
تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

برق (دارد/ندارد)1

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.

ژنراتور برق(دارد / ندارد)2
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.

انرژي نو- انرژي خورشیدي و توربین بادي (دارد / ندارد)3

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؟سیستم روشنایی معابر عمومی (دارد / ندارد)4

تعداد چاه هایی که براي مصارف کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد.تعدادکل چاههاي کشاورزي5

تعداد چاه هاي کشاورزي که پمپاژ آب آن از طریق پمپ هاي برقی و با نیروي برق شبکه سراسري صورت می گیرد.تعداد چاههاي کشاورزي برقدار6

لوله کشی آب(دارد / ندارد)7
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.

8
منبع تآمین آب آشامیدنی (چاه، چشمه، قنات، خط انتقال 

آبرسانی/آبرسانی سیار)

کدام مورد منبع تأمین آب آشامیدنی ساکنین روستا  می باشد ( چاه ، چشمه ، قنات ، کانال آبرسانی یا آبرسانی سیار ) ؟ 

چاه : حفره هایی که به منظور استحصال آب زیرزمینی معموال" به صورت عمودي حفر میشود.

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 

ملحقات است.

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

آیا شبکه آب آشامیدنی آبادي تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی قرار دارد؟تحت پوشش آب و فاضالب( می باشد/نمی باشد)9

سیستم تصفیه خانه آب آشامیدنی(دارد / ندارد)10

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 آالینده هایی 

که باعث ایجاد طعم، بو، رنگ و کدورت آب می شوند، اجرا می شود.

سالن ورزشی (دارد / ندارد)11
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

زمین ورزشی (دارد / ندارد)12
آیا زمین ورزشی در آبادي وجود دارد ؟

زمین ورزشی : مکان روبازي که داراي کاربري ورزشی بوده و از ضوابط فنی الزم براي انجام فعالیت هاي ورزشی برخوردار باشد

کتابخانه (دارد / ندارد)13
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.

بسمه تعالی

����ت اقالم ساما� جا�ع آمار و اطالعات آبادی �ی ��ور � ���اه �عار�ف

22
وزارت ورزش و 

جوانان

وزارت ورزش و 

جوانان

وزارت نیرو110

شرکت انتقال و 

توزیع نیروي برق 

ایران (توانیر)

شرکت آب و فاضالب 

روستایی

كمیتھ آمار و اطالعات مناطق روستایي كشور Page 1 of 15



تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

مجتمع فرهنگی (دارد/ندارد)14
آیا مجتمع فرهنگی در آبادي وجود دارد؟

مجتمع فرهنگی : مجموعه اي از تأسیسات و فضاهایی که با برخورداري از امکانات و تجهیزات الزم، در امر آموزش و اشاعه فرهنگ فعالیت می کند.

سالن تئاتر(دارد/ندارد)15

آیا سالن تئاتر در آبادي وجود دارد ؟

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 .

سالن سینما (دارد/ندارد)16

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.

دسترسی به روزنامه و مجله (دارد/ندارد)17

آیا عموم اهالی به روزنامه و مجله در آبادي دسترسی دارند ؟

روزنامه : نشریه اي است  که همه روزه (مگر در شرایط استثنایی و تعطیالت رسمی) منتشر می شود و اخبار و اطالعات عمومی را در عرصه هاي مختلف سیاسی، 

اقتصادي، فرهنگی، ورزشی و ... منتشر می کند.

امام زاده (دارد / ندارد)18
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 .

سایر اماکن مذهبی مسلمانان (دارد/ندارد)19

آیا در آبادي سایر اماکن مذهبی وجود دارد؟

 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.

مکان مذهبی سایر ادیان (کلیسا،آتشکده،کنیسه،سایر)20

آیا در آبادي مکان مذهبی سایر ادیان وجود دارد ؟

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
حوزه علمیه (دارد / ندارد)21

آیا در آبادي حوزه علمیه وجود دارد؟

حوزه علمیه : مرکز تحصیل علوم دینی یا مجتمع دانش هاي دینی است.

مسجد (دارد / ندارد)22

آیا در آبادي مسجد وجود دارد؟

مسجد:  مکانی مذهبی است که براي برگزاري نماز مسلمانان وقف شده و عالوه 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 .

امام جماعت راتب (دارد / ندارد)23
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 .

خانه عالم (دارد / ندارد)24
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 اسالمی قرار دارد .

دارالقرآن ( دارد / ندارد )25
آیا در آبادي دارالقرآن وجود دارد ؟

دارالقرآن : مرکزي که ترویج و توسعه آموزش هاي قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي دانش آموزان عالقه مند را در رشته هاي مختلف قرانی عهده دار است.

لوله کشی گاز (دارد / ندارد)26شرکت ملی گاز
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.

جایگاه سوخت بنزین (دارد/ندارد)27
آیا آبادي جایگاه سوخت بنزین دارد ؟

جایگاه سوخت بنزین : مکانی مشخص و مجهز به امکانات جهت عرضه بنزین

5
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جایگاه سوخت CNG (دارد/ندارد)28
آیا آبادي جایگاه سوخت CNG دارد ؟

جایگاه سوخت CNG  : مکانی مشخص و مجهز به امکانات جهت عرضه  CNG در محدوده آبادي

نمایندگی پخش نفت سفید (دارد / ندارد)29
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.

نمایندگی پخش سیلندر گاز (دارد / ندارد)30
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.

فروشگاه تعاونی (دارد / ندارد)31

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.

بقالی (دارد/ندارد)32
آیا در آبادي بقالی وجود دارد ؟

بقالی : واحدي صنفی ( مغازه یا فروشگاه کوچک ) که در آن تنقالت و وسایل مصرفی( عموما خوراکی ) به فروش می رسد .

نانوایی (دارد / ندارد)33
آیا در آبادي نانوایی وجود دارد ؟

نانوایی : واحدي صنفی که انواع مختلف نان در آن پخت و به فروش می شود .

گوشت فروشی (دارد / ندارد)34
آیا در آبادي گوشت فروشی وجود دارد؟

گوشت فروشی : واحدي صنفی که در آن انواع گوشت عرضه و به فروش می رسد.

قهوه خانه و غذاخوري، اغذیه فروشی  (دارد / ندارد)35

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.

تعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي (دارد/ ندارد)36
آیا در آبادي تعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي وجود دارد ؟

تعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي : واحد صنفی خدماتی که در آن خدمات مرتبط با ماشین هاي غیر کشاورزي ارائه می گردد.

بازار روز محلی (دارد / ندارد)37
آیا در آبادي بازار روز محلی دایر می باشد ؟

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.

بازار روز ثابت (دارد / ندارد)38
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.

بازار مرکزي محلی (دارد / ندارد)39

بازار مرکزي عمومی (دارد / ندارد)40

محل خرید مایحتاج ساکنان آبادي  از همین آبادي (بلی/خیر)41

آیا اغلب ساکنین آبادي ، مایحتاج خود را از همین آبادي تهیه می کنند؟ 

مایحتاج : کاالهایی است که افراد در زندگی روزمره به آنها نیاز دارند. مانند کاالهاي خوراکی، دخانی و پوشاك شامل پارچه، لباس، چادر، کفش، کاله،  جوراب و 

نظایر آنها.

محل خرید مایحتاج ساکنان آبادي از آبادي دیگر (بلی/خیر)42

آیا اغلب ساکنین آبادي ، مایحتاج خود را از سایر آبادي ها تهیه می کنند؟ 

مایحتاج : کاالهایی است که افراد در زندگی روزمره به آنها نیاز دارند. مانند کاالهاي خوراکی، دخانی و پوشاك شامل پارچه، لباس، چادر، کفش، کاله،  جوراب و 

نظایر آنها.

آیا اغلب ساکنین آبادي ، مایحتاج خود را از شهر تهیه می کنند؟محل خرید مایحتاج ساکنان آبادي  از شهر (بلی/خیر)43

آیا در آبادي تولید گندم ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید گندم (دارد / ندارد)44

آیا در آبادي تولید جو ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید جو (دارد / ندارد)45

آیا در آبادي تولید برنج ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید برنج (دارد / ندارد)46

شرکت ملی پخش وزارت نفت45

فرآورده هاي نفتی
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باغ و قلمستان (دارد / ندارد)47

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 تولید انگور ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید انگور (دارد / ندارد)48

آیا در آبادي تولید سیب ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید سیب (دارد / ندارد)49

آیا در آبادي تولید پرتقال ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید پرتقال (دارد / ندارد)50

آیا در آبادي تولید خرما ( با هدف تولید اقتصادي محصول ) وجود دارد ؟تولید خرما (دارد / ندارد)51

آیا در آبادي پرورش گوسفند ( با هدف تولید اقتصادي دام ) وجود دارد ؟پرورش گوسفند (دارد / ندارد)52

آیا در آبادي پرورش بز ( با هدف تولید اقتصادي دام ) وجود دارد ؟پرورش بز (دارد / ندارد)53

پرورش گاو (دارد / ندارد)54

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

 پرورش گاو توسط اعضاي خانوار و معموالً 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.

پرورش گاومیش (دارد / ندارد)55
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 ؟پرورش شتر (دارد / ندارد)56

گاوداري صنعتی (دارد/ندارد)57

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.

مرغداري پرورش مرغ گوشتی (دارد / ندارد)58

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 معموالً بین 42 تا 56 روز 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.

مرغداري پرورش مرغ تخمگذار  (دارد / ندارد)59

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. معموالً شروع تولید این دسته از مرغ ها از سن 23 

هفتگی است. یک واحد تولیدي کشاورزي که در آن گله هایی از نژادهاي اصال ح شده مرغ تخم گذار به منظور تولید تخم مرغ خوراکی، نگهداري و پرورش داده می 

شود.

مرغداري پرورش مرغ مادر (دارد / ندارد)60

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.

موسسه جوجه کشی (دارد / ندارد)61
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.

پرورش طیور سنتی (دارد / ندارد)62

آیا در آبادي پرورش طیور سنتی وجود دارد ؟

پرورش طیور سنتی : فعالیتی که در آن پرورش طیور به طور محدود و معموالً در محل سکونت خانوار انجام می شود و به عنوان یک فعالیت جنبی در اقتصاد خانوار 

تلقی می گردد.
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پرورش زنبور عسل (دارد / ندارد)63
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.

پرورش کرم ابریشم (دارد / ندارد)64
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.

پرورش ماهی سردآبی (دارد / ندارد)65

آیا در آبادي پرورش ماهی سرد آبی وجود دارد ؟

پرورش ماهی سردآبی : کشت، نگهداري و برداشت ماهیانی که در آب هاي با دماي بین 19-6 درجه سانتی گراد رشد و نمو می کنند. این ماهیان مانند ماهی قزل 

آالي رنگین کمان در محیط هاي مصنوعی نظیر استخر و سدهاي ساخته شده پرورش داده می شوند.

پرورش ماهی گرم آبی (دارد / ندارد)66

آیا در آبادي پرورش ماهی گرم آبی وجود دارد ؟

پرورش ماهی گرم آبی : کشت، نگهداري و برداشت ماهیانی است که از نظر زیستی در آب هایی با دماي 35-14 درجه 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 

می شوند.

پرورش میگو (دارد / ندارد)67
آیا در آبادي پرورش میگو وجود دارد ؟

پرورش میگو : نوعی از پرورش آبزیان که محصول تولیدي آن میگو است.

پرورش سایر آبزیان(دارد / ندارد)68

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.

کشت گلخانه اي (دارد / ندارد)69

آیا در آبادي کشت گلخانه اي وجود دارد ؟

کشت گلخانه اي : کشت و کار انواع محصوالت ساالنه یا دائمی که در گلخانه ها با هدف بهره برداري اقتصادي انجام می شود. کشت محصوالت کشاورزي زیر پوشش 

موقت مانند کشت زیر پالستیک، کشت گلخانه اي محسوب نمی شود.

موسسه پرورش قارچ خوراکی (دارد / ندارد)70

آیا در آبادي موسسه پرورش قارچ خوراکی وجود دارد ؟

یک واحد تولیدي کشاورزي که در آن گروهی از قارچ هاي کالهدار 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.

پرورش گل و گیاه زینتی (دارد / ندارد)71

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.

منابع تأمین آب کشاورزي (دارد / ندارد)72
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 ... .

73
نوع منبع تآمین آب کشاورزي(چاه، چشمه، قنات، کانال انتقال 

آب)
نوع منبع تأمین آب کشاورزي کدام است ؟ (چاه - چشمه - قنات - کانال انتقال آب) ؟

آبیاري قطره اي (دارد / ندارد)74

آیا در آبادي سیستم آبیاري قطره اي وجود دارد ؟

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.

آبیاري بارانی (دارد / ندارد)75

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.

آبیاري تحت فشار (دارد / ندارد)76

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، اتصاالت و سایر وسایل و لوازم مربوطه، در زمین 

کشاورزي توزیع می شود.

642
وزارت 

جهاد کشاورزي

وزارت 

جهاد کشاورزي

كمیتھ آمار و اطالعات مناطق روستایي كشور Page 5 of 15



تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

تعمیرگاه تجهیزات آبیاري تحت فشار (دارد/ ندارد)77

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، اتصاالت و 

سایر وسایل و لوازم مربوطه ) انجام می گردد.

تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي (دارد / ندارد)78

آیا در آبادي تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي وجود دارد ؟

تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي : واحدي خدماتی که در آن امور مربوط به سرویس، تعمیر و نگهداري ماشین آالت کشاورزي ( اعم از تراکتور، کمباین و ... ) انجام 

می گردد.

مرکز خدمات کشاورزي(دارد/ندارد)79

آیا در آبادي مرکز خدمات کشاورزي وجود دارد ؟

مرکز خدمات کشاورزري : واحد خدماتی دایر در آبادي که متولی توسعه فعالیت هاي 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 تسهیالت خدمات بازرگانی و سایر فعالیت هاي مرتبط با امور مذکور 

براساس نیازهایی است که از طریق شوراها اعالم می شود و با جلب همکاري و مشارکت مستمر مردم می باشد.

مروج کشاورزي(دارد/ندارد)80

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.

دامپزشک (دارد / ندارد)81
آیا در آبادي دامپزشک حضور دارد ؟

دامپزشک : فردي است که به شناخت، درمان و پیشگیري بیماري هاي حیوانات می پردازد.

سکونت دامپزشک(ساکن/مقیم/گردشی/سایر)82
 

وضعیت سکونت دامپزشک را در آبادي مشخص نمایید ؟ ( ساکن، مقیم، گردشی ، سایر )

تکنسین دامپزشکی (دارد / ندارد)83
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 )سکونت تکنسین دامپزشکی(ساکن/مقیم/گردشی/سایر)84

سازمان تعاون 

روستایی
 شرکت تعاونی روستایی (دارد/ ندارد)85

آیا در آبادي شرکت تعاونی روستایی وجود دارد ؟

شرکت تعاونی روستایی : شرکتی مستقر در آبادي که با هدف اصالح ساختار نظام بهره برداري کشاورزي، ارتقاء بهره وري عوامل تولید ، تخصیص و بهره برداري 

بهینه منابع ، افزایش کمی وکیفی تولید محصوالت 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.

پیش دبستانی پسرانه ( دارد / ندارد )86
آیا در آبادي ساختمان پیش دبستانی پسرانه وجود دارد ؟

پیش دبستانی پسرانه : دوره دو ساله اي که پسران 4 و 5 سال تمام را تحت پوشش برنامه هاي تربیتی قرار می دهد. گذراندن این دوره اختیاري است.

پیش دبستانی دخترانه ( دارد / ندارد )87
آیا در آبادي ساختمان پیش دبستانی دخترانه وجود دارد ؟

پیش دبستانی دخترانه : دوره دو ساله اي که دختران 4 و 5 سال تمام را تحت پوشش برنامه هاي تربیتی قرار می دهد. گذراندن این دوره اختیاري است.

پیش دبستانی مختلط ( دارد / ندارد )88

آیا در آبادي ساختمان پیش دبستانی مختلط وجود دارد ؟

پیش دبستانی مختلط : دوره دو ساله اي که کودکان ( اعم از دختر و پسر ) 4 و 5 سال تمام را تحت پوشش برنامه هاي تربیتی قرار می دهد. گذراندن این دوره 

اختیاري است.

مدرسه ابتدایی دوره اول  پسرانه  ( دارد / ندارد )89

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.

سازمان دامپزشکی 

کشور
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مدرسه ابتدایی دوره اول دخترانه ( دارد / ندارد )90
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.

مدرسه ابتدایی دوره اول مختلط ( دارد / ندارد )91
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.

مدرسه ابتدایی دوره دوم پسرانه  ( دارد / ندارد )92
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.

مدرسه ابتدایی دوره دوم  دخترانه ( دارد / ندارد )93
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.

مدرسه ابتدایی دوره دوم مختلط  ( دارد / ندارد )94
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.

مدرسه متوسطه دوره اول  پسرانه  ( دارد / ندارد )95
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.

مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه ( دارد / ندارد )96
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.

مدرسه متوسطه دوره اول مختلط  ( دارد / ندارد )97
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.

مدرسه متوسطه دوره اول شبانه روزي پسرانه ( دارد / ندارد )98

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.

مدرسه متوسطه دوره اول شبانه روزي دخترانه ( دارد / ندارد )99

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.

مدرسه متوسطه دوره دوم نظري پسرانه ( دارد / ندارد )100
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.

مدرسه متوسطه دوره دوم نظري دخترانه ( دارد / ندارد )101
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.

مدرسه دوره دوم نظري شبانه روزي پسرانه ( دارد / ندارد )102

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.

مدرسه دوره دوم نظري شبانه روزي دخترانه ( دارد / ندارد )103

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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تعاریفاقالمتعداد

مدرسه متوسطه دوره دوم فنی و حرفه اي پسرانه ( دارد / ندارد )104
آیا در آبادي ساختمان مدرسه متوسطه دوره دوم فنی و حرفه اي پسرانه وجود دارد ؟

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.

105
مدرسه متوسطه دوره دوم فنی و حرفه اي  دخترانه ( دارد / 

ندارد )

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

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.

106
مدرسه متوسطه دوره دوم فنی و حرفه اي شبانه روزي پسرانه  ( 

دارد / ندارد )

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

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 

به تحصیل هستند.

107
مدرسه متوسطه دوره دوم فنی و حرفه اي شبانه روزي دخترانه ( 

دارد / ندارد )

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 

مشغول به تحصیل هستند.

مدرسه متوسطه دوره دوم کار و دانش پسرانه  ( دارد / ندارد )108
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.

مدرسه متوسطه دوره دوم کار و دانش دخترانه ( دارد / ندارد )109
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.

110
مدرسه متوسطه دوره دوم کار و دانش شبانه روزي پسرانه  ( 

دارد / ندارد )

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.

111
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.

مدرسه متوسطه دوره دوم کشاورزي پسرانه ( دارد / ندارد )112
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.

مدرسه متوسطه دوره دوم کشاورزي دخترانه ( دارد / ندارد )113
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.

114
مدرسه متوسطه دوره دوم کشاورزي شبانه روزي پسرانه  (دارد / 

ندارد )

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.

115
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.

دبستان ابتدایی استثنایی پسرانه ( دارد / ندارد )116

آیا در آبادي ساختمان مدرسه ابتدایی استثنایی پسرانه وجود دارد ؟

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.

وزارت آموزش و 

پرورش
739

وزارت آموزش و 

پرورش
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دبستان ابتدایی استثنایی دخترانه ( دارد / ندارد )117

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.

دبستان ابتدایی استثنایی مختلط ( دارد / ندارد )118

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.

متوسطه اول پیش حرفه اي استثنایی پسرانه (دارد / ندارد )119

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 72 واحد درسی است.

متوسطه اول پیش حرفه اي استثنایی دخترانه ( دارد / ندارد )120

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.

متوسطه اول پیش حرفه اي استثنایی مختلط ( دارد / ندارد )121

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.

متوسطه دوم حرفه اي استثنایی پسرانه ( دارد / ندارد )122

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.

متوسطه دوم حرفه اي استثنایی دخترانه ( دارد / ندارد )123

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.

متوسطه دوم حرفه اي استثنایی مختلط ( دارد / ندارد )124

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.

مرکز بهداشتی و درمانی(دارد / ندارد)125

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 9000 نفر 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 باالتر است.

مرکز بهداشتی و درمانی مجهز به آمبوالنس (می باشد/ نمی باشد)126
آیا مرکز بهداشتی و درمانی آبادي ، مجهز به آمبوالنس می باشد ؟

 آمبوالنس : 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.

خانه بهداشت(دارد / ندارد)127

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.

پایگاه بهداشت (دارد / ندارد)128

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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داروخانه (دارد / ندارد)129

آیا در آبادي داروخانه وجود دارد ؟

داروخانه : واحدي است تحت همین عنوان ، مستقر در آبادي که با اخذ پروانه مخصوص از گروه قانونی ماده 20 ، تأسیس 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.

مرکز تسهیالت زایمان (دارد / ندارد)130

آیا در آبادي مرکز تسهیالت زایمانی وجود دارد ؟

مرکز تسهیالت 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.

ماما  (دارد / ندارد)131

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 6 ماهه رسمی ، زمینه آشنایی با 

شرایط دوران بارداري و زایمان را گذرانده باشد.

سکونت ماما  (ساکن/مقیم/گردشی/سایر)132
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 .

مراقب سالمت (دارد / ندارد)133

آیا در واحدهاي بهداشتی و درمانی مستقر در آبادي مراقب سالمت حضور دارد؟

مراقبین سالمت : افرادي که به ارائه آموزش هاي الزم براي حفظ سالمت 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 سالمت درآبادي به چه صورت می باشد؟سکونت مراقب سالمت (ساکن/مقیم/گردشی/سایر)134

پزشک خانواده (دارد / ندارد)135

آیا در واحدهاي بهداشتی و درمانی مستقر در آبادي پزشک خانواده حضور دارد؟

پزشک خانواده : مسئول ارایه خدمات جامع سالمت و پاسخگوي مستمر به افراد تحت پوشش خود بدون توجه به اختالف 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؟سکونت پزشک خانواده(ساکن/مقیم/گردشی/سایر)136

دندانپزشک (دارد / ندارد)137

آیا در واحدهاي بهداشتی و درمانی مستقر در آبادي دندانپزشک حضور دارد؟

دندانپزشک : پزشکی است که در زمینه پیشگیري و بررسی عالیم و درمان بیماري هاي دهان و دندان، جلوگیري از پیشرفت این نوع بیماري ها و باال بردن میزان 

بهداشت دهان و دندان فعالیت دارد.

وضعیت سکونت دندانپزشک درآبادي به چه صورت می باشد؟سکونت دندانپزشک (ساکن/مقیم/گردشی/سایر)138

بهورز (دارد / ندارد)139
آیا در واحدهاي بهداشتی و درمانی مستقر در آبادي بهورز حضور دارد؟

بهورز : به کسی گفته می شود که با داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی دوره ي آموزش نظري ، عملی و کارآموزي بهورزي را طی کرده باشد.

وضعیت سکونت بهورز درآبادي به چه صورت می باشد؟سکونت بهورز (ساکن/مقیم/گردشی/سایر)140

آزمایشگاه ( دارد / ندارد )141

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 اطالعات جهت تشخیص، پیشگیري یا پیگیري درمان انجام 

می شود .

رادیولوژي (دارد / ندارد)142

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 .

غسالخانه(دارد / ندارد)143
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.

حمام عمومی (دارد / ندارد)144

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.

821

وزارت 

بهداشت ،درمان و 

آموزش پزشکی

مرکز مدیریت شبکه
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مرکز 

اورژانس کشور
آمبوالنس ( دارد / ندارد )145

آیا در واحدهاي بهداشتی و درمانی مستقر در آبادي آمبوالنس وجود دارد؟

آمبوالنس : وسیله نقلیه اي که براي جابجایی بیمارو یا شخص حادثه دیده از محل موردنظر به مراکز درمانی جهت درمان طراحی شده است .

مهد کودك (دارد / ندارد)146

آیا در آبادي مهد کودك وجود دارد؟

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 (3 تا 24 ماهگی)  نوپا(2 تا 3 سال) و نوباوه (3 تا 7 سال) تأسیس 

می شود .

مرکز خدمات توانبخشی (دارد/ندارد)147

آیا در آبادي مرکز خدمات توانبخشی وجود دارد؟

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 معلوالن و کودکان اوتیستیک واجد شرایط، خدمات توا نبخشی و آموزشی ارائه می دهد.

کد پستی148
کد پستی : کد یکتایی است که بر اساس طرح تجزیه و مبادله مرسوالت پستی که براي سطح کشور تنظیم گردیده نظام داده شده است. این کد داري دو جز است 5 

رقم اول نشان دهنده استان و 5 رقم بعدي موقعیت مکانی یا همان آدرس را نشان می دهد .

صندوق پست (دارد / ندارد)149

آیا در روستا صندوق پست وجود دارد ؟

صندوق پست : کوچک ترین واحد پستی که در معابر عمومی شهرها یا روستاهاي واجد شرایط نصب می شوند و استفاده کنندگان از خدمات پستی، مرسوالت 

عادي خود را پس از الصاق تمبر معادل تعرفه هاي پستی براي ارسال توسط پست به داخل آن می اندازند .

دفتر پستی (دارد / ندارد)150

آیا در روستا دفتر پستی وجود دارد ؟

دفتر پستی : واحدي است تحت همین عنوان ، مستقر در آبادي که درآن عملیات مربوط به قبول مرسوالت، آماده سازي، ارسال، فروش اوراق بهادار پستی و نیز 

توزیع مرسوالت بین گیرندگان، برحسب وظایف و اختیارات محوله، انجام می گیرد.

دفتر مخابرات (دارد / ندارد)151
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

دفتر ICT (دارد / ندارد)152
آیا در آبادي دفتر ICT وجود دارد؟

واحد پستی در نقاط روستایی که خدمات مخابراتی، پستی، پس تبانکی و فناوري اطالعات را به عموم مراجعان ارائه می نماید.

دسترسی اینترنت (دارد / ندارد)153

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.

دهیار (دارد / ندارد)154
آیا آبادي دهیار دارد؟

دهیار  : کسی است که از طرف شوراي اسالمی روستا مأمور می شود تا مسئولیت اجرایی مدیریت روستایی را براي 4 سال بر عهده بگیرد.

جنسیت دهیار را مشخص نمایید.دهیار (زن/مرد)155

آتش نشانی (دارد / ندارد)156

آیا آتش نشانی در آبادي وجود دارد؟

آتش نشانی : آتش نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که براي مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش هاي ناخواسته و حوادث 

طبیعی و غیر طبیعی انجام می گیرد. اهداف آتش نشانی حفاظت از سالمت افراد، جلوگیري از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است.

سیستم جمع آوري زباله (دارد / ندارد)157
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.

خودروي حمل زباله (دارد / ندارد)158

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 .

وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات

117
سازمان شهرداریها 

و دهیاریهاي کشور

سازمان شهرداریها و 

دهیاریهاي کشور

92
وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی
سازمان بهزیستی

106
وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات

شرکت پست 

جمهوري اسالمی 

ایران
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بوستان روستایی (دارد / ندارد)159

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 

معموال داراي کارکردهاي اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی ... می باشد.

گلزار شهدا (دارد/ندارد)160
آیا در آبادي گلزار شهدا وجود دارد؟

گلزار شهدا : محل دفن شهید یا شهدا.

روستاي هدف گردشگري (بلی /  خیر)161

آیا آبادي جزء روستاهاي هدف گردشگري می باشد؟

روستاي هدف گردشگري : روستایی که بواسطه وجود جاذبه هاي تاریخی، طبیعی، فرهنگی و ... از قابلیت باالیی در زمینه گردشگري ، جذب و اقامت گردشگران 

برخوردار بوده و زمینه هاي مساعدي براي سرمایه گذاري دارد.

آثار باستانی (دارد/ندارد)162

آیا در آبادي آثار باستانی وجود دارد ؟

آثار باستانی : به مجموعه اي از اشیا ، دست سازها ، مکان ها ، بناها و کتیبه هایی که  از پیشینیان بر جاي مانده و از فرهنگ و تمدن آن ها، یا رخدادهاي تاریخ بشري 

حکایت دارد، «آثار باستانی» گفته  می شود.

تعداد آثار باستانی ثبت شده163

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.

تولیدات صنایع دستی (دارد/ندارد)164

آیا در آبادي تولیدات صنایع دستی رواج دارد؟

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 خالقیت فکري صنعتگر به نحوي تجلی می یابد.

جاذبه گردشگري (طبیعی، تاریخی، ادبی، سالمتی، سایر)165

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

جاذبه گردشگري : تمامی منابع، ویژگی ها و توانمندي هاي آبادي است که بتواند افراد و گروه ها 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 ویژگی هاي آن منطقه و ایجاد منافع و مصالح براي ساکنان آن، مفید واقع شود.

تعداد کل جاذبه هاي گردشگري موجود در آبادي قید گردد.تعداد کل جاذبه گردشگري166

اقامتگاه روستایی (دارد / ندارد)167
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.

مرکز پذیرایی (دارد / ندارد)168
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.

طول جغرافیایی169

عرض جغرافیایی170

ارتفاع از سطح دریا171

آوانگاري172

پاسگاه پلیس راهور (دارد / ندارد)173

آیا در آبادي پاسگاه پلیس راهور وجود دارد ؟

پاسگاه پلیس راهور :  واحدي است تحت همین نام مستقر در آبادي که به برنامه ریزى و هدایت فعالیت هاى 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.

پاسگاه نیروي انتظامی (دارد / ندارد)174
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.

128

سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگري

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

نیروي انتظامینیروي انتظامی142

134
سازمان 

نقشه برداري 

سازمان 

نقشه برداري
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تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

151
سازمان بسیج 

مستضعفین

سازمان بسیج 

مستضعفین
پایگاه بسیج ( دارد / ندارد )175

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 انقالب اسالمی 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.

161
بنیاد شهید و امور 

ایثارگران

بنیاد شهید و امور 

ایثارگران
تعداد شهید176

تعداد شهیدان مدفون در آبادي قید گردد.

شهید: شهید به کسی اطالق می شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دست آوردهاي انقالب اسالمی و کیان جمهوري اسالمی ایران، استقالل 

و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار کرده است.

طرح هادي دارد (بلی /  خیر)177

آیا آبادي داراي طرح هادي می باشد؟

طرح هادي روستایی : طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح 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.

مرحله اجرایی طرح هادي در آبادي را قید نمایید. ( نیمه تمام / در حال اجراء / به اتمام رسیده )مرحله طرح هادي  (نیمه تمام/ درحال اجرا / به اتمام رسیده)178

آسفالت معابر(دارد / ندارد)179
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.کد آبادي180

شوراي اسالمی (دارد / ندارد)181

آیا آبادي شوراي اسالمی دارد؟

شوراي اسالمی :  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.

تعداد اعضاء شوراي اسالمی روستا قید گردد.تعداد عضو شوراي اسالمی مرد (دارد / ندارد)182

تعداد اعضاء شوراي اسالمی روستا به تفکیک جنسیت قید گردد.تعداد عضو شوراي اسالمی زن (دارد / ندارد)183

بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران تکمیل می گردد.داراي جمعیت موسمی (بلی /  خیر)184

بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران تکمیل می گردد.داراي سکنه دائمی (بلی /  خیر)185

شعبه یا باجه بانک (دارد / ندارد)186بانک مرکزيبانک مرکزي191

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 ICT ) است که به ارائه خدمات بانکی از جمله افتتاح انواع حساب جاري، قرض 

الحسنه، پرداخت انواع تسهیالت ،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.

187
راه روستایی (آسفالته/شوسه/خاکی/مالرو/نیمه آسفالته/نیمه 

شوسه/نیمه خاکی)

وضعیت راه روستایی را در حال حاضر مشخص نمایید.

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.

راهدارخانه (دارد/ندارد)188
آیا آبادي راهدارخانه دارد یا ندارد؟

راهدارخانه: مکانی براي استقرار عوامل و ماشین آالت مورد نیاز راهداري و تیم هاي امدادرسانی است.

وزارت کشور وزارت کشور186

173
بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی

بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی
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تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

دسترسی به آزادراه /بزرگراه (دارد/ندارد)189
آیا در آبادي دسترسی به آزادراه /بزرگراه وجود دارد؟

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.

190
دسترسی به راه آهن (وجود ایستگاه راه آهن در فاصله ي کمتر 

از 25 کیلومتر)  (دارد / ندارد)

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

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

کمتر از 25 کیلومتري آبادي انجام پذیرد.

191
دسترسی به فرودگاه (وجود فرودگاه در فاصله ي کمتر از 25 

کیلومتر)  (دارد / ندارد)

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

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.

192
راه آبی(وجود اسکله مسافربري در فاصله کمتر از 25 کیلومتر )  

(دارد / ندارد)

آیا در آبادي راه آبی (وجود اسکله مسافربري در فاصله کمتر از 25 کیلومتر )  وجود دارد؟

راه آبی: آبادي هایی که  براي رسیدن به آن ها در فاصله کمتر از 25 کیلومتري از قایق، کشتی و امثال آنها استفاده می شود داراي راه آبی تلقی می شوند.

نام نزدیکترین شهر (نام شهر )193
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.

تاکسی سرویس (دارد/ندارد)194
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.

شرکت حمل و نقل بار (دارد/ندارد)195
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 .

شرکت حمل ونقل مسافر(دارد/ندارد)196
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 .

197
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
دسترسی به وسیله نقلیه عمومی( مینی بوس)

(دارد / ندارد)

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

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 

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

199
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.

دسترسی به وسیله نقلیه عمومی ( قایق) (دارد / ندارد)200

آیا در روستا دسترسی به وسیله نقلیه عمومی ( قایق) وجود دارد؟

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.

211
سازمان 

زمین شناسی

سازمان 

زمین شناسی
201

وضع طبیعی آبادي:  دشتی،کوهستانی، دره اي یا تپه اي، 

جنگلی واقع در دشت، جنگلی واقع در کوهستان دره یا تپه

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.

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.

2014
وزارت 

راه و شهرسازي

معاونت راه  

روستایی

وزارت راه و 

شهرسازي
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تعداد کلردیف

دستگاه اجرایی 

اصلی

دستگاه اجرایی 

فرعی
تعاریفاقالمتعداد

میزان بارش سالیانه از سازمان هواشناسی اخذ می گردد.میزان بارش ساالنه (میلی متر)202سازمان هواشناسیسازمان هواشناسی 221

شوراي حل اختالف (دارد / ندارد)203وزارت دادگستريوزارت دادگستري231

آیا در آبادي شوراي حل اختالف وجود دارد؟

شوراي حل اختالف: به واحدهاي تحت نظارت قوه قضاییه که جهت حل و فصل اختالف محلی و صلح  و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در روستاها 

تشکیل می شود اطالق می گردد.
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