ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺖ اﻗﻼم ﺳﺎﻣﺎ ﺟﺎ ﻊ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﺑﺎدی ی ﻮر اه ﻌﺎر ﻒ
ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

1

10

2

2

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

اﻗﻼم

1

ﺑﺮق )دارد/ﻧﺪارد(

2

ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق)دارد  /ﻧﺪارد(

3

اﻧﺮژي ﻧﻮ -اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي )دارد  /ﻧﺪارد(

4

ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

5

ﺗﻌﺪادﮐﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي

6

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮﻗﺪار

7

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب)دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮم ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو و ﻧﻘﺎط ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪه و در آن ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژﯾﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق
اﯾﺮان )ﺗﻮاﻧﯿﺮ(

وزارت ﻧﯿﺮو

آﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮم ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق :دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ ) ﺧﻮرﺷﯿﺪي  ،ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
) اﻧﺮژي ﻧﻮ :ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪون ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد - .اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي  :ﯾﻪ اﻧﺮژي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي  :وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎد ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود( .
آﯾﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎﺑﺮ آﺑﺎدي از ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﭘﻤﭙﺎژ آب آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ آب رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب :ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ در داﺧﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﺑﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ﭼﺎه  ،ﭼﺸﻤﻪ  ،ﻗﻨﺎت  ،ﮐﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر ( ؟
ﭼﺎه  :ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﺣﻔﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

8

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺂﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ )ﭼﺎه ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﻗﻨﺎت ،ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ/آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر(

ﭼﺸﻤﻪ :ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از آن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻗﻨﺎت  :ﻣﺠﺮا ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ اﻧﺪك ﮐﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  :ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺧﻄﻮط اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺸﻌﺎب )ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ اﻧﺸﻌﺎب( اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﻠﺤﻘﺎت اﺳﺖ.
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر  :ﻧﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
9

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ/ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

10

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ)دارد  /ﻧﺪارد(

11

ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﺑﺎدي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد؟
آﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﺑﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب دارد ؟
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﮐﺮدن آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب ﺑﺮ روي آب ﺧﺎم ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ،ﺑﻮ ،رﻧﮓ و ﮐﺪورت آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ورزش و

وزارت ورزش و

ﺟﻮاﻧﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن

12

زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

13

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟
ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ  :ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و ورزﺷﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ
آﯾﺎ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟
زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ  :ﻣﮑﺎن روﺑﺎزي ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ورزﺷﯽ ﺑﻮده و از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

3

13

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

14

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ،در اﻣﺮ آﻣﻮزش و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟

15

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ)دارد/ﻧﺪارد(

16

ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ )دارد/ﻧﺪارد(

17

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ )دارد/ﻧﺪارد(

18

اﻣﺎم زاده )دارد  /ﻧﺪارد(

19

ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )دارد/ﻧﺪارد(

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ  :ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ داراي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﻧﻤﻮدن داﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .
آﯾﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟
ﺳﯿﻨﻤﺎ :ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻦ از ﻟﺤﺎظ دﯾﺪ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ و  ...ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ؟
روزﻧﺎﻣﻪ  :ﻧﺸﺮﯾﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه )ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و  ...ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي اﻣﺎﻣﺰاده وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎم زاده  :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد؟

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و

ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و

ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ

ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  :اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاري ،دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ .اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،زﯾﻨﺒﯿﻪ،
ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ،ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯿﻪ ،ﻣﻬﺪﯾﻪ و ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،از اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن وﺟﻮد دارد ؟

20

ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن )ﮐﻠﯿﺴﺎ،آﺗﺸﮑﺪه،ﮐﻨﯿﺴﻪ،ﺳﺎﯾﺮ(

21

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ )دارد  /ﻧﺪارد(

22

ﻣﺴﺠﺪ )دارد  /ﻧﺪارد(

23

اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ راﺗﺐ )دارد  /ﻧﺪارد(

24

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ )دارد  /ﻧﺪارد(

25

داراﻟﻘﺮآن ) دارد  /ﻧﺪارد (

26

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز )دارد  /ﻧﺪارد(

27

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ )دارد/ﻧﺪارد(

آﺗﺸﮑﺪه :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن .
ﮐﻠﯿﺴﺎ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن.
ﮐﻨﯿﺴﻪ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن .

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ  :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺶ ﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺴﺠﺪ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎدي ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( از ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز

5

آﯾﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ راﺗﺐ در آﺑﺎدي ﺣﻀﻮر دارد ؟
اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ راﺗﺐ  :اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ  :واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن در آﺑﺎدي اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي داراﻟﻘﺮآن وﺟﻮد دارد ؟
داراﻟﻘﺮآن  :ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ را در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاﻧﯽ ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد ؟
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ  :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺷﺘﺮاك ﭘﺬﯾﺮي آن در داﺧﻞ آﺑﺎدي اﻋﻢ از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻣﻨﺎزل را ﮔﻮﯾﻨﺪ.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ  :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

4

5

5

13

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

وزارت ﻧﻔﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

28

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ) CNGدارد/ﻧﺪارد(

29

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ )دارد  /ﻧﺪارد(

30

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز )دارد  /ﻧﺪارد(

31

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

32

ﺑﻘﺎﻟﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

33

ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

34

ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

35

ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺬاﺧﻮري ،اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

36

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزي )دارد /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ آﺑﺎدي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ  CNGدارد ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ  : CNGﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ  CNGدر ﻣﺤﺪوده آﺑﺎدي
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ دارد ؟
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ در آﺑﺎدي اﺷﺘﻐﺎل دارد.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز دارد؟
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي واﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز در آﺑﺎدي اﺷﺘﻐﺎل دارد.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﯽ دارد؟
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﯽ  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎء  ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮدﯾﺎري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺑﻘﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﺑﻘﺎﻟﯽ  :واﺣﺪي ﺻﻨﻔﯽ ) ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ( ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻘﻼت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ) ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ  :واﺣﺪي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎن در آن ﭘﺨﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوﺷﯽ  :واﺣﺪي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ  ،ﻏﺬاﺧﻮري و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﭼﺎي و ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﺘﯽ در آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻏﺬاﺧﻮري  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬا در آن ﻃﺒﺦ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

وزارت ﺻﻨﻌﺖ،

وزارت ﺻﻨﻌﺖ،

ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ؟
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزي  :واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺑﺎزار روز ﻣﺤﻠﯽ داﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

37

ﺑﺎزار روز ﻣﺤﻠﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

38

ﺑﺎزار روز ﺛﺎﺑﺖ )دارد  /ﻧﺪارد(

39

ﺑﺎزار ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﻠﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

40

ﺑﺎزار ﻣﺮﮐﺰي ﻋﻤﻮﻣﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

41

ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از ﻫﻤﯿﻦ آﺑﺎدي )ﺑﻠﯽ/ﺧﯿﺮ(

42

ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از آﺑﺎدي دﯾﮕﺮ )ﺑﻠﯽ/ﺧﯿﺮ(

43

ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﺎﮐﻨﺎن آﺑﺎدي از ﺷﻬﺮ )ﺑﻠﯽ/ﺧﯿﺮ(

44

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم )دارد  /ﻧﺪارد(

45

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

46

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

ﺑﺎزار روز ﻣﺤﻠﯽ  :ﺑﺎزاري ﮐﻪ در ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ در روز ﺧﺎﺻﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه اي ﻧﺪارد و در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺑﺎزار روز ﺛﺎﺑﺖ داﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺑﺎزار روز ﺛﺎﺑﺖ  :ﺑﺎزاري ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﻘﻒ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ داﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﺑﺎدي  ،ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را از ﻫﻤﯿﻦ آﺑﺎدي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج  :ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ،دﺧﺎﻧﯽ و ﭘﻮﺷﺎك ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻟﺒﺎس ،ﭼﺎدر ،ﮐﻔﺶ ،ﮐﻼه ،ﺟﻮراب و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ.
آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﺑﺎدي  ،ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺎدي ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج  :ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ،دﺧﺎﻧﯽ و ﭘﻮﺷﺎك ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻟﺒﺎس ،ﭼﺎدر ،ﮐﻔﺶ ،ﮐﻼه ،ﺟﻮراب و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ.
آﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﺑﺎدي  ،ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟
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ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

47

ﺑﺎغ و ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن )دارد  /ﻧﺪارد(

48

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﻮر ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

49

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺐ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺐ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

50

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

51

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﻣﺎ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﻣﺎ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺼﻮل ( وﺟﻮد دارد ؟

52

ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دام ( وﺟﻮد دارد ؟

53

ﭘﺮورش ﺑﺰ )دارد  /ﻧﺪارد(

54

ﭘﺮورش ﮔﺎو )دارد  /ﻧﺪارد(

55

ﭘﺮورش ﮔﺎوﻣﯿﺶ )دارد  /ﻧﺪارد(

56

ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ )دارد  /ﻧﺪارد(

57

ﮔﺎوداري ﺻﻨﻌﺘﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

58

ﻣﺮﻏﺪاري ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

59

ﻣﺮﻏﺪاري ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار )دارد  /ﻧﺪارد(

60

ﻣﺮﻏﺪاري ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر )دارد  /ﻧﺪارد(

61

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

62

ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺳﻨﺘﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺑﺎغ و ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ؟
ﺑﺎغ  :زﻣﯿﻨﯽ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﮐﻪ در آن ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري درﺧﺘﺎن ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع
درﺧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺎزل ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺰارع و  ...ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع درﺧﺘﺎن در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎغ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن  :زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن درﺧﺘﺎن ﻏﯿﺮﻣﺜﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ ،ﺗﺒﺮﯾﺰي ،ﺳﭙﯿﺪار ،ﭘﺪه ،ﺷﺎﻟﮏ و ﺑﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از ﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع درﺧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﺑﺰ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دام ( وﺟﻮد دارد ؟
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﮔﺎو ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دام ( وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﮔﺎو ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮورش ﮔﺎو در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻄﺒﻞ و ﻃﻮﯾﻠﻪ
ﻧﯿﺰ ﮔﺎوداري ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﮔﺎوﻣﯿﺶ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دام ( وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﮔﺎوﻣﯿﺶ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻄﺒﻞ و ﻃﻮﯾﻠﻪ و  ...ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دام ( وﺟﻮد دارد ؟
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﮔﺎوداري ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﮔﺎوداري ﺻﻨﻌﺘﯽ  :ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﺑﺎدي ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮورش ﮔﺎو ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ و وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ،روش ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ :ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﻦ  42ﺗﺎ  56روز ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻣﺮﻏﺪاري ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ  :ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در آن ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ) ﻧﯿﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ،
ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار :ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮورش ﭘﻮﻟﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮغ ﻫﺎ از ﺳﻦ 23
ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در آن ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﮋادﻫﺎي اﺻﻼ ح ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮغ ﻣﺎدر :ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮغ ﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮغ ﻣﺎدرﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ روزه
ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ روزه ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ روزه ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  :ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار اﻧﻮاع ﻃﯿﻮر ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﻃﯿﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺳﻨﺘﯽ  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺒﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

6

42

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

63

ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ )دارد  /ﻧﺪارد(

64

ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺴﻞ ،ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﻮم ،ژﻟﻪ روﯾﺎل و زﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﻠﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮد آﺑﯽ وﺟﻮد دارد ؟

65

ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮدآﺑﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

66

ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮم آﺑﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮدآﺑﯽ  :ﮐﺸﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آب ﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﯿﻦ  6-19درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮم آﺑﯽ وﺟﻮد دارد ؟

وزارت

ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮم آﺑﯽ  :ﮐﺸﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺘﯽ در آب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎي  14-35درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ )آﻣﻮر ،ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ ،ﮐﭙﻮر ﭘﺮورﺷﯽ و  (...در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ آب ﺑﻨﺪان ،آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش داده

ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
67

ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ )دارد  /ﻧﺪارد(

68

ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن)دارد  /ﻧﺪارد(

69

ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي )دارد  /ﻧﺪارد(

70

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

71

ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

72

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزي )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ  :ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪي آن ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن  :ﮐﺸﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ،آب و ﻫﻮا دﻫﯽ،
ﻏﺬادﻫﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﺘﯽ اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮاوري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد دارد ؟
ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي  :ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﮐﻼﻫﺪار ﮐﻪ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ  :ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه اﻋﻢ از ﺑﻮﺗﻪ ،درﺧﺘﭽﻪ ،درﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺒﺎﺳﺎزي اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺤﺼﻮل ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ اﻧﺪاﻣﯽ از ﮔﯿﺎه ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻞ ،ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ ﺑﺎﺷﺪ.

73

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزي  :ﻣﻨﺸﺎ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ  ،ﻗﻨﺎت ،ﮐﺎﻧﺎل و . ...

ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺂﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزي)ﭼﺎه ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﻗﻨﺎت ،ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل
آب(

ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزي ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ )ﭼﺎه  -ﭼﺸﻤﻪ  -ﻗﻨﺎت  -ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب( ؟
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي وﺟﻮد دارد ؟

74

آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي )دارد  /ﻧﺪارد(

75

آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

76

آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر )دارد  /ﻧﺪارد(

آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي  :ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آب ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮات ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﭘﺎي ﮔﯿﺎه ﻣﯽ رﯾﺰد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ وﺟﻮد دارد ؟
آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ  :ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ آب ﭘﺎش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎران
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وﺟﻮد دارد ؟
آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  :ﻧﻮﻋﯽ آﺑﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ آب در آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻤﭗ ،اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ،اﺗﺼﺎﻻت و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در زﻣﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺪاد

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

اﻗﻼم

77

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر )دارد /ﻧﺪارد(

78

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزي )دارد  /ﻧﺪارد(

79

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزي)دارد/ﻧﺪارد(

80

ﻣﺮوج ﮐﺸﺎورزي)دارد/ﻧﺪارد(

81

داﻣﭙﺰﺷﮏ )دارد  /ﻧﺪارد(

82

ﺳﮑﻮﻧﺖ داﻣﭙﺰﺷﮏ)ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

83

ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

84

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ)ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

85

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ )دارد /ﻧﺪارد(

86

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

87

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

88

ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

89

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر وﺟﻮد دارد ؟
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  :واﺣﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر )اﻋﻢ از ﭘﻤﭗ ،اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ،اﺗﺼﺎﻻت و
ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ؟
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزي  :واﺣﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزي ) اﻋﻢ از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و  ( ...اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزري  :واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ داﯾﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ،روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮي ،ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ،اﻋﺘﺒﺎري ،زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺮاﺳﺎسﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮوج ﮐﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮوج ﮐﺸﺎورزي  :ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وري و درآﻣﺪ و
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺎورزي و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎوري و روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ

آﯾﺎ در آﺑﺎدي داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺣﻀﻮر دارد ؟
داﻣﭙﺰﺷﮏ  :ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﻣﭙﺰﺷﮏ را در آﺑﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ؟ ) ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﻘﯿﻢ ،ﮔﺮدﺷﯽ  ،ﺳﺎﯾﺮ (
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺣﻀﻮر دارد ؟
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ  :ﻓﺮدي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داراي ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮏ را در آﺑﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ؟ ) ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﻘﯿﻢ ،ﮔﺮدﺷﯽ  ،ﺳﺎﯾﺮ (
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ  :ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺸﺎورزي ،ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي )زراﻋﯽ ،ﺑﺎﻏﯽ ،داﻣﯽ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺰﯾﺎن و … ( ،ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار  ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻀﺎء آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :دوره دو ﺳﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ ﭘﺴﺮان  4و  5ﺳﺎل ﺗﻤﺎم را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :دوره دو ﺳﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ دﺧﺘﺮان  4و  5ﺳﺎل ﺗﻤﺎم را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ  :دوره دو ﺳﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ (  4و  5ﺳﺎل ﺗﻤﺎم را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره
اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎرت ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻣﺪرك رﺳﻤﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

90

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

91

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

92

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

93

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

94

ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

95

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

96

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

97

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

98

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

99

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

100

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

101

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

102

ﻣﺪرﺳﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

103

ﻣﺪرﺳﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

آﯾﺎ درآﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره اول ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ( در دوره اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره دوم ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ( در دوره دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ (در دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي  :ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ) ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏﺬاﺧﻮري و  ( ...ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دور اول ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزي ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ) ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏﺬاﺧﻮري و  ( ...ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

7

39

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

وزارت آﻣﻮزش و

وزارت آﻣﻮزش و

ﭘﺮورش

ﭘﺮورش

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

104

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

105

106

107

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد /
ﻧﺪارد (
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ )
دارد  /ﻧﺪارد (
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ )
دارد  /ﻧﺪارد (

109

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ )
دارد  /ﻧﺪارد (

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎر و داﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎر و داﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ
)دارد  /ﻧﺪارد (

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎر و داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

112

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

113

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

115

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

114

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟

ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

108

111

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺎر و داﻧﺶ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

110

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ )دارد /
ﻧﺪارد (

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ )دارد
 /ﻧﺪارد (

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﮐﺸﺎورزي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در دوره دوم ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟

116

دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

117

دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

118

دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

119

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ )دارد  /ﻧﺪارد (

120

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

121

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

122

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

123

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ) دارد  /ﻧﺪارد (

124

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ) دارد  /ﻧﺪارد (

125

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ)دارد  /ﻧﺪارد(

126

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ /ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

127

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ)دارد  /ﻧﺪارد(

128

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
دﺑﺴﺘﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ( ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول
ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوره اي وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺎن ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺣﺪاﻗﻞ  72واﺣﺪ درﺳﯽ اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ( ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم
ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ  :ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ) اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ( ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان در
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﭘﯿﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ  :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن روﺳﺘﺎ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﻢ ﺟﻮار را در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد
دارد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺪود  9000ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و در آن ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎردان ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و داروﯾﯽ ،ﺑﻬﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎدر اداري و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر آن ﻫﺎ و ﻗﺒﻮل
ارﺟﺎﻋﺎت و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﺑﺎدي  ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ  :وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻣﺪادي ) ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ( ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دارد ؟
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  :واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎي دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دو ﺑﻬﻮرز)زن و ﻣﺮد(
ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  .ﺑﻬﻮرزان زن و ﻣﺮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﻌﻬﺪه دارد .اﯾﻦ واﺣﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

8

21

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

وزارت

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

129

داروﺧﺎﻧﻪ )دارد  /ﻧﺪارد(

130

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت زاﯾﻤﺎن )دارد  /ﻧﺪارد(

131

ﻣﺎﻣﺎ )دارد  /ﻧﺪارد(

132

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎﻣﺎ )ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ در آﺑﺎدي داروﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ؟
داروﺧﺎﻧﻪ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص از ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎده  ، 20ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ و ﻋﺮﺿﻪ دارو ،ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ رژﯾﻤﯽ ،ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ ﺷﯿﺮﺧﻮاران ،ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺠﺎز
ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت زاﯾﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت زاﯾﻤﺎﻧﯽ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ زاﯾﻤﺎن اﯾﻤﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات زاﯾﻤﺎن در واﺣﺪ ﯾﺎ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارد؟
ﻣﺎﻣﺎ  :ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺟﺰو اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ  6ﻣﺎﻫﻪ رﺳﻤﯽ  ،زﻣﯿﻨﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد ﻣﺎﻣﺎي ﺷﺎﻏﻞ درآﺑﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد در آﺑﺎدي  :وﺿﻌﯿﺖ اﺳﮑﺎن ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ و ﮔﺬران وﻗﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي در آن آﺑﺎدي را ﮔﻮﯾﻨﺪ .
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻀﻮر دارد؟

133

ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ )دارد  /ﻧﺪارد(

134

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ )ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

135

ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده )دارد  /ﻧﺪارد(

136

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده)ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

137

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ )دارد  /ﻧﺪارد(

138

ﺳﮑﻮﻧﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ )ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

139

ﺑﻬﻮرز )دارد  /ﻧﺪارد(

140

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻬﻮرز )ﺳﺎﮐﻦ/ﻣﻘﯿﻢ/ﮔﺮدﺷﯽ/ﺳﺎﯾﺮ(

141

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ) دارد  /ﻧﺪارد (

142

رادﯾﻮﻟﻮژي )دارد  /ﻧﺪارد(

143

ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ)دارد  /ﻧﺪارد(

144

ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ  :اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﻮرزان در ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ درآﺑﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر دارد؟
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  :ﻣﺴﺌﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻮع
ﺑﯿﻤﺎري از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده درآﺑﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺣﻀﻮر دارد؟
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ  :ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﯾﻢ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ درآﺑﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﺑﻬﻮرز ﺣﻀﻮر دارد؟
ﺑﻬﻮرز  :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوره ي آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي  ،ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﻬﻮرزي را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻬﻮرز درآﺑﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد؟
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در آن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻮارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي درﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي رادﯾﻮﻟﻮژي وﺟﻮد دارد؟
رادﯾﻮﻟﻮژي  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در آن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي
ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﻌﻪ ،ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ  :ﺳﺎﻟﻨﯽ ) ﻣﮑﺎﻧﯽ ( داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻮ ﮐﻪ در آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ،ﻏﺴﻞ دادن  ،ﺗﯿﻤﻢ و ﺗﮑﻔﯿﻦ ﻓﺮد درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻤﺎم اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﺮدد.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

9

2

10

6

11

7

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ
ﻣﺮﮐﺰ
اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

145

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ) دارد  /ﻧﺪارد (

146

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ وﺟﻮد دارد؟
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ  :وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرو ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه از ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك وﺟﻮد دارد؟

وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮر ات ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ،
ﭘﺮورش و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن در اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺘﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺮﺧﻮار ) 3ﺗﺎ  24ﻣﺎﻫﮕﯽ( ﻧﻮﭘﺎ) 2ﺗﺎ  3ﺳﺎل( و ﻧﻮﺑﺎوه ) 3ﺗﺎ  7ﺳﺎل( ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ وﺟﻮد دارد؟

147

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

148

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮا ﻧﺒﺨﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  :ﮐﺪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﻈﺎم داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺪ داري دو ﺟﺰ اﺳﺖ 5
رﻗﻢ اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎن و  5رﻗﻢ ﺑﻌﺪي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آدرس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .
آﯾﺎ در روﺳﺘﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ وﺟﻮد دارد ؟

149

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ  :ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ،ﻣﺮﺳﻮﻻت
ﻋﺎدي ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ .
آﯾﺎ در روﺳﺘﺎ دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟

150

دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺘﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺘﯽ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ درآن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺳﻮﻻت ،آﻣﺎده ﺳﺎزي ،ارﺳﺎل ،ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﻮﻟﻪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

151

دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات )دارد  /ﻧﺪارد(

152

دﻓﺘﺮ ) ICTدارد  /ﻧﺪارد(

153

دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )دارد  /ﻧﺪارد(

154

دﻫﯿﺎر )دارد  /ﻧﺪارد(

155

دﻫﯿﺎر )زن/ﻣﺮد(

156

آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

157

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ )دارد  /ﻧﺪارد(

158

ﺧﻮدروي ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در روﺳﺘﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات وﺟﻮد دارد ؟
دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان  ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺟﻌﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﻓﺘﺮ  ICTوﺟﻮد دارد؟
واﺣﺪ ﭘﺴﺘﯽ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﭘﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺗﺒﺎﻧﮑﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺟﻌﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد؟
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  :اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ اي ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  ،از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮدم ﯾﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ.
آﯾﺎ آﺑﺎدي دﻫﯿﺎر دارد؟
دﻫﯿﺎر  :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي  4ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺟﻨﺴﯿﺖ دﻫﯿﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
آﯾﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد؟
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ  :آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ،ﮐﻨﺘﺮل و ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ آﺗﺶﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺣﻮادث
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻫﺪاف آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻣﻮال و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر

دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر

آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد؟
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ  :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ در آﺑﺎدي و دﻓﻊ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﻫﯿﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺧﻮدروي ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ در آﺑﺎدي وﺟﻮد دارد ؟
ﺧﻮدروﻫﺎي ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ  :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺮخ ،ﮔﺎري ،واﻧﺖ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آﺑﺎدي و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ
دﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

12

8

13

4

14

2

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

159

ﺑﻮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

160

ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا )دارد/ﻧﺪارد(

161

روﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي )ﺑﻠﯽ  /ﺧﯿﺮ(

162

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

163

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

164

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ )دارد/ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺑﻮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ  :ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﺸﺠﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﯾﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﯿﺎري ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا وﺟﻮد دارد؟
ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا  :ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺪا.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﺟﺰء روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
روﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي  :روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ...از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  ،ﺟﺬب و اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري دارد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ؟
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ  :ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺷﯿﺎ  ،دﺳﺖﺳﺎزﻫﺎ  ،ﻣﮑﺎنﻫﺎ  ،ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه و از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن آنﻫﺎ ،ﯾﺎ رﺧﺪادﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮي
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد» ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آﺑﺎدي ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  :آﺛﺎري ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺣﺮاز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻠﯽ از ﺳﻮي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺒﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺛﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ رواج دارد؟

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ  :ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎده دﺳﺘﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ آن ذوق ﻫﻨﺮي و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮي ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ) ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ( ... ،وﺟﻮد دارد؟
165

ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي )ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ادﺑﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ(

166

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

167

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

168

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

169

ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

170

ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

171

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ

172

آواﻧﮕﺎري

173

ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي آﺑﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎري و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،دﯾﺪارﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﭘﺮورش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ورزﺷﯽ و ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در اﯾﻦ رﺳﺘﺎ ،ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاري وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ،ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري

ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺎدي ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ  :ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ  :واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ در آﺑﺎدي ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﻣﺨﺘﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آﺑﺎدي ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور،
اﺟﺮاى ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻣﻮر ﺗﻮزﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ راه ﻫﺎ و  ...ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
174

ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  :واﺣﺪي از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري در آﺑﺎدي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ

ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ

ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر

ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر

اﯾﺜﺎرﮔﺮان

اﯾﺜﺎرﮔﺮان

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﻼﻣﯽ

وزارت ﮐﺸﻮر

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

15

1

16

1

17

3

18

6

وزارت ﮐﺸﻮر

19

1

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

175

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ) دارد  /ﻧﺪارد (

176

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﯿﺪ

177

ﻃﺮح ﻫﺎدي دارد )ﺑﻠﯽ  /ﺧﯿﺮ(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ وﺟﻮد دارد ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ رده ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ رده ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﯿﺪان ﻣﺪﻓﻮن در آﺑﺎدي ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﺷﻬﯿﺪ :ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﺗﮑﻮﯾﻦ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،دﻓﺎع و ﺣﻔﻆ دﺳﺖ آوردﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﺳﺘﻘﻼل
و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺗﺠﺎوزات دﺷﻤﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و اﺷﺮار ﻧﺜﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ آﺑﺎدي داراي ﻃﺮح ﻫﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯽ  :ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻣﯿﺰان و ﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪي  ،ﺗﺠﺎري و ﮐﺸﺎورزي  ،و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻓﻀﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

178

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎدي )ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم /درﺣﺎل اﺟﺮا  /ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه(

179

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ)دارد  /ﻧﺪارد(

180

ﮐﺪ آﺑﺎدي

181

ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ )دارد  /ﻧﺪارد(

182

ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮد )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.

183

ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ زن )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.

184

داراي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺳﻤﯽ )ﺑﻠﯽ  /ﺧﯿﺮ(

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

185

داراي ﺳﮑﻨﻪ داﺋﻤﯽ )ﺑﻠﯽ  /ﺧﯿﺮ(

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

186

ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ )دارد  /ﻧﺪارد(

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻫﺎدي در آﺑﺎدي را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ) .ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم  /در ﺣﺎل اﺟﺮاء  /ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه (
آﯾﺎ آﺑﺎدي آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد؟
اﮔﺮ اﮐﺜﺮ راه ﻫﺎي درون روﺳﺘﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺪ آﺑﺎدي ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ) ﺑﻪ زودي ( ﺑﺮاي ﻫﺮ آﺑﺎدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﯾﺎ آﺑﺎدي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ دارد؟
ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ  :ﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رأي ﻣﺮدم درآﺑﺎدي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدي ،
ﻋﻤﺮاﻧﯽ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ  ،اداره اﻣﻮر ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

آﯾﺎ آﺑﺎدي ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ دارد؟
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ  :واﺣﺪي اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ در آﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﺑﺎدي ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ  :ﺑﺎﺟﻪ اي از ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ) ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ و در دﻓﺎﺗﺮ  ( ICTاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺘﺘﺎح اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ،ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺧﻮدﭘﺮداز ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺎ و ﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻫﺎي ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ  ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و  ...ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
وﺿﻌﯿﺖ راه روﺳﺘﺎﯾﯽ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

187

راه روﺳﺘﺎﯾﯽ )آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ/ﺷﻮﺳﻪ/ﺧﺎﮐﯽ/ﻣﺎﻟﺮو/ﻧﯿﻤﻪ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ/ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﻮﺳﻪ/ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﮐﯽ(

راه روﺳﺘﺎﯾﯽ :راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ راه ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ و اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
راه دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ :راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻮارﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﺷﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاري ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﮐﯽ :راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اداﻣﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿﺎت راﻫﺪاري )ﺷﻦ رﯾﺰي و ﮔﺮﯾﺪرزﻧﯽ( و ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻞ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻧﻮارﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺎﻟﺮو ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮي را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

188

راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ )دارد/ﻧﺪارد(

آﯾﺎ آﺑﺎدي راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد؟
راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راﻫﺪاري و ﺗﯿﻢ ﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﻛﻤﯿﺘﮫ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﻲ ﻛﺸﻮر

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

20

14

21

1

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ راه
روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

189

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزادراه /ﺑﺰرﮔﺮاه )دارد/ﻧﺪارد(

190

191

192

وزارت
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

وزارت راه و

آزادراه/ﺑﺰرﮔﺮاه :راﻫﯽ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( )دارد  /ﻧﺪارد(

راه آﺑﯽ)وﺟﻮد اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ (

195

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر )دارد/ﻧﺪارد(

196

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ)دارد/ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه )وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( وﺟﻮد دارد؟

آﯾﺎ در آﺑﺎدي راه آﺑﯽ )وﺟﻮد اﺳﮑﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ( وﺟﻮد دارد؟
راه آﺑﯽ :آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻗﺎﯾﻖ ،ﮐﺸﺘﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد داراي راه آﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

)دارد  /ﻧﺪارد(

194

وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻼﻗﯽ ،ﺳﺒﻘﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ راه آﻫﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده و ﺳﻮارﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻗﺒﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر و ﺗﻮﺷﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﻓﺮودﮔﺎه :وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات روي ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ آب ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود ،ﺧﺮوج و ﺗﺮدد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ )دارد/ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راه آﻫﻦ )وﺟﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( وﺟﻮد دارد؟
ﮐﻤﺘﺮ از  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي آﺑﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه )وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﮐﻤﺘﺮ از 25

193

ﺷﻬﺮﺳﺎزي

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزادراه /ﺑﺰرﮔﺮاه وﺟﻮد دارد؟

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راه آﻫﻦ )وﺟﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﮐﻤﺘﺮ

ﻧﺎم ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ )ﻧﺎم ﺷﻬﺮ (

197

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻧﺎم ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ )ﻧﺎم ﺷﻬﺮ (
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ :ﻧﺎم ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آﺑﺎدي را دارد و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﺑﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺿﺮوري ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ وﺟﻮد دارد؟
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ :ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮاﯾﻪ اي و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر وﺟﻮد دارد؟
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ :ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .
آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ وﺟﻮد دارد؟
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ :ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ(
)دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ( وﺟﻮد دارد؟
آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺑﺎدي ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻄﯽ :ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺮدد دارد.

198

199

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس( وﺟﻮد دارد؟

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس(

آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ

)دارد  /ﻧﺪارد(

در اﯾﻦ آﺑﺎدي ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺧﻄﯽ(
)دارد  /ﻧﺪارد(

آﯾﺎ در آﺑﺎدي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺧﻄﯽ( وﺟﻮد دارد؟
آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺧﻄﯽ در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺧﻄﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺑﺎدي ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ در روﺳﺘﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻗﺎﯾﻖ( وﺟﻮد دارد؟

200

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻗﺎﯾﻖ( )دارد  /ﻧﺪارد(

آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ آﺑﺎدي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺑﺎدي ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺎدي :ﻣﻨﻈﻮر از وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺎدي ﻧﻮع و وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي آﺑﺎدي در آن واﻗﻊ اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

201

وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺎدي :دﺷﺘﯽ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،دره اي ﯾﺎ ﺗﭙﻪ اي،
ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ در دﺷﺖ ،ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن دره ﯾﺎ ﺗﭙﻪ

دﺷﺘﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از دﺷﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ )ﻏﯿﺮﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ( اﺳﺖ.
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،دره اي ﯾﺎ ﺗﭙﻪ اي :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎدي در ﻗﻠﻪ ،داﻣﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮه ،ﺗﭙﻪ ،ﮐﻒ دره ﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن و در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ در دﺷﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎدي در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ در دﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﮕﻠﯽ واﻗﻊ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،دره ﯾﺎ ﺗﭙﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎدي در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﮕﻠﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روي ﮐﻮه ﯾﺎ ﺗﭙﻪ ﯾﺎ ﮐﻒ دره ﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

اﺻﻠﯽ

ﻓﺮﻋﯽ

ردﯾﻒ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

22

1

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

23

1

وزارت دادﮔﺴﺘﺮي

ﺗﻌﺪاد

اﻗﻼم

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

202

ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ(

وزارت دادﮔﺴﺘﺮي

203

ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف )دارد  /ﻧﺪارد(

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﯾﺎ در آﺑﺎدي ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد؟
ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف :ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻠﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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