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شرکت  از داوطلبان متقاضی نام ثبت  نحوهتاریخ و   درباره کشور عمومی هاي کتابخانه نهاد  اطالعیه

  1394  سال کشورعمومی  هاي نهاد کتابخانهاستخدامی   در آزمون
 

  

تکمیل نیروهاي متخصص و  منظور  به، این نهاد 18/12/1393هاي عمومی کشور مصوب  نهاد کتابخانه امناي  تاهیمصوبه  بر اساس

دعوت به  خود، از طریق برگزاري آزمون (امتحان و مسابقه) و انجام گزینش، از میان افراد واجد شرایط در رشته شغلی کتابدار موردنیاز

 صورت بهمنحصراً  نام ثبتکه  رساند میآزمون این و شرکت در  نام ثبتبه اطالع کلیه داوطلبان متقاضی  وسیله بدین .کند میهمکاري 

آغاز و در روز  14/04/94شنبه مورخ یکاز روز  www.sanjesh.org کشور به نشانی: آموزش  اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش

  پذیرد. پایان می 21/04/94شنبه مورخ یک

فراهم  و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و شده  گرفتهمتقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر  لذا کلیه

  نام در آزمون فوق اقدام نمایند. نام، نسبت به ثبت ثبت موردنیازنمودن مدارك و اطالعات 

  شرایط عمومی استخدام:

 ) تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.1

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران.) داشتن 2

  ) التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.3

  ) اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوري اسالمی و اصل والیت مطلقه فقیه.4

  ) گواهی انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي آقایان.5

قانونی، باید قبـل   و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم نیست ذیرشموردپتوضیح: کارت یا برگ معافیت موقت 

  .باشد 31/06/94از 

  باشند. ها آناجرایی و یا بازخرید خدمت  هاي دستگاه) داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی 6

  .مؤثر) نداشتن سابقه محکومیت جزایی 7

  آراء مراجع قضائی و ذیصالح، از خدمات دولتی منع شده باشند. موجب بهافرادي باشند که  ازجمله) داوطلبان نباید 8

  .شود می) داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام 9

 ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.10

 گزینش. تائیدعمومی به  هاي صالحیت) احراز 11

  اختصاصی استخدام:شرایط 

)، علوم کتابداري و اطـالع ها گرایشکتابداري (کلیه  هاي تحصیلی ) داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی و یا مدارك باالتر در رشته1

 تائیـد آموزش عالی مـورد   مؤسساتها و  )، صادره از یکی از دانشگاهها گرایششناسی (کلیه ) و علم اطالعات و دانشها گرایشرسانی (کلیه 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسالمی.

 36حداکثر سن براي دارنـدگان مـدرك تحصـیلی کارشناسـی      ) وآن از و قبل 31/06/74سال تمام (متولدین  20) داشتن حداقل سن 2 

(متولـدین  سـال   40و دکتـري   )آن از و بعـد  31/06/56متولـدین  سـال (  38ناسـی ارشـد   )، کارشآن از و بعـد  31/06/58سال (متولدین 

 .)آن ازد و بع 31/06/54

  هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:ارائه تائیدیه شرط بهتبصره: موارد ذیل  

% به باال و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یـک سـال   25، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان و آزادگانالف) جانبازان 

 حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف هستند. باسابقهو باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان 

  سال. 5و برادر) تا میزان شامل پدر، مادر، خواهر (ب) خانواده معظم شهدا 

  ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

  د) مدت خدمت سربازي

ان به میز، انـد  داشـته بـه خـدمت اشـتغال     22/11/1357اجرایی از تـاریخ   هاي دستگاهدر  وقت تمامو  غیررسمی صورت بهطلبانی که ه) داو

  .آنها یررسمیغخدمت ت مد
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در مدرك تحصیلی یا گواهی موقت پایان تحصیالت براي داوطلبان با مدرك کارشناسـی و حـداقل معـدل     12) دارا بودن حداقل معدل 3

  براي داوطلبان با مدرك تحصیلی دکتري. 16براي داوطلبان با مدرك کارشناسی ارشد و حداقل معدل  14

آموزشی خارج از کشور، بر اساس ضوابط ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري /  مؤسساتو  ها دانشگاه التحصیالن فارغتبصره: مدارك 

  ) معتبر خواهد بود.نام ثبتبهداشت درمان و آموزش پزشکی (در زمان 

کشور پـس از   هاي عمومی نهاد کتابخانه موردنظری و کتابخانه نام ثبت) ارائه تعهد محضري مبنی بر اشتغال در تمامی مناطق شهرستان 4

  پذیرش قطعی به مدت حداقل ده سال از زمان استخدام.

) بومی بودن در سطح استان محل تقاضا براي داوطلبان مرد و بومی بودن در سطح شهرستان محـل تقاضـا بـراي داوطلبـان زن الزامـی      5

  است.

  زیر باشد: هاي ویژگیکه حداقل داراي یکی از  شود میتبصره: به داوطلبی بومی گفته 

  .باشد یکی استخدام براي موردتقاضا محل استان یا شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل استان یا شهرستان -الف

 اسـتان محـل   یـا  شهرسـتان  که بازنشسته) یا و شاغل از مسلح (اعم نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -ب

 .باشد یکی آنان استخدام براي موردتقاضا محل استان یا شهرستان با داوطلب همسر یا والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت

 شهرستان متناوب در یا متوالی صورت به را دانشگاه) یا و دبیرستان راهنمایی، تحصیلی (ابتدایی، سنوات از سال چهار حداقل داوطلب -ج

  .باشد کرده طی استخدام براي موردتقاضا محل استان یا و

 بـراي  موردتقاضـا  محل استان یا و شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4چهار ( حداقل وي، همسر یا و مادر پدر، یا داوطلب -د

 است). احتساب قابل مذکور موارد از یکی توسط صرفاً شده تعیین مدت به بیمه حق (پرداخت باشند. داشته را استخدام

 .نمایند مقرر ارائه زمان در موردنیاز مدارك همراه به را الزم مدارك بایستی بند این موضوع داوطلبان توجه:

 ذکرشـده دارا بودن دیگر شرایط  در صورت) کتابداران انجمنی، روستایی و یا سایر کارکنان قراردادي نهاد که شرایط اولیه را دارا باشند، 6

آغاز بـه همکـاري    ها کتابخانهبا نهاد  01/01/94در آزمون نهاد شرکت نمایند و براي داوطلبانی که قبل از تاریخ  توانند میدر این اطالعیه، 

سـابقه خـدمت دو درصـد و     هرسـال  ازايحدنصاب نمره آزمون را کسب نماینـد، بـه    که درصورتیکرده باشند و در آزمون شرکت نمایند، 

  رات آزمون این داوطلبان افزوده خواهد شد.حداکثر بیست درصد نمره کل اکتسابی به نم

  انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي به شرح ذیل است: : تعریف کتابداران1تبصره 

 بر اسـاس استان محل خدمت خود قرارداد  هاي کتابخانهکه با اداره کل امور  شود می: کتابداران انجمنی به کتابدارانی گفته کتابدار انجمنی

  .شود میاز محل انجمن استان پرداخت  ها آنو حقوق  دکاردارنقانون 

 هـاي  کتابخانـه در  هـا  آنتقسـیمات کشـوري محـل خـدمت      بر اساسکه  شود می: کتابداران روستایی به کتابدارانی گفته کتابدار روستایی

  .کنند مید ساعتی با نهاد همکاري روستایی، در قالب قراردا هاي کتابخانهجذب نیروي انسانی براي  نامه شیوه بر اساسروستایی است و 

موقـت بـراي مـدت معـین و کـار مشـخص        طـور  بـه قرارداد،  موجب بهکه  شود می: کارکنان قراردادي به کارکنانی گفته کارکنان قراردادي

  .اند شده گرفتهخرید خدمت در نهاد به کار  صورت به

  نخواهد بود. محاسبه قابل یک سال: سنوات کمتر از 2تبصره 

، هـا  شهرسـتان که اعالم ظرفیت پذیرش ندارد، کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي شاغل در این  هایی شهرستان: در 3تبصره 

بـومی بـودن، شـرکت کننـد. محـل خـدمت ایـن دسـته از          ي گزینـه ي همـان اسـتان، بـدون توجـه بـه      هـا  شهرسـتان در سایر  توانند می

در شرط بومی بودن براي کتابداران انجمنی، روسـتایی و کارکنـان قـراردادي زن     لذا خواهد بود. نام تثب، شهرستان محل کنندگان شرکت

 .استعدم نیاز شهرستان محل خدمت کنونی، بومی بودن در سطح استان محل تقاضا  صورت

  ) کسب موفقیت در آزمون کتبی و مراحل گزینش.7

 بـاالتر  کارشناسی و تخصصی، مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات يفناور عمومی و پایه هاي مهارت احراز منظور به) 8

 گزینش، تائیداعالم  از پس ماه یک حداکثر اند موظف نهایی شدگان پذیرفتهکشوري،  خدمات مدیریت ) قانون42( ماده دو تبصره موضوع

 ریـزي  برنامـه  و مدیریت سازمان شده صالحیت تائید مؤسسات و مراکز از صادره (ICDL) گانه هفت هاي مهارت کسب به مربوط مدارك

  نمایند. ارائه را کشور

و محاسبه سـن داوطلبـان    وظیفه نظام: مالك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت 1تذکر مهم 

  .است 31/06/94
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 انـد  موظـف  باشـند  مـی ن شده صالحیت تعیین مراکز از آنان نامه گواهی یا و باشند می مذکور هاي نامه گواهی فاقد که : کسانی2تذکر مهم 

 مرکـز  سـایت  »شـده  صـالحیت  تعیین مؤسسات «عنوان با »آموزشی مؤسسات سنجی اعتبار «بخش در که شده تعیین مراکز از دریکی

 ارائه را مذکور نامه گواهی سطح، تعیین آزمون در شرکت از پس ،است مشاهده قابل www.smtc.ac.irآدرس  با دولتی مدیریت آموزش

  .نمایند

  :نام ثبت مراحل

  www.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: مراجعه به سایت  -1

  .الکترونیکی در سایت مذکور يتکمیل فرم تقاضانامه -2

  یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاري نماید. بایست میارسال عکس: داوطلب  -3

  رخ تمامعکس ( باشد شده گرفتهکه در سال جاري  3×4عکس(. 

  عکس اسکن شده باید با فرمتJPG .باشد 

  پیکسل باشد. 200×300پیکسل و حداقل  300×400اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 

  لکه باشد. هرگونهتصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و 

  بیشتر باشد. کیلوبایت 70عکس نباید از  شده ذخیره فایلحجم 

 باشد. شده حذفعکس اسکن شده باید  زائد هاي حاشیه 

 و یا در صورت رنگی بودن داراي زمینه سفید باشد. وسفید سیاه ها عکس االمکان حتی 

اصل  از است الزم داوطلبان و نیست قبول قابل و...) شناسنامه ملی، شناسایی (کارت هاي کارت روي از عکس اسکن :1تبصره 

 .نمایند اسکن به اقدام فوق توضیحات با مطابق و عکس

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و باحجاب باید خواهران عکس: 2 تبصره

  .گردد می سلب وي از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت ،غیر معتبر عکس ارسال صورت در: 3تبصره 

 
 ها آنهاي عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی  کارت وسیله بهداوطلبان الزم است  ی:اینترنت صورت بهنام  پرداخت هزینه ثبت

 و چهارصد(000/450و پرداخت مبلغ  www.sanjesh.orgنشانی  کشور به، با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش استفعال 

  نام اقدام نمایند. ، نسبت به ثبتعمومی کشور هاي نهاد کتابخانه آزموننام شرکت در  وجه ثبت عنوان به) ریال هزار پنجاه

  :شرکت در آزمونزمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت 

براي مشاهده و پرینت بر روي سایت سازمان سنجش آمـوزش کشـور بـه نشـانی      03/06/94مورخ  شنبه سهکارت شرکت در آزمون از روز 

www.sanjesh.org  .برگزار خواهـد   گردد میاعالم  متعاقباًکه  هایی مکان در 06/06/94تاریخ  روز جمعهآزمون در قرار خواهد گرفت

  .شد

 ساعت شروع برگزاري آزمون و محل برگزاري آزمون در هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

 

  احصاء مجموع نمرات و رتبه داوطلبان:

  :است ذیل به شرح ،گزینش به معرفی جهت استخدام داوطلبان انتخاب اولیه شرط

 به دست نمرات هریک از مواد امتحانی آزمون احصاء شده و مجموع تفکیک به داوطلبان نمرات آزمون، برگزاري از پس -

 .آید می

در  حدنصاب%) نمره کل آزمون بوده و در صورت عدم احراز 50درصد ( پنجاهآزمون یعنی  حدنصاباولویت، کسب  -

المی صورت اع هاي رتبه بر اساسشهرستان انتخابی و عدم تکمیل ظرفیت در آن شهرستان، جذب از طریق مسابقه 

 .پذیرد می
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  :گزینش

  آزمون پس از طی گزینش، به همکاري دعوت خواهند شد. شدگان پذیرفته 

  

  قانونی: هاي سهمیهامتیازات و 

همسران  و فرزندان و شهدا همسران و فرزندان آزادگان فاقد شغل و جانبازان، شامل ایثارگران به استخدامی %) سهمیه25( درصد 25 - 1

 اسارت و خواهر و برادر شهید که یک سال باالي و سال یک داراي آزادگان همسران و فرزندان و باالتر و درصد وپنج بیست جانبازان

بر آگهی،  در مندرج شرایط بودن دارا شرط بهشرکت در آزمون و  در صورتشوند،  معرفی نهاد به امور ایثارگران و شهید بنیاد توسط

  .یابد میقانون مربوطه اختصاص  اساس

و همسـر و فرزنـدان آنـان و     هـا  جبهـه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در    باسابقه%) سهمیه استخدامی به رزمندگان 5پنج درصد ( -2

دارا  شـرط  بـه شـرکت در آزمـون و    در صـورت اسارت،  یک سال%) و فرزندان آزادگان کمتر از 25درصد ( وپنج بیستفرزندان جانبازان زیر 

  یابد میقانون مربوطه اختصاص  بر اساسی، بودن شرایط مندرج در آگه

 

 منابع آزمون:

ها و منابع سرفصل بر اساسسنجش توانمندي و سطح دانش عمومی متقاضیان رشته شغلی کتابداري،  منظور بهآزمون  سؤاالت

  :شود میذیل تعیین 

 و منابع آزمون نهاد ها سرفصل –) 1جدول شماره (

  منابع  سرفصل

  خدمات عمومی

ایاغ، ناشر:  ثریا قزل اي براي کودکان و نوجوانان)،ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه -1

  .)1383( هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

دارلین واینگایند، ترجمه مرضیه هدایت و مریم جابر.  نوشته ،)1391( خدمت عالی به مشتري: راهنماي عملی براي کتابداران - 2

  انتشارات سمت.

ناتالی ریف زیارنیک، ترجمه دکتر مهرداد نیکنام، ناشر:  تألیفهاي نهادي، هاي عمومی و مدارس: توسعه همبستگیکتابخانه -3

  .)1390( ،هاي عمومی کشورکتابخانه نهاد

  مهري پریرخ. نشر کتابدار. تألیف، هابرنامه ها وآموزش سواد اطالعاتی؛ مفاهیم، روش -4

  خدمات مرجع

هاي محمدحسین دیانی، مشهد: انتشارات کتابخانه تألیفرسانی، ها و مراکز اطالعاصول و خدمات مرجع در کتابخانه - 1 

  .1387اي، رایانه

. تهران: انتشارات دبیزش، ور پناهدامحمدرضا  تألیفجستجوي اطالعات علمی ـ پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی.  -2

1382.  

  .1392 ،انجمن علمی کتابداري شاخه قم. نشر کتابدار تألیفرسانان. اي کتابداران و اطالعاخالق حرفه -1  اياخالق حرفه

  مدیریت کتابخانه
هاي عمومی موهیندر سینق. ترجمه دکتر غالمرضا فدائی. تهران: نهاد کتابخانه نوشتهرسانی. مدیریت کتابخانه و نظام اطالع -1

  .1388کشور، چاپ دوم، 

  .1391اهللا فتاحی. تهران: نشر کتابدار، سید مهدي طاهري و رحمت تألیفها. نویسی؛ اصول و روشفهرست -1  دهی سازمان
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اطالعات، ارتباطات 

  و فناوري اطالعات

  .1390 ،ربابه فرهادي. تهران: نشر کتابدار تألیففناوري اطالعات و ارتباطات؛ اصول و کاربرد.  -1

کنت سی. الودن و جین پی. الودن. ترجمه حمید محسنی. ویراست سوم. نشر  تألیففناوري اطالعات، مفاهیم و کاربردها.  -2

  .1392کتابدار، 

  .1386اسداهللا آزاد. تهران: نشر کتابدار،  تألیفجغرافیاي سیاسی.  اطالعات و ارتباطات؛ مفاهیم، کاربردها و -3

  

  تذکرات:

 لذا شد، خواهد بررسی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس ،ها کتابخانهنهاد  توسط متقاضیان استخدام مدارك اینکه به توجه با- 1

 گونه هیچ ،باشد نامی  ثبت تقاضانامه مندرج در اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر داوطلبان مدارك که درصورتی

نهایی)  پذیرش صورت در و حتی گزینش اولیه، نتایج اعالم آزمون (شامل از مرحله هر در و کرد نخواهد ایجاد متقاضی براي حقی

چنانچه مشخص شود داوطلب مدارکی خالف واقع ارائه نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از ادامه روند مراحل 

نداشته  اعتراضی گونه هیچ داوطلبان حق گونه این .گردد میجذب محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مذکور لغو و بالاثر 

 عمومی کشور محروم خواهند شد. هاي کتابخانهاستخدامی نهاد  هاي آزمونز شرکت در تا پنج سال ا و

 بابه ذکر است که  الزم .باشند می معاف مزبور مبلغ کل پرداخت از شاهد فرزندان و پردازند می را نام ثبت مبلغ درصد 50 ایثارگران- 2

 از پس و را واریز مذکور مبلغ بایست می شرایط (ایثارگران) واجدین اینترنتی، نام ثبت علت به مذکور مبلغ پرداخت الزام به توجه

  .بود خواهد استرداد قابل ایشان به واریزي مبلغ ایثارگران، امور و شهید بنیاد تائید و هماهنگی

اقدام  نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گردد مین تمدید نام ثبتبراي  شده تعیین زمان مدت است توضیح به الزم -3

  .نمایند خودداري پایانی روزهاي به آن نمودن موکول از و نموده

حق استخدامی براي متقاضی ایجاد  گونه هیچ آزمون در الزم نمره حدنصاب هاي عمومی کشور و کسب شرکت در آزمون نهاد کتابخانه- 4

  .کند می و متقاضی با علم به این موضوع در آزمون نهاد شرکت کند مین

 در مشاغل مذکور احراز شرایط در شده اعالم تحصیلی مقاطع از تر پایین و باالتر تحصیلی مدارك دارندگان و دانشجویان مدارك به- 5

 و کشور آموزش عالی مؤسسات و ها دانشگاه از صادره معادل تحصیلی مدارك دارندگان استثناي بهمعادل ( مدارك همچنین و آگهی

 سنجش سازمان آزمون جامع در که وقت جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت یا و کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان

 داده اثر ترتیب دارند) علمی باارزش باالتر مقاطع در تحصیل ادامه امکان بر مبنی گواهی و اند شده قبول و نموده شرکت کشور آموزش

 .شد نخواهد

 بایست مینتیجه  اعالم از پس ماه دو حداکثر آزمون در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه التحصیالن فارغ تحصیلی مدارك- 6

 .برسد مذکور دانشگاه مرکزي سازمان تائید به

 دریافت نمایند. www.sanjesh.orgکارنامه آزمون را از سایت سازمان سنجش به آدرس  توانند میداوطلبان - 7

  .به اطالع داوطلبان خواهد رسید www.Iranpl.irنهایی از طریق درگاه نهاد به آدرس  شدگان پذیرفتهاسامی - 8
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  و شهرستانپذیرش به تفکیک استان  ظرفیت :2شماره جدول 

  
  

  شهرستان هر ظرفیت پذیرش در  نام استان

 آذربایجان شرقی
، نفـر)  3( ، هـریس نفـر)  1ورزقـان ( ، نفر) 2( ، میانهنفر) 2ملکان ( ،)نفر 2مراغه ()، نفر 2)، شبستر (نفر 1آباد ( )، بستاننفر 1آذرشهر (

 .نفر) 2هوراند (

 .نفر) 1مهاباد ( نفر)، 1شوط (، نفر) 1سردشت ( نفر)، 1چالدران (، )نفر 1پلدشت (، نفر) 7( ارومیه  آذربایجان غربی

 .نفر) 1نیر ( نفر)، 1شهر ( ، مشگیننفر) 1( ، خلخالنفر) 1سوار ( بیله  اردبیل

  اصفهان

، خور و نفر) 2خوانسار (، نفر) 3شهر ( ، خمینینفر) 1( و کرون  ، تیراننفر) 1میاندشت (و ، بوئین نفر) 3( ، برخوارنفر) 1اردستان (

، نفر) 8گلپایگان (، نفر) 1( ، کاشاننفر) 3( ، فالورجاننفر) 1شهرضا (،  نفر) 2میمه (شهر و  شاهین نفر)، 1دهاقان (، نفر) 1بیابانک (

 .نفر) 4آباد ( ، نجفنفر) 1نائین (، نفر) 5مبارکه (،  نفر) 3لنجان (

 .نفر) 1نظرآباد (، نفر) 1کرج (، نفر) 1فردیس (، نفر) 2ساوجبالغ (، نفر) 3اشتهارد (  البرز

  .نفر) 1( ، مهراننفر) 1ملکشاهی (، نفر) 1سیروان (، نفر) 1بدره (، نفر) 1آبدانان (  ایالم

 .نفر) 1( ، گناوهنفر) 4کنگان (، نفر) 1عسلویه (، نفر) 2دیر (، نفر) 1جم (، نفر) 2( ، تنگستاننفر) 1بوشهر ( بوشهر

 .نفر) 2کیار (، نفر) 1کوهرنگ (، نفر) 3( ، فارساننفر) 1شهرکرد (، نفر) 1سامان (، نفر) 4( ، بروجننفر) 1( اردلبختیاري چهارمحال و 

 .نفر) 1( ، نهبنداننفر) 1قائنات (، نفر) 2سربیشه (، نفر) 1سرایان (، نفر) 2زیرکوه (، نفر) 1بشرویه ( خراسان جنوبی

 خراسان رضوي
، نفـر)  1کـالت ( ، نفـر)  1زاوه (، نفـر)  2درگز (، نفر) 1داورزن (، نفر) 1(چناران نفر)،  1جوین (، نفر) 1جغتاي (، نفر) 2جام ( ، تربتنفر) 1تایباد (

 ،نفر) 4گناباد (

 .نفر) 2گرمه (، نفر) 1رازوجرگالن (، نفر) 1اسفراین ( شمالی  خراسان

  خوزستان

 5بهبهان ( ،نفر) 1بندرماهشهر (، نفر) 2باوي (، نفر) 2ملک ( ، باغنفر) 10اهواز (، نفر) 1اندیمشک (، نفر) 1اندیکا (، نفر) 1آغاجاري (

، نفـر)  2شـادگان ( ، نفر) 1رامهرمز (، نفر) 1رامشیر (، نفر) 2آزادگان ( ، دشتنفر) 3دزفول (، نفر) 4خرمشهر (، نفر) 3حمیدیه (، نفر)

 .نفر) 2هویزه (، نفر) 3هندیجان (، نفر) 1گل ( ، هفتنفر) 4( ، مسجدسلیماننفر) 2اللی (، نفر) 1کارون (، نفر) 1( شوش

 .نفر) 3سلطانیه (، نفر) 2( ، زنجاننفر) 1ایجرود (  زنجان

 .نفر) 1میامی (، نفر) 1شهر (، مهدي نفر) 3سمنان (، )نفر 2( سرخه ،نفر) 1( ، دامغاننفر) 1آرادان (  سمنان

و بلوچستان  سیستان
 2مهرسـتان ( ، نفر) 1قصرقند (، نفر) 1فنوج (، نفر) 2سوران (و   ، سیب)نفر 1سراوان (، نفر) 1زهک (، نفر) 3( ، خاشنفر) 3ایرانشهر (

 .نفر) 1هامون (، نفر) 1شهر ( ، نیکنفر) 1میرجاوه (، )نفر

  فارس
  ،نفـر)  4گـراش ( ، نفـر)  1کوار (، نفر) 2فیروزآباد (، نفر) 1دشت ( ، زریننفر) 1( ، دارابنفر) 1خنج (، نفر) 2بوانات (، نفر) 1استهبان (

 .نفر) 1مهر (، نفر) 3المرد (، نفر) 2الرستان (

 .نفر) 2( ، قزویننفر) 5البرز (، نفر) 2آوج (  قزوین

 .نفر) 10قم (  قم 

 نفر) 1سروآباد (، نفر) 1( ، دیواندرهنفر) 2بانه (  کردستان

  کرمان
فاریاب ، نفر) 6( ، سیرجاننفر) 1زرند (، نفر) 2ریگان (، نفر) 1رودبارجنوب (، نفر) 1رفسنجان (، نفر) 2راور (، نفر) 1رابر (، نفر) 4بم (، نفر) 3( ، بافتنفر) 1ارزوئیه (

 .نفر) 1منوجان (، نفر) 1فهرج (، نفر) 1(

 .نفر) 2( ، هرسیننفر) 1کنگاور (، نفر) 1( ، قصرشیریننفر) 1صحنه (، نفر) 2داالهو (، نفر) 1باباجانی ( ، ثالثنفر) 3( آبادغرب اسالم  کرمانشاه

 .نفر) 1( ، گچساراننفر) 1بهمئی (، نفر) 2باشت (و بویراحمد   کهگیلویه

 .نفر) 1( ، گنبدکاووسنفر) 1گالیکش (، نفر) 2رامیان (، نفر) 1آزادشهر (  گلستان

 .نفر) 1ماسال (، نفر) 1سیاهکل (، نفر) 1رودبار (  گیالن

 .نفر) 2( ، سلسلهنفر) 1رومشکان (، نفر) 1چگنی (، نفر) 1الیگودرز (، نفر) 2ازنا (  لرستان

 .نفر) 1گلوگاه (، نفر) 1کالردشت (، نفر) 1سیمرغ (، نفر) 1بابل (، نفر) 1آمل (  مازندران

 .نفر) 1کمیجان (، نفر) 1فراهان (، نفر) 5شازند (، نفر) 2ساوه (، نفر) 1زرندیه (، نفر) 3دلیجان (، نفر) 2خنداب (، نفر) 1( اراك  مرکزي

 .نفر) 3میناب ()، نفر 2( ، قشمنفر) 3( ، روداننفر) 1خمیر (، نفر) 2آباد ( ، حاجینفر) 1بندرلنگه (، نفر) 2بشاگرد (، نفر) 1ابوموسی (  هرمزگان

 .نفر) 2( ، همداننفر) 1کبودرآهنگ (، نفر) 1فامنین (، نفر) 2تویسرکان (، نفر) 1بهار (  همدان

 .نفر) 1یزد (، نفر) 1مهریز (، نفر) 1تفت (، نفر) 1بهاباد (، نفر) 1( اردکان یزد
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 : نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت3جدول شماره 

  کد  نام استان

  استان

  نام و کد شهرستان

 10  آذربایجان شرقی

)، 1016( )، چاراویمـاق 1014جلفـا ( )، 1012تبریـز ( )، 1010( )، بناب1009آباد ( )، بستان1006اهر ()، 1005اسکو ()، 1001آذرشهر (

)، 1032ملکان ()، 1029مرند ()، 1028مراغه ()، 1026کلیبر ()، 1023شیر ( )، عجب1021شبستر ()، 1017سراب ()، 1025خداآفرین (

 ).1041هشترود ()، 1007هوراند ()، 1040( )، هریس1038ورزقان ()، 1036( میانه

 11  غربی  آذربایجان

چایپـاره  )، 1117چالـدران ( )، 1115تکـاب ( )، 1113پیرانشـهر ( )، 1111پلدشـت ( )، 1109بوکـان ( )، 1106( )، اشـنویه 1104( ارومیه

)، 1135مهابـاد ( )، 1133مـاکو ( )، 1131شـوط ( )، 1129دژ ( )، شـاهین 1127سـلماس ( )، 1124سردشت ()، 1123خوي ()، 1119(

 ).1140نقده ()، 1138میاندوآب (

 12  اردبیل
شـهر   )، مشـگین 1215( )، گرمـی 1213کوثر ()، 1201سرعین ()، 1211( )، خلخال1208آباد ( )، پارس1205سوار ( )، بیله1202( اردبیل

 ).1225نیر ()، 1222( )، نمین1219(

 13  اصفهان

چادگـان  )، 1314( و کـرون   )، تیـران 1325میاندشت ()، بوئین 1312( )، برخوار1310اصفهان ()، 1304اردستان ()، 1302( وبیدگل آران

میمـه  شـهر و   )، شـاهین 1320(  )، سـمیرم 1321دهاقـان ( )، 1340بیابانـک ( )، خور و 1318خوانسار ()، 1317شهر ( )، خمینی1316(

،  )1336(لنجان )، 1334گلپایگان ()، 1332( )، کاشان1329( )، فالورجان1327فریدونشهر ()، 1326فریدن ()، 1324شهرضا (،  )1322(

 ).1345نطنز ()، 1342آباد ( )، نجف1341نائین ()، 1338مبارکه (

  ).4010نظرآباد ()، 4008کرج ()، 4012فردیس ()، 4005طالقان ()، 4003ساوجبالغ ()، 4007اشتهارد (  40 البرز

 14  ایالم
)، 1415چـرداول ( )، 1414سـیروان ( )، 1412( )، دهلران1410شهر (  )، دره1408بدره ()، 1407ایوان ()، 1405( )، ایالم1403آبدانان (

 ).1418( )، مهران 1419ملکشاهی (

 15  بوشهر
)، 1519عسـلویه ( )، 1518دیلـم ( )، 1516دیـر ( )، 1514دشتی ()، 1511( )، دشتستان1506جم ()، 1504( )، تنگستان1502بوشهر (

 ).1522( )، گناوه1520کنگان (

 16  تهران

کریم  )، رباط1609دماوند ()، 1607تهران ()، 1633پیشوا ()، 1616پردیس ()، 1604پاکدشت ()، 1610بهارستان ()، 1602اسالمشهر (

ورامین )، 1625مالرد ()، 1635قرچک ()، 1623قدس ()، 1627( )، فیروزکوه1624شهریار ()، 1620شمیرانات ()، 1615( )، ري1612(

)1636.( 

 17بختیاري چهارمحال و 
)، 1713کیـار ( )، 1712کوهرنـگ ( )، 1710( )، فارسـان 1709شـهرکرد ( )، 1707سـامان ( )، 1706بن ()، 1705( )، بروجن1701( لارد

 ).1717( لردگان

 18 جنوبی خراسان
ــرویه ( ــد ()، 1810بش ــف ()، 1802بیرجن ــان ()، 1801خوس ــوه ()، 1805درمی ــرایان ()، 1813زیرک ــه ()، 1807س )، 1808سربیش

 ).1818( )، نهبندان1815قائنات ()، 1811( )، فردوس1825( طبس

 19 رضوي خراسان

جغتاي )، 1922( حیدریه )، تربت1916جام ( )، تربت1909تایباد ()، 1906بینالود ()، 1905بردسکن ()، 1901بجستان ()، 1908باخرز (

)، 1937درگـز ( )، 1942داورزن ()، 1941خوشـاب ( )، 1934( )، خـواف 1930آبـاد (  )، خلیـل 1928چناران ()، 1926جوین ()، 1923(

)، 1953کاشمر ()، 1951قوچان ()، 1912فیروزه ()، 1949فریمان ()، 1947سرخس ()، 1945سبزوار ()، 1920زاوه ()، 1940رشتخوار (

 ).1965نیشابور ()، 1962والت ( )، مه1960مشهد ()، 1957گناباد ()، 1955کالت (

 20 شمالی خراسان
ــفراین ( ــورد ()، 2002اس ــاجرم ()، 2005بجن ــرگالن ()، 2008ج ــیروان2003رازوج ــاروج ()، 2011( )، ش ــه ()، 2013ف )، 2017گرم

 ).2016وسملقان ( مانه

 21  خوزستان

)، 2117ملک ( )، باغ2115ایذه ()، 2112اهواز ()، 2109اندیمشک ()، 2107اندیکا ()، 2104امیدیه ()، 2121آغاجاري ()، 2102آبادان (

)، 2131آزادگـان (  )، دشـت 2129دزفول ()، 2125خرمشهر ()، 2111حمیدیه ()، 2124بهبهان ()، 2120بندرماهشهر ()، 2110باوي (

)، 2144اللی ()، 2142گتوند ()، 2166کارون ()، 2140شوشتر ()، 2138( )، شوش2135شادگان ()، 2134رامهرمز ()، 2132رامشیر (

 ).2151هویزه ()، 2150هندیجان ()، 2148گل ( )، هفت2146( نمسجدسلیما

 ).2216( نشان )، ماه2214طارم ()، 2201سلطانیه ()، 2212( )، زنجان2209خرمدره ()، 2208( )، خدابنده2204ایجرود ()، 2202ابهر ( 22  زنجان

 23  سمنان
میـامی  )، 2313شـهر (  )، مهـدي 2311گرمسـار ( )، 2307شاهرود ()، 2304سمنان ()، 2303سرخه ()، 2302( )، دامغان2309آرادان (

)2308.( 

 24و بلوچستان  سیستان

سرباز )، 2425سراوان ()، 2422زهک ()، 2418( )، زاهدان2414( )، زابل2411دلگان ()، 2408( )، خاش2406چابهار ()، 2403ایرانشهر (

روز  )، نـیم 2419میرجـاوه ( )، 2416مهرسـتان ( )، 2433کنـارك ( ، )2438قصـرقند ( )، 2437فنـوج ( )، 2430سوران ( )، سیب2429(

 ).2435هیرمند ()، 2448هامون ()، 2440شهر ( )، نیک2446(

 25  فارس

بیـد   )، خـرم 2581خرامـه ( )، 2515جهـرم ( )، 2510پاسـارگاد ( )، 2509بوانات ()، 2507اقلید ()، 2504استهبان ()، 2502( )، ارسنجان2501آباده (

)، 2538فراشبند ()، 2536شیراز ()، 2531سروستان ()، 2528( )، سپیدان2526دشت ( )، زرین2524رستم ()، 2522( )، داراب2519خنج ()، 2516(

مرودشـت  )، 2561المـرد ( )، 2558الرستان (  )،2557گراش ()، 2535کوار ()، 2551کازرون ()، 2546قیروکارزین ()، 2543فیروزآباد ()، 2541فسا (

 ).2576ریز ( )، نی2571مهر ()، 2568نی (ممس)، 2565(

 ).2619( )، قزوین2614تاکستان ()، 2610زهرا (  )، بوئین2604البرز ()، 2606آوج ()، 2602آبیک ( 26  قزوین

 ).2704قم ( 27  قم 



٨ 
 

 : نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت3ادامه جدول شماره 

 28  کردستان
)، 2822( )، قـروه 2819( )، سـنندج 2817سـقز ( )، 2814سـروآباد ( )، 2812( دیوانـدره  )،2809دهگالن ()، 2807بیجار ()، 2802بانه (

 ).2827( )، مریوان2823کامیاران (

 29  کرمان

رفسـنجان  )، 2914راور ()، 2902رابـر ( )، 2912جیرفـت ( )، 2908بم ()، 2905بردسیر ()، 2903( )، بافت2915انار ()، 2901ارزوئیه (

)، 2943فاریاب ()، 2932عنبرآباد ()، 2929شهربابک ()، 2927( )، سیرجان2924زرند ()، 2923ریگان ()، 2921رودبارجنوب ()، 2918(

 ).2909نرماشیر ()، 2946منوجان ()، 2944( )، کهنوج2942بنان ( )، کوه2940کرمان ()، 2934گنج ( )، قلعه2907فهرج (

 30  کرمانشاه
)، 3014ذهـاب (  )، سرپل3013روانسر ()، 3011داالهو ()، 3009جوانرود ()، 3007باباجانی ( )، ثالث3004( )، پاوه3002( آبادغرب اسالم

 ).3029( )، هرسین3027غرب ( )، گیالن3025کنگاور ()، 3024کرمانشاه ()، 3020( )، قصرشیرین3018صحنه ()، 3016سنقر (

 ).3113لنده ()، 3116( )، گچساران3114کهگیلویه ()، 3108دنا ()، 3110چرام ()، 3105بهمئی ()، 3103بویراحمد ()، 3115باشت ( 31و بویراحمد   کهگیلویه

 32  گلستان
)، 3215( )، کالله3213( )، کردکوي3212آباد ( )، علی3210رامیان ()، 3208ترکمن ()، 3205بندرگز ()، 3203قال ( )، آق3202آزادشهر (

 ).3223( )، مینودشت3221تپه ( )، مراوه3219( )، گنبدکاووس3207گمیشان ()، 3217( )، گرگان3222گالیکش (

 33  گیالن

رودسر )، 3319رودبار ()، 3315رضوانشهر ()، 3313رشت ()، 3307بندرانزلی ()، 3306املش ()، 3304( اشرفیه )، آستانه3302آستارا (

)، 3341لنگـرود ( )، 3338( )، الهیجـان 3336فومن ()، 3334( )، طوالش3329سرا ( صومعه)، 3327( )، شفت3325سیاهکل ()، 3323(

 ).3343ماسال (

 34  لرستان
)، 3417دورود ()، 3415( )، دلفان3413آباد ( خرم)، 3418چگنی ()، 3408پلدختر ()، 3407بروجرد ()، 3405الیگودرز ()، 3402ازنا (

 ).3427کوهدشت ()، 3422( )، سلسله3424رومشکان ()، 3418دوره (

 35  مازندران

)، 3523رامسـر ( )، 3522( )، چـالوس 3520جویبـار ( )، 3517تنکـابن ( )، 3513بهشـهر ( )، 3512بابلسر ()، 3509بابل ()، 3503آمل (

شـهر    قـائم )، 3532کنـار (  )، فریـدون 3516آبـاد (  )، عبـاس 3533سیمرغ ()، 3529شمالی ()، سوادکوه 3530( )، سوادکوه3527( ساري

 ).3545نوشهر ()، 3543نور ()، 3539نکا ()، 3528میاندورود ()، 3538محمودآباد ()، 3536گلوگاه ()، 3521کالردشت ()، 3534(

 36  مرکزي
شازند )، 3613ساوه ()، 3612زرندیه ()، 3610دلیجان ()، 3609خنداب ()، 3607( )، خمین3605( )، تفرش3602( )، اراك3603آشتیان (

 ).3620محالت ()، 3618کمیجان ()، 3604فراهان ()، 3617(

 37  هرمزگان
)، 3717( )، جاسـک 3714پارسـیان ( )، 3712بندرلنگـه ( )، 3709بنـدرعباس ( )، 3715بشـاگرد ( )، 3705بسـتک ( )، 3702ابوموسی (

 ).3734میناب ()، 3730( )، قشم3728سیریک ()، 3726( )، رودان3722خمیر ()، 3720آباد ( حاجی

 38  همدان
نهاونـد  )، 3816مالیـر ( )، 3812کبودرآهنـگ ( )، 3822فـامنین ( )، 3809رزن ()، 3806تویسـرکان ( )، 3804بهـار ( )، 3801اسدآباد (

 ).3823( )، همدان3820(

 39 یزد
میبـد  )، 3917مهریـز ( )، 3913( )، صـدوق 3910خـاتم ( )، 3908تفت ()، 3906بهاباد ()، 3907( )، بافق3905( )، اردکان3902ابرکوه (

 ).3920یزد ()، 3918(

  


