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 فصل

 شماره جداول خذأم
 عنوان شماره

 اداره کل هواشناسی  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم آب و هوا و سرزمین 1
 ،1-4لغایت 1-1
 1-8یت غاـل 1-5

 محیط زیست 2

داره کل حفاظت ا ، اداره کل منابع طبيعی وآبخيزداری استان ایالم
ات حمایتی کشاورزی شرکت سهامی خدم، محيط زیست استان ایالم

 شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم. ،استان ایالم
 

لغایت  2-5و  2-1
و  2-3، 2-2،  2-9
لغایت  2-10، 2-4

2-15 

 جمعیت 3
اداره کل ثبت ،مرکزآمارایران،،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 احوال استان 
 ،3-18لغایت  3-1

 3-24لغایت 3-19

 نیروی انسانی 4
اداره کل ،استان ایالم مدیریت و برنامه ریزی  سازمان ،آمار ایرانمرکز 
 استان کار و رفاه اجتماعی ،تعاون

 ، 4-3لغایت 4-1
 ، 4-5لغایت4-4
 4-10لغایت 4-6

5 
کشاورزی ،جنگلداری 

 و شیالت 

ـستان اداره کل ،مرکز آمار ایران  ـسهامی ، جهاد کشاورزی ا ـشرکت 
ســتان  شــاورزی ا مــایتی ک عــی و ا ، خــدمات ح نــابع طبي کــل م داره 

ـعاون  ،، کار و رفاه اجتماعیداره کل تعاونا ، آبخيزداری  اداره کل ت
 روستایی

،  5-20لغایت  5-1
لغایت  5-24و 5-21
لغایت  5-36و 5-27

5-38  ، 
 5-23 لغایت 5-22 

، 
 5-34لغایت  5-28

5-39 ،5-40 

 عی، کار و رفاه اجتماداره کل تعاونا ،مرکز آمار ایران  معدن 6
 ، 6-6لغایت  6-1

6-7 

 شرکت گاز استان  ،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان نفت و گاز 7
 ، 7-2لغایت  7-1

7-3 

 صنعت 8
ـکل ،مرکز آمار ایران  ،استان  و تجارت معدناداره کل صنعت،  اداره 

 استان , کار و رفاه اجتماعی تعاون 

 ، 8-4لغایت  8-1
 ، 8-14لغایت  8-5

8-15 

 و برق آب 9
 ، شهریشرکت آب و فاضالب ،   استان شرکت سهامی آب منطقه ای

شرکت  ،شرکت برق منطقه ای غرب ،روستاییشرکت آب و فاضالب 
  توزیع نيروی برق استان ایالم

9-1 ،9-2، 
 9-3 ،9-4 ،  

9-5 ،9-7 
، 9-13لغایت
لغایت  9-14
9-16 
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 فصل
 شماره جداول خذأم

 عنوان شماره

 و مسکن ساختمان  10
و اداره کل راه ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،مرکز آمار ایران

 استان ، کار و رفاه اجتماعیاداره کل تعاون ،شهرسازی استان

 10-8لغایت  10-1
 لغایت10-16و

10-19  ،10-
 ، 10-12لغایت 9

-14لغایت  10-13
10 

 بازرگانی و هتلداری  11

ـماعیادار ،گمرک استان ایالماداره کل  ـفاه اجت  ،ه کل تعاون، کار و ر
ـستی و  ،سازمان تعاون روستایی ـصنایع د ـگی،  اداره کل ميراث فرهن

 گردشگری
 
 
 
 

  ،11-5لغایت  11-1
-8  ،11-7و  11-6
     ،11-9و  11

 11-12و 11-10

12 
و حمل و نقل 
 انبارداری 

ـستان شهرسازیاداره کل راه  ـهن ،ا ـکل راه آ ـها، اداره  ، ـشهرداری 
سازمان حمل و ، راهنمایی و رانندگی پليسانتظامی استان، یفرمانده

کار  اداره کل تعاون، اداره کل فرودگاه استان،  نقل و پایانه های استان
 اداره غله ، و رفاه اجتماعی

-5و 12-4و12-1
 ،12-3و  12-2 ،12

12-6 ، 12-7 ،8-
-13لغـــایت  12
لـغایت  12-14 ،12

12-17، 12-18،  
،  12-20و  12-19

 12-22و 12-21

 ارتباطات  13
مرکز ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  ،اداره کل مخابرات استان

اداره کل  ،صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران مرکز ایالم ،آمار ایران
 پست استان

 13-5و   13-1
-2 ، 13-6لغایت 

لــغایت  13-3 ،13
13-4  ،13-7 ، 
-12لغایت  13-8

13  

 بازارهای مالی  14
، بيمه های استان، موسسات مالی و اعتباری استان، بانک های استان

 استانکار و رفاه اجتماعی  ،اداره کل تعاون

 14-3 و  14-1
-2،  14-8لغایت 

لـغایت  14-9 ،14
14-12  

 

 امور قضایی  15
ـندهی   ،قوه قضایيه . مرکز آمار و فناوری اطالعات  ـيروی فرما ـکل ن

 ریاست جمهوری. دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ،انانتظامی است

-3 ،15-2و  15-1
 ، 15-8لغایت  15

-12لغایت  15-9
15 
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 فصل
 خذأم

 شماره جداول

 عنوان شماره 

16 
بهزیستی و تأمین  

 اجتماعی 

اداره ، )ره(کميته امداد امام خمينی، بهزیستی استان ایالم اداره کل
ـمر ، گران استان ایالمکل بنياد شهيد و امور ایثار ـهالل اح جمعيت 

ـصندوق  ، اداره کل بيمه سالمت، تأمين اجتماعی اداره کل ، استان
ـیالم ـصندوق ، بيمه اجتماعی کشاورزان، روستائيان و عشایر استان ا

 بازنشستگی استان ایالم 

 ، 16-5لغایت  16-1
،  16-8لغایت  16-6

-13لغایت  16-9
16، 16-15 

 ،16-16غایت ـــل
غایت ـــل 16-17
16-24، 16-25، 
16-26، 16-27 
  16-28لغایت 

 آموزش  17

ـسکن  -مرکز آمار ایران  ـفوس و م ، 1390نتایج سرشماری عمومی ن

مؤسسه ، نهضت سوادآموزی استان، اداره کل آموزش و پرورش استان
حرفه ای  فنی وآموزش  اداره کل،  پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 استان

  ،17-4لغایت  17-1
-15لغایت  17-5

لغایت  17-17 ،17
17-19، 17-20 

 ، 17-30غایت ـــل
 17-32و 17-31

 

 بهداشت و درمان  18

سازمان  ،استان ایالم و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
  ،استان ایالمانتقال خون 

 
 
 
 

      لغایت 18-1
و  18-15 ،18-14

18-16 
 
 
 

19 
فرهنگ ، ورزش و 

 گردشگری 

اداره کل فرهنگ و ، مرکز ایالم-صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران

ـستی و  ،ارشاد اسالمی استان ـصنایع د ـگی،  ـيراث فرهن ـکل م اداره 

ـحج و ، استان ورزش و جوانان اداره کل ، گردشگری استان سازمان 

 زیارت استان

 ،19-6لغایت  19-1

-10لغایت 19-7

-19و   19-12 ،19

لغایت  19-13 ،19

19-16، 19-17 

 بودجه عمومی استان  20
سازمان امور اقتصادی و  –سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم 

 دارایی استان

لغایت 20-3و  20-1

20-6 ،20-2 

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

 مرکز آمار ایران شاخص های قیمت  22
 22-2و  22-1
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 فصل
 خذأم

 جداول شماره

 عنوان شماره 

 23-3لغایت  1-23 مرکز آمار ایران یحساب های استان 23

 24-4لغایت  1-24 ایالمشهرداری های استان  عمران شهری   24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


