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 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره

 آب و هوا و سرزمین 1

جهاد کشاورزي اداره کل  ،سازمان برنامه و بودجه استان ایالم

اداره کـل  ، اداره کـل هواشناسـی   ،و شهرسازي  اداره کل راهو 

 اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداري ،محیط زیست حفاظت 

 ،1-4لغایت 1-1

 1-10 -1-9یت غاـل 6-1، 5-1

، 11-1 

 جمعیت 2
اداره ،مرکزآمارایران،،نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسـکن  

 کل ثبت احوال استان 

 ،2-13لغایت  1-2

 2-19لغایت 14-2

 نیروي انسانی 3
اداره کل ،استان ایالم   برنامه و بودجهسازمان  ،مرکز آمار ایران

 استان کار و رفاه اجتماعی ،تعاون

 ، 3-3لغایت 1-3

 ، 3-5تلغای4-3

 3-10لغایت 6-3

4 
کشاورزي 

 ،جنگلداري و شیالت 

شـرکت  ، جهـاد کشـاورزي اسـتان    اداره کـل  ،مرکز آمار ایران 

اداره کـل منـابع    ، سهامی خدمات حمایتی کشاورزي اسـتان  

 ،، کار و رفـاه اجتمـاعی  داره کل تعاونا ، طبیعی و آبخیزداري 

 اداره کل تعاون روستایی

 4-21،  4-20لغایت  1-4

 4-36و  4-27لغایت  4-24و

 ، 4-38لغایت 

 ، 4-23 لغایت 22-4 

 4-39 – 4-34لغایت  28-4

،40-4 

 5-7 ، 5-6لغایت  5-1 ، کار و رفاه اجتماعیداره کل تعاونا ،مرکز آمار ایران  معدن 5

 نفت و گاز 6
شرکت گاز  ،شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی استان

 استان 

 6-3 ، 6-2لغایت  1-6

 نعتص 7
مرکـز آمـار ایـران     ،اسـتان   و تجـارت  معدناداره کل صنعت، 

 استان کار و رفاه اجتماعی , اداره کل تعاون ،

لغایت  7-5 ، 7-4لغایت  1-7

14-7 ، 15-7 

 آب و برق 8

شـرکت آب و فاضـالب   ،   استان شرکت سهامی آب منطقه اي

شرکت بـرق منطقـه    ،روستاییشرکت آب و فاضالب  ، شهري

  رکت توزیع نیروي برق استان ایالمش ،اي غرب

1-8 ،2-8 ،3-8 ،6-8 ،  4-8 ،

، 8-13لغایت 7-8، 5-8

 8-16لغایت  14-8

 ساختمان و مسکن  9

اداره ، بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران    ،مرکز آمار ایران

، کــار و رفــاه اداره کــل تعــاون ،و شهرســازي اســتانکــل راه 

 استان اجتماعی

 لغایت9-16و 9-8لغایت  1-9

 ، 9-12لغایت  9-9،  17-9

 9-14لغایت  13-9

 بازرگانی و هتلداري  10

اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه      ،گمرك اسـتان ایـالم  اداره کل 

اداره کل میـراث فرهنگـی،    ،سازمان تعاون روستایی ،اجتماعی

 صنایع دستی و گردشگري

و  10-6 ،10-5لغایت  1-10

     ،10-9و  8-10  ،7-10

 10-11و  10-10
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 فصل
 شماره جداول مأخذ

 عنوان شماره

11 
و حمل و نقل 

 انبارداري 

، شهرداري ها، اداره کل راه آهن ،استان شهرسازياداره کل راه 

سازمان ، راهنمایی و رانندگی پلیسانتظامی استان، فرماندهی

، اداره کـل فرودگـاه اسـتان   ، حمل و نقل و پایانه هاي اسـتان 

 اداره غله ، اجتماعی کار و رفاه اداره کل تعاون

و  11-2 ،11-5و 11-4و1-11

3-11، 6-11 ، 7-11 ،8-11 

 11-14 ،11-13لغـــایت 

  ،11-18 ،11-17لـغایت 

و  11-21، 11-20و  19-11

22-11 

 ارتباطات  ١٢

ــتان  ــابرات اس ــل مخ ــاوري   ،اداره ک ــات و فن ــل ارتباط اداره ک

می صدا و سیماي جمهـوري اسـال   ،مرکز آمار ایران، اطالعات 

 اداره کل پست استان ،ایران مرکز ایالم

 ، 12-6لغایت  12-5و   1-12

 12-4لــغایت  3-12 ،2-12

،7-12، 

  12-11لغایت  8-12

 بازارهاي مالی  13
بیمه هـاي  ، موسسات مالی و اعتباري استان، بانک هاي استان

 استانکار و رفاه اجتماعی  ،اداره کل تعاون، استان

 13-8لغایت  13-3 و  1-13

 13-11لـغایت  9-13 ،2-13،

،12-13 

 

 امور قضایی  14

کـل   فرمانـدهی   ،مرکز آمار و فنـاوري اطالعـات  . قوه قضاییه  

دبیرخانه ستاد مبارزه . ریاست جمهوري ،انتظامی استاننیروي 

 با موادمخدر

لغایت  14-3 ،14-2و  1-14

 14-11لغایت  9-14 ،8-14

15 
بهزیستی و تأمین  

 اعی اجتم

، )ره(کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی استان ایالم اداره کل

جمعیـت  ، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اسـتان ایـالم  

اداره کل بیمـه  ، تأمین اجتماعی اداره کل ، هالل احمر استان

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  ، سالمت

 گی استان ایالم بازنشستصندوق ، استان ایالم

 15-6 ، 15-5لغایت  1-15

لغایت  15-9، 15-8لغایت 

غایت ـــل 14-15 ،13-15

غایت ـــل 17-15 ،16-15

24-15، 25-15، 26-15، 

  15-28لغایت  27-15

 آموزش  16

نتایج سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن      -مرکز آمار ایران 

ي نهضت سـوادآموز ، اداره کل آموزش و پرورش استان، 1390

 اداره کل، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی، استان

 حرفه اي استان فنی وآموزش 

 16-5  ،16-4لغایت  1-16

لغایت  16-16 ،16-15لغایت 

غایت ـــل 20-16 ،19-16

 16-32و 31-16 ،31-16

 

 بهداشت و درمان  17
 ،استان ایالم و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 دامپزشکی استان  کل اداره،استان ایالمنتقال خون سازمان ا

 17-13 ،17-12لغایت  1-17

لغایت   17-15 ،17-14و 

20-17 
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 فصل
 شماره جدول مأخذ

 عنوان شماره

18 
فرهنگ ، ورزش و 

 گردشگري 

اداره کـل  ، مرکز ایـالم -صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

یـراث فرهنگـی،   اداره کـل م  ،فرهنگ و ارشاد اسـالمی اسـتان  

 ورزش و جوانـان  اداره کـل  ، صنایع دستی و گردشگري استان

 سازمان حج و زیارت استان، استان

 ،18-6لغایت  1-18

 18-11 ،18-10لغایت  7-18

 18-13 ،18-18و  12-18،

 18-17 ،18-16لغایت 

 19-6لغایت  19-1 ایالمشهرداري هاي استان  عمران شهري  19

 20-6لغایت  20-1 ایالم استان برنامه و بودجهسازمان  بودجه عمومی استان  20

 21-7لغایت  21-1 مرکز آمار ایران هزینه و درآمد خانوار  21

 22-2و  22-1 مرکز آمار ایران شاخص هاي قیمت  22

 23-3لغایت  23-1 مرکز آمار ایران حساب هاي استان  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


