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 كد و نام استان، نام و كد شهرستان-3جدول شماره 

 كد و نام استان  وكد شهرستان نام

(، 1021(، شبستر )1017) (، سراب1025(، خداآفرين )1016) (، چاراويماق1014(، جلفا )1012(، تبريز )1010) (، بناب1009)آباد (، بستان1006(، اهر )1005(، اسكو )1001آذرشهر )
 (.1041( و هشترود )1040) (، هريس1038(، ورزقان )1036) (، ميانه1032(، ملكان )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، كليبر )1023شير )عجب

 آذربايجان

 شرقي
10 

شنويه 1104) اروميه شهر ) 1111(، پلدشت ) 1109(، بوكان )1106) (، ا سلماس 1124) (، سردشت  1123(، خوي )1119(، چايپاره )1117(، چالدران )1115(، تكاب )1113(، پيران  ،) 
 (.1140) ( و نقده1138) (، مياندوآب1135(، مهاباد )1133(، ماكو )1131(، شوط )1129دژ )(، شاهين1127)

 آذربايجان

 غربي
11 

 12 اردبيل (.1225( و نير )1222) (، نمين1219شهر )(، مشگين1215) (، گرمي1213(، كوثر )1201(، سرعين )1211) (، خلخال1208آباد )(، پارس1205سوار )(، بيله1202) اردبيل

ستان ) 1302) وبيدگلآران صفهان ) 1304(، ارد شت 1312) (، برخوار1310(، ا سار  1317شهر ) (، خميني1316(، چادگان )1314) وكرون(، تيران1325) (، بويين مياند (، خوان
سميرم 1321(، دهاقان )1340(، خوروبيابانک )1318) شاهين 1320) (،  ضا )   1322شهروميمه ) (،  شهر شهر ) 1326(، فريدن )1324(،  (،  1329) (، فالورجان1327(، فريدون

 (.1345( و نطنز )1342آباد )(، نجف1341(، نائين )1338(، مباركه )1336) (، لنجان1334ايگان )(، گلپ1332) كاشان
 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد )4008(، كرج )4012) (، فرديس4005(، طالقان )4003(، ساوجبالغ )4007اشتهارد )
 14 ايالم (.1418) ( و مهران1419(، ملكشاهي )1415) (، چرداول1414(، سيروان )1412) (، دهلران1410شهر )(، دره1408) (، بدره1407(، ايوان )1405) (، ايالم1403آبدانان )

 15 بوشهر (.1522) ( و گناوه1520) (، كنگان1519) (، عسلويه1518(، ديلم )1516(، دير )1514(، دشتي )1511) (، دشتستان1506(، جم )1504) (، تنگستان1502بوشهر )

(،  1620) (، شميرانات1615) (، ري1612كريم )(، رباط1609(، دماوند )1607(، تهران )1633(، پيشوا )1616) (، پرديس1604(، پاكدشت )1610(، بهارستان )1602اسالمشهر )
 (.1636) ( و ورامين1625(، مالرد )1635) (، قرچک1623(، قدس )1627(، فيروزكوه )1624شهريار )

 16 تهران

 (.1717) ( و لردگان1713(، كيار )1712(، كوهرنگ )1710) (، فارسان1709(، شهركرد )1707) (، سامان1706) (، بن1705) (، بروجن1701) اردل
 و چهارمحال 

 بختياري
17 

شرويه )  سرايان ) 1813(، زيركوه )1805(، درميان )1801(، خوسف ) 1802(، بيرجند )1810ب شه )  1807(،  سربي ( و  1815(، قائنات )1811) (، فردوس1825(، طبس )1808(، 
 (.1818) نهبندان

 18 جنوبي خراسان

آباد  خليل(، 1928(، چناران )1926(، جوين )1923(، جغتاي )1922) حيدريه(، تربت1916جام )(، تربت1909(، تايباد )1906(، بينالود )1905(، بردسكن ) 1901(، بجستان ) 1908باخرز )
(، قوچان  1912(، فيروزه )1949(، فريمان )1947(، سرخس ) 1945(، سبزوار ) 1920(، زاوه )1940(، رشتخوار ) 1937(، درگز )1942(، داورزن )1941(، خوشاب ) 1934) (، خواف1930)
 (.1965( و نيشابور )1962والت )(، مه1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، كالت )1953(، كاشمر )1951)

 19 رضوي خراسان

 20 شمالي خراسان (.2016وسملقان )( و مانه2017(، گرمه )2013(، فاروج )2011) (، شيروان2003) (، رازوجرگالن2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002اسفراين )

ــهر )2110(، باوي )2117ملک )(، باغ2115(، ايذه )2112(، اهواز )2109(، انديمشـــک )2107(، انديكا )  2104(، اميديه )  2121(، آغاجاري )  2102آبادان )  (، بهبهان  2120(، بندرماهشـ
(، كارون  2140(، شوشتر )2138) (، شوش2135(، شادگان )2134(، رامهرمز )2132(، رامشير )2131آزادگان )(، دشت2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2111) (، حميديه2124)
 (.2151( و هويزه )2150(، هنديجان )2148(، هفتگل )2146) (، مسجدسليمان2144(، اللي )2142(، گتوند )2166)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216) نشان( و ماه2214(، طارم )2201(، سلطانيه )2212) (، زنجان2209(، خرمدره )2208) (، خدابنده2204(، ايجرود )2202ابهر )

 23 سمنان (.2308( و ميامي )2313(، مهدي شهر )2311(، گرمسار )2307(، شاهرود )2304(، سمنان )2302) (، دامغان2309آرادان )

(، فنوج  2430(، ســيب ســوران )2429(، ســرباز )2425(، ســراوان )2422(، زهک )2418) (، زاهدان2414) (، زابل2411(، دلگان )2408) (، خاش2406بهار )(، چاه2403ايرانشــهر )
 (.2435( و هيرمند )2448(، هامون )2446(، نيمروز )2440شهر )(، نيک2419(، ميرجاوه )2416(، مهرستان )2433(، كنارك )2438(، قصرقند )2437)

 و  سيستان

 بلوچستان
24 

(، رستم   2522) (، داراب2519(، خنج )2516بيد )خرم(، 2581(، خرامه )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد ) 2509(، بوانات )2507(، اقليد )2504(، استهبان ) 2502) (، ارسنجان 2501آباده )
شت ) (، زرين2524) سپيدان 2526د ستان )   2528) (،  سرو شيراز ) 2531(،  شبند ) 2536(،  سا ) 2538(، فرا (، كوار  2551(، كازرون )2546(، قيروكارزين )2543(، فيروزآباد )2541(، ف
 (.2576ريز )( و ني2571(، مهر )2568) (، ممسني2565رودشت )(، م2561(، المرد )2558(، الرستان )2557(، گراش )2535)

 25 فارس

 26 قزوين (.2619) ( و قزوين2614) (، تاكستان2610زهرا ) (، بوئين2604(، البرز )2606(، آوج )2602آبيک )

 27 قم (.2704) قم

 28 كردستان (.2827) ( و مريوان2823(، كامياران )2822) (، قروه2819) (، سنندج2817(، سقز )2814سروآباد )(، 2812) (، ديواندره2809(، دهگالن )2807(، بيجار )2802بانه )

(، ريگان 2921(، رودبارجنوب )2918(، رفســنجان )2914(، راور )2902(، رابر )2912(، جيرفت )2908(، بم )2905(، بردســير )2903) (، بافت2915(، انار )2901ارزوئيه )
سيرجان 2924(، زرند )2923) شهربابک ) 2927) (،  (،  2942(، كوهبنان )2940) (، كرمان2934گنج )(، قلعه2907(، فهرج )2943(، فارياب )2932(، عنبرآباد )2929(، 

 (.2909( و نرماشير )2946(، منوجان )2944) كهنوج
 29 كرمان

ــالم ــر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجاني )3004) (، پاوه3002) آبادغرباس ــرپل3013(، روانس ــنقر )3014ذهاب ) (، س ــحنه )3016(، س (،  3018(، ص
 (.3029) ( و هرسين3027) (، گيالنغرب3025(، كنگاور )3024(، كرمانشاه )3020) قصرشيرين

 30 كرمانشاه

 (.3113) ( و لنده3116) (، گچساران3114) (، كهگيلويه3108) (، دنا3110(، چرام )3105(، بهمئي )3103(، بويراحمد )3115باشت )
 و  كهگيلويه

 بويراحمد
31 

ــهر ) ندرگز ) 3203قال )(، آق3202آزادشـ يان ) 3208) (، تركمن3205(، ب باد ) (، علي3210(، رام له 3213(، كردكوي )3212آ گاليكش ) 3215) (، كال گان 3222(،   (، گر
 (.3223) ( و مينودشت3221(، مراوه تپه )3219) گنبدكاووس(، 3207(، گميشان )3217)

 32 گلستان

ستارا )  ستانه 3302آ شرفيه (، آ شت ) 3307(، بندرانزلي )3306(، املش )3304) ا شهر )   3313(، ر ضوان سر ) 3319(، رودبار )3315(، ر سياهكل ) 3323(، رود  ،)3325  ،)
 (.3343) ( و ماسال3341(، لنگرود )3338) (، الهيجان3336) فومن(، 3334) (، طوالش3329سرا )(، صومعه3327) شفت

 33 گيالن

سله  3424(، رومشكان ) 3418(، دوره )3417(، دورود )3415) (، دلفان3413آباد )(، خرم3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، اليگودرز )3402ازنا ) سل  ،) (3422  )
 (.3427و كوهدشت )

 34 لرستان

سر ) 3509(، بابل )3503آمل ) شهر ) 3512(، بابل سر ) 3522) (، چالوس3520(، جويبار )3517(، تنكابن )3513(، به ساري ) 3523(، رام سوادكوه 3527(،   ،) (3530  ،)
(،  3538(، محمودآباد )3536(، گلوگاه )3521) (، كالردشــت3534شــهر )(، قائم3532(، فريدونكنار )3516آباد )(، عباس3533) (، ســيمرغ3529شــمالي ) ســوادكوه

 (.3545( و نوشهر )3543(، نور )3539(، نكاء )3528مياندورود )
 35 مازندران

ــتيان )3602) اراك ــاوه )3612(، زرنديه )3610(، دليجان )3609(، خنداب )3607) (، خمين3605) (، تفرش3603(، آش ــازند )3613(، س (،  3604(، فراهان )3617(، ش
 (.3620محالت )( و 3618كميجان )

 36 مركزي

سي )  ستک ) 3702ابومو شاگرد ) 3705(، ب سيان ) 3712(، بندرلنگه )3709(، بندرعباس )3715(، ب سک 3714(، پار (،  3722(، خمير )3720آباد )(، حاجي3717) (، جا
 (.3734( و ميناب )3730) (، قشم3728(، سيريک )3726) رودان

 37 هرمزگان

 38 همدان (.3823) ( و همدان3820(، نهاوند )3816(، مالير )3812) (، كبودرآهنگ3822(، فامنين )3809) (، رزن3806(، تويسركان )3804(، بهار )3801اسدآباد )

 39 يزد (.3920) ( و يزد3918(، ميبد )3917(، مهريز )3910(، خاتم )3908) (، تفت3906(، بهاباد )3907(، بافق )3913(، اشكذر )3905(، اردكان )3902ابركوه )

 41 خارج از كشور نام درج نمايند.را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد، كد داوطلباني كه محل تولد، صدور شناسنامه و يا اقامت آنان خارج از كشور مي


