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خسروابادشهراباد
باقراباد

غنی اباد

بهمن اباد
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ده نو

علی ابادباال

بنگ

بزدج

اهوان

بادقوس

پهنستان

خره گوش 

اسداباد

پی سخاره

جنت اباد

اصحاب کهف

امین اباد

موتوررضایی

تلمبه دولتی

کالته فهیمی

شرکت نوبنیاد

چاه عمیق علوي

علی ابادپایین

چاه عمیق رحیمی

چاه عمیق پنج تن
چاه عمیق رسولیان

مزرعه بهارزارکمیز

چاه شماره 3نهالدان

چاه شماره 1نهالدان

چاه شماره 2نهالدان

چاه عمیق اسالم اباد

چاه عمیق مهدي کبیري

چاه عمیق حسن هوشمند

خانه بیکرومات زاج کار

چاه عمیق عباس زارعیان

چاه عمیق حسین زارعیان

چاه عمیق شهیدرضاصادقی

چاه عمیق قنبرکیزاوشرکا

شهرداري داورزن CNG جایگاه

خدمات رفاهی زایر سرا اهل بیت

رفعت آباد /چاه عمیق محمد چوبینی

مزرعه سازمان اتکا/مزرعه سپاهپاسدارا

خمینی /چاه عمیق محمودچ شرکت زراعی امام 
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ستان شهر
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بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

داورزن
سان رضوئ خرا

مرکزي

0939010002
محدوده آماري شهر60000 : 1

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار
آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار

مزیناندهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا


