
قدس

طرود

دیزج

دزیان

ارمیان
جودانه

دستجرد
غزازان

خانخودي

محمد آباد

قلعه باال

احمد آباد

گیور

رضا آباد

زمان آباد

صالح آباد
برم

نور

یزدو

زیور

کاریز

عشقوان

باغستان

کالته ري

چشمه سفید

قلعه احمد

فرینوباال

درازآب/دراز

گرماب پائین

تجور

نووه

تغمرناهر

توچال

فریدر

رباطزنگ

جعفراباد

امین آباد
ابوالحسنی

کالغ زیلی

گرماب باال

کالته مطهري

حسین آباد ساغر

سهل

وزدر

ک چاه
خرطوت

تلخاب

گرگاب

پژگرد

ک سوهل

سرگدار

شش وسط

سرخ چاه

زردابیه

شش باالرزه/رزو

مهابیاد

طالع زار

سنگ آباد

عشق آباد

شش پائین

تقی اباد

مهدي آباد
ت آباد رحم

عباس آباد

کوکی باال

ت چاه عنای

مزرعه دزي کالته الو

کالته شیخ

کالته شور
کالته سید

مزرعه وره

شاه اولیامزرعه دله
ت کالته تخ

کوکی پائین

کال سفیدار

مزرعه تنگه

کالته دوژه
کالته اکبر

کالته بقال

مزرعه تشنو

کالته باغو

ت کالته زرخ

کالته سنجد

کالته دلبر

کالته شوراب
مزرعه خلخال مزرعه ساران

مزرعه سیاهو

مزرعه کی کی

مزرعه سندار

کالته هیزمی

کالته عنابو

کالته ماجرا

کالته دوچاه

سنجوان پائین

کالته شیرخان

کوکی محمدولی

مزرعه کالچون

معدن توت بنه

ت کویرسبز شرک

چاه روي گران

محمد آباد قدس
کالته عباسقلی

چاه قاسم باال
چاه قاسم دومی

ت نگین سبز شرک
ت ت ماهر کش شرک

مزرعه تنگ قلی

مزرعه یکه ریگ

/شیربها/شیروا

مزرعه ولگوباال

مزرعه علی اباد

معدن مس گورخان

گروه مشاعی قدر

مزرعه شیخ آباد

معدن قاسم جانی

کالته شیخ آباد

مزرعه عیش آباد

چاه حبیب بهلول

معدن مس چغندرسر

/ کالته نو/سکون
مزرعه قاسم آباد مزرعه جهان آباد

کالته حاج یعقوب

مزرعه حسین آباد

کالته طالب آباد

مزرعه طاهر آباد

گروه مشاعی کوثر

گروه مشاعی شاهدمنبع آب خانخودي

ت زراعی وحدت مزرعه امین آبادشرک

کالته محمد آباد

مزرعه حسین آباد

مزرعه چشمه سفید

/ چجام /چاه جام

گروه مشاعی هجرت
کالته غنوي پائین

گروه مشاعی صدوقی
گروه مشاعی ابوذر

گروه شهید دستغیب

/ کالته نو/ارمیان

مزرعه خاندر پایین

گروه مشاعی انقالب

ت زراعی ثاراله شرک

گروه مشاعی 22بهمن

کالته فرینو پایین

گروه مشاعی اجدادي

گروه مشاع جانبازان

ت تیر گروه مشاعی هف منبع چاه احمد آباد

مزرعه کال گزي پایین

مزرعه سفید کمر باال

مزرعه عبداللّه آباد

مزرعه کالغ شوم باال

گروه مشاعی جهان ارا

گروه مشاعی فتح آباد

مزرعه فتح آباد/فتحو

گروه مشاعی 17شهریور

مزرعه سفید کمر پایین

ت زراعی شهیدنامجو شرک

گروه مشاعی شهیداحمدي

گروه مشاعی 12فروردین

گروه مشاعی شهیدرجائی

مزرعه زماهه/علی آباد

ت المقدسگروه مشاع صاحب الزمان گروه مشاعی بی

گروه مشاعی شهیدشیرودي
گروه مشاعی پیروخطامام

ت زراعی اسالم اباد شرک

ت تعاونی ماه اندام شرک

ت شن و ماسه شاهرود شرک

ت جماران ت و صنع ت کش شرک

ت شن و ماسه نفیس زر شرک

مزرعه قنات بزرگ باغستان

سازمان کشاورزي کرم ابریشمچاه منابع طبیعی شماره 1
گروه مشاعی امام حسن مجتبی

/کالته حاج موسی /حسین اباد

سازمان کشاورزئ داداهللا درخشانی
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استان
شهرستان

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

شاهرود
سمنان

بیارجمند

2003020001
محدوده آماري شهر220000 : 1

خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

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

بیارجمنددهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر ران ونتای رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزای آمار ای
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
شماري 1395 بر اساس سر

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


