
 

 
 

 

 

 

 

 

نفوس  عمومي سرشماریاينترنتي راهنمای تکمیل پرسشنامه خانوار در سامانه 

 1395 و مسکن
 

 
خواهشمند . االت پرسشنامه تهیه شده استؤتکمیل سی ا نحوهاین راهنما به منظور آشنایی شما ب

در تکمیل سؤاالت از آن استفاده  ومطالب آن را به دقت مطالعه قبل از پاسخ به سواالت  ،است
 .کنید
  

عضوی از خانوار که معموال )شماره ملي سرپرست خانوار ،سرشماری یبرای ورود به سامانه
به همراه تصویر را  های خانوار را برعهده دارد(ی هزینهمسئولیت تامین تمام یا بخش عمده

 تایید و ادامه کلیک کنید. دکمه و بر روی وارد کنیدامنیتی 
 

 شودطور صحیح وارد نشود، برای رفع اشتباه هشدار داده میدرصورتی که شماره ملی به .
در تکمیل سایر سواالت پرسشنامه نیز درصورتی که اطالعی نادرست وارد شود، پیغامی 

  .شودمی مشخصصورت هشدار برای رفع آن به



 

 
 

              
 

جا زندگی در آنرا مدت سال  ترینبیش شما در این صفحه اطالعات مکانی را که شما و خانوار

 بطور کامل و صحیح وارد کنید.د، یکنمی

 

 انواراطالعات محل سکونت خ



 

 در تکمیل این بخش دقت کنید: 
  در این قسمت آدرس داردزندگی برای در صورتی که خانوار شما بیش از یک مکان ،

 . دیکند، وارد یکنجا زندگی میدر آنرا مدت سال  ترینبیشرا که  کانیم

 دکنیبدون در نظر گرفتن خط تیره وارد  محل سکونت خود را صحیح  كدپستي ده رقمي. 

درصورت اطمینان از صحت کد ، شما نصب نشده است منزلکدپستی بر سر در چنانچه پالک 

همچنین از طریق  .کنیداستفاده آن  توانید ازیا سایر قبوض، میقبض تلفن  مندرج درپستی 

را توانید با ثبت آدرس محل سکونت خود، کد پستی می gavahi.post.ir سامانه 

 دریافت کنید.

  دقت کنید کدپستی درج شده در پشت کارت ملی، لزوماً کدپستی مربوط به محلی که در
 .یستکنید، نآن زندگی می

 کنید با پیش شماره شهرستان وارد کنید. شماره تلفن ثابت محلی را که در آن زندگی می

کد آماری مربوط به پرسشنامه  و وتلفن همراه یکی از اعضای خانوار ضروری است درج شماره

 به این شماره ارسال خواهد شد. در پایان شما خانوار 

دكمه کلیک بر روی واز صحیح بودن اطالعات و اطمینان اطالعات محل سکونت  تکمیلپس از 

 شود.ی بعد نمایش داده میصفحه ،تأييد و ادامه

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 سپس دکمه  را تعیین و درمستطیل                               وارد کنید.خود تعداد اعضای خانوار 

 
چند نفر در "مستطیل مقابل کنید و در با توجه به موارد زیر تعداد اعضای خانوار خود را تعیین

 کلیک کنید. "ثبت تعداد اعضای خانوار"بر روی  ، سپسوارد کنید "؟کندخانوار شما زندگی می

 
 

 برای تعیین تعداد اعضای خانوار به موارد زیر توجه کنید:

كنند، شود كه با هم در يك مكان زندگي ميخانوار از يك يا چند نفر تشكيل مي

  خورند.    و معموالً با هم غذا مي خرج هستنديكديگر همبا 
 :محساب آوریچه کسانی را عضو خانوار به

 کنند.زن و شوهری که با فرزندان خود زندگی می -

 کنند.های خود زندگی میزن و شوهری که با فرزندان، عروس یا داماد و نوه -

 کنند.خواهر و برادری که با هم زندگی می -

تغذیه، مخارج و اقامتگاه آنان کنند و با خانوار زندگی میپرستار، خدمتکار یا کارکنانی که  -
 با خانوار یکی است.

 کنند.مادر و فرزندی که با هم زندگی می -

 ها هم خرج هستند.کنند و با آنخویشاوندان یا دوستانی که با خانوار زندگی می -

در خانوار حضور  اند و موقتاً شغلی به سفر رفتهافرادی که برای زیارت، تفریح یا ماموریت  -
 ندارند.

ها به منزل افرادی که در حال گذراندن خدمت وظیفه هستند و معموال شب -

 .گردندبرمي

 خانواراعضای 



 

 اند و با مادر خود در بیمارستان هستند.دنیا آمدهنوزادانی که تازه به -

به  رودمی انتظار و اندرفته کشور از خارج به تحصیل یا کار برای که خانوار از افرادی -
 .باشد سال یک از ترکم آنان غیبت مدتکه ، درصورتیبازگردند خانوار

 

 :محساب نياوريچه كساني را عضو خانوار به
ها به منزل شب افرادی که در حال گذراندن خدمت وظیفه هستند و معموالً -

 .گردندبرنمي

ای موسسهدر یا های دانشجویی خوابگاهدر و.. دانشجو  ،آموزافرادی که به عنوان دانش -

 برند. به سر می

ی که به دلیل کار یا تحصیل بیش از یک اقامتگاه دارند و بیشترین مدت سال را در ادافر -

  برند.اقامتگاه دوم به سر می

تکمیل اطالعات اعضای " با انتخاب گزینهو ذخیره آن  پس از تعیین تعداد اعضای خانوار

 شوید.    بعد هدایت میبه صفحه "خانوار

 به این ترتیب بر اساس بستگی با سرپرست خانوار اطالعات اعضای خانوار را : دقت کنید
، همسر، (شودصورت خودکار برای اولین فرد ثبت میبه)خانوار ابتدا سرپرست: وارد کنید

 .فرزندان و سایر اعضای خانوار
 
 
 
 
 

  



 

 

 د.کنیخانوار تکمیل  به عنوان اولین عضو بایداطالعات سرپرست خانوار را توجه داشته باشید 

 .برای ثبت اطالعات اعضای خانوار تا حد امکان، ترتیب سنی فرزندان را رعایت کنید

 

 و نام خانوادگي نام

ها را در محل تعیین خانوادگی آنمطابق آنچه گفته شد، اعضای خانوار را مشخص و نام و نام 

  وارد کنید.شده 

 چه عضوی از خانوار بیش از یک نام دارد، نامی را بنویسید که در شناسنامه یا سایر چنان
 .مدارک رسمی ثبت شده است

 

 مشخصات کلی

 



 

 شماره ملي

مربوط منتقل  مستطیلی اول به صورت خودکار از صفحهی ملی بهشمارهبرای اولین عضو خانوار 

 خانوار نیست. شود و نیاز به ثبت مجدد شماره ملی سرپرستمی

یا سایر مدارک  و بعد از آن( 1368)متولدین سال شماره ملی را با استفاده از کارت ملی، شناسنامه

وارد  مربوطمستطیل در نظر گرفتن خط تیره  یک عدد ده رقمی و بدون در صورتبهمربوط، 

 .کنید

 

 بستگي با سرپرست خانوار

این در  ،دشوتکمیل عنوان اولین عضو خانوارباید بهاطالعات سرپرست خانوار  ،با توجه به اینکه

 برای .شودنمایش داده میخودکار  صورتبهبرای اولین نفر،  "سرپرست خانوار" گزینه مستطیل

 د.کنیهای زیر تعیین و بر اساس گزینه سایر اعضای خانوار، بستگی آنان را نسبت به سرپرست

 همسر 

 فرزند 

 عروس یا داماد 

 نوه یا نتیجه 

 پدر یا مادر 

 خواهر یا برادر 

 سایر خویشاوندان 

 غیرخویشاوند  

 

 تولدماه  /تولد سال

تقویم  ر اساسب ،مدارک رسمی دیگریا  شناسنامهبا استفاده از اعضای خانوار را  تولد سال و ماه
   تکمیل نمایید.هجری شمسی 



 

مغایرت  ی ویبا تاریخ مندرج در شناسنامه خانوارافراد از  یکیمواردی که تاریخ تولد واقعی در 
 دارد، تاریخ مندرج در شناسنامه را مالک قرار دهید.

 سن

خودکار محاسبه و ثبت  صورت بهسن فرد  ،های قبلیفیلدتولد در سال و ماه با وارد کردن 

 شود. می

 

 وضع حضور در خانوار

انتخاب  را ریزهای یکی از گزینه با توجه به توضیحات مربوط،برای هر یک از اعضای خانوار، 

 :دکنی

  در خانوار حضور دارد؛

... آن دسته از اعضای خانوار که در محل اقامت خانوار حضور دارند یا در محل کار، مدرسه و

به محل اقامت خانوار باز ... هستند و بعد از پایان کار روزانه، تعطیل شدن مدرسه، دانشگاه و

 .گردندمی

  طور معمول در پایان روز به محل اقامت خانوار باز در صورتی که بهسربازان وظیفه

 .گردندمی
  در خانوار حضور ندارد؛موقت طور به

 یا اداری مأموریت، بستگان و دوستان دیدار، زیارت، گردش، استراحت برای که افرادیبرای 

 را خانوار موقتاً ، مشابه موارد و بیمارستان در شدن بستری، تحصیل، شغلی امور انجام، آموزشی

 ، این گزینه را انتخاب کنید.اندکرده ترک

 نیز به عنوان  هستند بیمارستان در هنوز که آنان مادران تازه متولد شده و نوزادان
 ".طورموقت در خانوار حضور ندارندبه"شوند که محسوب میی یاعضا

 
   ؛تر از يك سال استكمبرای كار يا تحصيل به خارج از كشور  رفته و مدت غيبت وی 



 

کار یا تحصیل به خارج از کشور رفته و انتظار دارید پس از پایان  برایبرای افرادی از خانوار که 

این گزینه را انتخاب  ،تر از یک سال استکار یا تحصیل به خانوار بازگردند و مدت غیبت آنان کم

 کنید.

  ؛نظير افراد گمشده و مفقوداالثر ساير

 .یا مفقود االثر همشدنظیر افرادگگیرند، های باال قرار نمییک از گروهدر هیچافرادی که 

  برای اعضایی از خانوار که به دلیل همراهی با افراد شاغل به کار یا تحصیل، در خارج از

است، مثل همسر یا فرزندان  سال یک از ترکم آنان غیبت کنند و مدتکشور زندگی می
 .انتخاب کنیدی سایر را وی، گزینه

 

 دين

 های زیر تعیین نمایید.دین هر یک از افراد خانوار را با توجه به گزینه

  مسلمان 

 آشوری یا کلدانی انمسیحی 

  ارمنی مسیحیان 

 سایر مسیحیان 

 کلیمی 

 زرتشتی 

 سایر 
دیههن پههدر یهها  ،بههرای فههردی کههه هنههوز بههه سههن بلههو  نرسههیده اسههتتوجههه داشههته باشههید 

 .دینی را که فرد تحت تعالیم آن قرار دارد، منظور کنید

 

 

 



 

  بيمه دفترچه

نهههدارد.  بهههرای هریهههک از اعضهههای خهههانوار مشهههخص کنیهههد دفترچهههه درمهههانی دارد یههها
 شود.ی نوع دفترچه بیمه فعال میدرصورت انتخاب گزینه دارد، گزینه

 
 بيمه دفترچه نوع

 امههداد کمیتههه ،اجتمههاعی تههأمین ،(درمههانی خدمات)سههالمت بیمههه هههای گزینهههاز بههین 

 . کنید انتخابرا  دارندبیمه  دفترچه فرادی کها یبیمه دفترچه نوعسایر، و 
هههای مربههوط بههه تمههام گزینههه کههه فههردی بههیش از یههک دفترچههه بیمههه دارد،درصههورتی 

 بیمه فرد را برای وی انتخاب کنید.
 

 شوید.هدایت می مهاجرتوضع ی به صفحه بعدیبا انتخاب گزینه 
 

 
فعال و برای خانوار  حاضر و غایب موقتافرادتوجه داشته باشید سؤاالت وضع مهاجرت فقط برای 

 . سایر اعضا غیرفعال است

 
 

 وضع مهاجرت 



 

 خود را تغيير داده است؟  زندگيتاكنون، شهر يا آبادی محل  1390ماه از آبانفرد آيا 

خود را تغییر  زندگیمحل تاکنون، شهر یا آبادی  1390 سال ماهکه از آبان برای افرادی از خانوار
  را انتخاب کنید. "نه"و در غیر این صورت گزینه  "بلی"ی گزینهال ؤدر این ساند، داده

های جاییها مورد نظر است و جابو آبادی مهاجرت بین شهرها ال، وضعیتؤدقت کنید در این س
را  "نه"گونه موارد گزینه  در این ،آیدمهاجرت به حساب نمی آبادی یکداخل داخل یک شهر یا 

  انتخاب کنید.

 به "بعدی" دکمه انتخاب با یابد وسواالت این بخش خاتمه می"نه" گزینه انتخاب درصورت
سایر سواالت مربوط به وضع  "بلی"ی گزینه، ولی درصورت انتخاب رفت خواهید بعد یصفحه

 :شودمهاجرت ظاهر می
 

 همين شهر يا آبادی در زندگيمدت 

 تغییر را خود زندگی محل آبادی یا شهر تاکنون، 1390 سال ماهآبان از که خانوار از افرادی برای
 ید:کنها و توضیحات زیر تعیین مدت زندگی در همین شهر یا آبادی را با توجه به گزینه، اندداده

 سال کمتر از یک 

 یک سال 

 دو سال 

 سه سال 

  سالچهار 

 پنج سال 
 

برای فردی که طی پنج سال گذشته تاکنون چند بار محل اقامت خود را تغییر داده دقت کنید؛ 
 گیرد.مالک قرار میاست، منتهی به محل زندگی فعلی که است، آخرین مدت اقامت وی 

که مثال در صورتی طوربهمدت زندگی در همین شهر یا آبادی را به سال تمام در نظر بگیرید، 

 سال را انتخاب کنید و برای افرادی که مدت اقامت 3اه است، م 11سال و  3مدت زندگی فردی 

 را انتخاب کنید. "سال از یک ترکم"آنان به یک سال تمام نرسیده است، 

 



 

 قبلي زندگيمحل 

 تغییر را خود زندگی محل آبادی یا شهر تاکنون، 1390 سال ماهآبان از که خانوار از افرادی برای

 د.کنیزیر تعیین  با توجه به توضیحات راقبلی  زندگیمحل  اند،داده

 شهر /داخل كشور  

داخل "قبلی آنان در یکی از شهرهای داخل کشور بوده، گزینه  زندگیافرادی که محل  برای

 .دکنیرا انتخاب  "شهر /کشور

 آبادی /داخل كشور 

داخل "های داخل کشور بوده، گزینهبادیآآنان در یکی از  قبلی زندگیبرای افرادی که محل  

 .دکنیرا انتخاب  "آبادی/ کشور

 لحاظ  کردهمهاجرت  فرد شهر یا آبادی بودن محل اقامت قبلی باید نسبت به زمانی که

که محل زندگی قبلی فردی، در زمانی که وی آنجا را ترک کرده،  در صورتی مثالً . شود

 انتخاب شود. "آبادی داخل کشور/"آبادی بوده و بعد از آن شهر شده است، باید گزینه 

 خارج از كشور  

 را انتخاب "خارج از کشور"قبلی آنان خارج از کشور بوده، گزینه  زندگیبرای افرادی که محل 

 .کنید

 

 كشور محل زندگي قبلييا  محل زندگي قبلي شهر و، شهرستان استان

 استان"یدو گزینه "داخل کشور/آبادی"و  "داخل کشور/ شهر"یهاگزینهیکی از انتخاب با 
داخل "شود، درصورت انتخاب فعال می "محل زندگی قبلی شهرستان" و "محل زندگی قبلی

با انتخاب استان و شهرستان محل زندگی قبلی گزینه شهر محل زندگی قبلی فعال  "کشور/ شهر
 "کشور محل زندگی قبلی"الؤسفقط ، "خارج از کشور"همچنین با انتخاب گزینه  شود.می

برای هریک از افراد خانوار برحسب مورد استان، شهرستان، شهر و یا کشور  شود.نمایش داده می
 قبلی را تعیین کنید. زندگیمحل 



 

 
 وضعیت سواد و تحصیل یصفحه به "بعدی" دکمه انتخاب با بخش این سواالت به پاسخ از پس

 .  رفت خواهید
 
 

 

 كند؟در حال حاضر تحصيل ميفرد آيا 

با توجه  ت.اسو برای سایر افراد غیرفعال فعال خانوار  تربیش و ساله 6 افراد تمام یبرااین پرسش 

 :تعیین کنید هر یک از افراد خانوار یکی از سه گزینه زیر را برای توضیحات زیربه 

 در ایران هبل 

 ایرانخارج از  هبل 

 نه 

به تحصیل  های آموزش رسميبرنامهکه طبق  شودمحسوب میفردی در حال تحصیل 

  .مشغول باشد

 :حساب آوریدبهدر حال تحصیل را افراد زیر  

 علمیه حوزه طالبو یان ، دانشجوانآموزدانش 

 وضعیت سواد و تحصیل



 

 سوادآموزان نهضت سوادآموزی 

 نداکه مرخصی تحصیلی گرفته دانشجویانی. 

 کرده ثبت نام یا سایر مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و  دی که در آزمون ورودی دانشگاهافرا

 .اندولی هنوز مشغول به تحصیل نشده

 ای کشور و های مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهدوره دی که درافرا، توجه داشته باشید

از قبیل آمادگی کنکور، آموزش رایانه، زبان، نقاشی و ... آموزش های غیر رسمی دیگر نیز دوره

نباید در حال تحصیل به  دنکنهای آموزش رسمی تحصیل نمییک از دورهد و در هیچنبینمی

 حساب آیند.

 وضع سواد

خواه مدرک ، ای را بخوانند و بنویسندد به فارسی یا هر زبان دیگری متن سادهافرادی که بتوانن

توانند بخوانند ولی کسانی که فقط می شوند.محسوب می باسواد، رسمی داشته یا نداشته باشند

 شوند.محسوب می سوادبيتوانند بنویسند، نمی

  این افراد  اگرنابینا یا ناشنوا هستند یا اختالل در گفتار دارند،  ی از خانوارافراددر صورتی که

را انتخاب  "سوادبی"و در غیر این صورت گزینه  "باسواد"قادر به خواندن و نوشتن باشند گزینه 

 .کنید

 

 دوره يا مدرك تحصيلي

حال  کنند و یا درکه در خارج از کشور تحصیل میفقط برای افرادی  دوره یا مدرک تحصیلی،

یا مدرک  دوره ،زیر توضیحات به توجه با .است فعالغیر سایر افرادی برا و فعالنیستند،  تحصیل

 ید.کنانتخاب  های زیراز بین گزینهتحصیلی افراد خانوار را 

 سوادآموزی /پایان ابتدایی/ ابتدایی 

 1متوسطه / پایان راهنمایی/ راهنمایی/ سیکل اول 



 

 فاقد مدرک دیپلم/2متوسطه / متوسطه /سیکل دوم 

 دانشگاهیپیش/ دیپلم 

 فوق دیپلم/ کاردانی 

 لیسانس /کارشناسی 

 ایدکترای حرفه /فوق لیسانس /کارشناسی ارشد 

 فوق دکترا/ دکترای تخصصی 

 دوره مقدماتی -تحصیالت حوزوی  

 اول علوم دینیسطح  -تحصیالت حوزوی 

 سطح دوم علوم دینی - تحصیالت حوزوی 

 علوم دینی سطح سوم -تحصیالت حوزوی 

 دوره اول خارج - تحصیالت حوزوی 

 دوره دوم خارج - تحصیالت حوزوی 

 سایر 

 

  آخرین مدرک تحصیلی یا باالترین کالسی که فرد، برای تعیین دوره یا مدرک تحصیلی

 با موفقیت گذرانده شده را در نظر بگیرید. 

 عالی( قبل از های دانشگاهی)آموزش برای فردی که در حین تحصیل در یکی از دوره

ای را که مدرک آن را دریافت اخذ مدرک پایان دوره، ترک تحصیل کرده است، دوره

 کرده است، انتخاب کنید.

  ها که دوره تحصیلی آن ینیز افراد کارنامه یا مدرک رسمی ندارند و افرادی کهبرای

 .گزینه سایر را انتخاب کنیداست، نامشخص 

 کنند تعداد یا تحصیل می کرده ج از ایران تحصیلدر خار ای افرادی از خانوار کهبر

به پایه یا مدرک معادل آن در ( های مردودیبدون احتساب سال)های تحصیلی راسال

 .نظام فعلی ایران تبدیل و گزینه مربوط را انتخاب کنید



 

  که فردی مدرک تحصیلی معادل داشته باشد، گزینه مربوط به همان مدرک در صورتی

  .کنیدبرای وی انتخاب را تحصیلی 

 

 

 فعاليت يتوضع

 با خانوار است.تر ساله و بیش 10افراد لیت وضعیت فعا فقط برای تعیین پرسش نیا

 .کنید انتخاب زیر هایگزینه بین از را خانوار افراد وضعیت فعالیت زیر، توضیحات به توجه

 هفته گذشته کار کرده است 

  هفته گذشته به دالیلی کاار نکارده، اماا باه آر کاار بار دارای شغلی است ولی

 گرددمی

 ماه گذشته در جستجوی کار بوده و آماده به کار استطی یک 

 ماه گذشته به دلیل انتظار برای شروع کار جدید یا بازگشات باه شاغل طی یک

 قبلی در جستجوی کار نبوده، ولی آماده به کار است

 محصل یا دانشجو است 

 دار استخانه 

  است ( .…بازنشسته و )دارای درآمد بدور کار 

 وضعیت فعالیت



 

 سایر     

   برای تمام افرادی که دارای شغلی هستند و در هفته گذشته به طور معمول در
 اند(، گزینه اول را انتخاب کنید.اند)مشغول به کار بودهسرکار خود حاضر بوده

  کارهای ساعت در محل سکونت خود،  1برای افرادی که در هفته گذشته حداقل

بافی، خیاطی، آرایشگری، تایپ، تدریس خصوصی، خدماتی یا تولیدی مانند قالی

اند و بابت ، نگهداری از کودک یا فرد سالخورده و ... انجام دادهتعمیر وسایل برقی

 اند، گزینه اول را انتخاب کنید.آن درامد و سودی دریافت کرده

  گذشته بدون دریافت مزد و حقوق در برای افرادی که حداقل یک ساعت در هفته

 اند، گزینه اول را انتخاب کنید: های زیر مشارکت داشتهیکی از فعالیت

o بافی و ... بافی، گلیمداری، قالیکارهای کشاورزی، دامداری، باغداری، مغازه 

o حصیر و ...  برای مصرف خود یا خانوار خود  و ، گلیمبافت کاالهای بادوامی مثل قالی ،

 ا دوخت لباس برای خود یا یکی از اعضای خانوار خود ی

o  بازسازی، تعمیر اساسی یا ساخت منزل خود 

   .برای سربازان گزینه اول را انتخاب کنید 

  فعالیهت ساعت در بسیج مشغول به کار بوده 1برای افرادی که در هفته گذشته حداقل(
 گزینه اول را انتخاب کنید.اند، اند( و از این بابت مزد وحقوق دریافت کردهکرده

  ساعت کاری در ارتباط با فعالیهت محهل  1برای کارآموزانی که در هفته گذشته حداقل
انهد، اند، یعنی به طور مستقیم در تولید کاال یا خدمت سههیم بهودهکارآموزی انجام داده

 اند یا نه، گزینه اول را انتخاب کنید.که مزد و حقوق دریافت کردهاعم از آن
 

  ،برای افرادی کهه دارای شهغلی هسهتند ولهی در هفتهه گذشهته مرخصهی اسهتعالجی
اند یا به دلیل نبودن)فقدان( مواد اولیه، مشتری، سفارش کار یا نوبتی و استحقاقی بوده

آالت ها و ماشین، تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاهشیفتی بودن کار یا تعطیلی
جوی نامناسب و بدی آب و هوا، خشکسالی در سر کار  یا تعلیق موقت از کار یا شرایط

پس از برطرف شدن ایهن که ولی مطمئن هستند  اند(اند)سرکار نرفتهخود حاضر نبوده
 گزینه دوم را انتخاب کنید. ،گردندمسائل مجدداٌ به کار خود باز می



 

   همچنین برای کشاورزان صاحب زمین که بدلیل شهرایط فصهلی فعالیهت کشهاورزی
 اند، گزینه دوم را انتخاب کنید.نرفته خود زمین کشاورزی ام نداده و به سرانج

 اند، اما در طول یک مهاه گذشهته از برای افرادی که هیچکدام از شرایط فوق را نداشته
های مختلفی در جستجوی کار بوده و اگر کاری برایشان پیدا و مهیا شود بهرای روش

ان این هفته آمادگی دارنهد تها کارشهان را شهروع شروع به کار طی هفته گذشته تا پای
 کنند، گزینه سوم را انتخاب کنید.

o و جو از دوستان و آشنایان، ثبت های جستجوی کار مثل: مانند پرسروش
نام یا پیگیهری در مؤسسهات کاریهابی دولتهی یها خصوصهی، تمهاس بها 

جهواز هها، تقاضهای های اسهتخدامی روزنامههی آگهیکارفرمایان، مطالعه
 کسب یا پروانه کار و ...

 اند اما در انتظار شهروع کار جدید یا برای افرادی که هیچکدام از شرایط فوق را نداشته
اند، در صورتی که این افراد آماده برای کار اشان بودهدر انتظار بازگشت به شغل قبلهی

 نیز باشند، گزینه چهارم را انتخاب کنید.

o عنی برای آنان کاری مهیا شده یا درآزمون استخدامی و درانتظار شروع کار جدید ی
اند و  قهرار است در آینده کهار یا سازمانی پذیرفته و موفق شده های ادارهمصاحبه

 خود را شروع کنند.

  برای دانش آموزان و دانشجویان داخل و خارج از کشور که هیچکدام از شرایط فوق را
 نید.اند، گزینه پنجم را انتخاب کنداشته

 و مشهغول انجهام وظهای   انهدرا نداشهته برای افرادی که هیچکهدام از شهرایط فهوق
 گزینه ششم را انتخاب کنید.داری هستند، خانه

  مهد حاصهل از آدارای درو  انهدبرای افرادی که هیچکهدام از شهرایط فهوق را نداشهته
گزینهه هفهتم را ها و ... هسهتند، بازنشستگی، امالک و مستغالت، سود سهام و سپرده

 انتخاب کنید.

 

    
 

 



 

 

 

 

 تاهل  وضعيت

تر خانوار، فعال و برای سایر افراد غیرفعال ساله و بیش 10برای تمام افراد  الؤساین 

 کنید.  تعیینرا خانوار افراد  زناشوییوضع های زیر گزینهتوضیحات و  بر اساساست. 

  در حال اند، اعم از این که که عقد ازدواج )دائم یا موقت( بسته مردانیزنان یا  ؛دارای همسر
 .شوندبا همسر خود زندگی مشترک داشته یا نداشته باشند، دارای همسر محسوب میحاضر 

  شوندمیاند، دارای همسر محسوب مردانی را که متارکه کرده، اما هنوز طالق نگرفته یازنان. 

 ،اند دارای همسر محسوب نکنیداما هنوز عقد نکرده زنان یا مردانی را که نامزد شده . 

 است، مشروط بر آن  که همسرشان فوت کرده مردانیزنان یا  ؛همسر به دليل فوت همسربي
 نمایید.همسر به دلیل فوت همسر محسوب باشند، بی ، مجدداً ازدواج نکرده حاضر حال درکه 

  در حال حاضرکه از همسر خود طالق گرفته و  مردانیزنان یا  ؛همسر به دليل طالقبي ،
  .دنشوهمسر به دلیل طالق محسوب میبی، اندمجدداً ازدواج نکرده

  را  گزینهاین اند، ازدواج نکرده تاکنونکه  برای زنان یا مردانی  ؛است ازدواج نكرده تاكنون
 . انتخاب کنید

های وضعیت "تاهل وضعیت " در صورتی که فردی از خانوار در طول زندگی خود از نظر

اگر  ،مثال طوربهتعیین کنید.  حالاست، وضعیت وی را بر اساس زمار متفاوتی داشته

 وضعیت تاهل



 

ازداوج کرده است،  طالق گرفته و در حال حاضر مجددا    فردی از همسر نخست خود

 گزینه دارای همسر را برای او انتخاب کنید.

 

، فعال و برای حداقل یک بار ازدواج کرده خانوارتر ساله و بیش 10برای زنار  سواالتاین 

 خانوار غیرفعال است. افرادسایر 

 

 ای به دنيا آورده است؟تاكنون فرزند زنده آيا

و در غیر  "یبل"در این سؤال گزینه  ،ای به دنیا آورده استدر صورتی که فرد فرزند زنده

را برای فرد انتخاب کنید  "بلی"چنانچه گزینه  را انتخاب نمایید. "نه"این صورت گزینه 

 دنیا نیاورده باشد، ی که تاکنور هیچ فرزندی بهسایر سواالت فعال خواهند شد، درصورت

 اعضای خانوار خواهید رفت. به صفحه "ثبت اطالعات"با انتخاب

 وضع فرزندآوری



 

نوزادی است که پس از تولااد حداقل یکی از آثار  ،منظور از فرزند زنده به دنیا آمااده

باشد،  کردر، دست و پا زدر، نفس کشیدر و...( در او مشاهده شدهحیات )مانند گریه

ها را تعداد فرزندار آر االتؤسپاسخ به در  ،بنابراینباشد.  حتی اگر بالفاصله فوت کرده

 به حساب نیاورید.را  اندفرزندانی که مرده به دنیا آمده لیومنظور کنید 

 

 تعداد كل فرزندان 

فعال  انتخاب شده است، "یبل"گزینه برای آنار که در سوال قبل  زنانیال برای ؤاین س 

 و برای سایر افراد غیرفعال است.

دنیا آمده شامل موارد زیر . فرزندار زنده بهثبت کنید این فیلددر ی فرزندار فرد را همه

، اندفوت شدهدنیا آمده و ، فرزندانی که زنده بهحاضر زندهدر حال شود: فرزندار می

 کنندبا خانوار دیگری زندگی می کنند، فرزندانی کهزندگی میبا خانوار شما  فرزندانی که

ی خانمبرای  ،مثال طوربه .باشند های متعددحاصل یک ازدواج یا ازدواجفرزندانی که  و

خود یک فرزند و از ازدواج فعلی نیز دو فرزند  قبلیاز ازدواج است و  دارای همسر که

 شود.درج می 3مربوط عدد فیلد زنده به دنیا آورده است، در 

 

 

 در حال حاضر زندهتعداد فرزندان 

 ،اند، تعدادی که در حال حاضر زندهایدوارد کردهال قبل ؤاز تعداد کل فرزندانی که در س

 .وارد کنید فیلدرا در این 

 

 ؟ ايدای به دنيا آوردهروز گذشته فرزند زنده 365آيا در 



 

ساله حداقل یک بار ازدواج کرده خانوارکه تاکنور فرزند  54تا  10برای زنار  الؤساین 

 اند، فعال و برای سایر افراد خانوار غیرفعال است. ای به دنیا آوردهزنده

تکمیل این روز گذشته)نسبت به زمار  365که حداقل یکی از فرزندار فرد در در صورتی

بدیهی است  .انتخاب شود "بلی" گزینهال ؤ، در پاسخ به این سفرم( به دنیا آمده باشد

در پاسخ به این روز( گذشته باشد،  365سال )بیش از اگر از زمار تولد فرد بیش از یک

 .شودانتخاب می "نه"ال گزینه ؤس

 

 روز گذشته  365به دنيا آورده در  تعداد كل فرزندان

 یداهها انتخاب کردرا برای آر "بلی"ی سوال برای افرادی که در سوال قبل گزینهاین 

 غیرفعال است. بوده و برای سایر افراد فعال 

اند یا در بیش از یک زایمار داشته تکمیل فرم،روز گذشته تا زمار  365که از زنانی برای 

اند، مجموع تعداد فرزندار زنده به دنیا یک زایمار بیش از یک فرزند زنده به دنیا آورده

 مربوط وارد کنید.  فیلدآورده را در 

 

 

 انددر حال حاضر زندهكه  هروز گذشت 365به دنيا آورده در زنده تعداد فرزندان 

اند را در در حال حاضر زنده اید، تعدادی کهاز تعداد کل فرزندانی که در سوال قبل تکمیل نموده

 این فیلد وارد کنید.

صفحه اعضای  وارداطالعات  ثبت دکمه بر رویپس از تکمیل اطالعات این صفحه با کلیک 

در مواردی که اشتباهی در تکمیل اطالعات مشاهده شود یا برخی اطالعات  .شویدخانوار می



 

و انتخاب مجدد دکمه پس از رفع آن توسط شما  با انتخاب دکمه اصالح ،تکمیل نشده باشد

 شوند. اطالعات با موفقیت ذخیره می "ثبت اطالعات"

 

 به اطالعات ثبت روی بر کلیک با اید،کرده تکمیل را خود خانوار اعضای اطالعات که درصورتی

 برروی کلیک با ندارد، ویرایش به نیاز شده ثبت اطالعات اگر. گردیدبرمی خانوار اعضای صفحه

 .شودمی باز خانوار مسکن مشخصات صفحه ادامه، و تایید

را انتخاب  تاييد و ادامه دکمه ،خانوار اعضایی در صفحه ،خانوار افرادپس از ورود اطالعات تمام 

عات این . اطالشویدی مشخصات مسکن خانوار مینمایید. با انتخاب این دکمه وارد صفحه

 ید.کنتکمیل صفحه را بر اساس توضیحاتی که در ادامه آمده، 

 

 

 

 

 مشخصات مسکن خانوار

 



 

  نوع محل سكونت خانوار

 های زیر انتخاب کنید:نوع محل سکونت خانوار را با توجه به گزینه

  واحد مسکونی آپارتمانی 

 واحد مسکونی غیرآپارتمانی 

 ،کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه   چادر 

 سایر 

چند  یا یک شامل معموالً که است آپارتمان یک از مستقلی واحد ؛واحد مسكوني آپارتماني 

ی پله راه یا راهرو به آن ورودی معمول، طوربه و شودبهداشتی می سرویس و اتاق، آشپزخانه

 مستقل واحد یک از بیش دارای که است ساختمانی ،آپارتمان از منظور .شودمی باز مشترک

 پارکینگ، حیاط، ،در واحدهای مسکونی آپارتمانی .است ...و فعالیت اقتصادی سکونت، برای

 .گیردمی قرار استفاده مورد مشترک صورتبه و غیراختصاصی است... و پله راه راهرو،

  غیرآپارتمانی نیست و در که محل سکونت خانوار شما واحد مسکونی آپارتمانی یا در صورتی
 .دکنیرا انتخاب "ساير"کنید، گزینه محل کار، مسافرخانه، هتل، کاروان و ... زندگی می

 

و برای  تی که در ادامه آمده فقط برای واحد مسکونی آپارتمانی و غیرآپارتمانی فعال استاالؤس

  ها غیرفعال است.سایر گزینه

  تصرف واحد مسكوني نحوه

 های زیر تعیین کنید:واحد مسکونی خانوار خود را با توجه به گزینهنحوه تصرف 

 اعیان و اعیان/ ملکی عرصه 

 /استیجاری رهن 

 سایر 

 قرارداد اهمیتی ندارد. ندقت کنید، رسمی یا غیررسمی بود استیجاریی تصرف در نحوه 
استیجاری مانند از ملکی و  مواردی غیر ،مسکونی خانوار واحد تصرفی در مواردی که نحوه 

 را انتخاب کنید. "سایر"رایگان، در برابر خدمت و ... باشد، گزینه



 

 

  مساحت زيربنا

عدد و برحسب متر  صورتبهمسکونی خود را با توجه به توضیحات زیر  واحدمساحت زیربنای 

 مربع بنویسید.

  مسق  در بنای ی مسکونی، مجموع سطوح ساخته شده نظور از مساحت زیربنای واحدم
 .... استخانه، پستو و واحد مسکونی از قبیل اتاق، آشپزخانه، حمام، توالت، انباری، صندوق

   در واحدهای مسکونی آپارتمانی منظور از مساحت زیربنا، مساحت زیربنای خالص آپارتمان
گونه در اینی مشترک و ...( است. بدون در نظرگرفتن مشاعات )پارکینگ، پیلوت، راهرو یا راه پله

واحدها فضاهای مستقل مربوط به آپارتمان، حتی اگر بیرون از آن واقع باشد، مانند انباری، در 
 شود.مساحت زیربنا منظور می

  پله، در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی، مساحت تمام سطوح ساخته شده شامل راهروها، راه
  .شودمیی مساحت زیربنا منظور خرپشته و... در محاسبه

 

  بنا اسكلت نوع

 تیرها و هاستون یا هاپایه) ینگهدارنده متصل مجموعه مسکونی، واحد بنای اسکلت از منظور

انتخاب  زیر توضیحات به توجه با را مسکونی واحد بنای اسکلت نوع. است مسکونی واحد...( و

 د.کنی

 فلزی اسكلت 

 یا دیوار مصالح گرفتن نظر در بدون باشد شده پا بر آهن تیر با بنا اسکلت چه چنان
 کار به هایآهن تیر ساخت، شیوه این در نمایید، انتخاب را فلزی اسکلت گزینه سق 
 را بنا بار که است داده تشکیل را اییکپارچه اسکلت و شده متصل یکدیگر به رفته
 شرح به فلزی اسکلت دارای هایساختمان ظاهری هایویژگی از برخی. کندمی تحمل
 :است زیر
 مشاهده قابل ترپایین طبقات در هاستون چهچنان ،ترکم و طبقه 4 هایساختمان در 

 .است مترسانتی40 از ترکم معموالً هاآن عرض و طول باشند،



 

 هاییتیرآهن از جانبی دیوارهای در زلزله، برابر در ساختمان تقویت برای که مواردی در 

 .است مشاهده قابل دیوارها در آن اثر معموالً  استشده استفاده v یا×  شکل به
 فلزی صفحات از تیرها و هاستون اتصال محل در ،اسکلت تقویت با که مواردی در 

 .شودمی مشاهده مربوط محل در سق  روی بر آن اثر باشد، شده استفاده

 آرمه بتون 

 اسکلت این و است شده ساخته( میلگرد و آرماتور با همراه بتن) آرمه بتن از بنا اسکلت اگر 

 انتخاب را آرمه بتون گزینه سق  یا دیوار مصالح گرفتن نظر در بدون کند، تحمل را بنا بار

 . نمایید

 است زیر شرح به بتونی اسکلت با هایساختمان هایویژگی ترینمهم: 
 40 معموالً  پایین، طبقات در هاآن عرض و طول باشند، مشاهده قابل هاستون چهچنان 

 پایین، طبقات یا پیلوت در طبقه 3 از بیش هایساختمان در .است تربیش و مترسانتی
 .است مشاهده قابل سق  سطح از ترپایین در برامدگی یک شکل به اصلی تیرهای

 ساير 

 را سایرگزینه  ندارد مطابقت فوق مورد دو با مسکونی واحد بنای اسکلت که صورتی در 

 دارای و رفته کار به بلوک تیرچه یا آهن فقط هاآن سق  در که بناهایی مانند ،دکنی انتخاب

  .است باربر دیوارهای

 

  بنا در رفته كار به مصالح

 قبل سوال در هاآن برای کهفعال است  مسکونی واحدهای از دسته آن برای فقط سوال این

ی عمده مصالح. فعال استغیر  مسکونی واحدهای سایر برای و ایدکرده انتخاب را سایر گزینه

های زیر و یکی از گزینه کنید مشخص را مسکونی واحد بنای سق  و دیوار ساختن در کار رفتهبه

 .را انتخاب کنید

 سنگآجر و  یا آهن و آجر  



 

 دیوارها و آجر و آهن تیر از سق  است، شده ساخته آهن و سنگ یا آهن و آجر با که بناهایی در

 بار( فلزی اسکلت دارای بناهای در آهنی هایستون جای به)دیوارها و است سنگ یا آجر از

 سنگ یا( ضربی طاق) آهنی و آجر بناهای بناها، این به علت همین به. کندمی تحمل را ساختمان

 هایساختمان دیوار از ترضخیم معموالً هاساختمان این دیوار. شودمی گفته باربر دیوار با آهنی و

 .است فلزی اسکلت

 ( سق  نوع هر با) سیمانی بلوک •

 آهن، از بناها نوع این سق  در. است شده استفاده سیمانی بلوک از دیوارها در بناها، نوع این در

 .شودمی استفاده چوب از یا بلوک و تیرچه

 آجر و سنگ یا آجر تمام  
 شیوه. شودمی استفاده توأم صورتبه آجر و سنگ یا آجر از عمده طوربه بناها این سق  و دیوار در

 مانند سازدمی پذیرامکان را چوب یا آهن تیر از استفاده عدم که است یصورتبه سق  ساخت

 .گنبدی سق 

 چوب و سنگ یا چوب و آجر•

 و آجر و تخته و تیرچه از سق  است، شده ساخته چوب و سنگ یا چوب و آجر با که بناهایی در

 سق  سنگینی دیوارها، با تیرها اتصال محل از نتیجه در که است سنگ یا آجر از باربر دیوارهای

 .کنندمی تحمل را بنا بار دیوارها و شودمی منتقل دیوار به

 چوب تمام 
 در چوب عمده طوربه ،است رایج مرطوب هوای و آب با مناطق در تربیش که بناها نوع این در

 .دهدمی تشکیل را بنا ساخت در رفته کار به عمده مصالح مختل ، اشکال

 چوب و خشت 
 خشت اند،شده ساخته چوب و خشت با که بناهایی در رفته کار به ساختمانی مصالح ترینمهم

 توأم صورتبه چوب و خشت یا خشت از دیوارها و چوب و خشت از سق  در بناها، این در. است

 .شودمی استفاده



 

 گل و خشت 
 نگاهدارنده و مالت عنوانبه گل و اندشده ساخته خشت با عمده طوربه گلی، و خشت بناهای

 .است رفته کار به آن در هم روی بر هاخشت

 سایر 
 مندرج یگانههفت مصالح انواع از یک هیچ با مسکونی واحد در رفته کار به یعمده مصالح اگر

 . نمایید انتخاب را سایر گزینه ،ندارد مطابقت سوال این در

 متفاوت هم با مختل  هایقسمت در رفته بکار یعمده مصالح که هاییساختمان مورد در: توجه 

 .دارد یتربیش بنای زیر مساحت که نمایید تکمیل ساختمان از قسمتی برای را سوال این است

 و را ذخیرهبخش مسکن اطالعات ييد و ادامه أت دکمهبر روی پس از تکمیل این صفحه با کلیک 

در این صفحه خالصه اطالعاتی که در سامانه  ،شویدی مرور اطالعات وارد میدر ادامه به صفحه

اید نیاز به اصالح دارند شود. در صورتی که اطالعاتی که وارد کردهاید نمایش داده میوارد کرده

. درصورت دکنیتایید  توانید آن را اصالح و مجدداً هر بخش میدر  اصالح اطالعات هبا کلیک دکم

نام و نام "و ثبت  "ييد استأاطالعات فوق موردت " انتخاب دکمه با اطمینان از صحت اطالعات

اطالعات شما با موفقیت در سامانه ثبت "در صفحه بعد پیغام ،  "اطالعاتخانوادگي تكميل كننده 

 . شودنمایش داده می "گردید



 

 

 

این کد را به دقت یادداشت نموده و در  .شودشما نمایش داده می آماریكد  ی پایانیصفحه در

د و در این خصوص به سایر اعضای خانوار نیز کنیهنگام مراجعه مأمور سرشماری به وی اعالم 

 رسانی نمایید. اطالع

به  پيامكاز طریق کد آماری  کد آماری وجود دارد، همچنین چاپو  ذخيرهدر این صفحه امکان 

 شود.شماره تلفن همراه شما ارسال می



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست الفبايي نام شهرهای كشور
 شهرستان نام شهر  نام شهرستان نام شهر  نام شهرستان نام شهر  نام

 اندیمشک اندیمشک تاکستان اسفرورین ابرکوه ابرکوه
 سروآباد اورامان تخت اسکو اسکو فالورجان ابریشم
 الرستان اوز پارس آباد اسالم اباد آزادگاندشت  ابوحمیظه
 اهر اهر اسالم آبادغرب اسالم آبادغرب آران وبیدگل ابوزیدآباد
 تنگستان اهرم اسالمشهر اسالمشهر ابوموسی ابوموسی
 المرد اهل فردوس اسالمیه ابهر ابهر

 اهواز اهواز مهر اسیر میانه اچاچی
 استهبان ایج بروجرد اشترینان اسالمشهر احمد آباد مستوفی
 ایذه ایذه اشتهارد اشتهارد تربت جام احمدابادصولت

 ایرانشهر ایرانشهر المرد اشکنان اردکان احمدآباد
 آباده ایزدخواست اشکذر اشکذر شفت احمدسرگوراب

 نور ایزدشهر اشنویه اشنویه کرمان اختیارآباد
 ایالم ایالم خمینی شهر اصغرآباد نیمروز ادیمی
 اسکو ایلخچی اصفهان اصفهان اراک اراک
 فالورجان ایمانشهر پارس آباد اصالندوز فیروزکوه ارجمند
 گنبدکاووس اینچه برون لنگرود اطاقور بوئین زهرا ارداق
 ایوان ایوان قیروکارزین افزر اردبیل اردبیل
 گرمسار ایوانکی بو یین و میاندشت افوس اردستان اردستان
 خوئ ایواوغلی قزوین اقبالیه سپیدان اردکان
 گرمه ایور اقلید اقلید اردکان اردکان
 طارم آب بر سلسله الشتر اردل اردل
 دشتستان آب پخش شوش الوان ارزوئیه ارزوئیه
 تنگستان آباد البرز الوند بشرویه ارسک
 آبادان آبادان اهواز الهایی ارسنجان ارسنجان
 آباده آباده الیگودرز الیگودرز قائم شهر ارطه
 نی ریز آباده طشک دیلم امام حسن ملکشاهی ارکواز

 دیر آبدان قیروکارزین امام شهر زنجان ارمغانخانه
 آبدانان آبدانان آمل امامزاده عبداهلل ارومیه ارومیه

 اندیکا آبژدان املش املش آبادان اروندکنار
 دماوند آبسرد امیدیه امیدیه ثالث باباجانی ازگله
 کلیبر آبش احمد بابل امیرکال ازنا ازنا

 دماوند آبعلی دامغان امیریه مالیر ازندریان
 آوج آبگرم انار امین شهر اصفهان اژیه
 نمین آبی بیگلو بردسکن انابد طوالش اسالم
 آبیک آبیک انار انار نیک شهر اسپکه
 اسدآباد آجین جم انارستان استهبان استهبان
 آذرشهر آذرشهر نایین انارک اسدآباد اسدآباد
 آرادان آرادان آق قال انبارآلوم درمیان اسدیه
 آران وبیدگل آران وبیدگل کرمان اندوهجرد قائنات اسفدن



 

 شهرستان نام شهر  نام شهرستان نام شهر  نام شهرستان نام شهر  نام

 بانه آرمرده شهریار اندیشه اسفراین اسفراین
 نور بلده شهریار باغستان قائنات آرین شهر
 سیرجان بلورد لنجان باغشاد آزادشهر آزادشهر
 جیرفت بلوک کرمان باغین اندیمشک آزادی
 بم بم بافت بافت کرج آسارا
 ایرانشهر بمپور نایین بافران آستارا آستارا
 بن بن بافق بافق شازند آستانه

 بناب بناب رئ باقرشهر آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه
 مرند بناب مرند کازرون باالده چرداول آسمان آباد
 الرستان بنارویه پاوه بانوره آشتیان آشتیان
 نیک شهر بنت بانه بانه مانه وسملقان آشخانه
 زابل بنجار تربت حیدریه بایک آغاجاری آغاجاری
 بندرماهشهر بندرامام خمینی پاوه باینگان آق قال آق قال
 بندرانزلی بندرانزلی بجستان بجستان میانه آقکند
 ترکمن بندرترکمن بجنورد بجنورد سوادکوه آالشت
 جاسک بندرجاسک هریس بخشایش لردگان آلونی
 دیر بندردیر بدره بدره آمل آمل
 دیلم بندردیلم دشتستان برازجان مانه وسملقان آوا

 گناوه بندرریگ دیر بردخون چالدران آواجیق
 بندرعباس بندرعباس دیر بردستان آوج آوج
 کنگان بندرکنگان بردسکن بردسکن ساوه آوه

 بندرگز بندرگز بردسیر بردسیر سرایان آیسک
 گناوه بندرگناوه مریوان برده رشه جهرم باب انار
 بندرلنگه بندرلنگه کاشان برزک فارسان باباحیدر
 بندرماهشهر بندرماهشهر نهاوند برزول بیجار بابارشانی
 کنگان بنک فریدونشهر انباربرف  ممسنی بابامنیر
 بوانات بوانات بم بروات بابل بابل
 دشتستان بوشکان بروجرد بروجرد بابلسر بابلسر

 بوشهر بوشهر بروجن بروجن قوچان باجگیران
 بوکان بوکان رودبار بره سر باخرز باخرز
 پردیس بومهن ایرانشهر بزمان نطنز بادرود
 بو یین و میاندشت ومیاندشتبویین  بافت بزنجان دشتی بادوله
 بوئین زهرا بوئین زهرا دشت آزادگان بستان نیشابور بار

 بانه بوئین سفلی بستان آباد بستان آباد میاندوآب باروق
 بهاباد بهاباد بستک بستک ماسال بازار جمعه
 بهار بهار شاهرود بسطام ماکو بازرگان
 فالورجان بهاران شهر بشرویه بشرویه کوهرنگ بازفت
 اصفهان بهارستان میبد بفروییه تبریز باسمنج
 بهبهان بهبهان چرداول بالوه باشت باشت

 رفسنجان بهرمان دهگالن بلبان آباد لنجان با  بهادران
 بهشهر بهشهر بروجن بلداجی با  ملک با  ملک



 

 نام شهرستان نام  شهر نام شهرستان نام  شهر نام شهرستان نام  شهر
 جغتای جغتائ پارس آباد تازه کند آباده بهمن
 جلفا جلفا گرمی تازه کندانگوت بابلسر بهنمیر
 گرگان جلین بندرعباس تازیان پایین شاهرود بیارجمند
 جم جم تاکستان تاکستان بیجار بیجار
 بستک جناح تایباد تایباد گناباد بیدخت
 داراب جنت شهر تبریز تبریز اندیمشک بیدروبه
 گتوند جنت مکان شمیرانات تجریش البرز بیدستان
 خور و بیابانک جندق بندرعباس تخت خرم آباد بیران شهر
 رشتخوار جنگل تربت جام تربت جام بیرجند بیرجند
 ورامین جوادآباد تربت حیدریه تربت حیدریه الرستان بیرم

 عجب شیر جوان قلعه میانه ترک هرسین بیستون
 جوانرود جوانرود گتوند ترکالکی سپیدان بیضا
 کرمان جوپار میانه ترکمانچای رودان بیکاء

 همدان جورقان شبستر تسوج بیله سوار بیله سوار
 نج  آباد جوزدان بهبهان تشان دنا پاتاوه

 شهربابک جوزم تفت تفت پارس آباد پارس آباد
 کاشان جوشقان قالی تفرش تفرش پارسیان پارسیان
 مالیر جوکار تکاب تکاب سیرجان پاریز

 فارسان جونقان نظرآباد تنکمان پاکدشت پاکدشت
 جویبار جویبار تنکابن تنکابن پاوه پاوه

 الرستان جویم دشتستان تنگ ارم سارئ پایین هوالر
 جهرم جهرم بیجار توپ آغاج فارسان پردنجان
 جیرفت جیرفت رودبار توتکابن پردیس پردیس
 رودبار جیرنده چرداول توحید رباطکریم پرند

 رودسر چابکسر اصفهان تودشک زرندیه پرندک
 چابهار چابهار شازند توره رضوانشهر پره سر
 درگز چاپشلو تویسرکان تویسرکان سوادکوه پل سفید
 چادگان چادگان تهران تهران پلدختر پلدختر
 بندرلنگه چارک فاروج تیتکانلو پلدشت پلدشت
 لنگرود چاف و چمخاله تیران وکرون تیران نوشهر پول
 دورود چاالنچوالن میناب تیرور دهلران پهله

 چالوس چالوس بستان آباد تیکمه داش پیرانشهر پیرانشهر
 کرمان چترود آذرشهر تیمورلو فالورجان پیربکران
 چرام چرام جاجرم جاجرم بیجار پیرتاج

 لنجان چرمهین سراوان جالق مانه وسملقان پیش قلعه
 بوشهر چغادک خنداب جاورسیان پیشوا پیشوا
 دزفول چغامیش امیدیه جایزان سرباز پیشین
 رومشکان چقابل جیرفت جبالبارز رامیان تاتارعلیا
 نیشابور چکنه بیله سوار جعفرآباد ثالث باباجانی تازه آباد
 کوهرنگ چلگرد قم جعفریه سلماس تازه شهر

 



 

 نام شهرستان شهر نام نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 شهربابک خورسند شبستر خامنه فارسان چلیچه

 دشتی خورموج رامیان خان ببین اندیمشک چم گلک
 مهر خوزی زرند خانوک بندرماهشهر چمران
 خوس  خوس  شیراز خانه زنیان نور چمستان
 بابل خوش رودپی مرودشت خانیمن لنجان چمگردان
 ممسنی زارخومه  جهرم خاوران چناران چناران

 خوئ خوئ مراغه خداجو)خراجو( بجنورد چناران شهر
 آمل دابودشت خرامه خرامه مریوان چناره
 داراب داراب تنکابن خرم آباد ایالم چوار
 فریدن داران خرم آباد خرم آباد طوالش چوبر
 شادگان دارخوین خرمدره خرمدره طارم چورزق
 شیراز داریان تاکستان خرمدشت آبادان چویبده
 دشتستان دالکی خرمشهر خرمشهر ساوجبال  چهاربا 
 دامغان دامغان نیشابور خرو میاندوآب چهاربرج
 فریدن دامنه تبریز خسروشاه اسالمشهر چهاردانگه
 بوئین زهرا دانسفهان کازرون خشت بویراحمد چیتاب

 اراک داودآباد زرندیه خشکرود حاجی اباد حاجی اباد
 داورزن داورزن رشت خشکبیجار دشتزرین  حاجی آباد
 زرین دشت دبیران اشکذر خضرآباد زیرکوه حاجی آباد
خضهههرئ دشهههت  برخوار حبیب آباد

 بیاض
 جیرفت درب بهشت قائنات

 کوهدشت درب گنبد خلخال خلخال شوش حر
 مهدئ شهر درجزین مهاباد خلیفان بوانات حسامی
 خمینی شهر درچه خلیل آباد خلیل آباد اقلید حسن اباد
 گرمه درق بهشهر خلیل شهر اصفهان حسن اباد
 درگز درگز خداآفرین خمارلو رئ حسن آباد
 قشم درگهان رشت خمام اندیمشک حسینیه

 نیشابور درود خمیر خمیر بجنورد حصارگرمخان
 دره شهر دره شهر خمین خمین ایجرود حلب
 قروه دزج خمینی شهر خمینی شهر دزفول حمزه
 دزفول دزفول شادگان خنافره یزد حمیدیا
 اقلید دژکرد خنج خنج حمیدیه حمیدیه
 قم دستجرد فراهان خنجین اسالم آبادغرب حمیل
 برخوار دستگرد خنداب خنداب سمیرم حنا

 کیار دستنا سیرجان خواجو شهر طوالش حویق
 اردل دشتک هریس خواجه شهربابک خاتون اباد
 بردسیر دشتکار خواف خواف بوشهر خارک
 پارسیان دشتی خوانسار خوانسار ورزقان خاروانا
 قروه دلبران الرستان خور خاش خاش
 ملکشاهی دلگشا خور و بیابانک خور آبیک خاکعلی
 رامیان دلند برخوار خورزوق نطنز خالدآباد

 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 فالورجان زازران رامیان رامیان تنگستان دلوار

 خرم آباد زاغه املش رانکوه دلیجان دلیجان
 زرندیه زاویه راور راور دماوند دماوند
 زاهدان زاهدان کرمان راین رزن دمق
 فسا زاهدشهر کرمانشاه رباط ماهنشان دندی
 لنجان زاینده رود تربت حیدریه رباط سنگ داراب دوبرجی
 خوئ زرآباد رباطکریم رباطکریم دیر دوراهک
 کنارک زرآباد سردشت ربط دورود دورود

 شیراز زرقان رودسر رحیم آباد سراب دوزدوزان
 بابل زرگرمحله رزن رزن جهرم دوزه

 زرند زرند چادگان رزوه عنبرآباد دوساری
 هریس زرنق رودبار رستم آباد هیرمند دوست محمد
 ایوان زرنه بهشهر رستمکال گچساران دوگنبدان
 ایجرود زرین آباد رشت رشت زاوه دولت آباد
 خدابنده زرین رود رشتخوار رشتخوار برخوار دولت آباد
 لنجان زرین شهر رضوانشهر رضوانشهر دهاقان دهاقان
 دیواندره زرینه تیران وکرون رضوانشهر رودان دهبارز
 زنجان زنجان مشهد رضویه شهربابک دهج
 مالیر زنگنه مشگین شهر رضی ایذه دهدز

 کرمان زنگی آباد رفسنجان رفسنجان کهگیلویه دهدشت
 مرند زنوز هویزه رفیع فراشبند دهرم
 اردستان زواره روانسر روانسر نج  آباد دهق

 زیرکوه زهان سبزوار روداب دهگالن دهگالن
 هندیجان زهره رودبار رودبار دهلران دهلران
 رودبارجنوب زهکلوت رودبارجنوب رودبار دامغان دیباج

 زهک زهک الهیجان رودبنه خوئ دیزج دیز
 اصفهان زیار رودسر رودسر مبارکه دیزیچه
 شیروان زیارت دماوند رودهن کهگیلویه دیشموک
 رودان زیارتعلی شاهرود رودیان سیاهکل دیلمان
 مبارکه زیباشهر استهبان رونیز دیواندره دیواندره
 سیرجان زیدآباد نور رویان طبس دیهوک
 سوادکوه زیرآب خمیر رویدر رابر رابر
 اراک ساروق داالهو ریجاب راز و جرگالن راز

 سارئ سارئ زرند ریحان زرندیه رازقان
 دزفول سالند جم ریز قزوین رازمیان
 سامان سامان آمل رینه سرباز راسک
 مالیر سامن کاشمر ریوش مرودشت رامجرد
 ساوه ساوه رئ رئ رامسر رامسر
 سبزوار سبزوار زابل زابل رامشیر رامشیر
 خرم آباد سپیددشت یزد زارچ رامهرمز رامهرمز

 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 ارومیه سیلوانه بوئین زهرا سگزآباد خدابنده سجاس
 گمیشان سیمین شهر خواف سالمی اصفهان سجزی
 بوکان سیمینه خوشاب آبادسلطان  اقلید سده

 برخوار سین خرامه سلطان شهر لنجان سده لنجان
 چالدران سیه چشمه سلطانیه سلطانیه سراب سراب

 جلفا سیه رود قم سلفچگان آبدانان سراب با 
 برخوار شاپورآباد سلماس سلماس دوره سراب دوره
 شادگان شادگان عباس آباد سلمان شهر چرداول سرابله
 مه والت شادمهر گتوند سماله سراوان سراوان
 شازند شازند سمنان سمنان سرایان سرایان
 بوئین زهرا شال سمیرم سمیرم سرباز سرباز
 بینالود شاندیز جاجرم سنخواست سربیشه سربیشه

 شوش شاوور میناب سندرک سرپل ذهاب سرپل ذهاب
 شهریار شاهدشهر سنقر سنقر محمودآباد سرخرود
 یزد شاهدیه خواف سنگان سرخس سرخس

 شاهرود شاهرود علی آباد سنگدوین گرگان سرخنکالته
 روانسر شاهو رشت سنگر اردل سرخون
 شاهین دژ شاهین دژ سنندج سنندج سرخه سرخه
 شاهین شهرومیمه شاهین شهر شهرکرد سودجان شوشتر سرداران
 چرداول شباب سیب و سوران سوران تبریز سردرود
 دشتستان شبانکاره شهرکرد سورشجان سردشت سردشت
 شبستر شبستر میاندورود سورک بهبهان سردشت
 شوشتر شرافت آباده سورمق لردگان سردشت
 سراب شربیان قشم سوزا بشاگرد سردشت
 شبستر شرفخانه دشت آزادگان سوسنگرد سرعین سرعین
 پاکدشت شری  آباد کهگیلویه سوق چرام سرفاریاب
 البرز شریفیه قصرشیرین سومار تویسرکان سرکان
 سبزوار ششتمد سرایان سه قلعه حاجی اباد سرگز

 فسا ششده خدابنده سهرورد گیالنغرب سرمست
 شفت شفت اسکو سهند ارومیه سرو

 لنگرود شلمان دنا سی سخت سروآباد سروآباد
 کیار شلمزار دزفول سیاه منصور سروستان سروستان
 دزفول شمس آباد سیاهکل سیاهکل قروه سریش آباد

 شمیرانات شمشک مرودشت سیدان سنقر سطر
 دشتی شنبه کنگان سیراف پاسارگاد سعادت شهر
 شبستر شندآباد سیرجان سیرجان دشتستان سعد آباد
 نهبندان شوس  قزوین سیردان بروجن سفیددشت
 شوش شوش سراوان سیرکان فریمان سفیدسنگ
 شوشتر شوشتر سیریک سیریک آران وبیدگل سفیدشهر

 شوط شوط شبستر سیس سقز سقز
 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 شهریار فردوسیه صومعه سرا صومعه سرا جاجرم شوقان
 فردیس فردیس با  ملک صیدون الیگودرز شول آباد
 تویسرکان فرسفج تاکستان آبادڈضیا سنندج شویشه
 فراهان فرمهین شهرکرد طاقانک شازند شهباز
 پاکدشت فرون اباد مبارکه طالخونچه کرمان شهداد

 فریمان فرهادگرد طالقان طالقان دزفول شهر امام
 فریدونشهر فریدونشهر طبس طبس بردسکن شهراباد
 فریدونکنار فریدونکنار درمیان طبس مسینا شهربابک شهربابک
 سارئ فریم نطنز طرق رود زرین دشت شهرپیر

 فریمان فریمان بینالود طرقبه ساوجبال  شهرجدیدهشتگرد
 فسا فسا بوشهر عالی شهر کالت شهرزو

 شمیرانات فشم عباس آباد عباس اباد شیراز شهرصدرا
 فالورجان فالورجان عجب شیر عجب شیر شهرضا شهرضا

 فنوج فنوج تیران وکرون عسگران هامون شهرک علی اکبر
 لنجان فوالدشهر عسلویه عسلویه شهرکرد شهرکرد
 فومن فومن نیشابور عشق آباد شهریار شهریار
 فهرج فهرج طبس عشق آباد مهدئ شهر شهمیرزاد
 خوئ فیرورق اردکان عقدا باوی شیبان
 نهاوند فیروزان المرد عالمرودشت شیراز شیراز
 فیروزآباد فیروزآباد نج  آباد علویجه سوادکوه شمالی شیرگاه
 سلسله فیروزآباد علی آباد علی اباد شیروان شیروان
 فیروزکوه فیروزکوه الرستان عمادده تنکابن شیرود

 فیروزه فیروزه نمین عنبران کبودرآهنگ شیرین سو
 مه والت فیض آباد عنبرآباد عنبرآباد سقز صاحب
 بندرعباس فین ساوه غرق آباد تربت جام صالح آباد
 خرم بید قادراباد فارسان فارسان بهار صالح آباد
 خواف قاسم آباد حاجی اباد فارغان مهران صالح آباد
 مانه وسملقان قاضی فاروج فاروج گتوند صالح شهر
 کازرون قایمیه فاریاب فاریاب بهارستان صالحیه

 قائم شهر قائم شهر علی آباد فاضل آباد ابهر صایین قلعه
 قائنات قائن فامنین فامنین شهریار صباشهر
 قدس قدس شوش فتح المبین صحنه صحنه
 نیشابور قدمگاه مشگین شهر فخراباد آباده صغاد

 قرچک قرچک داراب فدامی مالرد صفادشت
 قروه قروه بروجن فرادبنه خرم بید صفاشهر
 رزن قروه درجزین فراشبند فراشبند رفسنجان صفائیه

 چاراویماق قره آغاج کالله فراغی دزفول صفی آباد
 فسا قره بال  شهرکرد فرخ شهر اسفراین صفی آباد
 چایپاره قره ضیاءالدین خور و بیابانک فرخی کوهرنگ صمصامی
 قزوین قزوین فردوس فردوس شبستر صوفیان

 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 تربت حیدریه کدکن بوانات کره ای قشم قشم
 کردکوئ کردکوئ مرند کشکسرای شهرمشگین  قصابه

 کرمان کرمان دامغان کالته قصرشیرین قصرشیرین
 شاهین دژ کشاورز عباس آباد کالرآباد قصرقند قصرقند
 رفسنجان کشکوئیه کالردشت کالردشت جهرم قطب آباد
 کالت کالت هریس کلوانق نی ریز قطرویه
 شاهرود کالته خیج کلیبر کلیبر خوئ قطور

 رودسر کالچائ فالورجان کلیشادوسودرجان با  ملک قلعه تل
 کالله کالله کرج کمال شهر اندیکا قلعه خواجه
 دشتستان کلمه برخوار کمشچه کهگیلویه قلعه رئیسی
 خلخال کلور سمیرم کمه بندرعباس قلعه قاضی
 کنارک کنارک کمیجان کمیجان قلعه گنج قلعه گنج
 خلیل آباد کندر کازرون کنارتخته فریمان قلندرآباد

 بندرلنگه کنگ کنگاور کنگاور قم قم
 رشت کوچصفهان کوار کوار کاشان قمصر
 نیر کوراییم رستم کوپن قم قنوات
 پارسیان کوشکنار دشت آزادگان کوت سیدنعیم قوچان قوچان

 لنگرود کومله کارون کوت عبداله خمین قورچی باشی
 کوهبنان کوهبنان کرمانشاه کوزران ارومیه قوشچی
 جویبار کوهی خیل شبستر کوزه کنان شیروان قوشخانه
 قزوین کوهین خمینی شهر کوشک همدان قهاوند

 رئ کهریزک اصفهان کوهپایه اصفهان قهجاورستان
 کهنوج کهنوج کوهدشت کوهدشت فالورجان قهدریجان
 سارئ کیاسر ساوجبال  کوهسار درمیان قهستان
 آستانه اشرفیه کیاشهر سیریک کوهستک خدابنده قیدار
 شهرکرد کیان کوهدشت کوهنانی قیروکارزین قیر
 کوهبنان کیانشهر سروستان کوهنجان اردل کاج

 بندرلنگه کیش نج  آباد کهریزسنگ اراک کارچان
 دماوند کیالن قم کهک قیروکارزین کارزین )فتح آباد(

 گالیکش گالیکش آرادان کهن آباد کازرون کازرون
 بابل گتاب سیمر  کیاکال کاشان کاشان
 گتوند گتوند گناباد کاخک مرودشت کامفیروز

 کوهدشت گراب تایباد کاریز کاشان کامو و چوگان
 بویراحمد گراب سفلی کاشمر کاشمر کبودرآهنگ کبودرآهنگ

 گراش گراش کرمان کاظم آباد نوشهر کجور
 پیرانشهر گردکشانه دشتی کاکی کرج کرج
 شاهین شهرومیمه گرگاب کامیاران کامیاران خدابنده کرس 
 گرگان گرگان مریوان کانی دینار مبارکه کرکوند
 خدابنده گرماب بانه کانی سور کرمانشاه کرمانشاه
 کرج گرمدره رامسر کتالم وسادات شهر داالهو کرند

 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 ملکان مبارک شهر کوثر گیوئ گرمسار گرمسار
 مبارکه مبارکه الرستان الر گرمه گرمه
 مبارکه مجلسی بهار اللجین گرمی گرمی
 شاهرود مجن بردسیر الله زار سیریک گروک
 محالت محالت اللی اللی شاهین شهرومیمه گزبرخوار
 ایرانشهر محمدان المرد المرد آمل گزنک
 ریگان محمدآباد مشگین شهر الهرود درمیان گزیک
 اصفهان محمدآباد الهیجان الهیجان سراوان گشت
 هامون محمدآباد شاهین شهرومیمه الی بید کبودرآهنگ گل تپه
 خوس  محمدشهر شیراز لپویی کرمان گلباف
 کرج محمدشهر لردگان لردگان چناران گلبهار

 سراوان محمدی رشت لشت نشاء گلپایگان گلپایگان
 نقده محمدیار درگز لط  آباد نج  آباد گلدشت
 البرز محمدیه الرستان لطیفی بردسیر گلزار
 محمودآباد محمودآباد بندرلنگه لمزان ساوجبال  گلسار
 شاهین دژ محمودآباد لنده لنده بهارستان گلستان
 قزوین محمودآبادنمونه لنگرود لنگرود دهاقان گلشن
 کرمان محی آباد شمیرانات لواسان گلپایگان گلشهر
 مشگین شهر مرادلو شیروان لوجلی مسجدسلیمان گلگیر
 مراغه مراغه رودبار لوشان چناران گلمکان
 مراوه تپه مراوه رشت لولمان دلگان گلمورتی
 صومعه سرا مرجقل سیروان لومار بابل گلوگاه
 عنبرآباد مردهک آستارا لوندویل گلوگاه گلوگاه
 چالوس آبادمرزن  طوالش لیسار مهر گله دار

 بابل مرزیکال بهمئی لیکک گمیشان گمیش تپه
 شوط مرگنلر ملکان لیالن گناباد گناباد

 مرند مرند پاسارگاد مادرسلیمان گنبدکاووس گنبدکاووس
 مرودشت مرودشت بویراحمد مادوان ریگان گنبکی
 خاتم مروست بویراحمد مارگون بروجن گندمان
 همدان مریانج دره شهر ماژین فارسان گوجان
 مریوان مریوان ماسال ماسال کنگاور گودین

 بوانات مزایجان فومن ماسوله صومعه سرا گوراب زرمیخ
 سرخس مزدآوند فومن ماکلوان شوشتر گوریه
 علی آباد مزرعه ماکو ماکو آذرشهر گوگان
 رفسنجان مس سرچشمه لردگان مال خلیفه گلپایگان گوگد
 مسجدسلیمان مسجدسلیمان زرندیه مامونیه بشاگرد گوهران
 رامشیر مشراگه ماهنشان ماه نشان کیار گهرو
 کاشان مشکات کرمان ماهان داالهو گهواره
 نی ریز مشکان کرج ماهدشت نهاوند گیان

 فردیس مشکین دشت قیروکارزین مبارک آباددیز گیالنغرب گیالنغرب
 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 بردسیر نگار فسا میانشهر مشگین شهر مشگین شهر

 چابهار نگور میانه میانه مشهد مشهد
 آزادشهر نگین شهر میبد میبد مشهد 4مشهد

 نمین نمین با  ملک میداود تایباد مشهدریزه
 ساوه نوبران سردشت میرآباد رستم مصیری

 فسا نوبندگان میرجاوه میرجاوه قزوین معلم کالیه
 فراشبند نوجین کمیجان میالجرد پلدختر معموالن
 درگز نوخندان فیروزآباد میمند خرمشهر مقاومت
 کازرون نودان شاهین شهرومیمه میمه باوی مالثانی
 منوجان نودژ دهلران میمه مالرد مالرد
 پاوه نودشه میناب میناب مالیر مالیر
 آزادشهر نوده خاندوز مینودشت مینودشت ملکان ملکان

 نور نور خرمشهر مینوشهر مشهد ملک آباد
 ممسنی نورآباد پلدشت نازک علیا آذرشهر ممقان
 دلفان نورآباد کیار ناغان لردگان منج

 خدابنده نوربهار شهرکرد نافچ رودبار منجیل
 پاوه نوسود اشنویه نالوس بهبهان منصوریه
 آران وبیدگل نوش آباد نایین نایین شهرضا منظریه
 نوشهر نوشهر نج  آباد نج  آباد منوجان منوجان
 ارومیه نوشین سیرجان نج  شهر کامیاران موچش
 خاش نوک آباد عسلویه نخل تقی سربیشه مود

 بندرگز نوکنده میبد ندوشن آبدانان مورمورئ
 نهاوند نهاوند دلیجان نراق دهلران موسیان
 نهبندان نهبندان تاکستان نرجه ازنا مومن آباد
 نی ریز نی ریز نرماشیر نرماشیر مهاباد مهاباد
 کاشان نیاسر بهارستان نسیم شهر اردستان مهاباد

 تفت نیر تنکابن نشتارود شازند مهاجران
 نیر نیر خواف نشتیفان بهار مهاجران

 نیشابور نیشابور تربت جام نصرآباد مهدئ شهر مهدئ شهر
 اصفهان نیک آباد اصفهان نصرآباد مهر مهر
 زنجان نیک پی زاهدان نصرت آباد ملکشاهی مهر
 نیک شهر نیک شهر رباطکریم نصیرشهر مهران مهران
 تربت جام نیل شهر نطنز نطنز سراب مهربان
 قائنات نیمبلوک نرماشیر نظام شهر ابرکوه مهردشت
 محالت نیمور نظرآباد نظرآباد مهرستان مهرستان
 رودسر واجارگاه هشترود نظرکهریزی مهریز مهریز
 شبستر وایقان جوین نقاب میامی میامی

 دشتستان وحدتیه نقده نقده صحنه میان راهان
 شهریار وحیدیه بروجن نقنه میاندوآب میاندوآب
 ورامین ورامین نکا نکا دزفول میانرود

 



 

 نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر نام شهرستان نام شهر
 همدان همدان قشم هرمز مهر وراوی
 شازند هندودر اصفهان هرند بن وردنجان
 هندیجان هندیجان هریس هریس ورزقان ورزقان
 رابر هنزا میناب هشتبندئ اصفهان ورزنه

 اهر هوراند طوالش هشتپر )تالش( لنجان ورنامخواست
 هویزه هویزه خلخال هشتجین شاهین شهرومیمه وزوان
 ابهر هیدج هشترود هشترود سمیرم ونک
 سیب و سوران هیدوچ ساوجبال  هشتگرد باوی ویس
 اردبیل هیر دلفان هفت چشمه دوره ویسیان

 بویراحمد یاسوج هفتگل هفتگل بابلسر هادی شهر
 بیجار یاسوکند شهرکرد هفشجان جلفا هادیشهر
 مرند یامچی کرمانشاه هلشی شهرکرد هارونی
 یزد یزد سپیدان هماشهر راور هجدک
 زرند یزدان شهر سیرجان هماشهر چالوس هچیرود
 بجستان یونسی فیروزه همت آباد خاتم هرات
     هرسین هرسین

 

 


