    
23-12صادرات و واردات               -     
   آبریز اصلی هايهضحو

1-15حجم آب حاصل از ریزش      -
1-16حجم تخمینی جریان سطحی                  -
1-14مساحت و ضریب جریان سطحی                    -
 خ

 خانوار
3-7، 3-15                          هااستان -
3-16ترکیب خانوارهاي معمولی     -
3-13، 3-14، 17-4                      تعداد افراد  -
17-4سواد   تعداد افراد باسواد و بی -
3-14، 17-4                رپرست س جنس -
3-14سن سرپرست                    -
3-7، 3-15، 3-16              و غیر ساکن ساکن -
3-14سرپرست            سنی گروه -
  3-6، 3-7، 3-16، 3-32 _3-43            شهري و روستایینقاط  -
3-15نوع                                 -
21-18       درآمد ساالنه     متوسط -
21-18منابع تأمین درآمد               -
   فروشی خرده

خرده فروشی –ها نگاه کنید به کارگاه          
15-8، 15-9                       خودکشی

 د
 ها دادگاه

15-2، 15-3             مختومه هايپرونده -
15-1                      تعداد شعب -

 دادسراها
هادادگاه کنید به نگاه         

   شوراهاي حل اختالف
اهدادگاه کنید به نگاه          

18-10     هاداروخانه
 دام

5-8، 5-36انواع                                -  
5-8، 5-10، 5-17، 5-18، 5-20                             تعداد  -  
5-9تعداد شیردوشی شده           -
5-10تولید پشم، مو و کرك          -
5-20    ذبح شده   - 

  آموزاندانش
17-7، 17-8 دوره آموزش استثنایی  -
17-5 _17-13             تحصیلی هايدوره -     
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17-15، 17-16 بزرگساالن تحصیلی هايدوره -    
17-13، 17-18                  تحصیلی شاخه -
17-18                 التحصیالن فارغ -
17-17                    شدگان قبول -
از  خارج ایرانی مدارس -

   کشور     
14-17

  عالی ها و مراکز آموزشدانشگاه
17-21، 17-22          آموزشگران دانشگاهی -
17-23 _17-25                 شدگان ثبت نام -
17-29 _17-31دانش آموختگان                 -
17-26 _17-28    دانشجویان -
17-23، 17-26، 17-29   تحصیلی رشته عمده هايگروه -
17-34     آموزشی عمده هايگروه -

 درآمد خانوار
درآمد ساالنه متوسط -خانوار کنید به نگاه        
11-10ثبت شده )    (معامالت دفاترثبت اسناد و امالك

 ر
19-1، 19-3، 19-5     ها)فرستندهایستگاه ها و ( رادیو

19-1، 19-3، 19-5                   ها) رادیو (برنامه
12-1 _12-3                     آهن راه
12-4                                   ها      راه

 روستاهاي داراي برق
خانوارهاي روستایی اي ـ روستاها وهاي برق منطقهنگاه کنید به شرکت 

  ریاست جمهوري
25-1ها                            دوره -
25-2، 25-3،25-4،25-5انتخابات                           -
   ز
19-24 رانئزا

19-25 زائران راهیان نور
   س

 ها)(فعالیت ساختمان
ساختمانی هايفعالیت کنید به نگاه         

 10-16، 10-17   قیمت ، متوسطکلنگی مسکونی هايساختمان

و  فنی آموزش سازمان
  ايحرفه
17-34      دیدگان آموزش -
17-33     مراکز ثابت -
17-33    (رسمی و پیمانی)   مربیان -

 سازمان انتقال خون 
18-14 خون اهدایی  -
18-13 هاي خونی تولید شده وتوزیع شده فرآورده -

   سازمان بازنشستگی کشوري 
16-30، 16-31_16-36بازنشستگان    -
 ،16-16،31-16،32-16،34-16،35-36بگیر مشترکان حقوق -

30-16

   کشور بهزیستی سازمان
16-1 _16-4      مراکزتعداد  -
16-1 _16-4                  گیرندهخدمات -
16-10                 مددجویان -
16-1 _16-4               مراکز غیر دولتی تحت نظارت   -

16-28          شدگان)(بیمه سالمت ایران بیمه سازمان
    اجتماعی تأمین سازمان

16-22_16-25،16-28،16-29                     شدگان بیمه -
16-26ها                       پرداختی -
16-25      شده پرداخت غرامت -
16-20       پوشش تحت هايکارگاه -
16-25                نقدي هايکمک -
16-27 مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد            -
16-16، 16-26                بگیران مستمري -
16-22،16-23                          بیمه نوع -
                                      ازمان حفاظت محیط زیستس

2-1تعداد ومساحت مناطق تحت مدیریت             -
 سازمان دامپزشکی کشور 

18-4،18-5،18-10،18-12 تعداد  -
20-18_18-16،18-18، 15-18

18-15 شاغالن دولتی  -
18-16 شاغالن غیر دولتی  -
18-18 ظرفیت کشتارگاه دامی  -
18-20 قرنطینه دامی  -
18-17 مراکز درمانی بخش خصوصی  -
18-19 مراکز فرآوري، نگهداري و عرضه دام  -

5-29، 5-30 سازمان مرکزي تعاون روستایی
 سوادآموزي نهضت سازمان

17-19                 سوادآموزان -    
17-20   شدگان قبول -

9-2، 9-3، 9-12              اي  آب منطقه سازمان
9-3                  دهاي مخزنیس

12-25                               ها سردخانه
15-3                                     سرقت
10-11         گذاري بخش خصوصی (ساختمان)سرمایه
23-10، 23-11               ثابت ناخالص   سرمایه
  شتاک سطح

شتاک سطح -نگاه کنید به محصوالت کشاورزي   
12-6، 12-7سفر و مسافر جابه جاشده         

2-8                ، مقدار فروشسموم
12-27                         گندم سیلوهاي
  سینما



 نمایه موضوعی                                                                                                                                                        1395 -ه آماري کشور سالنام

927 
 

19-10 گرانتماشا -
19-11   تولید شدهسینمایی  هايفیلم -
19-12 صادر شده  سینمایی هايفیلم -
 ش

 شاخص قیمت 
22-7، 22-8، 22-11، 22-12 تولید کننده -      

22-4 _22-6         )(روستایی مصرفی کاالها و خدمات -
22-1 _22-3           ) (شهري مصرفی کاالها و خدمات -
22-9، 22-10کاالهاي صادراتی                -

4-2هاي عمده نیروي کار     شاخص
                                     شاغالن

4-1، 4-2، 4-4، 4-9                              جنس -  
4-6          شغلیهاي عمده گروه -
4-5         فعالیت هاي عمدهگروه -
4-1، 4-2        نقاط شهري و روستایی -  
4-8 سوادوضع  -
4-7                      شغلیوضع  -

 پتروشیمی صنایعملی شرکت
7-17                           تولیدات -
7-19  صادرات -
7-18 داخلی فروش -
7-17 _7-19    محصوالت گروه -

9-4 _9-7      هاي آب و فاضالب شرکت
  اي منطقه برق هايشرکت

9-15  همزمانمصرفی بار  -
9-20          روستایی روستاها و خانوارهاي -
9-9، 9-10ظرفیت مولدهاي نصب شده   -  
9-19     مصرف مقدار فروش و نوع -

  تعاونی هايشرکت
14-26                            اعتبار  -
11-11    نیاز تولید کنندگان تأمین -
11-12   کنندگان نیاز مصرف تأمین -
12-21                      و نقل حمل -
11-13                          خدماتی -
11-15 _11-18                          روستایی -
8-25          صنعتی -
8-26                   دستباف فرش -
5-28_5-30                         کشاورزي -
10-22                       مسکن      -
6-9معدنی                             -

 شناورها       
5-37صیادي                             -

12-12 وزن کاالهاي بارگیري شده   -
12-11وزن کاالهاي تخلیه شده       -
2-5                ، تثبیتروان هايشن

  می  شوراهاي اسال
25-10، 25-11استان                              -
25-11تعداد منتخبین                   -

5-27                    شیر،میزان تولید
5-38، 5-39 شیالت (شاغلین)

 ص
  صادرات 

صادرات - خارجی بازرگانی کنید به نگاه
 و عشایر  ، کشاورزانصندوق بیمه اجتماعی روستاییان

 16-22، 16-23، 16-24، 16-28، 16-29             شدگانبیمه  -
  ط

3-28 _3-30                         شده ثبت طالق
1-2        ها استان جغرافیایی طول

1-1                  طول خطوط مرزي
 ع

1-2  ها استان جغرافیایی عرض
23-13                   و تقاضا  عرضه
  فروشی عمده

عمده فروشی  –ها نگاه کنید به کارگاه          
 ف 

   فاضالب
2-16انشعابات                           -
2-17، 2-22ها                    تصفیه خانه -
2-19جمعیت تحت پوشش           -
2-20حجم                               -
2-21آوري         طول شبکه جمع -
2-18مشترکان                          -
2-4     تولید  ، میزانچوبی هايوردهافر
  نفتی هايوردهافر

7-4، 7-5،7-10، 7-11      تولید -
7-9                  شده حمل -
7-3          مستقیم      صادرات - 
24-9، 24-10صادرات (کشورهاي عضو اوپک)                    -
7-6، 7-7، 7-12                  مصرف -
24-11مصرف (کشورهاي عضو اوپک)                -
7-8                  واردات -

    هافرودگاه
12-20    پستی بار و محموالت -
12-15 تعداد مسافران -

 فعالیت، نرخ                                                            
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مشارکت اقتصادي، نرخنگاه کنید به         
 هاي اقتصادي فعالیت

23-1 _23-4 ارزش افزوده                      -
23-1 _23-4        هاي عمده اقتصادي  بخش
، شکار، جنگلداري و کشاورزي هايفعالیت

 ماهیگیري
5-40 ارزش افزوده -
5-40ستانده                             -
5-40                   مصرف واسطه -

13-7، 13-8 فناوري اطالعات و ارتباطات 
3-26، 3-27فوت ثبت شده                          

 ك
17-5، 17-6، 17-8 ،7-10 _17-12، 17-14    کارکنان آموزشی

4-13  دولت کارکنان
14-13استان محل خدمت                              -
 دامیاستخو سایر مقررات  کشوري استخدام قانون تابع  -

13-4 ،11-4 ،9-4
4-9، 4-12، 4-13       کار  قانون تابع -
4-9جنس                                             - 
4-11، 4-12                     تحصیلی مدرك -
4-10، 4-13وضعیت استخدامی                              -

 صنعتی هايکارگاه 
8-20، 8-21                  صنعتی فعالیت افزوده ارزش -
8-18               صنعتی فعالیت هايداده ارزش -
8-19            صنعتی فعالیت هايستانده ارزش -
8-17ارزش موجودي انبار                             -
8-2، 8-4، 8-9، 8-12، 8-21ها                استان -    

8-23   غیر صنعتی خدمات و دریافتی بابت پرداختی -
8-3، 8-4 صادر شده برداريبهره پروانه -     

12-8، 11-8، 10-8 ،9-8 ،8-8         -تعداد                                 
8-13، 8-14        بگیران  مزد و حقوق خدمات جبران -
8-1، 8-2                       شده تأسیس صادر جواز -
8-6، 8-15، 8-16                                 گذاري سرمایه -
8-10 _8-12                                  شاغالن -
8-8 _8-23                                   کارکن طبقات -
8-22     و عوارض پرداختی غیر مستقیم مالیات -
8-5                                    اشتغال میزان -
8-2، 8-4 مناطق آزاد  -
8-8، 8-9نحوه مالکیت                                     -
 8-1، 8-3، 8-5، 8-6، 8-8، 8-11، 8-14         فعالیت نوع -

23-8 ،22-8 ،20-8_ 18-8 ،16-8
8-7واحدهاي صنفی                                 -
8-24                       ، مقدار تولیدصنعتی الهايکا

19-17      و نوجوانان کودکان فکري پرورش کانون

19-16           ایران اسالمی جمهوري ملی کتابخانه
 هاي عمومی کتابخانه

عمومی)هاينگاه کنید به وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی(کتابخانه
19-18، 19-19               شده منتشري هاکتاب

5-20                                                ها کشتارگاه
  ها)(شرکتکشتیرانی

12-14                     شده بار و مسافر حمل -
12-13   بار   و نقل حمل -

 هاکشتی
12-9                                 تعداد و ظرفیت -
12-10                              وارد شده به بنادر  -

   جهان کشورهاي
24-4امید به زندگی                                    -
24-2تراکم جمعیت                                   - 
24-2                                         جمعیت - 
24-4                          شاخص توسعه انسانی -
24-2                                      شهر نشینی -
24-4درآمد سرانه ناخالص ملی                      -

ها در جمهوري اسالمی ایرانکشورهاي خارجی، تعداد نمایندگی
12-25  

 جهان منتخب کشورهاي
24-3 والدت خام میزان -
24-3   و میر  مرگخام  میزان -
24-3ساله        و میر اطفال کمتر از یکمیزان مرگ  -

   خمینی کمیته امداد امام
16-9، 16-10                      خدمات  - 
16-8، 16-9              ها                         پرداختی -
16-8                     تعداد واحدها  -
16-9، 16-10                                        مددجویان -

2-7                       توزیعمقدار ، کود شیمیایی
 گ

7-13، 7-14                                                   گاز رسانی
7-11                   ، تولید گاز سبک 

 گاز طبیعی
7-15                   انشعاب                 تعداد  -
24-12 )جهان ذخایر (مناطق -
24-14       )عضو اوپک بازار (کشورهاي به عرضه -
24-13                 )جهان بازار (مناطق به عرضه -
7-12                                            مصرف -
7-15مصرف کنندگان                                 -

7-10    ، تولید گاز غنی
7-16                                          حویل، تگاز مایع
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  اي (انتشار)گازهاي آالینده و گلخانه
2-9 _2-15بخش                                              -
2-9_2-15نوع آالینده                                        -
 صنعتی هاياوداريگ

5-18    تعداد گاو و گوساله -
5-17                             تعداد و ظرفیت     -
5-19                    تولید شیر و کود  -
5-17 نوع فعالیت  -

19-26، 19-27                                 گردشگران
19-23 گردشگران خارجی 

   عمده شغلی هايگروه
هاي عمده شغلیگروه -نگاه کنید به شاغالن              

12-27 گندم
5-27                        گوشت قرمز، میزان تولید
5-27                         گوشت مرغ، میزان تولید

 م
5-26  داخلی و فروش کشاورزي ، تولید آالت ماشین

 ها مایه کوبی دام
ها بیماري - دام کنید به نگاه 

5-35                                     خاویاري ماهیان
  مجلس شوراي اسالمی 

25-4، 25-5انتخابات                                          - 
25-6_25-9تعداد نمایندگان                                - 

23-1_23-7                               داخلی ناخالص محصول
  کشاورزي محصوالت

5-25قیمت تمام شده                                 -
5-22قیمت خرید تضمینی                           -
5-23، 5-24                          فروش قیمت متوسط -
5-25                            تولید متوسط هزینه -
                     مراتع
2-3     سوزي آتش -
2-6                         احیاو  اصالح -
2-2مساحت                                           -

2-24 و درمانی مراکز بهداشتی
18-6 مراقبت اولیه بهداشتی، مراکز  -

  مراکز توانبخشی
مراکز -توانبخشی کنید به نگاه         

13-13 _13-16 مرسوالت پستی 
 دهـدهنپرورش ايـهداريـ، مرغو پولت تخمگذار مرغ

16-5 ،15-5  
5-13، 5-14         دهنده پرورش هاي، مرغداريگوشتی مرغ

1-4                                   ها مساحت استان
2-23مساحت فضاي سبز                                   

4-2 _4-4                          مشارکت اقتصادي، نرخ 
10-9، 10-10ها در بخش خصوصی   مشخصات ساختمان

              مصرف واقعی     
23-17، 23-18       فردي                                       -
23-19      جمعی                                       -

19-13، 19-14     مطبوعات
15-7                                                معتادان
  معادن

6-5، 6-6         افزوده ارزش -
6-5، 6-6 ها و دریافتی هاپرداختی ارزش -
6-1، 6-2                     تولیدات ارزش -
6-1، 6-2تعداد                                               -
6-1، 6-2      بگیران مزد و حقوق خدمات جبران -
6-7، 6-8                      گذاري سرمایه -
6-1، 6-2 شاغالن  -
6-1، 6-2نحوه مدیریت                                     -

 معلولین
16-8استان                                              -
16-6تعداد موارد معلولیت                            -
16-6، 16-7جنس و سن                                      -
16-7، 16-8نوع معلولیت                                      -

      مواد معدنی
6-3مقدار تولیدات                                    -
6-4ارزش تولیدات                                    -

23-20 ها موازنه پرداخت
 موتورسیکلت

)شده گذاري(شمارهنقلیه موتوري وسایل کنید بهنگاه            
19-20_19-22 )(بازدیدکنندگان تاریخی بناهايها و موزه

 مهاجران
3-19، 3-20،3-21                               استان محل اقامت -
 3-2،3-4، 3-5،3-6،3-8، 3-9_3-14جنس           -

27-26،3-3 ،25-22،3-19،3-3 ،17-16،3-3 
34-31،3-3 

3-3،3-5، 3-14، 3-19،3-23،3-29سن                           -
34-31،3-3

3-19،3-21، 3-20 علت مهاجرت                                    -
3-3،3-5، 3-27 گروه سنی                                        -
3-19، 3-20 محل اقامت قبلی -
3-21مدت اقامت                                       -
                              ن

14-18                                                نرخ ارز 
 نرخ باسوادي 
نرخ باسوادي - جمعیت کنید به نگاه           

 رشد  نرخ
متوسط رشد ساالنه - جمعیت کنید به نگاه        

 خام نفت



 1395 -سالنامه آماري کشور                                                                                                                                                    نمایه موضوعی   

 930 
 

24-8 )عضو اوپک تولید (کشورهاي -
24-6                         )جهان تولید(مناطق -
24-5 )جهان ذخایر(مناطق -
24-9 )   عضو اوپک (کشورهاي صادرات -
24-7 )جهان (مناطق صادرات -
7-3 مستقیم صادرات -
7-2    تصفیه ظرفیت -
7-1                  تولید  ظرفیت -
 ها وردها، فرنفت

نفتی هايوردهافر کنید به نگاه 
14-9  نقدینگی 

            سواد آموزي نهضت
سوادآموزي نهضت سازمان کنید به نگاه 

 ها   نیروگاه
هاي تابعنیروگاه -نگاه کنید به وزارت نیرو          

       جمهوري اسالمی ایران انتظامی نیروي
15-2اقدام به خودکشی                               -
15-3دستگیرشدگان                                   -
15-5، 15-6، 15-7                شده مواد مخدر کشف -
15-5، 15-7، 15-8 مواد روانگردان  -
 

 و
   مسکونی واحدهاي

10-12 سوانح طبیعی از دیدهآسیب تعمیرواحدهاي و احداث -
10-13احداث مسکن محرومین                      -      
10-8    متقاضی بخش -      
10-12بهسازي مسکن روستایی                     -      
10-18   بها  اجاره متوسط -      
10-17   زیربنا  قیمت متوسط -      
10-18 ودیعه مبلغ متوسط -     
10-15                                 و مسکن  زمین -     
10-8     پروانه نوع -      

 واردات
واردات - خارجی بازرگانی کنید به نگاه         

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
13-2، 13-4 اپراتور -
13-17 هاي رادیویی ها و فرستندهایستگاه -
13-8 _13-10 اینترنت  -
13-1، 13-5  تلفن ثابت  -
13-2_13-7، 13-12 تلفن همراه  -

13-11 زیرساخت  -
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

18-12 اورژانس پیش بیمارستانی  -
18-2 پزشکان  -
 18-3 پیراپزشکان  -
18-11 پلی کلینیک  -
18-4 تخت ثابت  -
18-5  تخت فعال -
18-11 درمانگاه  -
18-1  کارکنان -
18-11 کلینیک  -

 )ي عمومیها(کتابخانه اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
15-19

 ووزارت نیر
9-8، 9-14                               مؤسسات تابع    -
9-9 _9-11، 9-13             هاي تابع   نیروگاه -

12-8 وزن بار جا به جا شده 
12-5   )شده گذاري(شماره موتوري نقلیه وسایل
 جوي وضع

و هوا ـ وضع جوي آب کنید به نگاه         
 وزارت ورزش و جوانان 

19-28 سرپوشیده)  –اماکن ورزشی (روباز  -
19-29 خصوصی)  –اماکن ورزشی (دولتی  -
19-30، 19-31 ورزشکاران سازمان یافته  -

3-28، 3-29                                    والدت ثبت شده
  هـ

 هزینه خانوار
 خانوار خالص هايهزینه کنید به نگاه                                          

خانوار ناخالص هايهزینه کنید به نگاه          
23-6 _23-9                                نهایی مصرف هزینه
  خانوار  خالص هايهزینه

21-10، 21-11اقالم عمده                                             -
21-1، 21-3، 21-6، 21-9، 21-11     و دخانی خوراکی -   

17-15،21-21، 14-21
21-1، 21-2، 21-5، 21-8، 21-10 غیر خوراکی -   

16-21 ،13-21
21-8، 21-9، 21-16، 21-17وسعت خانوار               -   
21-5، 21-6، 21-13 _21-15 اي                    دهک هزینه -    

                    خانوار  ناخالص هايهزینه
21-7، 21-15                               و دخانی خوراکی -
21-4، 21-7، 21-12، 21-15      هزینه هايدهک -
21-4، 21-12      غیر خوراکی -     

 ها)(شرکت هواپیمایی
12-19 شده  حمل حجاج - 
12-16 _12-18   شده حمل مسافران -     
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 فصل

 عنوان شماره شماره جداول مأخذ
سرزمین و  1

 هوا آب و
 1-3 ).1380 وزارت کشور، دفترتقسیمات کشوري. (نشریه مربوط به سال

 3-10 _ 3-13،3-31 _ 3-34 مرکز آمار ایران. جمعیت 3
جمعیت کشور کل .1345سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  .ایرانمرکز آمار   

 3-13و  3-6،  3-3،  3-1 .1349. تهران، 168، متمم نشریه 172. جلد (ساکن و غیر ساکن)
(نشریات شهرستانی).  1345ــــــــــــــ . سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان ماه   

  .1346تهران، 
 

10-3 
شماره کل کشور  1355سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  ــــــــــــــ .  

 .1359. تهران، 186
 
1-3  ،3-3  ،6-3 ، 10-3 

. تهران، ، نتایج تفصیلی1365سرشماري عمومی نفوس و مسکن مهر ماه  ــــــــــــــ .  
1367. 

 
1-3 ،3-3، 13-3 

 ،3-10،  3-6،  3-3،  3-1372.1تهران،  .، نتایج عمومی کل کشور1370آمارگیري جاري جمعیت  ــــــــــــــ .  
13-3  

.  ، نتایج تفصیلی کل کشور1375 -سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ــــــــــــــ .  
 .1376تهران، 

 
1-3،3-3  ،6-3، 10-3، 13-3 ، 

جمعیت شهري و روستایی ایران تا سال نگري بینی و گذشتهپیشــــــــــــــ .    
 . 1352. تهران  1370

 
1-3 

 در ورـومی کشـاري عمـرشمـگزارش خالصه سوزارت کشور. اداره کل آمار عمومی.   
 .1339 . تهران،ورـکش نـاکنیـع سـوزیـداد و تـد اول، تعـجل 1335ال ـس

 
10-3 

جلد دوم،  1335در سال گزارش خالصه سرشماري عمومی کشور ـــــــــــــ .   
 3-6 ، 3-3 .1340تهران،  مشخصات جمعیت و خانوار کشور.

 کشور. ، نتایج تفصیلی کل1385 -سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران.   
 3-17، 3-13، 3-3،3-1 .1387تهران، 

تهران،  کشور. ، نتایج کلی کل1385 -سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ـــــــــــــ .  
1387. 6-3 

، جمعیت شهرهاي کشور 1385 -سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ـــــــــــــ .  
 3-10 .1387تهران،  . 3برحسب سن و جنس کل کشور 

نیروي  4
 انسانی

آوري آمار کارکنان دولت نتایج طرح جمعریزي کشور. سازمان مدیریت و برنامه
. 1380به تفکیک جنس) در سال (برحسب نوع استخدام، مدرك تحصیلی و 

 4-9 _ 4-12  1381تهران، 
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 عنوانشماره شماره جداول مأخذ فصل
. تهران، هاي اشتغال و بیکاري خانوار در ... آمارگیري از ویژگی ـــــــــــ .   

  )1380سال آبان نشریه مربوط به  1( 1383-1380
 
1-4، 2-4، 3-4 ،6-4 ،7-4، 

8-4 
نشـریه مربوط به 1( 1388. . نتایج آمارگیـري از نیـروي کـار. تهران: ـــــــــــ  

 ).1385 سال
 
1-3،4-4 ،4-4، 6-4 ،7-4 ،
8-4 

کشاورزي،  5
جنگلداري و 

 شیالت

 سال عمرانی هايطرحمالی و عملکردفیزیکیکشور.  و آبخیزداري مراتع ،هاسازمان جنگل
 .تهران.1375

 
31-5 ، 32-5  

روستایی  یـاونـعت هايهـادیـاتح اـهرکتـی شـآمار فصلتعاون روستایی. سازمان مرکزي
 ).1375 . (نشریه مربوط به پایان اسفند سالو کشاورزي

 
29-5 

3(1386، 1376 . تهـران، کشـور سـال ...   هـاي دام کشتارگاه آمار کشتارمرکز آمار ایران.   
 5-20 ).1385، 1375هاي نشریه مربوط به سال

. تهـران، سـال ...  هاي کشـور کشتارگاه آمارکشتار دام نتایج آمارگیري ازـــــــــــــ .   
 5-20 ).1380(نشریه مربوط به سال 1381 -1385

قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشـاورزي در منـاطق روسـتاییــــــــــــ .   
،1375 هــايســالنشــریه مربــوط بــه  4( 1381،6138، 1376. تهــران،کشــور ســال ... 

5138،1380.( 23-5 ،24-5 
 5-19،  5-18 ،5-17 .تهران هاي صنعتی کشور.اي گاودارينتایج طرح آمارگیري نمونهــــــــــــ .   
2(1387و 1379ران، ـ. تهـ ...هاي صنعتی کشور سـال  آمارگیري گاوداريــــــــــــ .   

  5-18 ،5-17 ).1386و  1379هاي نشریه مربوط به سال
. تهران،1383 هاي پرورش مرغ گوشتی کشور سالآمارگیري از مرغداري ــــــــــــ .  

1383. 13-5 
ـ .    هاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت کشور سالآمارگیري از مرغداريـــــــــــ

 15-5 ).1385هاي سالبه نشریه مربوط 4. (1386و  1382، 1380، 1379 تهران، .... 
 5-10، 5-9، 5-8 تهران.  1384هاي کشور سال . . نتایج آمارگیري از دامداريــــــــــــ  
 5-28 . 243 شماره .)1375( سال در هاي تعاونینماگرهاي شرکتتعاون.  وزارت  
ســالهــاي تعـاونی در حــال بهــره بــرداري در  نماگرهــاي شــرکتـــــــــــــ .    

 5-28 .1/243شماره  ).1375(
ورياریـزي و اقتصـادي. دفتـر آمـار و فنـ     . معاونـت برنامـه  وزارت جهاد کشاورزي  

لـجلد اول. نتـایج کـ   .... محصوالت کشاورزي سال زراعی  تولید هزینهاطالعات. 
 ).85-1384 زراعی وط به سالـ(نشریه مرب 1387ور. تهران،ـکش

 
25-5 

بـرداري کشـور در سـال ...   حال بهره در ري از معادنـآمارگی نتایج. مرکزآمارایران معدن 6
،1380، 1375هــاي نشـریه مربــوط بـه سـال    5( 1387و  1381، 1377تهـران،  

1385.( 

 
 
1-6  ،5-6  ،6-6 
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 عنوانشماره شماره جداول مأخذ فصل
 6-9 . 243 شماره )1375( سال هاي تعاونی درنماگرهاي شرکتوزارت تعاون.   

ـــ .    ــاي شــرکتــــــــــ ــره نماگره ــاونی در حــال به ــاي تع ــرداري در ه ســالب
 6-9 . 1/243شماره  )1375(

 7-1 _ 7-19 وزارت نفت، معاونت برنامه ریزي  نفت و گاز 7

تهـران،کشـور.  . نتایج تفصیلی کل1381سرشماري عمومی کارگاهی مرکز آمار ایران.  صنعت 8
1382. 8-8 ،10-8 

هـاي صـنعتی کشـور ... ، نتـایج آمـارگیري ازطرح آمارگیري از کارگـاه ـــــــــــ .   
( نشریه مربوط به 1386 . تهران،نفر کارکن کشور، سال ... 10-49هاي صنعتی کارگاه
 ). 1385 سال

 
10-8 ،13-8 ،15-8، 

 20-8 _ 18-8 ،22-8 ، 23-8  
ر کـارکن سـالـنف 10ر ازـی کمتـهاي صنعتاهـارگـک از نتایج آمارگیريـــــــــــ .   

 . 1377. تهران،  1375
 

10-8 ،13-8 ،15-8، 
 20-8 _ 18-8 ،22-8 ،23-8  

 8-26 ، 8-25 .243شماره )70- 77سنوات ( در تعاونی هاينماگرهاي شرکتوزارت تعاون.   
-77(    بـرداري در سـنوات  بهـره هاي تعاونی در حال نماگرهاي شرکتــــــــــــ .   

  8-26 ، 8-25 .1/243شماره  ).70
 8-6 ، 8-5 ، 8-3 .1381ران، ـ. ته1380ال ــرد سـه عملکـخالصادن. ـع و معـوزارت صنای  
ساختمان  10

 و مسکن
 1387انقالب اسالمی تهران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی. گزارش آماري بنیاد مسکن 

 ).1380 (نشریه مربوط به سال
 

13-10 ، 12-10 

هاي ساختمانی بخشگزارش بررسی آمار فعالیتبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران.   
6( 1386-1380تهران،  هاي مختلف کشورسال ... .خصوصی در مناطق شهري استان

 ).1385لغایت  1380هاي نشریه مربوط به سال

 
 

11-10 _ 9-10 
.1381(تهـران،   مسکن در شهرهاي منتخب سـال ... . قیمت و اجاره .  ـــــــــــ  

 ).1380 (نشریه مربوط به سال

 
18-10 _ 16-10 

 وبازرگانی  11
 هتلداري

 11-1 نماگرهاي اقتصادي  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. 

ران سـال ...ـخـارجی ایـ   بازرگـانی  آمـار  امهـسالنـ  گمرك جمهوري اسالمی ایران.  
 ).  1385و  1380 هايسال به مربوط نشریه(1386 ،8113 تهران، (واردات).

 
8-11 _ 2-11  

تهـران،  ... (صـادرات).  . سالنامه آمـار بازرگـانی خـارجی ایـران سـال     ــــــــــــ   
 ).1385و  1380 هايسال به مربوطنشریه  2( 1386 ،8131

8-11 _ 2-11 
14-11 _ 11-11 
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 عنوانشماره شماره جداول مأخذ فصل
 نقل و حمل 12

 و
 انبارداري 

هاي نشریه مربوط به سال 2آهن در سال ... (آمار، امکانات و عملکرد راه ـــــــــــ .
 ). 1385 و 1380

 
3-12 _ 1-12 

مربوط نشریه 3( .کشورهوایی نقل و حمل آماري سالنامه کشوري.هواپیمایی سازمان  
 .  )1385و 1380 هايبه سال

 
20-12 _ 15-12 

2( . تهـران،  1387 و1384 انبـارداري  خـدمات  از آمـارگیري  طـرح مرکز آمار ایران.   
 .)1389و  1386هاي نشریه مربوط به سال

22-12  ،23-12 ،25-12 ،
26-12 

 بهزیستی 16
 و

نشریه مربوط بـه 3سالنامه آماري سازمان تأمین اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی. 
  1387و  1385، 1380هاي سال

 
20-16 

 تأمین 
 اجتماعی

  1389و1381، 1376. تهران، . گزارش آماري سال ... کمیته امداد امام خمینی
 ).1388 لغایت 1380،1375هاي ریه مربوط به سالنش 2(

 
11-16 _ 9-16 

، کل جمعیت کشـور1345سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال مرکز آمار ایران.  آموزش 17
 .  172، جلد 1349. تهران، (ساکن و غیرساکن)

 
1-17 ، 2-17 

. تهـران،، کل کشور1355 سرشماري عمومی نفوس و مسکن آبان ماهــــــــــــ .   
 .186. جلد 1359

 
1-17 ، 2-17 

، نتـایج نهـایی کـل1365 سرشماري عمومی نفوس و مسکن مهرمـاه ــــــــــــ .   
 . 8. جلد 1368تهران،  کشور.

 
1-17 ، 2-17 

. تهـران،کشـور . نتـایج عمـومی، کـل   1370آمارگیري جاري جمعیت ــــــــــــ .   
1372. 

 
1-17 ، 2-17 

1کل کشـور  ، نتایج تفصیلی1375سرشماري عمومی نفوس و مسکن ــــــــــــ .   
 .1376تهران، 

 
1-17 ، 2-17 

1کل کشـور  ، نتایج تفصیلی5813سرشماري عمومی نفوس و مسکن ــــــــــــ .   
 .8713تهران، 

 
1-17 ، 2-17 

نشریه  4( .ی ... ـآموزش و پرورش سال تحصیل آماررورش. ـوزش و پـوزارت آم  
 ).1387-88لغایت  1385-86 و 1380-81  یـهاي تحصیلالـمربوط به س

5-17 ،6-17،10-17،11-17 ،
12-17 ،14- 17  ،15- 17،  
16-17 ، 17-17 ،18-17 

 17-33، 17-32 .1386تهران،  1385اي کشـور. سالنـامـه آماري سازمان آموزشی فنـی و حرفـه  
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شماره جداولمأخذفصل  عنوانشماره
بهداشت و  18

درمان 
ترآمـار نیـروي انسـانی شــاغل در وزا   ت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی.     روزا

. تهـران، ه در سـال ... ـاي وابستـ ـهانـو سازم یـزشکـوزش پـبهداشت، درمان و آم
18-1 _ 18-3).1380و 1375 هايسال به مربوط نشریه 2(1381و  1376

نشریه 1( 1381تهران،  . ...هاي کشور سال آزمایشگاههاي پرتونگاري آمارـ . ـــــــــــ
18-7 ). 1380 هايمربوط به سال
نشریه مربوط 1( 1381ران، ــته ال ... .ـور سـاي کشـهوانبخشیـت آمار ـــــــــــــ .

18-8).1380هاي به سال
نشریه مربوط به 1( 1381ران، ـ. تهال ... ـور سـکشهاي پرتونگاري آمارـــــــــــــ .  

18-9 ).1380هاي سال
هـنشریـ  1( 1381هران، ـتـ  ور سـال ... . ـهاي مستقل کشـ آمار داروخانهـــــــــــــ . 
18-10 ).1380هاي مربوط به سال

فرهنگ و  19
گردشگري

.دفتر آمار و اطالعـات  – سازمان ایرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
19-23. 1380و  1375 گردشگران به ایران سال  زارش ورودـگ

بودجه  20
 دولت

 و 20-1 _ 20-8 1385 -قانون بودجه کل کشور –ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه
18-20 _ 16-20

نشریه 3هاي عمرانی استانی (گزارش نظارتی پروژه ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه
 20-9 _ 20-15 ).1385و  1380، 1375هاي مربوط به سال

هزینه و  21
درآمد
خانوار

، 1376. تهران،  نتایج آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهريرکز آمار ایران. م
).1385 و 1380هاي نشریه مربوط به سال 3( 1386و 1381

9-21 _ 1-12 ،
 18-21

. تهـران،نتایج آمـارگیري از هزینـه و درآمـد خانوارهـاي روسـتایی      مرکز آمار ایران.
). 1385و  1380هاي سالوط بهـربـریه مـنش 3( 1386و  1381،  1376

1-21 ، 17-21 _ 10-21 ، 
18-21 

 هايشاخص 22
 قیمت

22-5 ، 22-4 کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي روستایی .نشریه شاخص بهاي مرکز آمار ایران. 

22- 10، 22-9 ).1387(گزارش سال  شاخص بهاي کاالهاي صادراتی در ایران.ـــــــــــــ . 
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