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 فصل اول: کلیات

 مقدمه

های کالن و حتی راهبردهای ها و سیاستها اصالح نظام اداری است. برنامهآغاز و شرط الزم برای بهبود و کارایی دولت

کند. بر همین مبنا ساختار دولت یکی از مولفهها را کارآمدی دولت تعیین میموفقیت همه آناقتصادی اهمیت دارند، اما میزان 

شود. شکل، انداره و حجم دولت باید به نحوی باشد که دولت بتواند از نتایج های اصلی در کارائی و کارآمدی دولت محسوب می

 تحوالت پرشتاب امروزی به نفع خود و شهروندان استفاده کند.

تری شود. در این راه بدون در ریزی دقیقگذاری و برنامهستتواند منجر به سیاائه تصویر روشنی از نظام اداری کشور میار

گیری برای مدیران عالی کشور فراهم نخواهد شد. نمایش دقیقِ شکل، روز امکان تصمیماختیار داشتن اطالعات و آمار دقیق و به

گری و حاکمیتی دخالت دارد تواند منجر به آن شود که دولت تا کجا در امور و وظایف اعم از تصدیاندازه و گستره دولت حتی می

 گیری کرد.و آیا این شکل دولت، شکل مناسبی است و یا باید در ارتباط با اصالح آن تصمیم

 یهادولت یهاخواسته ها واز دغدغه یکیکشور  یاز ساختار نظام ادار حیصح یهاگزارش دیتولدر طول سالیان مختلف 

به منظور شفاف نیدغدغه و همچن نیکشور با درک ا یو استخدام یسازمان ادار در یسازمان یامور ساختارها .مختلف بوده است

ملی مدیریت ساختار دستگاه سامانه» یکشور طراح ییاجرا یهادستگاه یالتیتشک یهابه درخواست نهیبه ییگوو پاسخ یساز

 دهیرس یبردارسامانه به طور کامل به بهره نیدر حال حاضر ا .در دستور کار قرار داد 1394 الدر اواخر س را« کشورهای اجرایی 

عات طالآمار و اطالعات مجموعه حاضر ا یمبنا. استبه آن  دیجد یهاتیوسعه سامانه مذکور و افزودن قابل، ترو شیو افق پ

 .باشدیکشور م ییاجرا یهااهدستگساختار  تیریمد یثبت شده در سامانه مل

 یسطوح ادار نیترنییسطح تا پا نیکشور است که از باالتر ییاجرا یهاسالنامه و اطلس ساختار دستگاه نیمجموعه حاضر اول

 یسازمان یبا توجه به تجربه نخست امور ساختارها دیترد یب .است دهیکش ریرا در قالب آمار و اطالعات به تصو ییایو گستره جغراف

 یرادهایو ا شنهادهایرود خوانندگان محترم پیاز اشکال نبوده و انتظار م یمجموعه خال نیا رانیا یدر ارائه اطالعات نظام ادار

 .ندیامور منعکس نما نیمجموعه را به ا نیا

 

 امور ساختارهای سازمانی    
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 تقدیر و تشکر 

غیرمستقیم به ما در طراحی و تولید سامانه ملی مدیریت ساختارهای  در اینجا الزم است از تمام همکارانی که بطور مستقیم و

 اند تشکر و قدردانی کنیم.های اجرایی کشور و این گزارش کمک نمودهدستگاه

از همه همکاران فعلی و قبلی امور ساختارهای سازمانی که در تولید و اصالح این گزارش نظرات موثر خود را ارائه نمودند و 

اند تشکر و قدردانی ویژه روزآوری و تایید نمودههای اجرایی را در سامانه ثبت، بهفراوان اطالعات ساختاری دستگاهنیز باتالش 

 کنیم.می

ریزی استان، به ویژه همکاران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های مدیریت و برنامهاز تمامی همکاران فعلی و قبلی سازمان

برداری سامانه، با ارائه نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خود کمک کردهتولید و بطور مشخص بهرهانسانی که به ما در طراحی، 

 کنیم.اند، تشکر و قدردانی می

های های اجرایی در سراسر کشور که به نوعی در ارتباط با سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهاز مدیران و کارشناسان دستگاه

 کنیم.اند، تشکر و قدردانی میاطالعات سامانه مذکور تالش کرده اجرایی بودند و در تکمیل

برداری از مدیران و کارشناسان مرکز هوشمندسازی و فناوری اطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور که در طراحی، بهره

 کنیم.اند، تشکر و قدردانی میو توسعه سامانه مذکور نهایت تالش خود را دریغ نکرده

ها و ارائه ها، راهنماییکه با حمایتی فعلی و قبلی معاونت نوسازی ادار ی قبلی امور ساختارهای سازمانی و معاوناز روسا

و قدردانی  اند تشکربرداری از سامانه کمک کردهنظرات پیشنهادی خود به ما در تولید این گزارش و طراحی، تولید، اصالح و بهره

 کنیم.می

ویژه در هایی که در تولید این گزارش و بهراهنماییها و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان به خاطر حمایتاز 

 اند، سپاسگزار هستیم.خصوص سامانه از ما دریغ نکرده

 تماس با ما

 سواالت، ایرادها و ابهامات خود را از طرق زیر با ما در میان بگذارند. توانند نظرات، پیشنهادها،خوانندگان محترم می

 02145594121 امور ساختارهای سازمانی
 02185351231 تهیه کننده سند

 arabi.m@arogov.ir آدرس الکترونیک
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 مالحظات و نکات مهم قبل از مطالعه سند

ها، در دسترس نبودن ارائه اطالعات، محرمانگی برخی از اطالعات و گزارش یبا توجه به قوانین و مقررات محدود کننده

روزآوری اطالعات و مواردی از این دست، همواره در هر گزارشی های اجرایی در ثبت و بهبرخی از اطالعات، مقاومت دستگاه

های مختلف آورده اطالعاتی در بخش تواند کامل نباشد. به همین دلیل در این بخش توضیحات مربوط به نقصهمه اطالعات می

ها تهیه شده ها گزارششده است. هدف از این بخش آگاهی دادن به مخاطب درخصوص حیطه اطالعاتی است که بر اساس آن

بوده و بخش زیادی از ابهامات ایشان را  مفید و الزمبنابراین خواندن موارد زیر برای همه مخاطبان است. 

 رش از بین خواهد برد.در مطالعه و مشاهده گزا

 های مربوط های امنیتی، دفاعی، انتظامی، اطالعاتی، مجموعهاطالعات مربوط به تشکیالت تفصیلی و شاغلین دستگاه
 ها ذکر شده است.به انرژی اتمی به دلیل محرمانگی در این گزارش وجود ندارد. صرفاً نام دستگاه

  ها، ستاد قوه قضائیه، اکثر دستگاه زیر نظر مقام معظم رهبری، شهرداریاطالعات مربوط به تشکیالت تفصیلی و شاغلین
سازمان تامین اجتماعی، جمعیت هالل احمر در این گزارش وجود ندارد. با توجه به روند افزایش پوشش اطالعات سامانه 

 شود.های آتی گزارش درج امید است این اطالعات در نسخه

 های آن در گزارش موجود است و برخی تفصیلی وزارت نفت و زیر مجموعه بخشی از اطالعات مربوط به تشکیالت
 نشده است. ثبتهای آن هنوز اطالعات مربوط به شاغلین وزارت نفت و زیر مجموعه دیگر هنوز وارد نشده است.

  وجود  ، در این گزارشخارج از کشوراطالعات مربوط به شاغلین وزارت خارجه و تشکیالت تفصیلی وزارت خارجه در
 ندارد.

 باعث شده است که میلیون شاغلین و های سازمانیها، واحدهای سازمانی، پستهای مربوط به دستگاهگستردگی ویژگی
ثبت شده باشد. بنا به دالیل مختلف برخی  کشور های اجراییها فیلد اطالعاتی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

ها و عیین و مشخص نشده باشد. این گروه تحت عنوان نامشخص در گزارشتواند تاز این فیلدهای اطالعاتی می
ها در دستورکار همه روزه امور ساختارهای نمودارهای مختلف به نمایش درآمده است. بدیهی است اطالعات و تکمیل آن

 سازمانی قرار دارد.

  ار نفر از کارکنان پشتیبانی عمومی هز 60از مجموعه اطالعات مربوط به کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش حدود
 کادر آموزشی وزارت خانه مذکور در سامانه ثبت نشده است.

  در گزارش آورده شده است. تالش شده استن و سیصد هزار نفر شاغل بیش از یک میلیواطالعات در حال حاضر ،
 هایا نمودار هااری در گزارشهای بخش منابع انسانی طوری تهیه شود که نبود اطالعات مذکور تاثیر معنادگزارش
 ایجاد نکند.مربوطه 
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 تعاریف

های این سامانه اطالعات مربوط به دستگاهدر های اجرایی کشور است. منظور سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه :سامانه

راهبری  شود.روزآوری میثبت و بههای اجرایی های سازمانی و اطالعات تشکیالت اسمی دستگاهاجرایی، واحدهای سازمانی، پست

کاربران این سامانه از همه دستگاه شود.این سامانه در امور ساختارهای سازمانی در سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می

 ها تشکیل شده است.های اجرایی و واحدهای استانی آن

بندی کوفوگ، استان ماهیت حقوقی، طبقههای اجرایی از قبیل منظور مشخصات دستگاه های دستگاه اجرایی:ویژگی

 دستگاه، شناسه اشخاص حقوقی، کد بودجه، کد دستگاه است. )استان اصلی محل استقرار( اصلی

های مرتبط با واحدهای سازمانی اعم از گستره جغرافیایی، عمومی بودن، ویژگی منظورسازمانی:  واحدهای ویژگی

ازمانی، استان، شهرستان، بخش و آدرس واحد سازمانی، شناسه یکتای واحد سازمانی و عملیاتی قابل واگذاری بودن، نوع واحد س

 است. قبیلمواردی از این 

، ، سرپرستیانند نوع پست سازمانی، مدیریتیهای سازمانی مپست های مرتبط باویژگی منظورسازمانی:  پستهای ویژگی

 مواردی از این دست است.ای، باتصدی، بلوکه و بالتصدی بودن و حرفه یت، نوع مدیرکارشناسی و غیر کارشناسی بودن

 قانون مدیریت خدمات کشوری. 5تعریف ارائه شده در ماده دستگاه اجرایی: 

 دستگاه یا گره نمایشی است که والد و باالدست دستگاه اجرایی دیگری است.  دستگاه مادر:

واحدهای های ویژگی، اطالعات مربوط به دستگاه اجرایی هایویژگیمنظور اطالعات مربوط به  اطالعات ساختاری:

 است. پست سازمانیهای ویژگیاطالعات مربوط به و  سازمانی

ارتباطات  و و توزیع وظایف تصویری از واحدهای سازمانی اصلی دستگاه و نمایش دهنده نحوه تقسیم کار نمودار سازمانی:

معمول عالوه بر اطالعات فوق، در نمودار سازمانی اطالعات مربوط به دستگاه  سطوح مدیریتی است. بطوربرخی از  سلسله مراتبی

ها و نظایر آنها در نمودار ها، کمیسونباالدستی و دستگاه های وابسته پایین دستی و نیز ساختارهای ویژه مانند شوراها، کمیته

همه واحدهای سازمانی یک دستگاه نبوده و صرفاً  شود. اطالعات مندرج در نمودار سازمانی نمایشگرسازمانی، نمایش داده می

 شود. واحدهای اصلی و باالدستی در آن نمایش داده می

اعم از اینکه در نمودار سازمانی نمایش داده شود و یا نمایش )شرح تفصیلی تمام واحدهای سازمانی،  تشکیالت تفصیلی:

 ار گرفته در همه واحدهای سازمانی است.های سازمانی قرو همچنین شرح تفصیلی تمام پست (داده نشود

های سازمانی پست از در مقابل هریک و قراردادی پیمانی ،کارکنان رسمی نمایش اطالعات هویتی تشکیالت اسمی:

  نام دارد.شکیالت اسمی ت
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 قانون مدیریت خدمات کشوری. 6تعریف ارائه شده در ماده  پست سازمانی:

داره کل، ا مرکز، تشکیل دهنده ساختار سازمانی است که در قالب یکی از عناوین معاونت،از عناصر اصلی  واحد سازمانی:

 ها و اهداف دستگاه مربوطه است.دار انجام وظایف متجانس و منطبق با ماموریتعهده غیرهدفتر، مدیریت، اداره، گروه و 

های وابسته به آنها و ستاد دستگاهوزارتخانه ، ستاددر این سند منظور از دستگاه اجرایی ستادیدستگاه اجرایی ستادی: 

های این دستگاه های صنعتی و ...( هستند.های آب، برق، شهرکها )مانند شرکتهای مستقر در استانها، شرکتها، دانشگاه

 ها وجود داشته باشند.توانند در هریک از استانصرفاً در تهران نبوده و می

های ستادی مشغول به ای یا استانی دستگاههایی هستند که به عنوان بازوهای منطقهدستگاهدستگاه اجرایی استانی: 

 فعالیت هستند.

دستگاه اجرایی که دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل بوده اما به موجب قانون در تبعیت دستگاه وابسته: 

بهزیستی کشور یک دستگاه وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه های کلی یک دستگاه مادر قرار دارد. بطور مثال سازمان سیاست

  اجتماعی است.

یایی است که حیطه جغراف)استان، شهرستان، بخش و ...( بطور معمول آن بخش از تقسیمات کشوری  گستره جغرافیایی:

ستگاه کل کشور باشد، گستره کند. بصورت قراردادی زمانیکه حیطه عمل دعمل دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی را مشخص می

شود. اگر حیطه عمل دستگاه و یا واحد سازمانی بیش از یک استان را در برگیرد، گستره منظور می )ملی( جغرافیایی ستادی

شود. به همین منوال اگر حیطه عمل واحد سازمانی و یا دستگاه اجرایی استانی، شهرستانی، ای منظور میجغرافیایی آن منطقه

شود. حیطه عمل روستائی باشد، گستره جغرافیایی آن به ترتیب استانی، شهرستانی، بخشی و روستائی در نظر گرفته میبخشی و 

  شود.ها شهری منظور میها، شهرها هستند و از این منظر گستره جغرافیایی آنشهرداری

 حل استقرارمبیانگر استانی است که دستگاه اجرائی در آن قرار دارد. بطور مثال استان  دستگاه: محل استقراراستان  

 به همین صورت استان اصلی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، اصفهان است. است. خراسان شمالی، استان کوثردانشگاه 

های های ذاتی دستگاهماموریت آن دسته از واحدهای سازمانی هستند که در اجرای وظایف قانونی وواحد تخصصی: 

اجتماعی در سازمان  دیدگانآسیب امور شوند. مانند معاونت روابط کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا دفتراجرایی ایجاد می

   بهزیستی.

آن دسته از واحدهای سازمانی هستند که نقش پشتیبانی کننده از واحدهای تخصصی دستگاه را بر عهده  واحد عمومی:

 الی، اداری، روابط عمومی و غیره.بطور مثال واحدهای سازمانی مدارند. 
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 دیآن پست سازمانی باتصاشغال شود، رسمی و یا پیمانی  کارمندیک توسط که یک پست سازمانی زمانی پست باتصدی:

 شود.میمحسوب 

که برای یک کارمند با رابطه استخدامی قراردادی معین و یا قرارداد کارگری پست زمانی :یا مسدود شده پست بلوکه

 گویند.شود، به آن پست سازمانی پست بلوکه میمی یا مسدود سازمانی بلوکه

پست سازمانی است که در مراحل اخذ مجوز و سهمیه استخدامی تا پایان مراحل استخدام برای پست بلوکه برای آزمون: 

 شود.شوند، بلوکه میستخدام که از طریق آزمون جذب میاالافراد جدید 

 ، پست بالتصدی است.استپست سازمانی که نه بلوکه شده باشد، نه باتصدی  پست بالتصدی:

برای افراد و برای مدت زمانی معین و محدود پست سازمانی بانام ضوابط یا مقرره و  در اجرای قانون گاهی پست بانام:

ایجاد می شود. پس از خروج فرد به هر دلیل از پست سازمانی بانام، الزم است آن پست سازمانی بانام تعیین تکلیف شود. سرنوشت 

 شوند.شوند و یا به پست غیربانام کارشناسی تبدیل میهای بانام با توجه به شرایط از دو حال خارج نیست یا حذف میپست

ها، در این در خصوص وظایف دولت 2بندی ارائه شده از سوی واحد آمار سازمان ملل متحددطبقه :1بندی کوفوگطبقه

 بندی شده است.طبقهزیر ها در ده گروه بندی وظایف دولتطبقه

 یامور خدمات عموم 

 آموزش و پژوهش امور 

 یاقتصاد امور 

 یو گردشگر یبدن تیترب فرهنگ، امور 

 ستیز طیمح امور 

 یرفاه اجتماع امور 

 ییقضا امور 

 سالمت امور 

 یتیو امن یدفاع امور 

 ییو روستا یعمران شهر مسکن، امور 

 1394: منظور قانون رسیدگی به دارائی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی مصوب سال قانون رسیدگی

 است.

ها منظور نهادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری بصورت قراردادی و به جهت اختصار در عناوین جداول و شکلنهادها: 

 ای است.و نهادهای فراقوه

                                                      
1 Classification Of Functions Of Government (COFOG) 
2 United Nations Statistics Division 
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صدی و توانند مت: پست )سمت( است که صرفاً اعضای محترم هیئت علمی میستاره پست تک ستاره یا سمت تک

رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، مدیر گروه آموزشی و مواردی از این دست. این نوع از پست بطور معمول شاغل آن باشند. مانند 

 شود.های سازمانی دستگاه لحاظ نمیدر شمارش سقف پست

تواند شود و متصدی آن هم میهای سازمانی محسوب میسازمانی است که در شمارش سقف پستپست : دو ستارهپست 

 یک عضو هیئت علمی باشد و هم یک عضو غیر هیئت علمی.
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 کشور های اجراییمعرفی سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه

زمان اداری و استخدامی به حدی بوده که از های خرد و کالن در ساها و انجام کنترلاهمیت اطالعات و تهیه انواع گزارش

های برداری از سیستمهای پانچی( برای این سازمان تهیه شده است. نیاز به وجود و بهرههای قدیمی )رایانهجمله اولین رایانه

 جود آنهای مختلف کشور امروز از یک نیاز لوکس به یک الزام عملیاتی تبدیل شده به نحوی که عدم واطالعاتی در بخش

های مربوط به کارکنان بخش دولتی و باالی هزینه نسبتبرای مدت زمان کم نیز قابل تصور نیست. با توجه به حتی ها سیستم

سازی های زیادی برای طراحی و پیادهعمومی از بودجه ساالنه کشور و افزایش سهم آن در دو دهه اخیر، در این دوره تالش

این دو دهه فناوری اطالعات و ارتباطات چنان تغییر کرده است که  ردولت صورت گرفته است. دسیستم اطالعات منابع انسانی 

های اطالعاتی منابع انسانی که مربوط به حدود ده سال پیش بوده است، امروز بسیار کهنه و ستی های مربوط به سیستمایده

 شود. قلمداد می

ترین سوال آن روزها مهم رخ داد. 90و ابتدای دهه  80در اواخر دهه های کارمند ایران مع الوصف تولد مجموعه سامانه

ای برای تشکیل مجموعه های معیشتی از سوی دولت( بود، این سوال مبنا و پایهشمارش تعداد کارکنان دولت )برای انجام حمایت

طی شد ولی  ،کار بصورت موقتی و نیمه راههای مختلفی برای انجام این های کارمند ایران بود. اگرچه در ابتدای کار راهسامانه

سازی سامانه های کارمند ایران مثبت و امید بخش بود. با توجه به اینکه تعداد و تفکیک نیروی انسانی روند کلی طراحی و پیاده

ر نیروی انسانی هایی شکل گرفت که بیشتر بها و سامانهترین نیاز آن دوران بود، تولد کارمند ایران بر اساس سیستمدولت مهم

های اطالعاتی های کارمند ایران متوجه شدند که عدم وجود سامانهمتمرکز بود. دیری نگذشت طراحان و بهره برداران سامانه

بر این  های کارمند ایران است.ترین موانع توسعه مجموعه سامانهمربوط به نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی یکی از مهم

با پیشنهاد و پیگیری واحد فناوری اطالعات و ارتباطات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  93و  92ای اساس در حدود ساله

سازی سامانه ساختار آغاز شد. سامانه مذکور در اواخر سال وقت و البته با همکاری امور ساختارهای سازمانی کار طراحی و پیاده

هزار پست سازمانی بصورت خود اظهاری و از طریق بارگذاری فایل اکسل از  350به بهره برداری رسید و اطالعات حدود  1393

های صورت گرفته در طراحی و پیادهی با نام سامانه تشکیالت ثبت شد. علی رغم تالشاهای اجرایی در سامانهطرف دستگاه

 سازی سامانه مذکور، ایرادات زیر به آن سامانه وارد بود:

 های اجرایی بود و با تشکیالت تفصیلی مورد قبول امور ساختارهای ود اظهاری دستگاهاطالعات وارد شده حاصل خ
 سازمانی لزوماً منطبق نبود.

  ًفرآیندهای عملیاتی در امور ساختارهای سازمانی به طور کل در ان سامانه لحاظ نشده بود و اطالعات ارائه شده صرفا
 بانک اطالعاتی صرف شکل گرفته بود. از طریق اکسل بارگذاری شده بود و در عمل فقط یک

 تواند ارزشمند باشد و اطالعات با توجه به ماهیت پویای ساختارهای سازمانی، صرف ایجاد یک بانک اطالعاتی، نمی
الزم است اطالعات مذکور در جریان  دهند.آوری شده پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ارزش خود را از دست میجمع

 آوری شود.فرآیندهای عملیاتی و اجرایی جمع



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  18

 

  مشارکت امور ساختارهای سازمانی در طراحی سامانه و جمع آوری اطالعات بسیار محدود بود بر این اساس بسیاری از
 جمع آوری اطالعات لحاظ نشده بود.ظرافت های ساختاری و قواعد خرد ساختار در هنگام 

 ها و حدود نهصد هزار کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش فقط ر مجموع از حدود یک میلیون پست سازمانی دستگاهد
 حدود سیصد هزار رکورد جمع آوری شده بود.

  سامانه مذکور در عمل یک سرویسی بود برای جمع آوری اطالعات از طریق اکسل و بسیاری از ویژگی های یک سامانه
 رش، داشبورد و ... در آن دیده نشده بود.مانند تولید گزا

روش طراحی و در امور ساختارهای سازمانی،  1393ایحال با توجه به تغییرات مدیریتی اتفاق افتاده در انتهای سال علی

انداز  های اجرایی کشور با چشماندازی سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهو راه یطراح تغییر کرد وسامانه مذکور سازی پیاده

 در دستور کار قرار گرفت. این اهداف عبارت بودند از: 1394اجرایی کردن سه هدف کالن در اواخر سال 

های اجرایی کشور در حوزه نمودار سازمانی، تشکیالت تفصیلی و تشکیالت های دستگاهپاسخگویی به همه درخواست (1
 کاغذی. هایاسمی به صورت کامالً الکترونیکی و حذف انبوهی از مجموعه

پاسخگویی به کشور در خصوص نمودار سازمانی، تشکیالت تفصیلی و تشکیالت اسمی در بستر گذرگاه خدمات دولت  (2
(GSBبه عنوان مرجع این حوزه ) 

 های ساختاری به مراجع ذیصالح و همچنین ارائه پیشنهادهایی درخصوص اصالح نظام اداریارائه گزارش (3

برداری کامل رسیده و افق پیشروی امور ساختارها های اجرایی کشور به بهرهمانه ملی مدیریت ساختار دستگاهدرحال حاضر سا

تر است.های جدید و کاملتوسعه سامانه مذکور و افزودن قابلیت
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 :دومفصل 

های دستگاهگزارش

 های اجرایی
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 های اجراییدستگاه هایگزارش: دومفصل 

 های اجراییاطالعات دستگاهبرش جغرافیایی 

های استانی بویژه سازمان مدیریت و برنامهها یکی از نیازهای اصلی دستگاههای اجرایی مستقر در استانتهیه فهرست دستگاه

ها به های اجرایی مستقر در هریک از استانفهرست دستگاه 31جدول تا  2جدول ها بوده است. در ریزی استان و استانداری

های ستادی مستقر در استان تهران فهرست دستگاه 1جدول همچنین در  نمایش در آمده است.به در قالب جدول ن تفکیک استا

 بصورت مجزا نمایش داده شده است.

 تهران های ستادی مستقر در استان: فهرست دستگاه1جدول 

 نام دستگاه ردیف
 وزارت ورزش و جوانان 1

 وزارت نیرو 2

 وزارت نفت 3

 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 4

 وزارت کشور 5

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 6

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 7

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 8

 وزارت راه و شهرسازی 9

 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحوزارت  10

 وزارت دادگستری 11

 وزارت جهاد کشاورزی 12

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 13

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 14

 وزارت آموزش و پرورش 15

 وزارت امور خارجه 16

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 17

 وزارت اطالعات 18

 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  19

 هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 20

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 21

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 22

 نهاد کتابخانه های عمومی کشور 23
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 نهاد ریاست جمهوری 24

 جمعیت کشورموسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی  25

 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 26

 موسسه مطالعات بین المللی انرژی 27

 موسسه کار و تامین اجتماعی 28

 موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی المهدی 29

 موسسه علمی و آموزشی نور مبین )مدارس عصری خارج کشور( 30

 مدیریت و برنامه ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش  31

 موسسه جهاد توسعه 32

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 33

 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 34

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 35

 موسسه تحقیقات دفاعی 36

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 37

 موسسه تحقیقات آب 38

 فرهنگی انقالب اسالمیموسسه پژوهشی و  39

 موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات 40

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 41

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 42

 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 43

 موسسه آموزش و پژوهش طب انتقال خون 44

 فناوری جمهوری اسالمی ایرانموزه علوم و  45

 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 46

 مرکز نشر دانشگاهی 47

 مرکز ملی فضای مجازی کشور 48

 مرکز ملی رقابت )شورای رقابت( 49

 مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی 50

51 
 آسیای غربی ومرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در 

 مرکزی )مرکز میراث ناملموس تهران(

 مرکز گسترش فناوری اطالعات 52

 مرکز قلب تهران 53

 مرکز ساماندهی، ترجمه و نشر معارف و علوم انسانی 54

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 55

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 56
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 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 57

 تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران مرکز 58

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 59

 مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 60

 مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی 61

 مرکز آموزش مدیریت دولتی 62

 مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور 63

 عالی میراث فرهنگیمرکز آموزش  64

 مرکز آمار ایران 65

 مرکز اطالعات مالی 66

 مجمع جهانی تقریب مذاهب 67

 مجمع جهانی اهل بیت )ع( 68

 مجلس شورای اسالمی 69

 مجتمع، صنایع چوب، فلز، پالستیک و الکترونیک )سیما چوب( )درحال واگذاری( 70

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 71

 پارالمپیک جمهوری اسالمی ایرانکمیته ملی  72

 کمیته ملی المپیک ایران 73

 کمیته امداد امام خمینی )ره( 74

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 75

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 76

 نبیاء )ص(القرارگاه سازندگی خاتم ا 77

 فرهنگستان هنر 78

 پزشکی ایرانفرهنگستان علوم  79

 فرهنگستان علوم ایران 80

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 81

 فدراسیون ووشو 82

 فدراسیون وزنه برداری 83

 فدراسیون ورزشهای رزمی 84

 فدراسیون ورزشهای دانشگاهی 85

 فدراسیون ورزش همگانی 86

 فدراسیون ورزش مدارس 87

 و محلی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی 88

 فدراسیون والیبال 89

 فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو 90
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 فدراسیون هندبال 91

 فدراسیون هاکی 92

 فدراسیون نجات غریق 93

 فدراسیون ناشنوایان 94

 فدراسیون نابینایان و کم بینایان 95

 فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی 96

 فدراسیون گلف 97

 کوهنوردیفدراسیون  98

 فدراسیون کشتی 99

 فدراسیون کبدی 100

 فدراسیون کارگری 101

 فدراسیون کاراته 102

 فدراسیون قایقرانی 103

 فدراسیون فوتبال 104

 فدراسیون شنا 105

 فدراسیون شمشیر بازی 106

 فدراسیون شطرنج 107

 فدراسیون سوارکاری 108

 فدراسیون سه گانه 109

 ژیمناستیکفدراسیون  110

 فدراسیون دوچرخه سواری 111

 فدراسیون دو و میدانی 112

 فدراسیون چوگان 113

 فدراسیون جودو و کوارش 114

 فدراسیون جانبازان و معلولین 115

 فدراسیون تیراندازی 116

 فدراسیون تنیس روی میز 117

 فدراسیون تنیس 118

 فدراسیون تکواندو 119

 فدراسیون پزشکی 120

 فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای 121

 فدراسیون بیماریهای خاص و پیوند اعضاء 122

 فدراسیون بولینگ و بیلیارد 123

 فدراسیون بوکس 124



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  24

 

 فدراسیون بسکتبال 125

 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 126

 فدراسیون بدمینتون 127

 فدراسیون باستانی و پهلوانی 128

 فدراسیون انجمنهای ورزشی 129

 فدراسیون اسکیت 130

 فدراسیون اسکی 131

 فدراسیون اسکواش 132

 عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته 133

 صندوق ملی محیط زیست 134

 صندوق کارآفرینی امید 135

 افزایش سرمایه -صندوق ضمانت صادرات ایران  136

 ایرانصندوق ضمانت صادرات  137

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 138

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 139

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 140

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 141

 صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی 142

 از پژوهشگران و فناوران کشورصندوق حمایت  143

 صندوق توسعه ملی 144

 صندوق توسعه صنایع دریایی 145

 صندوق تامین خسارت های بدنی 146

 صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 147

 صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 148

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 149
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 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل 8

 اداره کل فرودگاه های استان اردبیل 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل 10

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان اردبیل )اردبیل( 11

 شعبه بانک توسعه صادرات اردبیل 12

 شهرک های کشاورزی استان اردبیلشعبه شرکت  13

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان اردبیل 53

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 14

 مدیریت تعاون روستایی استان اردبیل 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل 16

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل 17

 شعب بانک کشاورزی در استان اردبیلمدیریت  18

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان اردبیل 19

 مدیریت شعب پست بانک استان اردبیل 20

 اداره کل استاندارد استان اردبیل 21

 اداره کل امور عشایر استان اردبیل 22

 اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل 23

 اردبیلاداره کل انتقال خون استان  24

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل 25

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل 26

 اداره کل بازرسی استان اردبیل 27

 اداره کل بهزیستی استان اردبیل 28



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  34

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل 29

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اردبیل 30

 کل تعزیرات حکومتی استان اردبیلاداره  31

 اداره کل ثبت احوال استان اردبیل 32

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 33

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل 34

 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل 35

 اداره کل دیوان محاسبات استان اردبیل 36

 اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیلاداره کل زندان ها و  37

 اداره کل شیالت استان اردبیل 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل 39

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل 40

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل 41

 استان اردبیلاداره کل هواشناسی  42

 دانشگاه پیام نور استان اردبیل 43

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اردبیل 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان اردبیل 46

 گمرکات استان اردبیل 47

 مدیریت امور پردیس های استان اردبیل 48

 زیارت استان اردبیلمدیریت حج و  49

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 50

 مرکز صدا و سیمای استان اردبیل 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل 54

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اردبیل 55

 ایران استان اردبیلجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی  56

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان اردبیل 52

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان اردبیل 57

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اردبیل 58

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل 59

 اردبیلاداره کل آموزش و پرورش استان  60

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل 61

 اداره کل جهاد کشاورزی استان اردبیل 62

 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 63
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 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 64

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 65

 استان اردبیل اداره کل ورزش و جوانان 66

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان اردبیل )اردبیل( 67

 شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل 68

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان اردبیل 69

 شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 70

 شرکت گاز استان اردبیل 71

 استانداری استان اردبیل 72

 فناوری استان اردبیلپارک علم و  73

 دادگستری استان اردبیل 74

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال 75

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل 76

 دانشگاه محقق اردبیلی 77

 شهرداری اردبیل استان اردبیل 78

 شهرداری اردیموسی استان اردبیل 79

 شهرداری اسالم آباد استان اردبیل 80

 شهرداری اصالندوز استان اردبیل 81

 شهرداری آبی بیگلو استان اردبیل 82

 شهرداری بیله سوار استان اردبیل 83

 شهرداری پارس آبادمغان استان اردبیل 84

 شهرداری تازه کند پارس آباد استان اردبیل 85

 اردبیلشهرداری تازه کندانکوت استان  86

 شهرداری ثمرین استان اردبیل 87

 شهرداری جعفرآباد استان اردبیل 88

 شهرداری خلخال استان اردبیل 89

 شهرداری رضی استان اردبیل 90

 شهرداری زهرا استان اردبیل 91

 شهرداری سرعین استان اردبیل 92

 شهرداری عنبران استان اردبیل 93

 اردبیلشهرداری فخر آباد استان  94

 شهرداری قصابه استان اردبیل 95

 شهرداری کلور استان اردبیل 96

 شهرداری کورائیم استان اردبیل 97
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 شهرداری گرمی استان اردبیل 98

 شهرداری گیوی استان اردبیل 99

 شهرداری الهرود استان اردبیل 100

 شهرداری مرادلو استان اردبیل 101

 اردبیلشهرداری مشکین شهر استان  102

 شهرداری مغانسر استان اردبیل 103

 شهرداری نمین استان اردبیل 104

 شهرداری نیر استان اردبیل 105

 شهرداری هشتچین استان اردبیل 106

 شهرداری هیر استان اردبیل 107

 

 استان اصفهان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه3جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان 1

 اداره کل بیمه ایران استان اصفهان 2

 اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 4

 اداره کل پست استان اصفهان 5

 اصفهان اداره کل پشتیبانی امور دام 6

 اداره کل راه آهن اصفهان 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 8

 اداره کل فرودگاه های استان اصفهان 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان 10

 شعب بانک توسعه صادرات استان اصفهان 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان اصفهان 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان اصفهان 13

 مدیریت تعاون روستایی استان اصفهان 14

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اصفهان 15

 مدیریت حسابرسی استان اصفهان 16

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان اصفهان 17

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان 18

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان 19

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان اصفهان 20

 مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان 21
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 منطقه چهارم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان اصفهان )اصفهان( 22

 اداره کل استاندارد استان اصفهان 23

 اصفهاناداره کل امور عشایر استان  24

 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 25

 اداره کل انتقال خون استان اصفهان 26

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 28

 اداره کل بازرسی استان اصفهان 29

 اداره کل بهزیستی استان اصفهان 30

 پزشکی قانونی استان اصفهاناداره کل  31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 32

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 33

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه مرکزی 34

 اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 35

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 36

 کل حفاظت محیط زیست استان اصفهاناداره  37

 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 38

 اداره کل دیوان محاسبات استان اصفهان 39

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان )اصفهان( 40

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان 41

 و آبخیزداری استان اصفهاناداره کل منابع طبیعی  42

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 43

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 44

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان 45

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان 46

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اصفهان 47

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 48

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان اصفهان 49

 گمرکات استان اصفهان 50

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان 51

 مدیریت امور پردیس های استان اصفهان 52

 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان 53

 و منابع طبیعی استان اصفهانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  54

 مرکز صدا و سیمای استان اصفهان 55
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 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 56

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 57

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان اصفهان 58

 اسالمی استان اصفهانحوزه هنری سازمان تبلیغات  59

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان اصفهان 60

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان 61

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان 62

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 63

 اصفهان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 64

 اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان 65

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 66

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 67

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 68

 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 69

 استان اصفهان )اصفهان(نمایندگی وزارت امور خارجه استان  70

 شرکت تولید نیروی برق اصفهان 71

 شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان 72

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 73

 شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان 74

 شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان 75

 شرکت سهامی عمران شهر جدید فوالدشهر 76

 شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی 77

 شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 78

 شرکت گاز استان اصفهان 79

 استانداری استان اصفهان 80

 دادگستری استان اصفهان 81

 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 82

 دانشگاه اصفهان 83

 دانشگاه صنعتی اصفهان 84

 بهداشتی، درمانی استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 85

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان 86

 دانشگاه کاشان 87

 دانشگاه هنر اصفهان 88

 شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان 89
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 مرکز آموزش عالی خوانسار )دانشکده ریاضی و کامپیوتر( 90

 مرکز آموزش عالی دولتی شهید مدرس شهرضا 91

 شهرداری ابریشم استان اصفهان 92

 شهرداری ابوزیدآباد استان اصفهان 93

 شهرداری اردستان استان اصفهان 94

 شهرداری اژیه استان اصفهان 95

 شهرداری اصغر آباد استان اصفهان 96

 شهرداری اصفهان استان اصفهان 97

 شهرداری افوس استان اصفهان 98

 شهرداری انارک استان اصفهان 99

 شهرداری ایمانشهر استان اصفهان 100

 شهرداری آران بیدگل استان اصفهان 101

 شهرداری بادرود استان اصفهان 102

 شهرداری باغ بهادران استان اصفهان 103

 شهرداری باغشاد استان اصفهان 104

 شهرداری بافران استان اصفهان 105

 شهرداری برزک استان اصفهان 106

 انبار استان اصفهانشهرداری برف  107

 شهرداری بهاران استان اصفهان 108

 شهرداری بهارستان استان اصفهان 109

 شهرداری بویین میاندشت استان اصفهان 110

 شهرداری پیربکران استان اصفهان 111

 شهرداری تودشک استان اصفهان 112

 شهرداری تیران استان اصفهان 113

 شهرداری جندق استان اصفهان 114

 شهرداری جوزدان استان اصفهان 115

 شهرداری جوشقان قالی استان اصفهان 116

 شهرداری چادگان استان اصفهان 117

 شهرداری چرمهین استان اصفهان 118

 شهرداری چمگردان استان اصفهان 119

 شهرداری حبیب آباد استان اصفهان 120

 شهرداری حسن آباد استان اصفهان 121

 حنا استان اصفهانشهرداری  122

 شهرداری خالدآباد استان اصفهان 123
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 شهرداری خمینی شهر استان اصفهان 124

 شهرداری خوانسار استان اصفهان 125

 شهرداری خور استان اصفهان 126

 شهرداری خورزوق استان اصفهان 127

 شهرداری داران استان اصفهان 128

 شهرداری دامنه استان اصفهان 129

 شهرداری درچه استان اصفهان 130

 شهرداری درچه پیاز استان اصفهان 131

 شهرداری دستگرد برخوار استان اصفهان 132

 شهرداری دهاقان استان اصفهان 133

 شهرداری دهق استان اصفهان 134

 شهرداری دولت آباد استان اصفهان 135

 شهرداری دیزیچه استان اصفهان 136

 استان اصفهانشهرداری رزوه  137

 شهرداری رضوانشهر استان اصفهان 138

 شهرداری زازران استان اصفهان 139

 شهرداری زاینده رود استان اصفهان 140

 شهرداری زرین شهر استان اصفهان 141

 شهرداری زواره استان اصفهان 142

 شهرداری زیار استان اصفهان 143

 شهرداری زیبا شهر استان اصفهان 144

 شهرداری سجزی استان اصفهان 145

 شهرداری سده لنجان استان اصفهان 146

 شهرداری سفیدشهر استان اصفهان 147

 شهرداری سمیرم استان اصفهان 148

 شهرداری سین استان اصفهان 149

 شهرداری شاپور آباد استان اصفهان 150

 شهرداری شاهین شهر استان اصفهان 151

 اصفهانشهرداری شهرضا استان  152

 شهرداری طالخونچه استان اصفهان 153

 شهرداری طرق رود استان اصفهان 154

 شهرداری عسگران استان اصفهان 155

 شهرداری علویجه استان اصفهان 156

 شهرداری فرخی استان اصفهان 157
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 شهرداری فریدونشهر استان اصفهان 158

 شهرداری فالورجان استان اصفهان 159

 فوالدشهر استان اصفهان شهرداری 160

 شهرداری قمصر استان اصفهان 161

 شهرداری قهجاورستان استان اصفهان 162

 شهرداری قهدریجان استان اصفهان 163

 شهرداری کاشان استان اصفهان 164

 شهرداری کامو و چوگان استان اصفهان 165

 شهرداری کرکوند استان اصفهان 166

 اصفهانشهرداری کمشجه استان  167

 شهرداری کمه استان اصفهان 168

 شهرداری کهریزسنگ استان اصفهان 169

 شهرداری کوشک استان اصفهان 170

 شهرداری کوهپایه استان اصفهان 171

 شهرداری گرگاب استان اصفهان 172

 شهرداری گز) گزبرخوار( استان اصفهان 173

 شهرداری گلپایگان استان اصفهان 174

 گلدشت استان اصفهان شهرداری 175

 شهرداری گلشن )موسی آباد( استان اصفهان 176

 شهرداری گلشهر استان اصفهان 177

 شهرداری گلیشادسودرجان استان اصفهان 178

 شهرداری گوگد استان اصفهان 179

 شهرداری الی بید استان اصفهان 180

 شهرداری مبارکه استان اصفهان 181

 استان اصفهانشهرداری مجلسی  182

 شهرداری محمدآباد استان اصفهان 183

 شهرداری مشکات استان اصفهان 184

 شهرداری منظریه استان اصفهان 185

 شهرداری مهاباد استان اصفهان 186

 شهرداری میمه استان اصفهان 187

 شهرداری نایین استان اصفهان 188

 شهرداری نجف آباد استان اصفهان 189

 نصرآباد استان اصفهان شهرداری 190

 شهرداری نطنز استان اصفهان 191
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 شهرداری نوش آباد استان اصفهان 192

 شهرداری نیاسر استان اصفهان 193

 شهرداری نیک آباد استان اصفهان 194

 شهرداری هرند استان اصفهان 195

 شهرداری ورزنه استان اصفهان 196

 شهرداری ورنامخواست استان اصفهان 197

 شهرداری وزوان استان اصفهان 198

 شهرداری ونک استان اصفهان 199

 

 استان البرزستادی و استانی مستقر در های : فهرست دستگاه4جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز 1

 استان البرزاداره کل ارتباطات زیرساخت  2

 اداره کل بیمه ایران استان البرز 3

 اداره کل بیمه سالمت استان البرز 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز 5

 اداره کل پست استان البرز 6

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز 7

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز 8

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان البرز )کرج( 9

 شعبه بانک توسعه صادرات کرج 10

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان البرز 11

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان البرز 12

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز 13

 مدیریت تعاون روستایی استان البرز 14

 حسابرسی استان البرزمدیریت  15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان البرز 16

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان البرز 17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان البرز 18

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان البرز 19

 مدیریت شعب پست بانک استان البرز 20

 البرزاداره امور عشایر استان  21

 اداره کل استاندارد استان البرز 22

 اداره کل امور مالیاتی استان البرز 23



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  43

 

 اداره کل انتقال خون استان البرز 24

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز 25

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 26

 اداره کل بازرسی استان البرز 27

 استان البرز اداره کل بهزیستی 28

 اداره کل پزشکی قانونی استان البرز 29

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان البرز 30

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز 31

 اداره کل ثبت احوال استان البرز 32

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 33

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز 34

 اداره کل دامپزشکی استان البرز 35

 اداره کل دیوان محاسبات استان البرز 36

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز 37

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 38

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز 39

 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرزاداره کل  40

 اداره کل هواشناسی استان البرز 41

 دانشگاه پیام نور استان البرز 42

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان البرز 43

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز 44

 گمرک استان البرز 45

 مدیریت امور پردیس های استان البرز 46

 مدیریت حج و زیارت استان البرز 47

 مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( 48

 مرکز صدا و سیمای استان البرز 49

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند 50

 مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین البرز 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز 52

 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرزاداره کل  53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان البرز 54

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان البرز 55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان البرز 56

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز 57



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  44

 

 امور اقتصادی و دارایی استان البرزاداره کل  58

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 59

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 60

 اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز 61

 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز 62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز 63

 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرزاداره  64

 اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 65

 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز 66

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان البرز 67

 شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد 68

 شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 69

 شرکت گاز استان البرز 70

 استانداری استان البرز 71

 پارک علم و فناوری استان البرز 72

 پژوهشکده بیوتکنولوژی 73

 پژوهشگاه استاندارد 74

 پژوهشگاه مواد و انرژی 75

 دادگستری استان البرز 76

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز 77

 سازمان ملی استاندارد 78

 اصالح و تهیه نهال و بذرموسسه تحقیقات  79

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 80

 موسسه تحقیقات خاک و آب 81

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 82

 موسسه تحقیقات علوم دامی 83

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 84

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 85

 البرزشهرداری اشتهارد استان  86

 شهرداری آسارا استان البرز 87

 شهرداری تنکمان استان البرز 88

 شهرداری چهارباغ استان البرز 89

 شهرداری شهر جدید هشتگرد استان البرز 90

 شهرداری طالقان استان البرز 91
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 شهرداری فردیس استان البرز 92

 شهرداری کرج استان البرز 93

 البرزشهرداری کمال شهر استان  94

 شهرداری کوهسار استان البرز 95

 شهرداری گرمدره استان البرز 96

 شهرداری گلسار)سیف آباد( استان البرز 97

 شهرداری ماهدشت استان البرز 98

 شهرداری محمدشهر استان البرز 99

 شهرداری مشکین دشت استان البرز 100

 شهرداری نظرآباد استان البرز 101

 هشتگرد استان البرزشهرداری  102

 

 استان ایالم ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه5جدول 

 نام دستگاه ردیف

 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ایالم 1

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان ایالم 2

 ایران استان ایالماداره کل بیمه  3

 اداره کل بیمه سالمت استان ایالم 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایالم 5

 اداره کل پست استان ایالم 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام ایالم 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم 8

 استان ایالمآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان ایالم )ایالم( 10

 شعبه بانک توسعه صادرات ایالم 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان ایالم 12

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم 13

 مدیریت تعاون روستایی استان ایالم 14

 ایالممدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان  15

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان ایالم 16

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان ایالم 17

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان ایالم 18

 مدیریت شعب پست بانک استان ایالم 19

 مدیریت فرودگاه ایالم 20
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 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان ایالم 21

 استاندارد استان ایالماداره کل  22

 اداره کل امور عشایر استان ایالم 23

 اداره کل امور مالیاتی استان ایالم 24

 اداره کل انتقال خون استان ایالم 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایالم 27

 اداره کل بازرسی استان ایالم 28

 اداره کل بهزیستی استان ایالم 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان ایالم 30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان ایالم 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایالم 32

 اداره کل ثبت احوال استان ایالم 33

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم 34

 استان ایالماداره کل حفاظت محیط زیست  35

 اداره کل دامپزشکی استان ایالم 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان ایالم 37

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ایالم 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم 39

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایالم 40

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایالم 41

 اداره کل هواشناسی استان ایالم 42

 دانشگاه پیام نور استان ایالم 43

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان ایالم 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان ایالم 46

 استان ایالمگمرکات  47

 مدیریت امور پردیس های استان ایالم 48

 مدیریت حج و زیارت استان ایالم 49

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم 50

 مرکز صدا و سیمای استان ایالم 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم 52

 امام خمینی )ره( استان ایالماداره کل کمیته امداد  53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان ایالم 54
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 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان ایالم 55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان ایالم 56

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم 57

 و دارایی استان ایالماداره کل امور اقتصادی  58

 اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم 59

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایالم 60

 اداره کل جهاد کشاورزی استان ایالم 61

 اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ایالم 63

 ارشاد اسالمی استان ایالماداره کل فرهنگ و  64

 اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم 65

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان ایالم )یالم( 66

 شرکت پاالیش گاز ایالم 67

 شرکت سهامی آب منطقه ای ایالم 68

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان ایالم 69

 شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم 70

 شرکت گاز استان ایالم 71

 استانداری استان ایالم 72

 پارک علم و فناوری استان ایالم 73

 دادگستری استان ایالم 74

 دانشگاه ایالم 75

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایالم 76

 شهرداری ایالم استان ایالم 77

 شهرداری ایوان استان ایالم 78

 شهرداری آبدانان استان ایالم 79

 شهرداری آرکوآز )قلعه ملکشاهی( استان ایالم 80

 شهرداری آسمان آباد استان ایالم 81

 شهرداری بدره استان ایالم 82

 شهرداری بالوه استان ایالم 83

 شهرداری پهله زرین آباد استان ایالم 84

 شهرداری توحید استان ایالم 85

 شیرین استان ایالمشهرداری چشمه  86

 شهرداری چوار استان ایالم 87

 شهرداری دره شهر استان ایالم 88



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  48

 

 شهرداری دلگشا استان ایالم 89

 شهرداری دهلران استان ایالم 90

 شهرداری زرنه استان ایالم 91

 شهرداری سراب باغ استان ایالم 92

 شهرداری سرآبله استان ایالم 93

 ایالمشهرداری شباب استان  94

 شهرداری صالح آباد استان ایالم 95

 شهرداری لومار استان ایالم 96

 شهرداری ماژین استان ایالم 97

 شهرداری مهر استان ایالم 98

 شهرداری مهران استان ایالم 99

 شهرداری مورموری استان ایالم 100

 شهرداری موسیان استان ایالم 101

 ایالم شهرداری میمه زرین آباد استان 102

 

 استان آذربایجان شرقی ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه6جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان شرقی 1

 اداره کل بیمه ایران استان آذربایجان شرقی 2

 آذربایجان شرقیاداره کل بیمه سالمت استان  3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی 4

 اداره کل پست استان آذربایجان شرقی 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام آذربایجان شرقی 6

 اداره کل راه آهن آذربایجان 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی 8

 اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی 10

 شعبه بانک توسعه صادرات تبریز 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان آذربایجان شرقی 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان آذربایجان شرقی 13

 نفتی منطقه آذربایجان شرقیمدیریت پخش فرآورده های  14

 مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی 15

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی 16

 مدیریت حسابرسی استان آذربایجان شرقی 17



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  49

 

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان آذربایجان شرقی 18

 تعاون استان آذربایجان شرقیمدیریت شعب بانک توسعه  19

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان شرقی 20

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان آذربایجان شرقی 21

 مدیریت شعب پست بانک استان آذربایجان شرقی 22

23 
منطقه پنجم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان آذربایجان شرقی 

 )تبریز(

 کل استاندارد استان آذربایجان شرقی اداره 24

 اداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی 25

 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 26

 اداره کل انتقال خون استان آذربایجان شرقی 27

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی 28

 ای استان آذربایجان شرقیاداره کل آموزش فنی و حرفه  29

 اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی 30

 اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی 31

 اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 32

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی 33

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی 34

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه آذر 35

 اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی 36

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 37

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی 38

 اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 39

 دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقیاداره کل  40

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری )تبریز( 41

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان شرقی 42

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی 43

 صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقیاداره کل میراث فرهنگی،  44

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی 45

 اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی 46

 حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی 47

 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 48

 مسلح استان آذربایجان شرقی سازمان قضائی نیروهای 49

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی 50



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  50

 

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان شرقی 51

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان آذربایجان شرقی 52

 مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی 53
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 استانداری استان آذربایجان غربی 78

 پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی 79
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 شهرداری چهاربرج استان آذربایجان غربی 96
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 استان بوشهر ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه8جدول 

 نام دستگاه ردیف

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان بوشهر 1

 بنادر و دریانوردی استان بوشهراداره کل  2

 اداره کل بیمه ایران استان بوشهر 3

 اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر 5

 اداره کل پست استان بوشهر 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام بوشهر 7

 اداره کل راه آهن لرستان 8

 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهراداره کل  9

 اداره کل فرودگاه های استان بوشهر 10

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر 11

 شعبه بانک توسعه صادرات استان بوشهر 12

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان بوشهر 13

 مدیریت بنادر و دریانوردی عسلویه 14

 فرآورده های نفتی منطقه بوشهرمدیریت پخش  15

 مدیریت تعاون روستایی استان بوشهر 16

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر 17

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان بوشهر 18

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر 19

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر 20

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان بوشهر 21

 مدیریت شعب پست بانک استان بوشهر 22

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان بوشهر 23

 اداره کل استاندارد استان بوشهر 24

 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر 25

 اداره کل انتقال خون استان بوشهر 26

 استان بوشهراداره کل اوقاف و امور خیریه  27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر 28
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 اداره کل بازرسی استان بوشهر 29

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر 30

 اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر 31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان بوشهر 32

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر 33

 اسناد و امالک استان بوشهراداره کل ثبت  34

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 35

 اداره کل دامپزشکی استان بوشهر 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر 37

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر 38

 اداره کل شیالت استان بوشهر 39

 و آبخیزداری استان بوشهراداره کل منابع طبیعی  40

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 41

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر 42

 اداره کل هواشناسی استان بوشهر 43

 حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر 44

 دانشگاه پیام نور استان بوشهر 45

 نیروهای مسلح استان بوشهرسازمان قضائی  46

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 47

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر 48

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر 49

 مدیریت امور پردیس های استان بوشهر 50

 مدیریت امور عشایر استان بوشهر 51

 مدیریت حج و زیارت استان بوشهر 52

 مرکز صدا و سیمای استان بوشهر 53

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر 54

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر 55

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان بوشهر 56

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان بوشهر 57

 تامین خسارت های بدنی در استان بوشهرشعبه صندوق  58

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر 59

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر 60

 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 61

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر 62
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 بوشهراداره کل جهاد کشاورزی استان  63

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 64

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 65

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 66

 اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر 67

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان بوشهر )بوشهر( 68

 استان بوشهر )عسلویه(نمایندگی وزارت امور خارجه  69

 شرکت پاالیش گاز فجر جم 70

 شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر 71

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان بوشهر 72

 شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی شهر 73

 شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر 74

 شرکت گاز استان بوشهر 75

 جنوبیشرکت مجتمع گاز پارس  76

 استانداری استان بوشهر 77

 پارک علم و فناوری استان بوشهر 78

 پژوهشکده خلیج فارس 79

 دادگستری استان بوشهر 80

 دانشگاه خلیج فارس 81

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر 82

 شهرداری امام حسن استان بوشهر 83

 بوشهرشهرداری انارستان استان  84

 شهرداری اهرم استان بوشهر 85

 شهرداری آب پخش استان بوشهر 86

 شهرداری آباد استان بوشهر 87

 شهرداری آبدان استان بوشهر 88

 شهرداری بادوله استان بوشهر 89

 شهرداری برازجان استان بوشهر 90

 شهرداری بردخون استان بوشهر 91

 شهرداری بردستان استان بوشهر 92

 شهرداری بندردیر استان بوشهر 93

 شهرداری بندردیلم استان بوشهر 94

 شهرداری بندرریگ استان بوشهر 95

 شهرداری بنک استان بوشهر 96
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 شهرداری بوشکان استان بوشهر 97

 شهرداری بوشهر استان بوشهر 98

 شهرداری بیدخون استان بوشهر 99

 شهرداری تنگ ارم استان بوشهر 100

 شهرداری جم )والیت( استان بوشهر 101

 شهرداری چاه مبارک استان بوشهر 102

 شهرداری چغادک استان بوشهر 103

 شهرداری خارک استان بوشهر 104

 شهرداری خورموج استان بوشهر 105

 شهرداری دالکی استان بوشهر 106

 شهرداری دلوار استان بوشهر 107

 شهرداری دوراهک استان بوشهر 108

 شهرداری ریز استان بوشهر 109

 شهرداری سعدآباد استان بوشهر 110

 شهرداری سیراف)طاهری( استان بوشهر 111

 شهرداری شبانکاره استان بوشهر 112

 شهرداری شنبه استان بوشهر 113

 شهرداری عالی شهر استان بوشهر 114

 شهرداری عسلویه استان بوشهر 115

 بوشهرشهرداری کاکی استان  116

 شهرداری کلمه استان بوشهر 117

 شهرداری کنگان استان بوشهر 118

 شهرداری گناوه استان بوشهر 119

 شهرداری نخل تقی استان بوشهر 120

 شهرداری وحدتیه استان بوشهر 121

 

 های استانی مستقر در استان تهران: فهرست دستگاه9جدول 

 نام دستگاه یفرد
 منطقه هفتم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان تهران )تهران( 1

 مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس استان تهران 2

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 3

 مرکز تجزیه و مبادالت پست 4

 استان تهرانمدیریت شعب شهرستان های پست بانک  5

 مدیریت شعب پست بانک غرب استان تهران 6
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 مدیریت شعب پست بانک شرق استان تهران 7

 مدیریت شعب بانک مسکن در منطقه مرکزی استان تهران 8

 مدیریت شعب بانک مسکن در منطقه غرب استان تهران 9

 مدیریت شعب بانک مسکن در منطقه شرق استان تهران 10

 بانک کشاورزی در تهران بزرگمدیریت شعب  11

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان تهران 12

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران 13

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان تهران 14

 مدیریت حسابرسی استان تهران 15

 مدیریت حج و زیارت استان تهران 16

 تملیکی استان تهرانمدیریت جمع آوری و فروش اموال  17

 مدیریت تعاون روستایی استان تهران 18

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران 19

 مدیریت امور عشایر استان تهران 20

 مدیریت امور پردیس های استان تهران 21

 گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( 22

 گمرک غرب تهران 23

 گمرک تهران 24

 تامین خسارت های بدنی در استان تهرانشعبه صندوق  25

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان تهران 26

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان تهران 27

 شعب بانک توسعه صادرات استان تهران 28

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 29

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران 30

 پیام نور استان تهراندانشگاه  31

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران 32

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان تهران 33

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان تهران 34

 اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 35

 اداره کل هواشناسی استان تهران 36

 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهراناداره کل  37

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 39

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان تهران 40
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 اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد 41

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهراناداره کل  42

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران 43

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران 44

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 45

 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران 46

 اداره کل راه آهن تهران 47

 اداره کل دیوان محاسبات استان تهران 48

 اداره کل دامپزشکی استان تهران 49

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران 50

 اداره کل حسابرسی مالیاتی 51

 اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران 52

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 53

 تهراناداره کل ثبت احوال استان  54

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال 55

 اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران 56

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 57

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 58

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان تهران 59

 پشتیبانی امور دام تهران اداره کل 60

 اداره کل پست استان تهران 61

 اداره کل پزشکی قانونی استان تهران 62

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران 63

 اداره کل بیمه سالمت استان تهران 64

 اداره کل بیمه ایران استان تهران 65

 اداره کل بهزیستی استان تهران 66

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران 67

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران 68

 اداره کل بازنشستگی کشوری استان تهران 69

 اداره کل بازرسی استان تهران 70

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 71

 و پرورش شهر تهراناداره کل آموزش  72

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 73

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران 74
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 اداره کل انتقال خون استان تهران 75

 اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط 76

 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ 77

 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران 78

 اداره کل امور مالیاتی غرب تهران 79

 اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران )شهریار( 80

 اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران 81

 اداره کل امور مالیاتی شمیرانات 82

 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران 83

 اداره کل امور مالیاتی شرق تهران 84

 امور مالیاتی شرق استان تهران )بومهن(اداره کل  85

 اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران 86

 اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران )ری( 87

 اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده شهر تهران 88

 اداره کل امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران 89

 استان تهراناداره کل امور اقتصادی و دارایی  90

 اداره کل استاندارد استان تهران 91

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران 92

93 
اداره کل ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی 

 استان ها

 شهرداری ورامین استان تهران 94

 شهرداری وحیدیه استان تهران 95

 نصیرآباد استان تهرانشهرداری  96

 شهرداری نسیم شهر )اکبر آباد( استان تهران 97

 شهرداری مالرد استان تهران 98

 شهرداری لواسان استان تهران 99

 شهرداری گلستان استان تهران 100

 شهرداری کیالن استان تهران 101

 شهرداری کهریزک استان تهران 102

 شهرداری قیام دشت استان تهران 103

 شهرداری قرچک استان تهران 104

 شهرداری قدس استان تهران 105

 شهرداری فیروزکوه استان تهران 106

 شهرداری فرون آباد استان تهران 107
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 شهرداری فردوسیه استان تهران 108

 شهرداری صفادشت استان تهران 109

 شهرداری صباشهر استان تهران 110

 شهرداری صالحیه استان تهران 111

 شهرداری شهریار استان تهران 112

 شهرداری شهر جدید پرند استان تهران 113

 شهرداری شمشک استان تهران 114

 شهرداری شریف آباد استان تهران 115

 شهرداری شاهدشهر استان تهران 116

 شهرداری رودهن استان تهران 117

 شهرداری رباط کریم استان تهران 118

 استان تهرانشهرداری دماوند  119

 شهرداری حسن آباد استان تهران 120

 شهرداری چهاردانگه استان تهران 121

 شهرداری جوادآباد)جوادیه( استان تهران 122

 شهرداری تهران استان تهران 123

 شهرداری پیشوا استان تهران 124

 شهرداری پردیس استان تهران 125

 شهرداری پاکدشت استان تهران 126

 شهرداری بومهن استان تهران 127

 شهرداری باقرشهر استان تهران 128

 شهرداری باغستان استان تهران 129

 شهرداری آبعلی استان تهران 130

 شهرداری آبسرد استان تهران 131

 شهرداری اوشان فشم میگون استان تهران 132

 شهرداری اندیشه استان تهران 133

 تهرانشهرداری اسالمشهر استان  134

 شهرداری ارجمند استان تهران 135

 شهرداری احمد آباد مستوفی استان تهران 136

 
 

 استان چهارمحال و بختیاریستادی و استانی مستقر در های : فهرست دستگاه10جدول 

 نام دستگاه ردیف
 چهارمحال و بختیاریاداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان  1
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 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان چهارمحال و بختیاری 2

 اداره کل بیمه ایران استان چهارمحال بختیاری 3

 اداره کل بیمه سالمت استان چهارمحال و بختیاری 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری 5

 چهارمحال و بختیاریاداره کل پست استان  6

 اداره کل پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری 8

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان چهارمحال و بختیاری 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد( 10

 شعبه بانک توسعه صادرات شهرکرد 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 12

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 13

 مدیریت تعاون روستایی استان چهارمحال و بختیاری 14

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان چهارمحال و بختیاری 15

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان چهارمحال و بختیاری 16

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری 17

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان چهارمحال و بختیاری 18

 مدیریت شعب پست بانک استان چهارمحال و بختیاری 19

 مدیریت فرودگاه شهر کرد 20

 بازنشستگی کشوری استان چهارمحال و بختیارینمایندگی  21

 اداره کل استاندارد استان چهار محال و بختیاری 22

 اداره کل امور عشایر استان چهار محال و بختیاری 23

 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 24

 اداره کل انتقال خون استان چهار محال و بختیاری 25

 اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و بختیاریاداره کل  26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری 27

 اداره کل بازرسی استان چهار محال و بختیاری 28

 اداره کل بهزیستی استان چهار محال و بختیاری 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری 30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان چهار محال و بختیاری 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری 32

 اداره کل ثبت احوال استان چهار محال و بختیاری 33

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهار محال و بختیاری 34

 بختیاریاداره کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و  35
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 اداره کل دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان چهارمحال و بختیاری 37

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان چهار محال و بختیاری 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری 39

40 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و اداره 

 بختیاری

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان چهار محال و بختیاری 41

 اداره کل هواشناسی استان چهار محال و بختیاری 42

 دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری 43

 استان چهارمحال و بختیاریسازمان قضائی نیروهای مسلح  44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان چهارمحال و بختیاری 46

 گمرک استان چهارمحال و بختیاری 47

 مدیریت امور پردیس های استان چهارمحال و بختیاری 48

 بختیاری مدیریت حج و زیارت استان چهارمحال و 49

50 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و 

 بختیاری

 مرکز صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری 52

 بختیاریاداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و  53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان چهارمحال و بختیاری 54

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان چهار محال و بختیاری 55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان چهارمحال و بختیاری 56

 ختیاریاداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان چهارمحال و ب 57

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری 58

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری 59

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهار محال و بختیاری 60

 اداره کل جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری 61

 شهرسازی استان چهار محال و بختیاریاداره کل راه و  62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری 63

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهار محال و بختیاری 64

 اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری 65

 شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری 66

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری 67
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 شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 68

 شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 69

 استانداری استان چهار محال و بختیاری 70

 پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری 71

 چهارمحال و بختیاریدادگستری استان  72

 دانشگاه شهرکرد 73

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری 74

 شهرداری اردل استان چهارمحال و بختیاری 75

 شهرداری آلونی استان چهارمحال و بختیاری 76

 شهرداری باباحیدر استان چهارمحال و بختیاری 77

 بازفت استان چهارمحال و بختیاریشهرداری  78

 شهرداری بروجن استان چهارمحال و بختیاری 79

 شهرداری بلداجی استان چهارمحال و بختیاری 80

 شهرداری بن استان چهارمحال و بختیاری 81

 شهرداری پردنجان استان چهارمحال و بختیاری 82

 شهرداری جونقان استان چهارمحال و بختیاری 83

 شهرداری چلگرد استان چهارمحال و بختیاری 84

 شهرداری چلیچه استان چهارمحال و بختیاری 85

 شهرداری دستناء استان چهارمحال و بختیاری 86

 شهرداری دشتک استان چهارمحال و بختیاری 87

 شهرداری سامان استان چهارمحال و بختیاری 88

 شهرداری سرخون استان چهارمحال و بختیاری 89

 شهرداری سردشت لردگان استان چهارمحال و بختیاری 90

 شهرداری سفیددشت استان چهارمحال و بختیاری 91

 شهرداری سودجان استان چهارمحال و بختیاری 92

 شهرداری سورشجان استان چهارمحال و بختیاری 93

 شهرداری شلمزار استان چهارمحال و بختیاری 94

 چهارمحال و بختیاریشهرداری شهرکرد استان  95

 شهرداری صمصامی استان چهارمحال و بختیاری 96

 شهرداری طاقانک استان چهارمحال و بختیاری 97

 شهرداری فارسان استان چهارمحال و بختیاری 98

 شهرداری فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری 99

 شهرداری فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری 100

 کاج استان چهارمحال و بختیاریشهرداری  101
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 شهرداری کیان استان چهارمحال و بختیاری 102

 شهرداری گندمان استان چهارمحال و بختیاری 103

 شهرداری گهرو استان چهارمحال و بختیاری 104

 شهرداری گوجان استان چهارمحال و بختیاری 105

 شهرداری لردگان استان چهارمحال و بختیاری 106

 شهرداری مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری 107

 شهرداری منج استان چهارمحال و بختیاری 108

 شهرداری ناغان استان چهارمحال و بختیاری 109

 شهرداری نافچ استان چهارمحال و بختیاری 110

 شهرداری نقنه استان چهارمحال و بختیاری 111

 بختیاریشهرداری هارونی استان چهارمحال و  112

 شهرداری هفشجان استان چهارمحال و بختیاری 113

 شهرداری هوره استان چهارمحال و بختیاری 114

 شهرداری وردنجان استان چهارمحال و بختیاری 115

 

 استان خراسان جنوبی ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه11جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان جنوبی 1

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی 2

 اداره کل بیمه ایران استان خراسان جنوبی 3

 اداره کل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی 4

 جنوبیاداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان  5

 اداره کل پست استان خراسان جنوبی 6

 اداره کل راه آهن شرق 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 8

 اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان جنوبی 10

 جنوبی )بیرجند( خبرگزاری جمهوری اسالمی استان خراسان 11

 شعبه بانک توسعه صادرات بیرجند 12

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان خراسان جنوبی 13

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان خراسان جنوبی 14

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 15

 مدیریت تعاون روستایی استان خراسان جنوبی 16

 خدمات بازرگانی دولتی استان خراسان جنوبیمدیریت  17
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 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی 18

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی 19

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان خراسان جنوبی 20

 مدیریت شعب پست بانک استان خراسان جنوبی 21

 استان خراسان جنوبیاداره کل استاندارد  22

 اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی 23

 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی 24

 اداره کل انتقال خون استان خراسان جنوبی 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی 27

 اداره کل بازرسی استان خراسان جنوبی 28

 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی 30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی 32

 اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی 33

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 34

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی 35

 اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی 37

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی 39

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی 40

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی 41

 اداره کل هواشناسی استان خراسان جنوبی 42

 جنوبیدانشگاه پیام نور استان خراسان  43

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 45

 گمرکات استان خراسان جنوبی 46

 مدیریت امور پردیس های استان خراسان جنوبی 47

 مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی 48

 منابع طبیعی استان خراسان جنوبی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 49

 مرکز صدا و سیمای استان خراسان جنوبی 50

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی 51



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  70

 

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی 52

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان خراسان جنوبی 53

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی 54

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان خراسان جنوبی 55

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان جنوبی 56

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی 57

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان  58

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 59

 اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 60

 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 61

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی 62

 خراسان جنوبیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  63

 اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 64

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان خراسان جنوبی )بیرجند( 65

 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی 66

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی 67

 شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی 68

 شرکت گاز استان خراسان جنوبی 69

 استانداری استان خراسان جنوبی 70

 پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی 71

 دادگستری استان خراسان جنوبی 72

 دانشگاه بزرگمهر قائنات 73

 دانشگاه بیرجند 74

 دانشگاه صنعتی بیرجند 75

 بیرجنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  76

 شهرداری ارسک استان خراسان جنوبی 77

 شهرداری اسدیه استان خراسان جنوبی 78

 شهرداری اسفدن استان خراسان جنوبی 79

 شهرداری اسالمیه استان خراسان جنوبی 80

 شهرداری آبیز استان خراسان جنوبی 81

 شهرداری آرین شهر استان خراسان جنوبی 82

 خراسان جنوبیشهرداری آیسک استان  83

 شهرداری بشرویه استان خراسان جنوبی 84

 شهرداری بیرجند استان خراسان جنوبی 85
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 شهرداری حاجی آباد استان خراسان جنوبی 86

 شهرداری خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی 87

 شهرداری خوسف استان خراسان جنوبی 88

 شهرداری درح استان خراسان جنوبی 89

 شهرداری دیهوک استان خراسان جنوبی 90

 شهرداری زهان استان خراسان جنوبی 91

 شهرداری سرایان استان خراسان جنوبی 92

 شهرداری سربیشه استان خراسان جنوبی 93

 شهرداری سه قلعه استان خراسان جنوبی 94

 شهرداری شوسف استان خراسان جنوبی 95

 شهرداری طبس استان خراسان جنوبی 96

 شهرداری طبس مسینا استان خراسان جنوبی 97

 شهرداری عشق آباد استان خراسان جنوبی 98

 شهرداری فردوس استان خراسان جنوبی 99

 شهرداری قائن استان خراسان جنوبی 100

 شهرداری قهستان استان خراسان جنوبی 101

 شهرداری گزیک استان خراسان جنوبی 102

 استان خراسان جنوبیشهرداری محمد شهر  103

 شهرداری مود استان خراسان جنوبی 104

 شهرداری نهبندان استان خراسان جنوبی 105

 شهرداری نیمبلوک استان خراسان جنوبی 106

 

 استان خراسان رضوی ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه12جدول 

 دستگاهنام  ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی 1

 اداره کل بیمه ایران استان خراسان رضوی 2

 اداره کل بیمه سالمت استان خراسان رضوی 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی 4

 اداره کل پست استان خراسان رضوی 5

 دام خراساناداره کل پشتیبانی امور  6

 اداره کل راه آهن خراسان 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی 8

 اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی 10



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  72

 

 شعبه بانک توسعه صادرات مشهد 11

 خراسان رضویشعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان  12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه 14

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 15

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار 16

 مدیریت تعاون روستایی استان خراسان رضوی 17

 جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان رضویمدیریت  18

 مدیریت حسابرسی استان خراسان رضوی 19

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان خراسان رضوی 20

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی 21

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی 22

 مسکن در استان خراسان رضویمدیریت شعب بانک  23

 مدیریت شعب پست بانک استان خراسان رضوی 24

25 
منطقه یکم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان خراسان رضوی 

 )مشهد(

 اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی 26

 اداره کل امور عشایر استان خراسان رضوی 27

 خراسان رضویاداره کل امور مالیاتی استان  28

 اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی 29

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی 30

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی 31

 اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی 32

 اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی 33

 قانونی استان خراسان رضویاداره کل پزشکی  34

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان خراسان رضوی 35

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی 36

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال شرق 37

 اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی 38

 خراسان رضویاداره کل ثبت اسناد و امالک استان  39

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی 40

 اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی 41

 اداره کل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی 42

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال خاوری )مشهد( 43
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 استان خراسان رضوی اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 44

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی 45

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی 46

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی 47

 اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی 48

 گمرکات استان خراسان رضویحوزه نظارت  49

 دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی 50

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی 51

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی 52

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان خراسان 53

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان خراسان رضوی 54

 مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی 55

 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی 56

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 57

 مرکز صدا و سیمای استان خراسان رضوی 58

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی 59

 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضویاداره کل  60

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان خراسان رضوی 61

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان خراسان رضوی 62

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان خراسان رضوی 63

 استان خراسان رضویاداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  64

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی 65

 اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 66

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی 67

 اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی 68

 رضوی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 69

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی 70

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی 71

 اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی 72

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان خراسان رضوی )مشهد( 73

 شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 74

 پاالیش گاز شهید هاشمی نژادشرکت  75

 شرکت تولید نیروی برق خراسان 76

 شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی 77
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 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی 78

 شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان 79

 شرکت سهامی عمران شهر جدید بینالود 80

 بهار شرکت سهامی عمران شهر جدید گل 81

 شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی 82

 شرکت گاز استان خراسان رضوی 83

 استانداری استان خراسان رضوی 84

 پارک علم و فناوری استان خراسان 85

 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 86

 دادگستری استان خراسان رضوی 87

 تربت حیدریهدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  88

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور 89

 دانشگاه تربت حیدریه 90

 دانشگاه حکیم سبزواری 91

 دانشگاه صنعتی قوچان 92

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان رضوی 93

 جام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت 94

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار 95

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد 96

 دانشگاه فردوسی مشهد 97

 دانشگاه فناوری های نوین سبزوار 98

 دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار 99

 دانشگاه نیشابور 100

 آموزش عالی تربت جاممجتمع  101

 مجتمع آموزش عالی گناباد 102

 مرکز آموزش عالی کاشمر 103

 شهرداری احمد آباد صولت استان خراسان رضوی 104

 شهرداری انابد استان خراسان رضوی 105

 شهرداری باجگیران استان خراسان رضوی 106

 شهرداری باخرز استان خراسان رضوی 107

 استان خراسان رضویشهرداری باخزر  108

 شهرداری بار استان خراسان رضوی 109

 شهرداری بایک استان خراسان رضوی 110

 شهرداری بجستان استان خراسان رضوی 111
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 شهرداری بردسکن استان خراسان رضوی 112

 شهرداری بیدخت استان خراسان رضوی 113

 شهرداری تایباد استان خراسان رضوی 114

 تربت جام استان خراسان رضویشهرداری  115

 شهرداری تربت حیدریه استان خراسان رضوی 116

 شهرداری جغتای استان خراسان رضوی 117

 شهرداری جنگل استان خراسان رضوی 118

 شهرداری چاپشلو استان خراسان رضوی 119

 شهرداری چکنه استان خراسان رضوی 120

 شهرداری چناران استان خراسان رضوی 121

 شهرداری حکم آباد استان خراسان رضوی 122

 شهرداری خرو استان خراسان رضوی 123

 شهرداری خلیل آباد استان خراسان رضوی 124

 شهرداری خواف استان خراسان رضوی 125

 شهرداری داورزن استان خراسان رضوی 126

 شهرداری درگز استان خراسان رضوی 127

 رضویشهرداری درود استان خراسان  128

 شهرداری دولت آباد استان خراسان رضوی 129

 شهرداری رباط سنگ استان خراسان رضوی 130

 شهرداری رشتخوار استان خراسان رضوی 131

 شهرداری رضویه استان خراسان رضوی 132

 شهرداری روداب استان خراسان رضوی 133

 شهرداری ریواده استان خراسان رضوی 134

 استان خراسان رضویشهرداری ریوش  135

 شهرداری سبزوار استان خراسان رضوی 136

 شهرداری سرخس استان خراسان رضوی 137

 شهرداری سفید سنگ استان خراسان رضوی 138

 شهرداری سالمی استان خراسان رضوی 139

 شهرداری سلطان آباد استان خراسان رضوی 140

 شهرداری سنگان استان خراسان رضوی 141

 شهرداری شادمهر استان خراسان رضوی 142

 شهرداری شاندیز استان خراسان رضوی 143

 شهرداری ششتمد استان خراسان رضوی 144

 شهرداری شهر آباد استان خراسان رضوی 145
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 شهرداری شهر جدید بینالود استان خراسان رضوی 146

 شهرداری شهر جدید گلبهار استان خراسان رضوی 147

 شهر زو )زاوین( استان خراسان رضویشهرداری  148

 شهرداری صالح آباد استان خراسان رضوی 149

 شهرداری طرقبه استان خراسان رضوی 150

 شهرداری عشق آباد استان خراسان رضوی 151

 شهرداری فرهادگرد استان خراسان رضوی 152

 شهرداری فریمان استان خراسان رضوی 153

 ( استان خراسان رضوی شهرداری فیروزه ) بزغان 154

 شهرداری فیض آباد استان خراسان رضوی 155

 شهرداری قاسم آباد استان خراسان رضوی 156

 شهرداری قدمگاه استان خراسان رضوی 157

 شهرداری قلندرِآباد استان خراسان رضوی 158

 شهرداری قوچان استان خراسان رضوی 159

 شهرداری کاخک استان خراسان رضوی 160

 شهرداری کاریز و سعدآباد استان خراسان رضوی 161

 شهرداری کاشمر استان خراسان رضوی 162

 شهرداری کدکن استان خراسان رضوی 163

 شهرداری کالت استان خراسان رضوی 164

 شهرداری کندر استان خراسان رضوی 165

 شهرداری گلمکان استان خراسان رضوی 166

 خراسان رضویشهرداری گناباد استان  167

 شهرداری لطف آباد استان خراسان رضوی 168

 شهرداری مزداوند استان خراسان رضوی 169

 شهرداری مشهد استان خراسان رضوی 170

 شهرداری مشهد ریزه استان خراسان رضوی 171

 شهرداری ملک آباد استان خراسان رضوی 172

 شهرداری نشتیفان استان خراسان رضوی 173

 شهرداری نصرآباد استان خراسان رضوی 174

 شهرداری نقاب استان خراسان رضوی 175

 شهرداری نوخندان استان خراسان رضوی 176

 شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی 177

 شهرداری نیل شهر استان خراسان رضوی 178

 شهرداری همت آباد استان خراسان رضوی 179
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 خراسان رضویشهرداری یونسی استان  180

 

 استان خراسان شمالی ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه13جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خراسان شمالی 1

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی 2

 بیمه ایران استان خراسان شمالیاداره کل  3

 اداره کل بیمه سالمت استان خراسان شمالی 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان شمالی 5

 اداره کل پست استان خراسان شمالی 6

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی 7

 استان خراسان شمالیآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  8

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان خراسان شمالی )بجنورد( 9

 شعبه بانک توسعه صادرات بجنورد 10

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان خراسان شمالی 11

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی 12

 مدیریت تعاون روستایی استان خراسان شمالی 13

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان خراسان شمالی 14

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان شمالی 15

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی 16

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالی 17

 مدیریت شعب پست بانک استان خراسان شمالی 18

 بجنورد مدیریت فرودگاه 19

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان خراسان شمالی 20

 اداره کل استاندارد استان خراسان شمالی 21

 اداره کل امور عشایر استان خراسان شمالی 22

 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی 23

 اداره کل انتقال خون استان خراسان شمالی 24

 خیریه استان خراسان شمالیاداره کل اوقاف و امور  25

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی 26

 اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی 27

 اداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی 28

 اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی 29

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان خراسان شمالی 30
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 اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان شمالی 31

 اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی 32

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 33

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی 34

 اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی 35

 خراسان شمالی اداره کل دیوان محاسبات استان 36

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان شمالی 37

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی 38

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی 39

 خراسان شمالیاداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان  40

 اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی 41

 دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی 42

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان شمالی 43

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی 44

 گمرک استان خراسان شمالی 45

 خراسان شمالیمدیریت امور پردیس های استان  46

 مدیریت حج و زیارت استان خراسان شمالی 47

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی 48

 مرکز صدا و سیمای استان خراسان شمالی 49

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان شمالی 50

 )ره( استان خراسان شمالیاداره کل کمیته امداد امام خمینی  51

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان خراسان شمالی 52

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان خراسان شمالی 53

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان خراسان شمالی 54

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان شمالی 55

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی 56

 اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی 57

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی 58

 اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی 59

 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی 60

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی 61

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی 62

 اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی 63

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان خراسان شمالی )بجنورد( 64
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 شرکت تولید نیروی برق شیروان 65

 منطقه ای خراسان شمالیشرکت سهامی آب  66

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی 67

 شرکت سهامی آلومینای ایران 68

 شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی 69

 شرکت گاز استان خراسان شمالی 70

 شرکت لوله گستر اسفراین 71

 شرکت مجتمع صنعتی اسفراین 72

 خراسان شمالی استانداری استان 73

 پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی 74

 دادگستری استان خراسان شمالی 75

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین 76

 دانشگاه بجنورد 77

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی 78

 خواهران(دانشگاه کوثر )ویژه  79

 مجتمع آموزش عالی شیروان 80

 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 81

 شهرداری اسفراین استان خراسان شمالی 82

 شهرداری ایور استان خراسان شمالی 83

 شهرداری آشخانه استان خراسان شمالی 84

 شهرداری آوا استان خراسان شمالی 85

 خراسان شمالیشهرداری بجنورد استان  86

 شهرداری پیش قلعه استان خراسان شمالی 87

 شهرداری تیتکانلو استان خراسان شمالی 88

 شهرداری جاجرم استان خراسان شمالی 89

 شهرداری چناران شهر استان خراسان شمالی 90

 شهرداری حصارگرمخان استان خراسان شمالی 91

 شهرداری درق استان خراسان شمالی 92

 شهرداری راز استان خراسان شمالی 93

 شهرداری زیارت استان خراسان شمالی 94

 شهرداری سن خواست استان خراسان شمالی 95

 شهرداری شوقان استان خراسان شمالی 96

 شهرداری شیروان استان خراسان شمالی 97

 شهرداری صفی آباد استان خراسان شمالی 98
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 شمالیشهرداری فاروج استان خراسان  99

 شهرداری قاضی استان خراسان شمالی 100

 شهرداری قوشخانه استان خراسان شمالی 101

 شهرداری گرمه استان خراسان شمالی 102

 شهرداری لوجلی استان خراسان شمالی 103

 

 استان خوزستان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه14جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان 1

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 2

 اداره کل بیمه ایران استان خوزستان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان خوزستان 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان 5

 کل پست استان خوزستاناداره  6

 اداره کل پشتیبانی امور دام خوزستان 7

 اداره کل راه آهن جنوب 8

 اداره کل راه آهن زاگرس 9

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان 10

 اداره کل فرودگاه های استان خوزستان 11

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان 12

 شعبه بانک توسعه صادرات اهواز 13

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان خوزستان 14

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان خوزستان 15

 مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان 16

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز 17

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان 18

 روستایی استان خوزستان مدیریت تعاون 19

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان 20

 مدیریت حسابرسی استان خوزستان 21

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان خوزستان 22

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان 23

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان 24

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان خوزستان 25

 مدیریت شعب پست بانک استان خوزستان 26
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 مدیریت فرودگاه آبادان 27

 منطقه دوم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان خوزستان )اهواز( 28

 اداره کل استاندارد استان خوزستان 29

 اداره کل امور عشایر استان خوزستان 30

 امور مالیاتی استان خوزستاناداره کل  31

 اداره کل انتقال خون استان خوزستان 32

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان 33

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان 34

 اداره کل بازرسی استان خوزستان 35

 اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر 36

 خوزستاناداره کل بهزیستی استان  37

 اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان 38

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان خوزستان 39

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان 40

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب غرب 41

 اداره کل ثبت احوال استان خوزستان 42

 امالک استان خوزستاناداره کل ثبت اسناد و  43

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 44

 اداره کل دامپزشکی استان خوزستان 45

 اداره کل دیوان محاسبات استان خوزستان 46

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری )اهواز( 47

 استان خوزستاناداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی  48

 اداره کل شیالت استان خوزستان 49

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان 50

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان 51

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان 52

 اداره کل هواشناسی استان خوزستان 53

 حوزه نظارت گمرکات استان خوزستان 54

 دانشگاه پیام نور استان خوزستان 55

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خوزستان 56

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 57

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان خوزستان 58

 مدیریت امور پردیس های استان خوزستان 59

 زیارت استان خوزستانمدیریت حج و  60



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  82

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 61

62 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان )صفی 

 آباد(

 مرکز صدا و سیمای استان خوزستان 63

 مرکز صدا و سیمای آبادان 64

 استان خوزستان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 65

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان 66

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان خوزستان 67

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان خوزستان 68

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان خوزستان 69

 فناوری اطالعات استان خوزستاناداره کل ارتباطات و  70

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان 71

 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 72

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان 73

 اداره کل جهاد کشاورزی استان خوزستان 74

 اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 75

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان 76

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان 77

 اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 78

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان خوزستان )اهواز( 79

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 80

 آغاجاریشرکت بهره برداری نفت و گاز  81

 شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 82

 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 83

 شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان 84

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند 85

 2شرکت پاالیش گاز بیدبلند  86

 شرکت پاالیش نفت آبادان 87

 شرکت تولید نیروی برق رامین 88

 آب و فاضالب روستایی استان خوزستانشرکت سهامی  89

 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان 90

 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 91

 شرکت سهامی عمران شهر جدید رامین 92

 شرکت سهامی عمران شهر جدید شیرین شهر 93
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 شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان 94

 شرکت گاز استان خوزستان 95

 شرکت ملی حفاری ایران 96

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 97

 شرکت نفت و گاز اروندان 98

 استانداری استان خوزستان 99

 پارک علم و فناوری استان خوزستان 100

 دادگستری استان خوزستان 101

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان 102

 خدمات بهداشتی، درمانی دزفولدانشکده علوم پزشکی و  103

 دانشگاه شهید چمران اهواز 104

 دانشگاه صنعت نفت 105

 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 106

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان 107

 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه 108

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان 109

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهوازدانشگاه  110

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر 111

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 112

 دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر 113

 شهرداری ابوحمیظه استان خوزستان 114

 استان خوزستانشهرداری اروندکنار  115

 شهرداری الهایی استان خوزستان 116

 شهرداری الوان استان خوزستان 117

 شهرداری امیدیه استان خوزستان 118

 شهرداری اندیمشک استان خوزستان 119

 شهرداری اهواز استان خوزستان 120

 شهرداری ایذه استان خوزستان 121

 شهرداری آبادان استان خوزستان 122

 شهرداری آبژدان استان خوزستان 123

 شهرداری آزادی استان خوزستان 124

 شهرداری آغاجاری استان خوزستان 125

 شهرداری باغ ملک استان خوزستان 126

 شهرداری بستان استان خوزستان 127



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  84

 

 شهرداری بندرامام خمینی استان خوزستان 128

 شهرداری بندرماهشهر استان خوزستان 129

 شهرداری بهبهان استان خوزستان 130

 شهرداری بیدروبه استان خوزستان 131

 شهرداری ترکالکی استان خوزستان 132

 شهرداری تشان استان خوزستان 133

 شهرداری جایزان استان خوزستان 134

 شهرداری جنت مکان استان خوزستان 135

 شهرداری جولکی استان خوزستان 136

 استان خوزستانشهرداری چغامیش  137

 شهرداری چم گلک استان خوزستان 138

 شهرداری چمران استان خوزستان 139

 شهرداری چویبده استان خوزستان 140

 شهرداری حر استان خوزستان 141

 شهرداری حسینیه استان خوزستان 142

 شهرداری حمزه استان خوزستان 143

 شهرداری حمیدیه استان خوزستان 144

 شهرداری خرمشهر استان خوزستان 145

 شهرداری خنافره استان خوزستان 146

 شهرداری دارخوین استان خوزستان 147

 شهرداری دزآب )شهر امام( استان خوزستان 148

 شهرداری دزفول استان خوزستان 149

 شهرداری دهدز استان خوزستان 150

 شهرداری رامشیر استان خوزستان 151

 رامهرمز استان خوزستانشهرداری  152

 شهرداری رفیع استان خوزستان 153

 شهرداری زهره استان خوزستان 154

 شهرداری سالند استان خوزستان 155

 شهرداری سرداران استان خوزستان 156

 شهرداری سردشت استان خوزستان 157

 شهرداری سماله استان خوزستان 158

 شهرداری سوسنگرد استان خوزستان 159

 شهرداری سیاه منصور استان خوزستان 160

 شهرداری شادگان استان خوزستان 161
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 شهرداری شاوور استان خوزستان 162

 شهرداری شرافت استان خوزستان 163

 شهرداری شمس آباد استان خوزستان 164

 شهرداری شوش دانیال استان خوزستان 165

 شهرداری شوشتر استان خوزستان 166

 شیبان استان خوزستان شهرداری 167

 شهرداری صالح شهر استان خوزستان 168

 شهرداری صفی آباد استان خوزستان 169

 شهرداری صیدون استان خوزستان 170

 شهرداری عنبر استان خوزستان 171

 شهرداری فتح المبین )صالح مشطت( استان خوزستان 172

 شهرداری قلعه تل استان خوزستان 173

 قلعه خواجه )اندیکا( استان خوزستانشهرداری  174

 شهرداری کوت سید نعیم استان خوزستان 175

 شهرداری کوت عبداهللا استان خوزستان 176

 شهرداری گتوند استان خوزستان 177

 شهرداری گلگیر استان خوزستان 178

 شهرداری گوریه استان خوزستان 179

 شهرداری اللی استان خوزستان 180

 مسجدسلیمان استان خوزستان شهرداری 181

 شهرداری مشراگه استان خوزستان 182

 شهرداری مالثانی استان خوزستان 183

 شهرداری منصوریه استان خوزستان 184

 شهرداری میانرود استان خوزستان 185

 شهرداری میداود استان خوزستان 186

 شهرداری مینوشهر استان خوزستان 187

 استان خوزستانشهرداری هفتکل  188

 شهرداری هندیجان استان خوزستان 189

 شهرداری هویزه استان خوزستان 190

 شهرداری ویس استان خوزستان 191

 

 استان زنجان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه15جدول 

 نام دستگاه ردیف
 فروش اموال تملیکی استان زنجاناداره جمع آوری و  1



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  86

 

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان زنجان 2

 اداره کل بیمه ایران استان زنجان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان زنجان 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان 5

 اداره کل پست استان زنجان 6

 زنجاناداره کل پشتیبانی امور دام  7

 اداره کل راه آهن شمال غرب 8

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زنجان 10

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان زنجان )زنجان( 11

 شعبه بانک توسعه صادرات استان زنجان 12

 زنجانشعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان  13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان 14

 مدیریت تعاون روستایی استان زنجان 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان زنجان 16

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان 17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان 18

 زنجانمدیریت شعب بانک مسکن در استان  19

 مدیریت شعب پست بانک استان زنجان 20

 مدیریت فرودگاه زنجان 21

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان زنجان 22

 اداره امور عشایر استان زنجان 23

 اداره کل استاندارد استان زنجان 24

 اداره کل امور مالیاتی استان زنجان 25

 اداره کل انتقال خون استان زنجان 26

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان 27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 28

 اداره کل بازرسی استان زنجان 29

 اداره کل بهزیستی استان زنجان 30

 اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان 31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 32

 استان زنجاناداره کل تعزیرات حکومتی  33

 اداره کل ثبت احوال استان زنجان 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 35
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 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 36

 اداره کل دامپزشکی استان زنجان 37

 اداره کل دیوان محاسبات استان زنجان 38

 استان زنجاناداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی  39

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 40

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان 41

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان 42

 اداره کل هواشناسی استان زنجان 43

 دانشگاه پیام نور استان زنجان 44

 قضائی نیروهای مسلح استان زنجانسازمان  45

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 46

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان زنجان 47

 گمرک استان زنجان 48

 مدیریت امور پردیس های استان زنجان 49

 مدیریت حج و زیارت استان زنجان 50

 استان زنجانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  51

 مرکز صدا و سیمای استان زنجان 52

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان 53

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان 54

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان زنجان 55

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان زنجان 56

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان زنجان 57

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان زنجان 58

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان 59

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 60

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 61

 کشاورزی استان زنجاناداره کل جهاد  62

 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 63

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 64

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 65

 اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 66

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان زنجان )زنجان( 67

 منطقه ای زنجانشرکت سهامی آب  68

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان زنجان 69



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  88

 

 شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان 70

 شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 71

 شرکت گاز استان زنجان 72

 استانداری استان زنجان 73

 پارک علم و فناوری استان زنجان 74

 دادگستری استان زنجان 75

 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه  76

 دانشگاه زنجان 77

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان 78

 شهرداری ابهر استان زنجان 79

 شهرداری ارمغان خانه استان زنجان 80

 شهرداری آب بر استان زنجان 81

 شهرداری چورزق استان زنجان 82

 زنجانشهرداری حلب استان  83

 شهرداری خدابنده)قیدار( استان زنجان 84

 شهرداری خرمدره استان زنجان 85

 شهرداری دندی استان زنجان 86

 شهرداری زرین آباد استان زنجان 87

 شهرداری زرین رود استان زنجان 88

 شهرداری زنجان استان زنجان 89

 شهرداری سجاس استان زنجان 90

 زنجان شهرداری سلطانیه استان 91

 شهرداری سهرورد استان زنجان 92

 شهرداری صایین قلعه استان زنجان 93

 شهرداری کرسف استان زنجان 94

 شهرداری گرماب استان زنجان 95

 شهرداری ماه نشان استان زنجان 96

 شهرداری نور بهار استان زنجان 97

 شهرداری نیک پی استان زنجان 98

 زنجانشهرداری هیدج استان  99
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 استان سیستان و بلوچستان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه16جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان سیستان و بلوچستان 1



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  89

 

 بلوچستان اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و 2

 اداره کل بیمه ایران استان سیستان و بلوچستان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان سیستان و بلوچستان 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سیستان و بلوچستان 5

 اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام سیستان و بلوچستان 7

 اداره کل راه آهن جنوب شرق 8

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان 9

 اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان 10

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان 11

 )زاهدان(خبرگزاری جمهوری اسالمی استان سیستان و بلوچستان  12

 شعب بانک توسعه صادرات استان سیستان و بلوچستان 13

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان سیستان و بلوچستان 14

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان سیستان و بلوچستان 15

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار 16

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان 17

 مدیریت تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان 18

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان 19

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان سیستان و بلوچستان 20

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان 21

 استان سیستان و بلوچستانمدیریت شعب بانک کشاورزی در  22

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان سیستان و بلوچستان 23

 مدیریت شعب پست بانک استان سیستان و بلوچستان 24

 اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان 25

 اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان 26

 سیستان و بلوچستاناداره کل امور مالیاتی استان  27

 اداره کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان 28

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان 29

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 30

 اداره کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان 31

 و بلوچستان اداره کل بهزیستی استان سیستان 32

 اداره کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان 33

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان سیستان و بلوچستان 34

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان 35



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  90

 

 اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان 36

 و بلوچستان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان 37

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان 38

 اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان 39

 اداره کل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان 40

41 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان 

 )ایرانشهر(

 زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شرق ایران )زاهدان(اداره کل  42

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سیستان و بلوچستان 43

 اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان 44

 اداره کل شیالت سیستان 45

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان 46

47 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و 

 بلوچستان

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان 48

 اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان 49

 حوزه نظارت گمرکات استان سیستان و بلوچستان 50

 سیستان و بلوچستاندانشگاه پیام نور استان  51

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان 52

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان 53

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان سیستان و بلوچستان 54

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان و بلوچستان 55

 های استان سیستان و بلوچستانمدیریت امور پردیس  56

 مدیریت حج و زیارت استان سیستان و بلوچستان 57

58 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان 

 )ایرانشهر(

59 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان 

 )زابل(

 استان سیستان و بلوچستانمرکز صدا و سیمای  60

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان 61

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان سیستان و بلوچستان 62

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان سیستان و بلوچستان 63

 استان سیستان و بلوچستانحوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی  64

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان سیستان و بلوچستان 65



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  91

 

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان سیستان و بلوچستان 66

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان 67

 بلوچستاناداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و  68

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 69

 اداره کل جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان 70

 اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 71

 اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر 72

 بلوچستاناداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و  73

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان 74

 اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان  75

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان سیستان بلوچستان )زاهدان( 76

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان سیستان و بلوچستان )چابهار( 77

 تولید نیروی برق زاهدانشرکت  78

 شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان 79

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان سیستان و بلوچستان 80

 شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 81

 شرکت سهامی عمران شهر جدید تیس 82

 شرکت سهامی عمران شهر جدید رامشار 83

 شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستانشرکت  84

 شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 85

 استانداری استان سیستان و بلوچستان 86

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 87

 دادگستری استان سیستان و بلوچستان 88

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر 89

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 90

 دانشگاه زابل 91

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 92

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل 93

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان 94

 دانشگاه والیت 95

 مجتمع آموزش عالی سراوان 96

 استان سیستان و بلوچستان شهرداری ادیمی 97

 شهرداری اسپکه استان سیستان و بلوچستان 98

 شهرداری ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان 99



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  92

 

 شهرداری آشار استان سیستان و بلوچستان 100

 شهرداری بزمان استان سیستان و بلوچستان 101

 شهرداری بمپور استان سیستان و بلوچستان 102

 استان سیستان و بلوچستان شهرداری بنت 103

 شهرداری بنجار استان سیستان و بلوچستان 104

 شهرداری پارود استان سیستان و بلوچستان 105

 شهرداری پالن استان سیستان و بلوچستان 106

 شهرداری پیشین استان سیستان و بلوچستان 107

 شهرداری جالق استان سیستان و بلوچستان 108

 چابهار استان سیستان و بلوچستانشهرداری  109

 شهرداری چگرد استان سیستان و بلوچستان 110

 شهرداری خاش استان سیستان و بلوچستان 111

 شهرداری ده رئیس استان سیستان و بلوچستان 112

 شهرداری دوست محمد استان سیستان و بلوچستان 113

 شهرداری راسک استان سیستان و بلوچستان 114

 شهرداری ریگ ملک استان سیستان و بلوچستان 115

 شهرداری زابل استان سیستان و بلوچستان 116

 شهرداری زابلی)مهرستان( استان سیستان و بلوچستان 117

 شهرداری زاهدان استان سیستان و بلوچستان 118

 شهرداری زرآباد استان سیستان و بلوچستان 119

 بلوچستانشهرداری زهک استان سیستان و  120

 شهرداری ساربوک استان سیستان و بلوچستان 121

 شهرداری سراوان استان سیستان و بلوچستان 122

 شهرداری سرباز استان سیستان و بلوچستان 123

 شهرداری سرجنگل استان سیستان و بلوچستان 124

 شهرداری سوران استان سیستان و بلوچستان 125

 سیستان و بلوچستانشهرداری سیرکان استان  126

 شهرداری علی اکبر استان سیستان و بلوچستان 127

 شهرداری فنوج استان سیستان و بلوچستان 128

 شهرداری قرقری استان سیستان و بلوچستان 129

 شهرداری قصرقند استان سیستان و بلوچستان 130

 شهرداری کنارک استان سیستان و بلوچستان 131

 استان سیستان و بلوچستانشهرداری گتیج  132

 شهرداری گشت استان سیستان و بلوچستان 133



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  93

 

 شهرداری گلمورتی استان سیستان و بلوچستان 134

 شهرداری محمدان استان سیستان و بلوچستان 135

 شهرداری محمدآباد استان سیستان و بلوچستان 136

 شهرداری محمدی استان سیستان و بلوچستان 137

 میرجاوه استان سیستان و بلوچستانشهرداری  138

 شهرداری نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان 139

 شهرداری نگور استان سیستان و بلوچستان 140

 شهرداری نوک آباد استان سیستان و بلوچستان 141

 شهرداری نیک شهر استان سیستان و بلوچستان 142

 شهرداری هیدوج استان سیستان و بلوچستان 143

 

 استان فارس ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه17جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان فارس 1

 اداره کل بیمه ایران استان فارس 2

 اداره کل بیمه سالمت استان فارس 3

 نوجوانان استان فارساداره کل پرورش فکری کودکان و  4

 اداره کل پست استان فارس 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام فارس 6

 اداره کل راه آهن فارس 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس 8

 اداره کل فرودگاه الرستان 9

 اداره کل فرودگاه های استان فارس 10

 استان فارسآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  11

 شعبه بانک توسعه صادرات شیراز 12

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان فارس 13

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان فارس 14

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس 15

 مدیریت تعاون روستایی استان فارس 16

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس 17

 مدیریت حسابرسی استان فارس 18

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان فارس 19

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان فارس 20

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس 21



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  94

 

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان فارس 22

 مدیریت شعب پست بانک استان فارس 23

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان فارس )شیراز(منطقه هشتم خبری و  24

 اداره کل استاندارد استان فارس 25

 اداره کل امور عشایر استان فارس 26

 اداره کل امور مالیاتی استان فارس 27

 اداره کل انتقال خون استان فارس 28

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس 29

 ای استان فارساداره کل آموزش فنی و حرفه  30

 اداره کل بازرسی استان فارس 31

 اداره کل بهزیستی استان فارس 32

 اداره کل پزشکی قانونی استان فارس 33

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان فارس 34

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس 35

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب 36

 اداره کل ثبت احوال استان فارس 37

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 38

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس 39

 اداره کل دامپزشکی استان فارس 40

 اداره کل دیوان محاسبات استان فارس 41

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب )شیراز( 42

 زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان فارساداره کل  43

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس 44

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس 45

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس 46

 اداره کل هواشناسی استان فارس 47

 نور استان فارسدانشگاه پیام  48

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان فارس 49

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 50

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان فارس 51

 گمرکات استان فارس 52

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان فارس 53

 مدیریت امور پردیس های استان فارس 54

 زیارت استان فارسمدیریت حج و  55



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  95

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 56

 مرکز صدا و سیمای استان فارس 57

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس 58

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان فارس 59

 فارس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان 60

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان فارس 61

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان فارس 62

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس 63

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس 64

 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس 65

 کار و رفاه اجتماعی استان فارس اداره کل تعاون، 66

 اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس 67

 اداره کل راه و شهرسازی استان فارس 68

 اداره کل راه و شهرسازی الرستان 69

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس 70

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس 71

 استان فارساداره کل ورزش و جوانان  72

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان فارس )شیراز( 73

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان فارس )الرستان( 74

 شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 75

 شرکت پاالیش گاز پارسیان 76

 شرکت تولید نیروی برق فارس 77

 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 78

 سهامی آب و فاضالب روستایی استان فارسشرکت  79

 شرکت سهامی برق منطقه ای فارس 80

 شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا 81

 شرکت شهرک های صنعتی استان فارس 82

 شرکت گاز استان فارس 83

 استانداری استان فارس 84

 پارک علم و فناوری استان فارس 85

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 86

 دادگستری استان فارس 87

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش 88

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی الرستان 89



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  96

 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب 90

 دانشگاه جهرم 91

 دانشگاه سلمان فارسی 92

 دانشگاه شیراز 93

 دانشگاه صنعتی شیراز 94

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمان جهرم 95

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس 96

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا 97

 دانشگاه فسا 98

 دانشگاه هنر شیراز 99

 مجتمع آموزش عالی الرستان 100

 مرکز آموزش عالی استهبان 101

 مرکز آموزش عالی اقلید 102

 مرکز آموزش عالی آباده 103

 مرکز آموزش عالی فیروز آباد 104

 مرکز آموزش عالی المرد 105

 مرکز آموزش عالی ممسنی 106

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 107

 شهرداری اردکان فارس استان فارس 108

 شهرداری ارسنجان استان فارس 109

 شهرداری استهبان استان فارس 110

 شهرداری اسیر استان فارس 111

 شهرداری اشکنان استان فارس 112

 شهرداری افزر استان فارس 113

 شهرداری اقلید استان فارس 114

 شهرداری امام شهر استان فارس 115

 شهرداری اهل استان فارس 116

 شهرداری اوز استان فارس 117

 استان فارسشهرداری ایج  118

 شهرداری ایزدخواست استان فارس 119

 شهرداری آباده استان فارس 120

 شهرداری آباده طشک استان فارس 121

 شهرداری باب انار استان فارس 122

 شهرداری بابا منیر استان فارس 123
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 شهرداری باالده استان فارس 124

 شهرداری بنارویه استان فارس 125

 استان فارس شهرداری بهمن 126

 شهرداری بوانات)سوریان( استان فارس 127

 شهرداری بیرم استان فارس 128

 شهرداری بیضا ء) هرابال ( استان فارس 129

 شهرداری جاه ورز استان فارس 130

 شهرداری جنت شهر استان فارس 131

 شهرداری جهرم استان فارس 132

 شهرداری جویم استان فارس 133

 حاجی آباد استان فارسشهرداری  134

 شهرداری حسامی استان فارس 135

 شهرداری حسن آباد استان فارس 136

 شهرداری خانه زنیان استان فارس 137

 شهرداری خانیمن استان فارس 138

 شهرداری خاوران استان فارس 139

 شهرداری خرامه استان فارس 140

 شهرداری خشت استان فارس 141

 استان فارسشهرداری خنج  142

 شهرداری خور استان فارس 143

 شهرداری خوزی استان فارس 144

 شهرداری خومه زار استان فارس 145

 شهرداری داراب استان فارس 146

 شهرداری داریان استان فارس 147

 شهرداری دبیران استان فارس 148

 شهرداری دژکرد استان فارس 149

 شهرداری دهرم استان فارس 150

 شهرداری دو برجی استان فارس 151

 شهرداری دوزه استان فارس 152

 شهرداری رامجرد استان فارس 153

 شهرداری رستاق استان فارس 154

 شهرداری رونیز استان فارس 155

 شهرداری زاهدشهر استان فارس 156

 شهرداری زرقان استان فارس 157
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 شهرداری سده استان فارس 158

 سروستان استان فارسشهرداری  159

 شهرداری سعادت شهر استان فارس 160

 شهرداری سلطان شهر استان فارس 161

 شهرداری سورمق استان فارس 162

 شهرداری سیدان استان فارس 163

 شهرداری ششده استان فارس 164

 شهرداری شهر امام استان فارس 165

 شهرداری شهر پیر استان فارس 166

 شهر جدید صدرا استان فارسشهرداری  167

 شهرداری شهرمهر استان فارس 168

 شهرداری شیراز استان فارس 169

 شهرداری صغاد استان فارس 170

 شهرداری صفاشهر استان فارس 171

 شهرداری طسوج استان فارس 172

 شهرداری عال مرودشت استان فارس 173

 شهرداری عماد ده استان فارس 174

 فتح آباد)کارزین( استان فارسشهرداری  175

 شهرداری فدامی استان فارس 176

 شهرداری فراشبند استان فارس 177

 شهرداری فسا استان فارس 178

 شهرداری فیروزآباد استان فارس 179

 شهرداری قادرآباد استان فارس 180

 شهرداری قایمیه استان فارس 181

 شهرداری قره بالغ استان فارس 182

 شهرداری قطب آباد استان فارس 183

 شهرداری قطرویه استان فارس 184

 شهرداری قیر استان فارس 185

 شهرداری کازرون استان فارس 186

 شهرداری کامفیروز استان فارس 187

 شهرداری کره ای استان فارس 188

 شهرداری کنارتخته استان فارس 189

 شهرداری کوار استان فارس 190

 کوپن استان فارس شهرداری 191
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 شهرداری کوهنجان استان فارس 192

 شهرداری گراش استان فارس 193

 شهرداری گله دار استان فارس 194

 شهرداری الر استان فارس 195

 شهرداری المرد استان فارس 196

 شهرداری لپویی استان فارس 197

 شهرداری لطیفی استان فارس 198

 استان فارسشهرداری مادر سلیمان  199

 شهرداری مبارک آباد دیز استان فارس 200

 شهرداری محمله استان فارس 201

 شهرداری مرودشت استان فارس 202

 شهرداری مزایجان استان فارس 203

 شهرداری مشکان استان فارس 204

 شهرداری مصیری استان فارس 205

 شهرداری میان شهر استان فارس 206

 استان فارسشهرداری میمند  207

 شهرداری نوبندگان استان فارس 208

 شهرداری نوجین استان فارس 209

 شهرداری نودان استان فارس 210

 شهرداری نورآباد استان فارس 211

 شهرداری نی ریز استان فارس 212

 شهرداری هماشهر استان فارس 213

 شهرداری وراوی استان فارس 214

 

 استان قزوین ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه18جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان قزوین 1

 اداره کل بیمه ایران استان قزوین 2

 اداره کل بیمه سالمت استان قزوین 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین 4

 اداره کل پست استان قزوین 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام قزوین 6

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 7

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین 8
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 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان قزوین )قزوین( 9

 شعبه بانک توسعه صادرات استان قزوین 10

 شهرک های کشاورزی استان قزوین شعبه شرکت 11

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین 12

 مدیریت تعاون روستایی استان قزوین 13

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قزوین 14

 مدیریت حسابرسی استان قزوین 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان قزوین 16

 بانک توسعه تعاون استان قزوینمدیریت شعب  17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان قزوین 18

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان قزوین 19

 مدیریت شعب پست بانک استان قزوین 20

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان قزوین 21

 اداره امور عشایر استان قزوین 22

 اداره کل استاندارد استان قزوین 23

 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین 24

 اداره کل انتقال خون استان قزوین 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین 27

 اداره کل بازرسی استان قزوین 28

 اداره کل بهزیستی استان قزوین 29

 استان قزویناداره کل پزشکی قانونی  30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان قزوین 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین 32

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال غرب 33

 اداره کل ثبت احوال استان قزوین 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 35

 زیست استان قزویناداره کل حفاظت محیط  36

 اداره کل دامپزشکی استان قزوین 37

 اداره کل دیوان محاسبات استان قزوین 38

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین 39

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین 40

 قزویناداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  41

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین 42



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  101

 

 اداره کل هواشناسی استان قزوین 43

 دانشگاه پیام نور استان قزوین 44

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قزوین 45

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین 46

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان قزوین 47

 گمرک استان قزوین 48

 مدیریت امور پردیس های استان قزوین 49

 مدیریت حج و زیارت استان قزوین 50

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین 51

 مرکز صدا و سیمای استان قزوین 52

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین 53

 امداد امام خمینی )ره( استان قزویناداره کل کمیته  54

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان قزوین 55

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان قزوین 56

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان قزوین 57

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قزوین 58

 اقتصادی و دارایی استان قزویناداره کل امور  59

 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 60

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین 61

 اداره کل جهاد کشاورزی استان قزوین 62

 اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 63

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین 64

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزویناداره کل  65

 اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 66

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان قزوین )قزوین( 67

 شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی 68

 شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین 69

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان قزوین 70

 هواپیمایی خدمات ویژهشرکت سهامی  71

 شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 72

 شرکت گاز استان قزوین 73

 استانداری استان قزوین 74

 پارک علم و فناوری استان قزوین 75

 دادگستری استان قزوین 76
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 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 77

 قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  78

 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا 79

 شهرداری ارداق استان قزوین 80

 شهرداری اسفرورین استان قزوین 81

 شهرداری اقبالیه استان قزوین 82

 شهرداری الوند استان قزوین 83

 شهرداری آبگرم استان قزوین 84

 شهرداری آبیک استان قزوین 85

 قزوینشهرداری آوج استان  86

 شهرداری بویین زهرا استان قزوین 87

 شهرداری بیدستان استان قزوین 88

 شهرداری تاکستان استان قزوین 89

 شهرداری خاکعلی استان قزوین 90

 شهرداری خرمدشت استان قزوین 91

 شهرداری دانسفهان استان قزوین 92

 شهرداری رازمیان استان قزوین 93

 استان قزوینشهرداری سگزآباد  94

 شهرداری سیردان استان قزوین 95

 شهرداری شال استان قزوین 96

 شهرداری شریفیه استان قزوین 97

 شهرداری ضیا آباد استان قزوین 98

 شهرداری قزوین استان قزوین 99

 شهرداری کوهین استان قزوین 100

 شهرداری محمدیه استان قزوین 101

 استان قزوینشهرداری محمودآبادنمونه  102

 شهرداری معلم کالیه استان قزوین 103

 شهرداری نرجه استان قزوین 104

 

 استان قم ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه19جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم 1

 ارتباطات زیرساخت استان قماداره کل  2

 اداره کل بیمه ایران استان قم 3
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 اداره کل بیمه سالمت استان قم 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم 5

 اداره کل پست استان قم 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام قم 7

 اداره کل راه آهن قم 8

 جاده ای استان قماداره کل راهداری و حمل و نقل  9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم 10

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان قم )قم( 11

 شعبه بانک توسعه صادرات استان قم 12

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان قم 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 14

 مدیریت تعاون روستایی استان قم 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان قم 16

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان قم 17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان قم 18

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان قم 19

 مدیریت شعب پست بانک استان قم 20

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان قم 21

 اداره امور عشایر استان قم 22

 اداره کل استاندارد استان قم 23

 اداره کل امور مالیاتی استان قم 24

 اداره کل انتقال خون استان قم 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم 27

 اداره کل بازرسی استان قم 28

 اداره کل بهزیستی استان قم 29

 پزشکی قانونی استان قماداره کل  30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم 32

 اداره کل ثبت احوال استان قم 33

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم 34

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم 35

 اداره کل دامپزشکی استان قم 36

 محاسبات استان قماداره کل دیوان  37
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 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قم 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم 39

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم 40

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم 41

 قماداره کل هواشناسی استان  42

 دانشگاه پیام نور استان قم 43

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان قم 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان قم 46

 گمرک استان قم 47

 مدیریت امور پردیس های استان قم 48

 مدیریت حج و زیارت استان قم 49

 کشاورزی و منابع طبیعی استان قم مرکز تحقیقات و آموزش 50

 مرکز صدا و سیمای استان قم 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم 52

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان قم 53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان قم 54

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان قم 55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان قم 56

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم 57

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم 58

 اداره کل آموزش و پرورش استان قم 59

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم 60

 قماداره کل جهاد کشاورزی استان  61

 اداره کل راه و شهرسازی استان قم 62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم 63

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 64

 اداره کل ورزش و جوانان استان قم 65

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان قم )قم( 66

 شرکت سهامی آب منطقه ای قم 67

 فاضالب روستایی استان قمشرکت سهامی آب و  68

 شرکت شهرک های صنعتی استان قم 69

 شرکت گاز استان قم 70

 استانداری استان قم 71
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 پارک علم و فناوری استان قم 72

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 73

 جامعه المصطفی )ص( العالمیه 74

 دادگستری استان قم 75

 درمانی استان قمدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  76

 دانشگاه حضرت معصومه )س( 77

 دانشگاه صنعتی قم 78

 دانشگاه قم 79

 دانشگاه معارف اسالمی 80

 موسسه دایره المعارف فقه اسالمی 81

 شهرداری جعفریه استان قم 82

 شهرداری دستجرد استان قم 83

 شهرداری سلفچگان استان قم 84

 شهرداری قم استان قم 85

 شهرداری قنوات استان قم 86

 شهرداری کهک استان قم 87

 

 استان کردستان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه20جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان کردستان 1

 اداره کل بیمه ایران استان کردستان 2

 کل بیمه سالمت استان کردستاناداره  3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان 4

 اداره کل پست استان کردستان 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان 6

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان 7

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان 8

 بانک توسعه صادرات سنندج شعبه 9

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان کردستان 10

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان کردستان 11

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان 12

 مدیریت تعاون روستایی استان کردستان 13

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کردستان 14

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان کردستان 15
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 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کردستان 16

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان 17

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان کردستان 18

 مدیریت شعب پست بانک استان کردستان 19

 مدیریت فرودگاه سنندج 20

 و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان کردستان )سنندج( منطقه ششم خبری 21

 اداره کل استاندارد استان کردستان 22

 اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 23

 اداره کل انتقال خون استان کردستان 24

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان 25

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان 26

 اداره کل بازرسی استان کردستان 27

 اداره کل بهزیستی استان کردستان 28

 اداره کل پزشکی قانونی استان کردستان 29

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کردستان 30

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان 31

 اداره کل ثبت احوال استان کردستان 32

 امالک استان کردستاناداره کل ثبت اسناد و  33

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان 34

 اداره کل دامپزشکی استان کردستان 35

 اداره کل دیوان محاسبات استان کردستان 36

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کردستان )سنندج( 37

 کردستان اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان 39

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان 40

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان 41

 اداره کل هواشناسی استان کردستان 42

 دانشگاه پیام نور استان کردستان 43

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کردستان 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان کردستان 46

 گمرکات استان کردستان 47

 مدیریت امور پردیس های استان کردستان 48

 مدیریت حج و زیارت استان کردستان 49
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 کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانمرکز تحقیقات و آموزش  50

 مرکز صدا و سیمای استان کردستان 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان 52

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کردستان 53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان کردستان 54

 تبلیغات اسالمی استان کردستانحوزه هنری سازمان  55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کردستان 56

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کردستان 57

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان 58

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان 59

 اجتماعی استان کردستاناداره کل تعاون، کار و رفاه  60

 اداره کل جهاد کشاورزی استان کردستان 61

 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 63

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان 64

 اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان 65

 امور خارجه استان کردستان )سنندج( نمایندگی وزارت 66

 شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان 67

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان کردستان 68

 شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان 69

 شرکت گاز استان کردستان 70

 استانداری استان کردستان 71

 پارک علم و فناوری استان کردستان 72

 دادگستری استان کردستان 73

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان 74

 دانشگاه کردستان 75

 شهرداری اورامان تخت استان کردستان 76

 شهرداری آرمرده استان کردستان 77

 شهرداری بابارشانی استان کردستان 78

 شهرداری بانه استان کردستان 79

 برده رشه استان کردستانشهرداری  80

 شهرداری بلبان آباد استان کردستان 81

 شهرداری بوئین سفلی استان کردستان 82

 شهرداری بیجار استان کردستان 83
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 شهرداری پیر تاج استان کردستان 84

 شهرداری توپ آغاج استان کردستان 85

 شهرداری چناره استان کردستان 86

 استان کردستانشهرداری حسین آباد  87

 شهرداری دزج استان کردستان 88

 شهرداری دلبران استان کردستان 89

 شهرداری دهگالن استان کردستان 90

 شهرداری دیواندره استان کردستان 91

 شهرداری زرینه استان کردستان 92

 شهرداری سروآباد استان کردستان 93

 شهرداری سریش آباد استان کردستان 94

 شهرداری سقز استان کردستان 95

 شهرداری سنندج استان کردستان 96

 شهرداری شویشه استان کردستان 97

 شهرداری صاحب استان کردستان 98

 شهرداری قروه استان کردستان 99

 شهرداری کامیاران استان کردستان 100

 شهرداری کانی دینار استان کردستان 101

 کردستانشهرداری کانی سور استان  102

 شهرداری مریوان استان کردستان 103

 شهرداری موچش استان کردستان 104

 شهرداری یاسوکند استان کردستان 105

 

 استان کرمان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه21جدول 

 نام دستگاه ردیف
 زیرساخت استان کرماناداره کل ارتباطات  1

 اداره کل بیمه ایران استان کرمان 2

 اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان 4

 اداره کل پست استان کرمان 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام کرمان 6

 اداره کل راه آهن کرمان 7

 حمل و نقل جاده ای استان کرماناداره کل راهداری و  8

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 9
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 اداره کل فرودگاه های استان کرمان 10

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان 11

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان کرمان )کرمان( 12

 شعبه بانک توسعه صادرات استان کرمان 13

 شرکت شهرک های کشاورزی استان جنوب کرمانشعبه  14

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان کرمان 15

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان کرمان 16

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 17

 مدیریت تعاون روستایی استان کرمان 18

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان 19

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان کرمان 20

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کرمان 21

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمان 22

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در جنوب کرمان 23

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان کرمان 24

 مدیریت شعب پست بانک استان کرمان 25

 اداره کل استاندارد استان کرمان 26

 اداره کل امور عشایر استان کرمان 27

 اداره کل امور عشایر جنوب کرمان 28

 اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 29

 اداره کل انتقال خون استان کرمان 30

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان 31

 استان کرماناداره کل آموزش فنی و حرفه ای  32

 اداره کل بازرسی استان کرمان 33

 اداره کل بهزیستی استان کرمان 34

 اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان 35

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کرمان 36

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان 37

 اداره کل ثبت احوال استان کرمان 38

 امالک استان کرماناداره کل ثبت اسناد و  39

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان 40

 اداره کل دامپزشکی استان کرمان 41

 اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان 42

 اداره کل دیوان محاسبات استان کرمان 43
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 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب خاوری )کرمان( 44

 اقدامات تامینی و تربیتی استان کرماناداره کل زندان ها و  45

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 46

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 47

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 48

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان 49

 کل هواشناسی استان کرماناداره  50

 دانشگاه پیام نور استان کرمان 51

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان 52

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 53

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان کرمان 54

 گمرکات استان کرمان 55

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان 56

 مدیریت امور پردیس های استان کرمان 57

 مدیریت حج و زیارت استان کرمان 58

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان 59

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان 60

 مرکز صدا و سیمای استان کرمان 61

 ایثارگران استان کرماناداره کل بنیاد شهید و امور  62

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 63

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان کرمان 64

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان کرمان 65

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کرمان 66

 اطالعات استان کرمان اداره کل ارتباطات و فناوری 67

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان 68

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 69

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 70

 اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان 71

 جنوب -اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان  72

 راه و شهرسازی استان کرماناداره کل  73

 اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان 74

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 75

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 76

 اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی جنوب کرمان 77
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 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 78

 امور خارجه استان کرمان )کرمان(نمایندگی وزارت  79

 شرکت تولید نیروی برق کرمان 80

 شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان 81

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان کرمان 82

 شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان 83

 شرکت سهامی مس شهر بابک )در حال تصفیه( 84

 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان 85

 شرکت گاز استان کرمان 86

 استانداری استان کرمان 87

 پارک علم و فناوری استان کرمان 88

 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی 89

 دادگستری استان کرمان 90

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و تکنولوژی پیشرفته 91

 دانشگاه جیرفت 92

 دانشگاه حضرت نرجس )س( 93

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 94

 دانشگاه صنعتی سیرجان 95

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان 96

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم 97

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جیرفت 98

 درمانی رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  99

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان 100

 دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان 101

 مجتمع آموزش عالی بم 102

 مجتمع آموزش عالی زرند کرمان 103

 شهرداری اختیارآباد استان کرمان 104

 شهرداری ارزوییه استان کرمان 105

 شهر)حسین آباد( استان کرمانشهرداری امین  106

 شهرداری انار استان کرمان 107

 شهرداری اندوهجرد استان کرمان 108

 شهرداری باغین استان کرمان 109

 شهرداری بافت استان کرمان 110

 شهرداری بردسیر استان کرمان 111
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 شهرداری بروات استان کرمان 112

 شهرداری بزنجان استان کرمان 113

 شهرداری بلورد استان کرمان 114

 شهرداری بلوک استان کرمان 115

 شهرداری بم استان کرمان 116

 شهرداری بهرمان استان کرمان 117

 شهرداری پاریز استان کرمان 118

 شهرداری جبالبارز استان کرمان 119

 شهرداری جوادیه الهیه  استان کرمان 120

 شهرداری جوپار استان کرمان 121

 شهرداری جوزم استان کرمان 122

 شهرداری جیرفت استان کرمان 123

 شهرداری چاه داد خدا استان کرمان 124

 شهرداری چترود استان کرمان 125

 شهرداری خاتون آباد استان کرمان 126

 شهرداری خانوک استان کرمان 127

 شهرداری خواجو شهر استان کرمان 128

 کرمانشهرداری خورسند استان  129

 شهرداری درب بهشت استان کرمان 130

 شهرداری دشتکار استان کرمان 131

 شهرداری دهج استان کرمان 132

 شهرداری دوساری استان کرمان 133

 شهرداری رابر استان کرمان 134

 شهرداری راور استان کرمان 135

 شهرداری راین استان کرمان 136

 شهرداری رفسنجان استان کرمان 137

 شهرداری رمشک استان کرمان 138

 شهرداری رودبار استان کرمان 139

 شهرداری ریحان استان کرمان 140

 شهرداری زرند استان کرمان 141

 شهرداری زنگی آباد استان کرمان 142

 شهرداری زهکلوت استان کرمان 143

 شهرداری زیدآباد استان کرمان 144

 شهرداری سرچشمه استان کرمان 145
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 شهرداری سی ریز استان کرمان 146

 شهرداری سیرجان استان کرمان 147

 شهرداری شهداد استان کرمان 148

 شهرداری شهربابک استان کرمان 149

 شهرداری صفائیه استان کرمان 150

 شهرداری علی آباد عمران استان کرمان 151

 شهرداری عنبرآباد استان کرمان 152

 استان کرمانشهرداری فاریاب  153

 شهرداری فهرج استان کرمان 154

 شهرداری قلعه گنج استان کرمان 155

 شهرداری کاظم آباد استان کرمان 156

 شهرداری کرمان استان کرمان 157

 شهرداری کشکوییه استان کرمان 158

 شهرداری کهنوج استان کرمان 159

 شهرداری کوهبنان استان کرمان 160

 کیانشهر استان کرمانشهرداری  161

 شهرداری گلباف)گوگ( استان کرمان 162

 شهرداری گلزار استان کرمان 163

 شهرداری گنبکی استان کرمان 164

 شهرداری الله زار استان کرمان 165

 شهرداری ماهان استان کرمان 166

 شهرداری محمدآباد استان کرمان 167

 شهرداری محی آباد استان کرمان 168

 شهرداری مردهک استان کرمان 169

 شهرداری منوجان استان کرمان 170

 شهرداری نجف شهر استان کرمان 171

 شهرداری نرماشیر)رستم آباد( استان کرمان 172

 شهرداری نظام شهر استان کرمان 173

 شهرداری نگار استان کرمان 174

 شهرداری نودژ استان کرمان 175

 کرمانشهرداری هجدک استان  176

 شهرداری هماشهر استان کرمان 177

 شهرداری هنزا استان کرمان 178

 شهرداری یزدان شهر استان کرمان 179
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 استان کرمانشاه ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه22جدول 

 نام دستگاه ردیف
 تان کرمانشاهاداره کل ارتباطات زیرساخت اس 1

 اداره کل بیمه ایران استان کرمانشاه 2

 اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه 4

 اداره کل پست استان کرمانشاه 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام کرمانشاه 6

 استان کرمانشاهاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  7

 اداره کل فرودگاه کرمانشاه 8

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان کرمانشاه )کرمانشاه( 10

 شعبه بانک توسعه صادرات استان کرمانشاه 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان کرمانشاه 12

 کرمانشاهگروه حسابرسی استان  13

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه 14

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 15

 مدیریت تعاون روستایی استان کرمانشاه 16

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه 17

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان کرمانشاه 18

 بانک توسعه تعاون استان کرمانشاهمدیریت شعب  19

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمانشاه 20

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان کرمانشاه 21

 مدیریت شعب پست بانک استان کرمانشاه 22

 اداره کل استاندارد استان کرمانشاه 23

 اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه 24

 مالیاتی استان کرمانشاهاداره کل امور  25

 اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه 26

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه 27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه 28

 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه 29

 اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه 30

 استان کرمانشاهاداره کل پزشکی قانونی  31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کرمانشاه 32
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 اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه 33

 اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 35

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه 36

 کرمانشاه اداره کل دامپزشکی استان 37

 اداره کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه 38

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمانشاه 39

 اداره کل شیالت استان کرمانشاه 40

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 41

 کرمانشاهاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  42

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه 43

 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 44

 دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه 45

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه 46

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه 47

 استان کرمانشاهشعبه بنیاد ایرانشناسی  48

 گمرکات استان کرمانشاه 49

 مدیریت امور پردیس های استان کرمانشاه 50

 مدیریت حج و زیارت استان کرمانشاه 51

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 52

 مرکز صدا و سیمای استان کرمانشاه 53

 ایثارگران استان کرمانشاهاداره کل بنیاد شهید و امور  54

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمانشاه 55

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان کرمانشاه 56

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان کرمانشاه 57

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کرمانشاه 58

 ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاهاداره کل  59

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه 60

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 61

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه 62

 اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 63

 استان کرمانشاهاداره کل راه و شهرسازی  64

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه 65

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه 66
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 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 67

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان کرمانشاه )کرمانشاه( 68

 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 69

 تولید نیروی برق بیستونشرکت  70

 شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه 71

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه 72

 شرکت سهامی برق منطقه ای غرب 73

 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه 74

 شرکت گاز استان کرمانشاه 75

 استانداری استان کرمانشاه 76

 فناوری استان کرمانشاهپارک علم و  77

 دادگستری استان کرمانشاه 78

 دانشگاه رازی 79

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 80

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمانشاه 81

 شهرداری ازگله استان کرمانشاه 82

 شهرداری اسالم آبادغرب استان کرمانشاه 83

 کرمانشاهشهرداری بان وره استان  84

 شهرداری باینگان استان کرمانشاه 85

 شهرداری بیستون استان کرمانشاه 86

 شهرداری پاوه استان کرمانشاه 87

 شهرداری تازه آباد استان کرمانشاه 88

 شهرداری جوانرود استان کرمانشاه 89

 شهرداری حمیل استان کرمانشاه 90

 شهرداری رباط ماهی دشت استان کرمانشاه 91

 شهرداری روانسر استان کرمانشاه 92

 شهرداری ریجاب استان کرمانشاه 93

 شهرداری سرپل ذهاب استان کرمانشاه 94

 شهرداری سرمست استان کرمانشاه 95

 شهرداری سطر استان کرمانشاه 96

 شهرداری سنقر استان کرمانشاه 97

 شهرداری سومار استان کرمانشاه 98

 کرمانشاهشهرداری شاهو استان  99

 شهرداری شروینه استان کرمانشاه 100
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 شهرداری صحنه استان کرمانشاه 101

 شهرداری قصرشیرین استان کرمانشاه 102

 شهرداری قلعه استان کرمانشاه 103

 شهرداری کرمانشاه استان کرمانشاه 104

 شهرداری کرندغرب استان کرمانشاه 105

 شهرداری کنگاور استان کرمانشاه 106

 شهرداری کوزران استان کرمانشاه 107

 شهرداری گهواره استان کرمانشاه 108

 شهرداری گودین استان کرمانشاه 109

 شهرداری گیالنغرب استان کرمانشاه 110

 شهرداری میان راهان استان کرمانشاه 111

 شهرداری نودشه استان کرمانشاه 112

 شهرداری نوسود استان کرمانشاه 113

 شهرداری هرسین استان کرمانشاه 114

 شهرداری هلشی استان کرمانشاه 115

 

 کهگیلویه و بویر احمد استان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه23جدول 

 نام دستگاه ردیف
 احمداداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کهگیلویه و بویر  1

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان کهکیلویه و بویراحمد 2

 اداره کل بیمه ایران استان کهکیلویه و بویراحمد 3

 اداره کل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد 5

 و بویراحمداداره کل پست استان کهگیلویه  6

 اداره کل پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد 8

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهگیلویه و بویراحمد 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان کهکیلویه و بویر احمد )یاسوج( 10

 بانک توسعه صادرات یاسوجشعبه  11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد 12

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد 13

 مدیریت تعاون روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد 14

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد 15

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد 16
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 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد 17

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد 18

 مدیریت شعب پست بانک استان کهکیلویه و بویراحمد 19

 مدیریت فرودگاه یاسوج 20

 بازنشستگی کشوری استان کهکیلویه و بویر احمدنمایندگی  21

 اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد 22

 اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد 23

 اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد 24

 اداره کل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد 25

 اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد اداره کل 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد 27

 اداره کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد 28

 اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد 30

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه وبویراحمد 32

 اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد 33

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد 34

 بویراحمداداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و  35

 اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد 37

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کهگیلویه و بویراحمد 38

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد 39

40 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و  اداره

 بویراحمد

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد 41

 اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد 42

 دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد 43

 استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان قضائی نیروهای مسلح 44

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد 45

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان کهگیلویه و بویر احمد 46

 گمرک استان کهگیلویه و بویراحمد 47

 مدیریت امور پردیس های استان کهگیلویه و بویراحمد 48

 کهگیلویه و بویراحمدمدیریت حج و زیارت استان  49
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50 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر 

 احمد

 مرکز صدا و سیمای استان کهکیلویه و بویراحمد 51

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد 52

 کهگیلویه و بویراحمداداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  53

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان کهگیلویه و بویراحمد 54

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 55

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان کهگیلویه و بویراحمد 56

 استان کهگیلویه و بویراحمداداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  57

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد 58

 اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد 59

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد 60

 اداره کل جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 61

 اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد 62

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 63

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 64

 اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد 65

 گچسارانشرکت بهره برداری نفت و گاز  66

 شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد 67

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد 68

 شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد 69

 شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 70

 استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد 71

 علم و فناوری استان کهگیلویه و بویر احمدپارک  72

 دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد 73

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج 74

 دانشگاه یاسوج 75

 مجتمع دانشگاهی گچساران 76

 شهرداری باشت استان کهگیلویه و بویراحمد 77

 بویراحمدشهرداری پاتاوه استان کهگیلویه و  78

 شهرداری چرام استان کهگیلویه و بویراحمد 79

 شهرداری چیتاپ استان کهگیلویه و بویراحمد 80

 شهرداری دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد 81

 شهرداری دوگنبدان)گچساران( استان کهگیلویه و بویراحمد 82
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 شهرداری دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد 83

 سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمدشهرداری  84

 شهرداری سوق استان کهگیلویه و بویراحمد 85

 شهرداری سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 86

 شهرداری قلعه رئیسی استان کهگیلویه و بویراحمد 87

 شهرداری گراب سفلی استان کهگیلویه و بویراحمد 88

 بویراحمدشهرداری لنده استان کهگیلویه و  89

 شهرداری لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد 90

 شهرداری مادوان استان کهگیلویه و بویراحمد 91

 شهرداری مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد 92

 شهرداری یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد 93

 

 استان گلستان و استانی مستقر در ستادی های: فهرست دستگاه24جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره بنادر و دریانوردی گلستان 1

 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گلستان 2

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گلستان 3

 اداره کل بیمه ایران استان گلستان 4

 اداره کل بیمه سالمت استان گلستان 5

 کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستاناداره  6

 اداره کل پست استان گلستان 7

 اداره کل پشتیبانی امور دام گلستان 8

 (2اداره کل راه آهن شمال شرق ) 9

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان 10

 اداره کل فرودگاه های استان گلستان 11

 مکانیک خاک استان گلستانآزمایشگاه فنی و  12

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان گلستان )گرگان( 13

 شعبه بانک توسعه صادرات گرگان 14

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان گلستان 15

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان گلستان 16

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 17

 روستایی استان گلستانمدیریت تعاون  18

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان گلستان 19

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان 20
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 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گلستان 21

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان گلستان 22

 مدیریت شعب پست بانک استان گلستان 23

 استان گلستاناداره کل استاندارد  24

 اداره کل امور عشایر استان گلستان 25

 اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 26

 اداره کل انتقال خون استان گلستان 27

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان 28

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 29

 اداره کل بازرسی استان گلستان 30

 اداره کل بهزیستی استان گلستان 31

 اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان 32

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان گلستان 33

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان 34

 اداره کل ثبت احوال استان گلستان 35

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 36

 زیست استان گلستاناداره کل حفاظت محیط  37

 اداره کل دامپزشکی استان گلستان 38

 اداره کل دیوان محاسبات استان گلستان 39

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گلستان 40

 اداره کل شیالت استان گلستان 41

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 42

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستاناداره کل میراث  43

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان 44

 اداره کل هواشناسی استان گلستان 45

 دانشگاه پیام نور استان گلستان 46

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گلستان 47

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 48

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان گلستان 49

 گمرکات استان گلستان 50

 مدیریت امور پردیس های استان گلستان 51

 مدیریت حج و زیارت استان گلستان 52

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 53

 مرکز صدا و سیمای استان گلستان 54
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 امور ایثارگران استان گلستاناداره کل بنیاد شهید و  55

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گلستان 56

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان گلستان 57

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان گلستان 58

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان گلستان 59

 ارتباطات و فناوری اطالعات استان گلستاناداره کل  60

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان 61

 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان 62

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان 63

 اداره کل جهاد کشاورزی استان گلستان 64

 گلستاناداره کل راه و شهرسازی استان  65

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان 66

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان 67

 اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان 68

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان گلستان )گرگان( 69

 شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان 70

 روستایی استان گلستانشرکت سهامی آب و فاضالب  71

 شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان 72

 شرکت گاز استان گلستان 73

 استانداری استان گلستان 74

 پارک علم و فناوری استان گلستان 75

 دادگستری استان گلستان 76

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان 77

 و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی 78

 دانشگاه گلستان 79

 دانشگاه گنبد 80

 موسسه تحقیقات پنبه 81

 شهرداری انبارآلوم استان گلستان 82

 شهرداری اینچه برون استان گلستان 83

 شهرداری آزادشهر استان گلستان 84

 شهرداری آق قال استان گلستان 85

 شهرداری بندرترکمن استان گلستان 86

 شهرداری بندرگز استان گلستان 87

 شهرداری پیشکمر)فراغی( استان گلستان 88
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 شهرداری تاتار علیا استان گلستان 89

 شهرداری جلین استان گلستان 90

 شهرداری خان به بین استان گلستان 91

 شهرداری دلند استان گلستان 92

 شهرداری دوزین استان گلستان 93

 گلستانشهرداری رامیان استان  94

 شهرداری سرخنکالته استان گلستان 95

 شهرداری سنگدوین استان گلستان 96

 شهرداری سیمین شهر استان گلستان 97

 شهرداری صادق آباد استان گلستان 98

 شهرداری علی آبادکتول استان گلستان 99

 شهرداری فاضل آباد استان گلستان 100

 شهرداری قرق استان گلستان 101

 شهرداری کردکوی استان گلستان 102

 شهرداری کالله استان گلستان 103

 شهرداری گالیکش استان گلستان 104

 شهرداری گرگان استان گلستان 105

 شهرداری گلیداغ استان گلستان 106

 شهرداری گمیش تپه استان گلستان 107

 شهرداری گنبدکاووس استان گلستان 108

 استان گلستانشهرداری مراوه تپه  109

 شهرداری مزرعه استان گلستان 110

 شهرداری مینودشت استان گلستان 111

 شهرداری نگین شهر استان گلستان 112

 شهرداری نوده خاندوز استان گلستان 113

 شهرداری نوکنده استان گلستان 114

 

 استان گیالن و استانی مستقر در ستادی های: فهرست دستگاه25جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیالن 1

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 2

 اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد 3

 اداره کل بیمه ایران استان گیالن 4

 اداره کل بیمه سالمت استان گیالن 5
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 فکری کودکان و نوجوانان استان گیالن اداره کل پرورش 6

 اداره کل پست استان گیالن 7

 اداره کل پشتیبانی امور دام گیالن 8

 اداره کل راه آهن شمال 9

 (2اداره کل راه آهن شمال ) 10

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن 11

 اداره کل فرودگاه گیالن 12

 مکانیک خاک استان گیالنآزمایشگاه فنی و  13

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان گیالن )رشت( 14

 شعبه بانک توسعه صادرات رشت 15

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان گیالن 16

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان گیالن 17

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 18

 گیالنمدیریت تعاون روستایی استان  19

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیالن 20

 مدیریت حسابرسی استان گیالن 21

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان گیالن 22

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گیالن 23

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیالن 24

 گیالنمدیریت شعب بانک مسکن در استان  25

 مدیریت شعب پست بانک استان گیالن 26

 اداره امور عشایر استان گیالن 27

 اداره کل استاندارد استان گیالن 28

 اداره کل امور مالیاتی استان گیالن 29

 اداره کل انتقال خون استان گیالن 30

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیالن 31

 حرفه ای استان گیالناداره کل آموزش فنی و  32

 اداره کل بازرسی استان گیالن 33

 اداره کل بهزیستی استان گیالن 34

 اداره کل پزشکی قانونی استان گیالن 35

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان گیالن 36

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیالن 37

 اداره کل ثبت احوال استان گیالن 38

 اسناد و امالک استان گیالناداره کل ثبت  39
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 اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیالن 40

 اداره کل دامپزشکی استان گیالن 41

 اداره کل دیوان محاسبات استان گیالن 42

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری )گیالن( 43

 استان گیالن اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 44

 اداره کل شیالت استان گیالن 45

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن 46

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیالن 47

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن 48

 اداره کل هواشناسی استان گیالن 49

 گمرکات استان گیالنحوزه نظارت  50

 دانشگاه پیام نور استان گیالن 51

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گیالن 52

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن 53

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان گیالن 54

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن 55

 گیالنمدیریت امور پردیس های استان  56

 مدیریت حج و زیارت استان گیالن 57

 مرکز تحقیقات ابریشم کشور 58

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن 59

 مرکز صدا و سیمای استان گیالن 60

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن 61

 استان گیالناداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(  62

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان گیالن 63

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان گیالن 64

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان گیالن 65

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گیالن 66

 گیالناداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  67

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن 68

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن 69

 اداره کل جهاد کشاورزی استان گیالن 70

 اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن 71

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 72

 گیالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 73
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 اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 74

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان گیالن )بندر انزلی( 75

 شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل 76

 شرکت تولید نیروی برق لوشان 77

 شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 78

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان گیالن 79

 سهامی برق منطقه ای گیالنشرکت  80

 شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن 81

 شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود 82

 شرکت گاز استان گیالن 83

 استانداری استان گیالن 84

 پارک علم و فناوری استان گیالن 85

 دادگستری استان گیالن 86

 استان گیالندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  87

 دانشگاه گیالن 88

 موسسه تحقیقات برنج کشور 89

 المللی تاسماهیان دریای خزرموسسه تحقیقات بین 90

 شهرداری احمد سرکوراب استان گیالن 91

 شهرداری اسالم استان گیالن 92

 شهرداری اطاقور استان گیالن 93

 شهرداری املش استان گیالن 94

 استان گیالنشهرداری آستارا  95

 شهرداری آستانه اشرفیه استان گیالن 96

 شهرداری بازارجمعه شاندرمن استان گیالن 97

 شهرداری بره سرعمارلو استان گیالن 98

 شهرداری بندرانزلی استان گیالن 99

 شهرداری بندرکیاشهر استان گیالن 100

 شهرداری پره سر استان گیالن 101

 استان گیالن شهرداری تالش) هشتپر( 102

 شهرداری توتکابن استان گیالن 103

 شهرداری جیرنده استان گیالن 104

 شهرداری چابکسر استان گیالن 105

 شهرداری چاف و چمخانه استان گیالن 106

 شهرداری چوبر استان گیالن 107
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 شهرداری حویق استان گیالن 108

 شهرداری خشکبیجار استان گیالن 109

 خمام استان گیالنشهرداری  110

 شهرداری دیلمان استان گیالن 111

 شهرداری رانکوه استان گیالن 112

 شهرداری رحیم آباد استان گیالن 113

 شهرداری رستم آباد استان گیالن 114

 شهرداری رشت استان گیالن 115

 شهرداری رضوانشهر استان گیالن 116

 شهرداری رودبار استان گیالن 117

 شهرداری رودبنه استان گیالن 118

 شهرداری رودسر استان گیالن 119

 شهرداری سنگر استان گیالن 120

 شهرداری سیاهگل استان گیالن 121

 شهرداری شفت استان گیالن 122

 شهرداری شلمان استان گیالن 123

 شهرداری صومعه سرا استان گیالن 124

 شهرداری فومن استان گیالن 125

 شهرداری کالچای استان گیالن 126

 شهرداری کوچصفهان استان گیالن 127

 شهرداری کومله استان گیالن 128

 شهرداری گوراب زرمیخ استان گیالن 129

 شهرداری الهیجان استان گیالن 130

 شهرداری لشت نشا استان گیالن 131

 شهرداری لنگرود استان گیالن 132

 گیالنشهرداری لوشان استان  133

 شهرداری لولمان استان گیالن 134

 شهرداری لوندویل استان گیالن 135

 شهرداری لیسار استان گیالن 136

 شهرداری ماسال استان گیالن 137

 شهرداری ماسوله استان گیالن 138

 شهرداری ماکلوان استان گیالن 139

 شهرداری مرجغل)تولم شهر( استان گیالن 140

 منجیل استان گیالنشهرداری  141
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 شهرداری واجارگاه استان گیالن 142

 

 استان لرستان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه26جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان 1

 استان لرستاناداره کل ارتباطات زیرساخت  2

 اداره کل بیمه ایران استان لرستان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان لرستان 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان 5

 اداره کل پست استان لرستان 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام لرستان 7

 لرستاناداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  8

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان لرستان )خرم آباد( 10

 شعبه بانک توسعه صادرات خرم آباد 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان لرستان 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان لرستان 13

 منطقه لرستانمدیریت پخش فرآورده های نفتی  14

 مدیریت تعاون روستایی استان لرستان 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان لرستان 16

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان لرستان 17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان لرستان 18

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان لرستان 19

 لرستانمدیریت شعب پست بانک استان  20

 مدیریت فرودگاه خرم آباد 21

 اداره کل استاندارد استان لرستان 22

 اداره کل امور عشایر استان لرستان 23

 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 24

 اداره کل انتقال خون استان لرستان 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان 26

 حرفه ای استان لرستاناداره کل آموزش فنی و  27

 اداره کل بازرسی استان لرستان 28

 اداره کل بهزیستی استان لرستان 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان 30
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 اداره کل تبلیغات اسالمی استان لرستان 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان 32

 اداره کل ثبت احوال استان لرستان 33

 کل ثبت اسناد و امالک استان لرستاناداره  34

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان 35

 اداره کل دامپزشکی استان لرستان 36

 اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان 37

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس )لرستان( 38

 تربیتی استان لرستاناداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و  39

 اداره کل شیالت استان لرستان 40

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان 41

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان 42

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان 43

 اداره کل هواشناسی استان لرستان 44

 دانشگاه پیام نور استان لرستان 45

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان لرستان 46

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان 47

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان لرستان 48

 گمرک استان لرستان 49

 مدیریت امور پردیس های استان لرستان 50

 مدیریت حج و زیارت استان لرستان 51

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان 52

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان 53

 مرکز صدا و سیمای استان لرستان 54

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان 55

 لرستاناداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  56

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان لرستان 57

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان لرستان 58

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان لرستان 59

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان لرستان 60

 لرستاناداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  61

 اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان 62

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 63

 اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان 64
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 اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان 65

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان 66

 استان لرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 67

 اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان 68

 شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان 69

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان لرستان 70

 شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان 71

 شرکت گاز استان لرستان 72

 استانداری استان لرستان 73

 لرستانپارک علم و فناوری استان  74

 دادگستری استان لرستان 75

 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردی )ره( 76

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان 77

 دانشگاه لرستان 78

 شهرداری ازنا استان لرستان 79

 شهرداری اشترینان استان لرستان 80

 شهرداری الشتر استان لرستان 81

 شهرداری الیگودرز استان لرستان 82

 شهرداری بروجرد استان لرستان 83

 شهرداری بیرانشهر)چغلوندی( استان لرستان 84

 شهرداری پلدختر استان لرستان 85

 شهرداری چاالن چوالن استان لرستان 86

 شهرداری چقابل استان لرستان 87

 شهرداری خرم آباد استان لرستان 88

 گنبد استان لرستانشهرداری درب  89

 شهرداری دورود استان لرستان 90

 شهرداری زاغه استان لرستان 91

 شهرداری سپیددشت استان لرستان 92

 شهرداری سراب دوره استان لرستان 93

 شهرداری شول آباد استان لرستان 94

 شهرداری فیروزآباد استان لرستان 95

 شهرداری کوهدشت استان لرستان 96

 شهرداری کوهنانی استان لرستان 97

 شهرداری گراب استان لرستان 98
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 شهرداری معموالن استان لرستان 99

 شهرداری مومن آباد استان لرستان 100

 شهرداری نورآباد استان لرستان 101

 شهرداری هفت چشمه استان لرستان 102

 شهرداری ویسیان)محمودوند( استان لرستان 103

 

 استان مازندران ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه27جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران 1

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران 2

 اداره کل بیمه ایران استان مازندران 3

 سالمت استان مازندراناداره کل بیمه  4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران 5

 اداره کل پست استان مازندران 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 8

 اداره کل فرودگاه های استان مازندران 9

 فنی و مکانیک خاک استان مازندرانآزمایشگاه  10

 شعبه بانک توسعه صادرات ساری 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان مازندران 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس 14

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 15

 روستایی استان مازندرانمدیریت تعاون  16

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران 17

 مدیریت حسابرسی استان مازندران 18

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان مازندران 19

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان مازندران 20

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران 21

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان مازندران 22

 مدیریت شعب پست بانک استان مازندران 23

 منطقه سوم خبری و خبرگزاری جمهوری اسالمی استان مازندران )ساری( 24

 اداره امور عشایر استان مازندران 25

 اداره کل استاندارد استان مازندران 26
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 مازندراناداره کل امور مالیاتی استان  27

 اداره کل انتقال خون استان مازندران 28

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران 29

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران 30

 اداره کل بازرسی استان مازندران 31

 اداره کل بهزیستی استان مازندران 32

 اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران 33

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان مازندران 34

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران 35

 اداره کل ثبت احوال استان مازندران 36

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 37

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران 38

 اداره کل دامپزشکی استان مازندران 39

 اداره کل دیوان محاسبات استان مازندران 40

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری )ساری( 41

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مازندران 42

 اداره کل شیالت استان مازندران 43

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران 44

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران )نوشهر( 45

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران 46

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 47

 اداره کل هواشناسی استان مازندران 48

 دانشگاه پیام نور استان مازندران 49

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مازندران 50

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 51

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان مازندران 52

 گمرکات استان مازندران 53

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان مازندران 54

 مدیریت امور پردیس های استان مازندران 55

 و زیارت استان مازندران مدیریت حج 56

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران 57

 مرکز صدا و سیمای استان مازندران 58

 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز 59

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران 60
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 استان مازندراناداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(  61

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان مازندران 62

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان مازندران 63

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان مازندران 64

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مازندران 65

 دارایی استان مازندران اداره کل امور اقتصادی و 66

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 67

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران 68

 اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران 69

 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران 70

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران 71

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران 72

 اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران 73

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان مازندران )ساری( 74

 شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی 75

 شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران 76

 مازندرانشرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان  77

 شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران 78

 شرکت سهامی زغال سنگ البرز مرکزی 79

 شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران 80

 شرکت گاز استان مازندران 81

 استانداری استان مازندران 82

 پارک علم و فناوری استان مازندران 83

 دادگستری استان مازندران 84

 تخصصی فناوری های نوین آملدانشگاه  85

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 86

 دانشگاه علم و فناوری مازندران 87

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران 88

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل 89

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 90

 دانشگاه مازندران 91

 شهرداری ارطه استان مازندران 92

 شهرداری امامزاده عبداهللا استان مازندران 93

 شهرداری امیرکال استان مازندران 94
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 شهرداری ایزدشهر استان مازندران 95

 شهرداری آالشت استان مازندران 96

 شهرداری آمل استان مازندران 97

 مازندرانشهرداری بابکان استان  98

 شهرداری بابل استان مازندران 99

 شهرداری بابلسر استان مازندران 100

 شهرداری بلده استان مازندران 101

 شهرداری بهشهر استان مازندران 102

 شهرداری بهنمیر استان مازندران 103

 شهرداری پایین هوالر استان مازندران 104

 شهرداری پل سفید استان مازندران 105

 شهرداری پول استان مازندران 106

 شهرداری تنکابن استان مازندران 107

 شهرداری جویبار استان مازندران 108

 شهرداری چالوس استان مازندران 109

 شهرداری چمستان استان مازندران 110

 شهرداری خرم آباد استان مازندران 111

 شهرداری خشرودپی استان مازندران 112

 خلیل شهر استان مازندرانشهرداری  113

 شهرداری دابودشت استان مازندران 114

 شهرداری رامسر استان مازندران 115

 شهرداری رستم کال استان مازندران 116

 شهرداری رویان استان مازندران 117

 شهرداری رینه الریجان استان مازندران 118

 شهرداری زرگر محله استان مازندران 119

 زیرآب استان مازندران شهرداری 120

 شهرداری ساری استان مازندران 121

 شهرداری سرخرود استان مازندران 122

 شهرداری سلمان شهر استان مازندران 123

 شهرداری سورک استان مازندران 124

 شهرداری شیرگاه استان مازندران 125

 شهرداری شیرود استان مازندران 126

 استان مازندرانشهرداری عباس آباد  127

 شهرداری فرح آباد استان مازندران 128
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 شهرداری فریدون کنار استان مازندران 129

 شهرداری فریم استان مازندران 130

 شهرداری قایم شهر استان مازندران 131

 شهرداری کتالم و سادات شهر استان مازندران 132

 شهرداری کجور استان مازندران 133

 کالرآباد استان مازندرانشهرداری  134

 شهرداری کالردشت استان مازندران 135

 شهرداری کوهی خیل استان مازندران 136

 شهرداری کیاسر استان مازندران 137

 شهرداری کیاکال استان مازندران 138

 شهرداری گتاب استان مازندران 139

 شهرداری گزنگ استان مازندران 140

 استان مازندرانشهرداری گلوگاه  141

 شهرداری گلوگاه بند پی استان مازندران 142

 شهرداری محمودآباد استان مازندران 143

 شهرداری مرزن آباد استان مازندران 144

 شهرداری مرزی کال استان مازندران 145

 شهرداری نشتارود استان مازندران 146

 شهرداری نکا استان مازندران 147

 استان مازندرانشهرداری نور  148

 شهرداری نوشهر استان مازندران 149

 شهرداری هادی شهر)کله بست( استان مازندران 150

 شهرداری هچیرود استان مازندران 151

 

 استان مرکزی ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه28جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مرکزی 1

 اداره کل بیمه ایران استان مرکزی 2

 اداره کل بیمه سالمت استان مرکزی 3

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی 4

 اداره کل پست استان مرکزی 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام مرکزی 6

 اداره کل راه آهن اراک 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 8
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 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان مرکزی )اراک( 10

 شعبه بانک توسعه صادرات اراک 11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان مرکزی 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان مرکزی 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی 14

 مدیریت تعاون روستایی استان مرکزی 15

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی 16

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان مرکزی 17

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی 18

 مرکزیمدیریت شعب بانک کشاورزی در استان  19

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان مرکزی 20

 مدیریت شعب پست بانک استان مرکزی 21

 مدیریت فرودگاه اراک 22

 اداره امور عشایر استان مرکزی 23

 اداره کل استاندارد استان مرکزی 24

 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی 25

 اداره کل انتقال خون استان مرکزی 26

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی 28

 اداره کل بازرسی استان مرکزی 29

 اداره کل بهزیستی استان مرکزی 30

 اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی 31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان مرکزی 32

 استان مرکزیاداره کل تعزیرات حکومتی  33

 اداره کل ثبت احوال استان مرکزی 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی 35

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 36

 اداره کل دامپزشکی استان مرکزی 37

 اداره کل دیوان محاسبات استان مرکزی 38

 استان مرکزیاداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی  39

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی 40

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 41

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی 42
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 اداره کل هواشناسی استان مرکزی 43

 دانشگاه پیام نور استان مرکزی 44

 قضائی نیروهای مسلح استان مرکزیسازمان  45

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 46

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان مرکزی 47

 گمرکات استان مرکزی 48

 مدیریت امور پردیس های استان مرکزی 49

 مدیریت حج و زیارت استان مرکزی 50

 استان مرکزیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  51

 مرکز صدا و سیمای استان مرکزی 52

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی 53

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی 54

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان مرکزی 55

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان مرکزی 56

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان مرکزی 57

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مرکزی 58

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی 59

 اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی 60

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 61

 کشاورزی استان مرکزیاداره کل جهاد  62

 اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 63

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 64

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی 65

 اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 66

 شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 67

 شازندشرکت تولید نیروی برق  68

 شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی 69

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان مرکزی 70

 شرکت سهامی برق منطقه ای باختر 71

 شرکت سهامی عمران شهر جدید امیرکبیر )مهاجران سابق( 72

 شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 73

 شرکت گاز استان مرکزی 74

 مرکزیاستانداری استان  75

 پارک علم و فناوری استان مرکزی 76
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 دادگستری استان مرکزی 77

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین 78

 دانشگاه اراک 79

 دانشگاه تفرش 80

 دانشگاه صنعتی اراک 81

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی 82

 و خدمات بهداشتی، درمانی ساوهدانشگاه علوم پزشکی  83

 مرکز آموزش عالی محالت 84

 شهرداری اراک استان مرکزی 85

 شهرداری آستانه استان مرکزی 86

 شهرداری آشتیان استان مرکزی 87

 شهرداری آوه استان مرکزی 88

 شهرداری پرندک)رحیم آباد( استان مرکزی 89

 شهرداری تفرش استان مرکزی 90

 تلخاب استان مرکزیشهرداری  91

 شهرداری توره استان مرکزی 92

 شهرداری جاورسیان استان مرکزی 93

 شهرداری خشکرود استان مرکزی 94

 شهرداری خمین استان مرکزی 95

 شهرداری خنجین استان مرکزی 96

 شهرداری خنداب استان مرکزی 97

 شهرداری داودآباد استان مرکزی 98

 استان مرکزیشهرداری دلیجان  99

 شهرداری رازقان استان مرکزی 100

 شهرداری زاویه استان مرکزی 101

 شهرداری ساروق استان مرکزی 102

 شهرداری ساوه استان مرکزی 103

 شهرداری شازند استان مرکزی 104

 شهرداری شهباز استان مرکزی 105

 شهرداری شهر جدید مهاجران استان مرکزی 106

 آباد استان مرکزی شهرداری غرق 107

 شهرداری فرمهین استان مرکزی 108

 شهرداری قورچی باشی استان مرکزی 109

 شهرداری کارچان استان مرکزی 110
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 شهرداری کمیجان استان مرکزی 111

 شهرداری مامونیه استان مرکزی 112

 شهرداری محالت استان مرکزی 113

 شهرداری میالجرد استان مرکزی 114

 شهرداری نراق استان مرکزی 115

 شهرداری نوبران استان مرکزی 116

 شهرداری نیم ور استان مرکزی 117

 شهرداری نیمه ور استان مرکزی 118

 شهرداری هندودر استان مرکزی 119

 

 استان هرمزگان ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه29جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان 1

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 2

 اداره کل بیمه ایران استان هرمزگان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان هرمزگان 4

 اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان 5

 کل پست استان هرمزگاناداره  6

 اداره کل پشتیبانی امور دام هرمزگان 7

 اداره کل راه آهن هرمزگان 8

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان 9

 اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان 10

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان 11

 استان بوشهر )بوشهر(خبرگزاری جمهوری اسالمی  12

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان هرمزگان )بندر عباس( 13

 شعب بانک توسعه صادرات استان هرمزگان 14

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان هرمزگان 15

 مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر 16

 مدیریت بنادر و دریانوردی لنگه 17

 های نفتی منطقه هرمزگانمدیریت پخش فرآورده  18

 مدیریت تعاون روستایی استان هرمزگان 19

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان 20

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان هرمزگان 21

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان 22
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 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان 23

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان هرمزگان 24

 مدیریت شعب پست بانک استان هرمزگان 25

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان هرمزگان 26

 اداره امور عشایر استان هرمزگان 27

 اداره کل استاندارد استان هرمزگان 28

 اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان 29

 استان هرمزگاناداره کل انتقال خون  30

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان 31

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان 32

 اداره کل بازرسی استان هرمزگان 33

 اداره کل بهزیستی استان هرمزگان 34

 اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان 35

 هرمزگاناداره کل تبلیغات اسالمی استان  36

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر 37

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان 38

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه جنوب شرق 39

 اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان 40

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 41

 زیست استان هرمزگاناداره کل حفاظت محیط  42

 اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان 43

 اداره کل دیوان محاسبات استان هرمزگان 44

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه هرمزگان 45

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان هرمزگان 46

 اداره کل شیالت استان هرمزگان 47

 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگاناداره  48

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان 49

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان 50

 اداره کل هواشناسی استان هرمزگان 51

 حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان 52

 هرمزگان دانشگاه پیام نور استان 53

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان هرمزگان 54

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان 55

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان هرمزگان 56



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  141

 

 مدیریت امور پردیس های استان هرمزگان 57

 مدیریت حج و زیارت استان هرمزگان 58

 فارس(مرکز صدا و سیمای استان هرمزگان )خلیج  59

 مرکز صدا و سیمای کیش 60

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان 61

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان 62

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان هرمزگان 63

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان هرمزگان 64

 صندوق تامین خسارت های بدنی در استان هرمزگانشعبه  65

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان هرمزگان 66

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان 67

 اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان 68

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 69

 جهاد کشاورزی استان هرمزگاناداره کل  70

 اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 71

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان 72

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان 73

 اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان 74

 )بندرعباس(نمایندگی وزارت امور خارجه استان هرمزگان  75

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان هرمزگان )قشم( 76

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان هرمزگان )کیش( 77

 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم 78

 شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب 79

 شرکت تولید نیروی برق بندر عباس 80

 شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس 81

 شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان 82

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان 83

 شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان 84

 شرکت سهامی عمران شهر جدید علوی 85

 شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 86

 شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان 87

 گاز استان هرمزگان شرکت 88

 شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 89

 شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 90
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 شرکت منطقه ویژه اقتصادی الوان 91

 استانداری استان هرمزگان 92

 پارک زیست فناوری خلیج فارس )قشم( 93

 پارک علم و فناوری استان هرمزگان 94

 استان هرمزگاندادگستری  95

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان 96

 دانشگاه هرمزگان 97

 شهرداری ابوموسی استان هرمزگان 98

 شهرداری بستک استان هرمزگان 99

 شهرداری بندرجاسک استان هرمزگان 100

 شهرداری بندرخمیر استان هرمزگان 101

 استان هرمزگانشهرداری بندرعباس  102

 شهرداری بندرکنگ استان هرمزگان 103

 شهرداری بندرلنگه استان هرمزگان 104

 شهرداری بندزرک استان هرمزگان 105

 شهرداری بیکاه استان هرمزگان 106

 شهرداری پارسیان)گاوبندی( استان هرمزگان 107

 شهرداری تازیان پایین استان هرمزگان 108

 استان هرمزگانشهرداری تخت  109

 شهرداری تیرور استان هرمزگان 110

 شهرداری جزیره هرمز استان هرمزگان 111

 شهرداری جناح استان هرمزگان 112

 شهرداری چارک استان هرمزگان 113

 شهرداری حاجی آباد استان هرمزگان 114

 شهرداری درگهان استان هرمزگان 115

 شهرداری دشتی استان هرمزگان 116

 شهرداری رودان)دهبارز( استان هرمزگان 117

 شهرداری رویدر استان هرمزگان 118

 شهرداری زیارتعلی استان هرمزگان 119

 شهرداری سردشت استان هرمزگان 120

 شهرداری سرگز استان هرمزگان 121

 شهرداری سندرک استان هرمزگان 122

 شهرداری سوزا استان هرمزگان 123

 استان هرمزگانشهرداری سیریک  124
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 شهرداری فارغان استان هرمزگان 125

 شهرداری فین استان هرمزگان 126

 شهرداری قشم استان هرمزگان 127

 شهرداری قلعه قاضی استان هرمزگان 128

 شهرداری کوخرد هرنگ استان هرمزگان 129

 شهرداری کوشکنار استان هرمزگان 130

 شهرداری کوهستک استان هرمزگان 131

 شهرداری گروک استان هرمزگان 132

 شهرداری گوهران استان هرمزگان 133

 شهرداری لمزان استان هرمزگان 134

 شهرداری لیردف استان هرمزگان 135

 شهرداری میناب استان هرمزگان 136

 شهرداری هشتبندی استان هرمزگان 137

 

 استان همدان ستادی و استانی مستقر در هایگاه: فهرست دست30جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان همدان 1

 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان همدان 2

 اداره کل بیمه ایران استان همدان 3

 اداره کل بیمه سالمت استان همدان 4

 نوجوانان استان همداناداره کل پرورش فکری کودکان و  5

 اداره کل پست استان همدان 6

 اداره کل پشتیبانی امور دام همدان 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 8

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان 9

 خبرگزاری جمهوری اسالمی استان همدان )همدان( 10

 استان همدانشعبه بانک توسعه صادرات  11

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان همدان 12

 مدیریت بازنشستگی کشوری استان همدان 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان 14

 مدیریت تعاون روستایی استان همدان 15

 مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان همدان 16

 همدان مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان 17

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان همدان 18
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 مدیریت شعب بانک مسکن در استان همدان 19

 مدیریت شعب پست بانک استان همدان 20

 مدیریت فرودگاه همدان 21

 اداره امور عشایر استان همدان 22

 اداره کل استاندارد استان همدان 23

 اداره کل امور مالیاتی استان همدان 24

 اداره کل انتقال خون استان همدان 25

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان 26

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان 27

 اداره کل بازرسی استان همدان 28

 اداره کل بهزیستی استان همدان 29

 اداره کل پزشکی قانونی استان همدان 30

 استان همدان اداره کل تبلیغات اسالمی 31

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان 32

 اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه غرب 33

 اداره کل ثبت احوال استان همدان 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 35

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 36

 همداناداره کل دامپزشکی استان  37

 اداره کل دیوان محاسبات استان همدان 38

 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان 39

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 40

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان 41

 استان همداناداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  42

 اداره کل هواشناسی استان همدان 43

 دانشگاه پیام نور استان همدان 44

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان همدان 45

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 46

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان همدان 47

 گمرک استان همدان 48

 استان همدانمدیریت اسناد و کتابخانه ملی  49

 مدیریت امور پردیس های استان همدان 50

 مدیریت حج و زیارت استان همدان 51

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان 52
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 مرکز صدا و سیمای استان همدان 53

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان 54

 امام خمینی )ره( استان همداناداره کل کمیته امداد  55

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان همدان 56

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان همدان 57

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان همدان 58

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان همدان 59

 و دارایی استان همداناداره کل امور اقتصادی  60

 اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 61

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 62

 اداره کل جهاد کشاورزی استان همدان 63

 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 64

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان 65

 ارشاد اسالمی استان همداناداره کل فرهنگ و  66

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 67

 شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح 68

 شرکت سهامی آب منطقه ای همدان 69

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان همدان 70

 شرکت شهرک های صنعتی استان همدان 71

 شرکت گاز استان همدان 72

 استان همداناستانداری  73

 پارک علم و فناوری استان همدان 74

 دادگستری استان همدان 75

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد 76

 دانشگاه بوعلی سینا 77

 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 78

 دانشگاه صنعتی همدان 79

 استان همداندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  80

 دانشگاه مالیر 81

 دانشگاه نهاوند 82

 شهرداری ازندریان استان همدان 83

 شهرداری اسدآباد استان همدان 84

 شهرداری اسالمشهر آق گل استان همدان 85

 شهرداری آجین استان همدان 86
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 شهرداری برزول استان همدان 87

 شهرداری بهار استان همدان 88

 تویسرکان استان همدانشهرداری  89

 شهرداری جورقان استان همدان 90

 شهرداری جوکار استان همدان 91

 شهرداری دمق استان همدان 92

 شهرداری رزن استان همدان 93

 شهرداری زنگنه استان همدان 94

 شهرداری سامن استان همدان 95

 شهرداری سرکان استان همدان 96

 همدانشهرداری شیرین سو استان  97

 شهرداری صالح آباد استان همدان 98

 شهرداری فامنین استان همدان 99

 شهرداری فرسفج استان همدان 100

 شهرداری فیروزان استان همدان 101

 شهرداری قروه درجزین استان همدان 102

 شهرداری قهاوند استان همدان 103

 شهرداری کبودرآهنگ استان همدان 104

 استان همدان شهرداری کرفس 105

 شهرداری گل تپه استان همدان 106

 شهرداری گیان استان همدان 107

 شهرداری اللجین استان همدان 108

 شهرداری مریانج استان همدان 109

 شهرداری مالیر استان همدان 110

 شهرداری مهاجران استان همدان 111

 شهرداری نهاوند استان همدان 112

 استان همدانشهرداری همدان  113

 

 استان یزد ستادی و استانی مستقر در های: فهرست دستگاه31جدول 

 نام دستگاه ردیف
 اداره کل ارتباطات زیرساخت استان یزد 1

 اداره کل بیمه ایران استان یزد 2

 اداره کل بیمه سالمت استان یزد 3

 کودکان و نوجوانان استان یزداداره کل پرورش فکری  4
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 اداره کل پست استان یزد 5

 اداره کل پشتیبانی امور دام یزد 6

 اداره کل راه آهن یزد 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد 8

 اداره کل فرودگاه های استان یزد 9

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد 10

 اسالمی استان یزد )یزد( خبرگزاری جمهوری 11

 شعبه بانک توسعه صادرات استان یزد 12

 شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان یزد 13

 مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد 14

 مدیریت تعاون روستایی استان یزد 15

 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد 16

 دولتی استان یزدمدیریت خدمات بازرگانی  17

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان یزد 18

 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان یزد 19

 مدیریت شعب بانک مسکن در استان یزد 20

 مدیریت شعب پست بانک استان یزد 21

 نمایندگی بازنشستگی کشوری استان یزد 22

 اداره امور عشایر استان یزد 23

 استاندارد استان یزداداره کل  24

 اداره کل امور مالیاتی استان یزد 25

 اداره کل انتقال خون استان یزد 26

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد 27

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد 28

 اداره کل بازرسی استان یزد 29

 اداره کل بهزیستی استان یزد 30

 قانونی استان یزداداره کل پزشکی  31

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان یزد 32

 اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد 33

 اداره کل ثبت احوال استان یزد 34

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد 35

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد 36

 اداره کل دامپزشکی استان یزد 37

 محاسبات استان یزد اداره کل دیوان 38
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 اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد 39

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد 40

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 41

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد 42

 استان یزداداره کل هواشناسی  43

 دانشگاه پیام نور استان یزد 44

 سازمان قضائی نیروهای مسلح استان یزد 45

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد 46

 شعبه بنیاد ایرانشناسی استان یزد 47

 گمرک استان یزد 48

 مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد 49

 مدیریت امور پردیس های استان یزد 50

 مدیریت حج و زیارت استان یزد 51

 مرکز تحقیقات ملی شوری 52

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد 53

 مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شیرکوه )یزد( 54

 مرکز صدا و سیمای استان یزد 55

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد 56

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان یزد 57

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران استان یزد 58

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان یزد 59

 شعبه صندوق تامین خسارت های بدنی در استان یزد 60

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد 61

 امور اقتصادی و دارایی استان یزداداره کل  62

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد 63

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد 64

 اداره کل جهاد کشاورزی استان یزد 65

 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد 66

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد 67

 ارشاد اسالمی استان یزداداره کل فرهنگ و  68

 اداره کل ورزش و جوانان استان یزد 69

 نمایندگی وزارت امور خارجه استان یزد )یزد( 70

 شرکت تولید نیروی برق یزد 71

 شرکت سهامی آب منطقه ای یزد 72
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 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان یزد 73

 شرکت سهامی برق منطقه ای یزد 74

 های صنعتی استان یزد شرکت شهرک 75

 شرکت گاز استان یزد 76

 استانداری استان یزد 77

 پارک علم و فناوری استان یزد 78

 دادگستری استان یزد 79

 دانشگاه اردکان 80

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد 81

 دانشگاه میبد 82

 دانشگاه یزد 83

 یزد شهرداری ابرکوه استان 84

 شهرداری احمدآباد استان یزد 85

 شهرداری اردکان استان یزد 86

 شهرداری اشکذر استان یزد 87

 شهرداری بافق استان یزد 88

 شهرداری بفروئیه استان یزد 89

 شهرداری بهاباد استان یزد 90

 شهرداری تفت استان یزد 91

 شهرداری حمیدیا استان یزد 92

 استان یزدشهرداری خضرآباد  93

 شهرداری زارچ استان یزد 94

 شهرداری شاهدیه استان یزد 95

 شهرداری عقدا استان یزد 96

 شهرداری مروست استان یزد 97

 شهرداری مهردشت استان یزد 98

 شهرداری مهریز استان یزد 99

 شهرداری میبد استان یزد 100

 شهرداری ندوشن استان یزد 101

 استان یزدشهرداری نیر  102

 شهرداری هرات استان یزد 103

 شهرداری یزد استان یزد 104

 

 



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  150

 

 COFOGبندی های اجرایی بر اساس تقسیمدستگاه

سازی شده است. در سامانه یکی از اقدامات انجام های دولت طراحی و پیادهبندی کوفوگ بر اساس وظایف و ماموریتتقسیم

بندی های اجرایی بر اساس ماموریت غالب خود در طبقهبا درنظر گرفتن درصدی از خطا، هریک از دستگا شده این است که

میلهبندی کوفوگ در قالب نمودار ها در چارچوب طبقهتعداد این دستگاهکمیت و  2شکل و  1شکل اند. در کوفوگ جانمایی شده

ای به نمایش در آمده است. دایرهای و 

 های اجرایی بر اساس ماهیت حقوقیدستگاه

قانون مدیریت خدمات  4تا  1بندی معرفی شده در مواد طبقههای اجرایی بندی ها در خصوص دستگاهترین طبقهیکی از مهم

ای به دایرهای و میلهبندی فوق در قالب نمودار های اجرایی در طبقهتعداد دستگاهکمیت و  4شکل و  3شکل کشوری است. در 

 نمایش درآمده است.

 
 

 

  



 

376

803

218

352

63

156

156

64

0 0

73

345

13

103 79

207

45 6

1327

28

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

امور خدمات عمومی امور اقتصادی امور رفاه اجتماعی امور فرهنگ، تربیت 
بدنی و گردشگری

امور سالمت امور آموزش و پژوهش امور قضایی امور محیط زیست امور مسکن، عمران 
شهری و روستایی

امور دفاعی و امنیتی

دستگاه استانی دستگاه ستادی

 
 تفکیک کوفوگ ستادی و استانی به هایموع دستگاهمج :1شکل 

امور خدمات عمومی
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 های اجرایی به تفکیک تقسیم بندی کوفوگ: دستگاه2شکل 
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 تفکیک ماهیت حقوقی ستادی و استانی به هایمجموع دستگاه: 3شکل 

شرکت دولتی
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 های اجرایی به تفکیک ماهیت حقوقی دستگاه: 4شکل 
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 واحدهای سازمانی هایگزارش سوم:فصل 

 جغرافیاییواحدهای سازمانی بر اساس گستره 

تعداد واحدهای سازمانی  5شکل های مهم واحدهای سازمانی، گستره جغرافیایی واحدهای سازمانی است. در یکی از ویژگی

 بر اساس گستره جغرافیایی به نمایش در آمده است.

نامشخص

1690
1 

خارج از کشور
164
0 

ستادی

34583
22 

منطقه ای
3630

2 

استانی
36495

23 

شهرستانی

55040
35 

بخشی
7913
5 

شهری

18662

12 

روستایی

554
0 

نامشخص خارج از کشور ستادی منطقه ای استانی شهرستانی بخشی شهری روستایی

 
 جغرافیایی: تعداد و درصد واحدهای سازمانی به تفکیک گستره 5شکل 

 دستگاهی واحدهای سازمانیبرش 

های مربوط به واحدهای های اجرایی یکی از اطالعات مطلوب در گزارشنمایش تعداد واحدهای سازمانی بر اساس دستگاه

آمده ای به نمایش در های مادر در قالب نمودار میلهبندی دستگاهتعداد واحدهای سازمانی با دسته  6شکل سازمانی است. در 

های مادر نمایش داده شده تگاهدرصد واحدهای عمومی از کل واحدهای سازمانی با دسته بندی دس 7شکل همچنین در  است.

 است.

 برش جغرافیایی واحدهای سازمانی

تواند تصویر روشنی از میزان بزرگی بروکراسی نمایش تعداد واحدهای سازمانی بر اساس استانی که دستگاه در آن قرار دارد، می

های های ستادی و دستگاهبه صورت مجموع دستگاه تعداد واحدهای سازمانی 8شکل اداری در یک استان را به تصویر بکشد. در 

 ای افقی به نمایش درآمده است.مودار میلهدر قالب نبه تفکیک و  9شکل استانی و در 
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مادر های مجموع واحدهای سازمانی بر اساس دستگاه: 6شکل   
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های مادر درصد واحدهای عمومی نسبت به کل واحدهای سازمانی بر اساس دستگاه: 7شکل   

 



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  156

 

3085

7296

2681 2477

6409
4880

2798

28680

2771 2990

9010

2431

7894

2934 3002

5235

8822

2545 2059
3323

6843

4211

2411
3909

4981
3873

6359

3665 4203 3954
2983

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

 
 موع واحدهای سازمانی در هر استان: مج8شکل 
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تعداد واحدهای سازمانی دستگاه ستادی و استانی در هر استان :9شکل   
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 واحد سازمانیواحدهای سازمانی بر اساس نوع 

تنوع واحدهای سازمانی یکی از نکات جالب نظام اداری جمهوری اسالمی ایران است. این تنوع به شکلی است که واحدهای 

تعداد واحدهای سازمانی بر  32جدول رسد. در گانه نیز میقوای سهها و شوند و به وزارتخانهسازمانی از باغچه و مزرعه شروع می

 در قالب جدول به نمایش در آمده است. برای واحدهای پر تکرار اساس نوع واحد سازمانی

 سازمانی پر تکرار: تعداد و انواع واحدهای 32جدول 

 تعداد نوع واحد
 41818 اداره

 18522 خانه بهداشت

 13160 گروه

 12555 واحد

 8341 مدیریت

 5287 معاونت

 4245 گروه آموزشی

 3877 حوزه

 3260 نمایندگی

 3128 معاونت مدیرکل

 3050 مرکز بهداشت )علوم پزشکی(

 2932 مرکز

 2767 مرکز خدمات جامع سالمت

 2708 سالمتپایگاه 

 2337 اداره کل

 2322 دفتر

 2233 شعبه بانک )ریالی(

 2001 بخش

 1905 پایگاه بهداشت

 1318 دفتر پستی

 1232 آزمایشگاه

 1156 کانون

 1142 دانشکده

 1109 بخشداری

 1050 پایگاه اورژانس

 864 مرکز کانون پرورش فکری
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 827 اندرزگاه

 674 محیط بانی

 611 اداره(دبیرخانه )سطح 

 576 بیمارستان

 556 پایگاه

 551 شعبه

 538 امور

 502 ایستگاه

 447 یگان حفاظت

 454 فرمانداری

 403 کادر

 399 شعبه قضائی

 368 شبکه بهداشت و درمان

 349 معاونت شرکت/ مدیر عامل

 339 کتابخانه

 317 اردوگاه

 312 نامشخص

 249 واحد دانشگاه پیام نور

 240 رادیولوژی

 234 مرکز خدمات جهاد کشاورزی

 232 پژوهشکده

 224 داروخانه

 222 هسته گزینش

 209 کارگاه

 206 مرکز تابعه

 199 مجتمع

 193 منطقه

 187 دانشگاه

 182 مدیریت شعب

 179 هیئت امنا

 178 آموزشکده

 177 زندان

 173 معاونت مدیریت

 172 مرکز دانشگاهی پیام نور
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 168 گروه پژوهشی

 147 مجری طرح

 146 اورژانس

 139 سازمان

 128 خانه

 122 معاونت مرکز آموزشی/ پژوهشی/ تحقیقاتی/ مطالعاتی

 

 واحدهای سازمانی عمومی

 ای به نمایش در آمده است. در قالب نمودار دایره 10شکل در غیرعمومی  سازمانیو واحدهای نسبت تعداد واحدهای عمومی 

عمومی
41309
26 

غیرعمومی
117422

74 

عمومی

غیرعمومی

 
تعداد و نسبت واحدهای عمومی و غیرعمومی :10شکل   

درصد  12شکل همچنین در  عمومی در گستره جغرافیایی به تصویر در آمده است. درصد پراکندگی واحدهای11شکل در 

 پراکندگی واحدهای غیر عمومی در گستره جغرافیایی نمایش داده شده است.
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نامشخ 

2 

خار  از کشور

0 

ستادی

31 

منطقه ای

استانی 2

31 

شهرستانی

23 

بخشی

شهری 1

10 

روستایی

0 

 
 : درصد پراکندگی واحدهای عمومی در گستره جغرافیایی11شکل 

نامشخ 

2 

خار  از کشور

0 

ستادی

24 

منطقه ای

2 

استانی

18 

شهرستانی

36 

بخشی

6 

شهری

11 

روستایی

1 

 

 : درصد پراکندگی واحدهای غیر عمومی در گستره جغرافیایی12شکل 

 هاواحدهای سازمانی بر اساس ماهیت حقوقی دستگاه

توان به گزارش مفیدی رسید. در ها میاز ترکیب شاخص تعداد واحدهای سازمانی و نیز شاخص ماهیت حقوقی در دستگاه

های اجرایی نمایش داده شده است. همچنین های حقوقی دستگاهتعداد واحدهای سازمانی بر اساس هریک از ماهیت 13شکل 
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های حقوقی دستگاههای استانی در هریک از ماهیتهای ستادی و دستگاهواحدهای سازمانی برای هریک از دستگاه 14شکل در 

 ها به نمایش در آمده است.
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2% 20893
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موسسه دولتی شرکت دولتی نهاد عمومی غیر دولتی وزارت خانه نامشخص

 
تعداد واحدهای سازمانی به تفکیک ماهیت حقوقی دستگاه: 13شکل   
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تعداد واحدهای سازمانی به تفکیک ماهیت حقوقی و ستادی و استانی بودن دستگاه: 14شکل   

 بندی کوفوگواحدهای سازمانی بر اساس دسته

های اجرایی گروه جدیدی از اطالعات های مربوط به دستگاههای مربوط به واحدهای سازمانی و شاخصاز ترکیب شاخص

های تعداد واحدهای سازمانی در هریک از گروه 15شکل تواند در موارد مختلف مورد استفاده داشته باشد. در شود که میتولید می
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اطالعات مربوط به واحدهای سازمانی در طبقات  16شکل بندی کوفوگ به نمایش در آمده است. همچنین در موجود در دسته

 مختلف کوفوگ به تفکیک ستادی بودن و استانی بودن دستگاه اجرایی به نمایش داده شده است.
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تعداد واحدهای سازمانی به تفکیک دسته بندی کوفوگ: 15شکل   
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عداد واحدهای سازمانی به تفکیک دسته بندی کوفوگ  در دستگاه های ستادی و استانیت: 16شکل   



 

 

 

  

گزارش: چهارمفصل 

 های سازمانیهای  پست
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 های سازمانیپست هایگزارش چهارم:فصل 

 کارگری و کادر آموزشی های قراردادی )معین(، قرارداد های سازمانی، حرفهتفکیک و تعداد پست

آن چیزی که در سامانه بصورت جایگاه ثبت و نگهداری می شود، به چهار گروه پست سازمانی، حرفه قراردادی )قرارداد معین(، 

تعداد و درصد اطالعات ثبت شده در سامانه با تفکیک موارد مذکور  17شکل شود. در قرارداد کارگری و کادر آموزشی تقسیم می

 به نمایش در آمده است.

31
0%

1244983
61%

69029
3%

743979
36%

1496
0%

نامشخص پست سازمانی حرفه قراردادی کادر آموزشی قرارداد کارگری

 

 های قراردادی و کادر آموزشی ثبت شده در سامانههای سازمانی، حرفهتعداد و درصد پست: 17شکل 

 و کادر آموزشی به تفکیک قوا و نهادها  های سازمانیتفکیک اطالعات پست

ای به های سازمانی به تفکیک قوای سه گانه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای فراقوهتعداد پست 18 شکلدر 

 داده شدهاطالعات مذکور با در نظر گرفتن کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش نمایش  19شکل  نمایش در آمده است. در

 است.
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قوه قضائیه
60464

3 

قوه مجریه
1977526

96 

قوه مقننه

1292

نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری 0

20129

1 

نهادهای فرا قوه ای

107

0 

 

 گانه و نهادهاهای سازمانی، حرفه قراردادی، قرارداد کارگری و کادر آموزشی به تفکیک قوای سهمجموع پست: 18 شکل

قوه قضائیه

56658

4 

قوه مجریه
1167134

94 

قوه مقننه
1292

0 

نهادهای زیر نظر مقام معظم 
رهبری

19792
2 

نهادهای فرا قوه ای

107

0 

 

 هاایگانه، نهادهای زیر نظر رهبری و فراقوههای سازمانی به تفکیک قوای سهمجموع پست: 19شکل 

 های قوه قضائیهدر دستگاه های سازمانیستپ



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  167

 

در این بخش اطالعات های اجرایی است. دستگاههای سازمانی های سازمانی نمایش تعداد پستدر خصوص پست ترین نوع گزارشمتداول
ای و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری( مذکور در سه بخش به تفکیک قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه )به همراه نهادهای فراقوه

 به تصویر کشیده شده است.
 داده شده است.نمایش ای در قالب نمودار میله در قوه قضائیه مادر هایسازمانی بر اساس دستگاه هایتعداد پست 20شکل در 
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 های قوه قضائیههای قراردادی و قرارداد کارگری در دستگاهسازمانی، حرفه مجموع پست: 20شکل 

های سازمانی باتصدی های سازمانی، نمایش اطالعات مربوط به پستیکی دیگر از اطالعات مفید در خصوص وضعیت پست

های سازمانی وضعیت تصدی پستو بالتصدی است. البته با توجه به قوانین و مقررات باالدستی دو حالت دیگر نیز درخصوص 

های های معین و پست بلوکه شده برای قراردادیقابل تصور است. این دو حالت عبارتند از پست بلوکه شده برای قراردادی

 .(کارگری )اعم از موقت و دائم

های زیر مجموعه قوه قضائیه به نمایش در های سازمانی باتصدی و بالتصدی در دستگاهتعداد و نسبت پست 21شکل در 

 آمده است.
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 های قوه قضائیهباتصدی و بالتصدی در دستگاههای نسبت تعداد پست: 21شکل 

تصور است. این چهار های سازمانی، چهار سطح قابل های سنتی و پایدار در خصوص سطوح پستبندیبر اساس یکی از طبقه

های سازمانی سطح کارشناسی و های سازمانی سطح سرپرستی، پستهای سازمانی سطح مدیریتی، پستسطح عبارتند از پست

 تر از سطح کارشناسی(.های سازمانی سطح غیرکارشناسی )پایینپست

بندی سطوح پستی مذکور به تصویر های زیر مجموعه قوه قضائیه بر اساس تقسیمهای سازمانی دستگاهپست 22شکل در  

ناسی و های سازمانی در چهار دسته مدیریتی، سرپرستی، کارشکشیده است. در این شکل اطالعات تعداد و نسبت سطوح پست

کارشناس »های با عنوان های سرپرستی، پستغیرکارشناسی نمایش داده شده است. الزم به توضیح است که در گروه پست

 و یا عناوین مشابه با این پست نیز در نظر گرفته شده است.« مسئول

است. اطالعات مربوط به تعداد  های سازمانی بانامیکی دیگر از عناوین مهم در ادبیات تشکیالت تفصیلی در نظام اداری پست

 آورده شده است. 23شکل های زیر مجموعه قوه قضائیه در های سازمانی بانام در دستگاهپست
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 های قوه قضائیههای مدیریتی، سرپرستی، کارشناسی و غیرکارشناسی در دستگاهنسبت تعداد پست: 22شکل 
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 های قوه قضائیههای سازمانی بانام در دستگاهتعداد پست: 23شکل 
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 های قوه قضائیهای در دستگاههای مدیریت حرفهنسبت و تعداد  پست: 24شکل 

 

بندی های اخیر تولید و مجری شده است. تقسیمهای مربوط به سطوح پست سازمانی که در سالبندییکی دیگر از تقسیم

ای. بر این اساس های سازمانی مدیریت حرفههای مدیرتی سیاسی و پستبه دو گروه اصلی پستهای سازمانی مدیریتی پست

های سازمانی مدیریتی ارشد، میانی، عملیاتی، عملیاتی ارشد، عملیاتی ای به شش دسته پستهای سازمانی مدیریت حرفهپست

 شود.میانی و عملیاتی پایه تقسیم می

های زیر مجموعه قوه قضائیه به تصویر در آمده ای برای دستگاهتعداد و سهم هریک از سطوح مدیریت حرفه 24شکل در 

 است.
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آیین نامه  5ماده  قانون رسیدگی به دارائی مقامات، در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. بر اساس 1394در سال 

قانون  3های سازمانی مشمول قانون مذکور )ماده اجرایی قانون مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به تعیین پست

 رسیدگی( شده است. اطالعات مذکور در سامانه تولید و از طرق مختلف در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده است.

های زیر مجموعه قوه قضائیه به تصویر در های سازمانی مشمول قانون رسیدگی به تفکیک دستگاهتعداد پست 25شکل در 

 آمده است.
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 های قوه قضائیهدر دستگاهقانون رسیدگی  سازمانی مشمول هایتعداد پست :25شکل 
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 های قوه مجریههای سازمانی در دستگاهپست

های سازمانی، حرفه قراردادی،  و قرارداد کارگری با احتساب کادر آموزشی و بدون احتساب مجموع پست 27شکل و  26شکل همچنین در 
 ای به تصویر در آمده است.آموزشی در قالب نمودار میله کارد
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زارت آموزش و پرورش در قوه های قراردادی، قرارداد کارگری و کادر آموزشی وهپست سازمانی، حرف مجموع: 26شکل 
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های قراردادی، قرارداد کارگری بدون کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش در پست سازمانی، حرفه مجموع: 27شکل 

 قوه مجریه 

در  مده است.آهای زیر مجموعه قوه مجریه به تصویر در های سازمانی باتصدی و بالتصدی دستگاهتعداد و نسبت پست 28شکل در 

قسیمت بندی مدیریتی، سرپرستی، کارشناسی و غیرکارشناسی نمایش داده شده است. های سازمای در تقسیمنسبت و تعداد پست 29شکل 
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های سازمانی بانام و تعداد پست نمایان شده است. 30شکل های زیر مجموعه قوه مجریه در ای در  درشتگاهبندی سطوح مدیریت حرفه

نمایش داده شده است. 32شکل و  31شکل های سازمانی مشمول قانون رسیدگی به ترتیب در تعداد پست
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های قوه مجریهدر دستگاه های باتصدی و بالتصدینسبت تعداد پست: 28شکل   
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های قوه مجریههدر دستگامدیریتی، سرپرستی، کارشناسی و غیرکارشناسی  هاینسبت تعداد پست: 29شکل   
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 های قوه مجریهدر دستگاهای مدیریت حرفه هاینسبت و تعداد پست: 30شکل 
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 قوه مجریه هایدستگاه های سازمانی بانام درتعداد پست: 31شکل 
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 های قوه مجریههای سازمانی مشمول قانون رسیدگی در دستگاهتعداد پست: 32شکل 
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 زیرنظر مقام معظم رهبریو ای ای فراقوههقوه مقننه، نهادهای های سازمانی در دستگاهپست

ای و نهادهای زیر های قراردادی و قرارداد کارگری در قوه مقننه، نهادهای فراقوهمجموع پست سازمانی، حرفه 33شکل در 

های باتصدی و نسبت و تعداد پست 34شکل همچنین در  ای نمایش داده شده است.نظر مقام معظم رهبری در قالب نمودار میله

ای و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری به تصویر در آمده های زیر مجموعه قوه مقننه، نهادهای فراقوهبالتصدی در دستگاه

ای و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در های سازمانی قوه مقننه، نهادهای فراقونسبت و تعداد پست 35شکل در   است.

 های سازمانی مدیریتی، سرپرستی، کارشناسی و غیرکارشناسی به نمایش در آمده است.ر گروه پستاچه
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 و قرارداد کارگری در قوه مقننه و نهادها های قراردادیمجموع پست سازمانی، حرفه: 33شکل 
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 قوه مقننه و نهادها های باتصدی و بالتصدی درنسبت تعداد پست: 34شکل 
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 در قوه مقننه و نهادهاهای مدیریتی، سرپرستی، کارشناسی و غیرکارشناسی پست : نسبت تعداد35شکل 

های زیر مجموعه قوه مقننه، نهادهای ای در دستگاههای سازمانی مدیریت حرفهنمایش دهنده تعداد و نسبت پست 36شکل 

 ای و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری است.  فراقوه
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 هادنها و در قوه مقننهای مدیریت حرفه هایتعداد پستو  نسبت: 36شکل 

ای، نهادهای های زیر مجموعه قوه مقننه، نهادهای فراقوههای بانام برای دستگاهتعداد مشمولین قانون رسیدگی و تعداد پست

 ست.نمایش داده شده ا 37شکل و  38شکل زیر نظر مقام معظمر رهبری به ترتیب در 
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 و نهادها بانام در قوه مقننه یتعداد پست سازمان: 37شکل 
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 و نهادها قوه مقننه یدگیمشمول قانون رس یسازمان یهاتعداد پست :38شکل 
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مانی بانام به تفکیک نوع پست بانامهای سازتعداد پست: 39شکل   
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 های سازمانی بانامپست

نوع پست  15حال حاضر حدود است. در  یا بانام نبودن آن های سازمانی بانام بودنپستمورد  های مهم دریکی از ویژگی

بانام در قالب نمودار میله های بانام بر اساس نوع پستعداد پستت 39شکل در سازمانی بانام در مجموعه نظام اداری وجود دارد. 

 ای به نمایش در آمده است. 
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 های سازمانیبرش جغرافیایی پست

های سازمانی در سازمانی وضعیت مشخصات مختلف پستهای های مفید و مورد نیاز درخصوص پستاز مهمترین گزارش

ای به نمایش ها در قالب نمودار میلهنهریک از استا و کادر آموزشی های سازمانیتعداد پست 42شکل در برش جغرافیایی است. 

 است.در آمده 

تعداد  40شکل های مطلوب و مورد نظر است. بر این اساس در های بانام در جغرافیای کشور نیز یکی دیگر از گزارشپست

 ای به نمایش در آمده است.قالب نمودار میلهها به تفکیک و در های سازمانی بانام در هریک از استانپست

های در مجموعه قوانین حوزه نظام اداری برای افراد خاص معموالً شرایط استثنا و خاص تعریف شده است. یکی از این گروه

خاص اعضای محترم هیئت علمی است. یکی از شرایط خاصی که این گروه در حوزه ساختارهای سازمانی و تشکیالت تفصیلی 

در یک پست دیگر که « عضو هیئت علمی»تواند عالوه بر پست سازمانی دارند، این مورد هست که اعضای هیئت علمی می

شود، بطور همزمان مشغول به فعالیت باشند. گفته میمخصوص اعضای هیئت علمی اصطالحاً به آن پست سازمانی دو ستاره 

در یک سمت دیگر که اصطالحاً به آن پست سازمانی « و هیئت علمیعض»توانند عالمه بر پست سازمانی همچنین ایشان می

های سازمانی تعداد پست 41شکل شود، شاغل باشند. بر اساس این موارد در تک ستاره مخصوص اعضای هیئت علمی گفته می

 ها به نمایش در آمده است.تاره و دو ستاره )مخصوص اعضای هیئت علمی( به تفکیک در هر یک از استانتک س

ها است. تقسیمک از استانهای سازمانی باتصدی و بالتصدی به تفکیک هرینمایش دهنده تعداد و نسبت پست 43شکل 

  ه شده است.نمایش داد 44شکل ها نیز در در استانبدون احتساب کادر آموزشی ای های حرفهبندی مدیریت
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های بانام به تفکیک در هریک از استانتعداد پست سازمان :40شکل   
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های گزارش

 نیروی انسانی
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 های نیروی انسانی: گزارشپنجمفصل 

های اجرایی کشور اطالعات بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از کارکنان مجموعه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهدر 

ها و نمودارها به نوعی نمایش داده شود که سه قوه و نهادها ثبت شده است. در این بخش سعی شده است که اطالعات، گزارش

 انحراف کمی نسبت به واقعیت داشته باشد.

 هایروی انسانی در استانن

با در نظر گرفتن عدد یک ملیون و سیصد هزار به عنوان بخشی از نیروی انسانی وارد شده در سامانه، در تعداد نیروی انسانی 

شاغل در هر استان با تفکیک جنسیت و با در نظر گرفتن کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نمایش در آمده است. همچنین 

 سانی به تفکیک جنسیت و استان و بدون درنظر گرفتن کادر اموزشی وزارت آموزش پرورش در به تصویر در آمده است.نیروی ان
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 وزارت آموزش و پرورش یها با در نظر گرفتن کادر آموزشاز استان کیدر هر تیجنس کیبه تفک یانسان یرویتعداد ن: 45شکل 
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 وزارت آموزش و پرورش یها بدون در نظر گرفتن کادر آموزشاز استان کیدر هر تیجنس کیبه تفک یانسان یرویتعداد ن: 46شکل 
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 ترکیب سنی شاغلین

تواند موثر و مثمر باشد، استخراج هرم ریزی نیروی انسانی میهای مختلف برنامههایی که در بخشترین گزارشیکی از مهم

اند به نمایش درآمده است. در ای که در آن متولد شدهترکیب سنی شاغلین مرد بر اساس دهه 47شکل سنی کارکنان است. در 

 اند نمایش داده شده است.ای که در آن متولد شدهترکیب سنی شاغلین زن بر اساس دهه 48شکل 

 

 های شمسی: هرم سنی نیروی انسانی مرد به تفکیک دهه47شکل 
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 های شمسی: هرم سنی نیروی انسانی مرد به تفکیک دهه48شکل 

 نیروی انسانی در گستره جغرافیایی

های مربوط به واحدهای سازمانی، بویژه گستره جغرافیایی واحد مربوط به نیروی انسانی با شاخص هایاز ترکیب شاخص

 های جغرافیایی است.افراد در گستره، که نمایش دهنده پراکندگی و تجمع شودهایی حاصل میسازمانی گزارش

های جغرافیایی با در نظر گرفتن کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش به تصویر درصد نیروی انسانی در گستره 49شکل در 

شکل ش و پرورش در های جغرافیایی بدون در نظر گرفتن کادر آموزشی وزارت آموزدرصد نیروی انسانی در گستره در آمده است.

 نمایش داده شده است.  50

 نیروی انسانی به تفکیک کوفوگ

ها است. در ایران با تقریب های دولتهای رایج در خصوص وطایف و فعالیتبندیها یکی از طبقهبندی وظایف دولتتقسیم

گانه قرار داد. بر این اساس های اجرایی را در یکی از آن طبقات دهتوان هریک از دستگاهنسبتاً درستی )و نه کامالً دقیق( می

شکل است را در یکی از طبقات مذکور نشاند. در   توان به واسطه دستگاهی که در آن مشغول به فعالیتنیروی انسانی را نیز می

کادر آموزشی وزارت آموزش و  گانه مذکور به ترتیب با و بدون درنظر گرفتندرصد نیروی انسانی در طبقات ده 52شکل و   51

 پرورش به نمایش درآمده است.
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 وزارت آموزش و پرورش یبا کادر آموزش یسازمان یواحدها ییایگستره جغراف کیبه تفک یانسان یرویدرصد ن: 49شکل 
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وزارت آموزش و  یبدون کادر آموزش یسازمان یواحدها ییایگستره جغراف کیبه تفک یانسان یرویدرصد ن: 50شکل 

 پرورش
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 وزارت آموزش و پرورش یکوفوگ با در نظر گرفتن کادر آموزش کیبه تفک یانسان یرویدرصد ن: 51شکل 
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 وزارت آموزش و پرورش یکوفوگ بدون در نظر گرفتن کادر آموزش کیبه تفک یانسان یرویدرصد ن: 52شکل 
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 های اجرایینیروی انسانی و ماهیت دستگاه

ای را فراهم آورده تا در ادامه های اجرایی پایهترکیب اطالعات مربوط به نیروی انسانی، جنسیت ایشان و ماهیت دستگاه

 نمودارهای مربوطه به تصویر درآید. 

های حقوقی با درنظر گرفتن کادر آموزشی وزارت آموزش و درصد نیروی انسانی شاغل در هر یک از ماهیت 53 شکلدر 

همان اطالعات بدون درنظر گرفتن کادر اموزشی وزارت آموزش و پرورش  54 شکلهمچنین در  پرورش به تصویر درآمده است.

 نمایش داده شده است.

نامشخص
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وزارت خانه
60 

نهاد عمومی غیر دولتی
شرکت  1

دولتی
6 

موسسه دولتی
33 

                                                         

 

 وزارت آموزش و پرورش یبا در نظر گرفتن کادر آموزش یحقوق تیماه کیبه تفک یانسان یروین: 53 شکل



 های اجرایی کشورسالنامه آماری دستگاه  199

 

نامشخص
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وزارت خانه
16 

ینهاد عمومی غیر دولت
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شرکت دولتی
12 

موسسه دولتی
69 

                                                         

 

 وزارت آموزش و پرورش یدر نظر گرفتن کادر آموزش دونب یحقوق تیماه کیبه تفک یانسان یروین :54 شکل

رنظر های حقوقی به ترتیب با و بدون دترکیب درصدی جنسیت نیروی انسانی در هر یک از ماهیت56 شکلو   55شکل در 

 مده است.آگرفتن کادر آموزشی آموزش و پرورش به نمایش در 
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 وزارت آموزش و پرورش یبا کادر آموزش یحقوق تیماه کیبه تفک یانسان یروین تیدرصد جنس: 55شکل 
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 وزارت آموزش و پرورش یکادر آموزش بدون یحقوق تیماه کیبه تفک یانسان یروین تیدرصد جنس: 56 شکل
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 های ترکیبیگزارش: ششمفصل 

های خوبی قابل استخراج است. موارد زیر های اجرایی شاخصدستگاههای سازمانی و از ترکیب اطالعات مربوط به پست

 ها هستند.نمایش دهنده برخی از این شاخص

 ها بر اساس ماهیت حقوقی دستگاههای دستگاهتعداد پست 

 بندی کوفوگ دستگاههای سازمانی بر اساس طبقهتعداد پست 

بندی کوفوگ دستگاه در قالب نمودار میلهبر اساس طبقهبدون احتساب کادر آموزشی های سازمانی تعداد پست 57شکل در 

بندی کوفوگ های سازمانی با احتساب کادر آموزشی بر اساس طبقهتعداد پست 58شکل همچنین در  ای به نمایش در آمده است.

 ای نمایش داده شده است.دستگاه در قالب نمودار میله

ای به نمایش در قالب نمودار میلهگستره جغرافیایی و در سطوح مختلف و کادر آموزشی  های سازمانیتعداد پست 59شکل در 

 در آمده است.

نمایش داده شده  60شکل  های جغرافیایی درهای سازمانی باتصدی و بالتصدی در هریک از گسترهتعداد و درصد پست

 است.

احتساب کادر آموزشی  موزشی و بااحتساب کادر آ دونهای جغرافیایی بسطوح مدیریت چهارگانه به تفکیک هریک از گستره

های مدیریت حرفه در هریک از سطوح نمایش داده شده است. همچنین تعداد و نسبت پست 64شکل و  63شکل در به تفکیک 

به  62شکل و  61شکل احتساب آن به ترتیب در با احتساب کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و بدون فیایی گستره جغرا

 نمایش گذاشته شده است.

 بدونبه ترتیب ها های سازمانی در سطوح مختلف به تفکیک ماهیت حقوقی دستگاهتعداد پست 66شکل و  65شکل در 

 به نمایش در آمده است. ایدایرهدر قالب نمودار احتساب کادر آموزشی  زشی و بامواحتساب کادر آ
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 های سازمانی به تفکیک کوفوگ و بدون احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورشتعداد پست: 57شکل 
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های سازمانی به تفکیک کوفوگ و با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورشتعداد پست: 58شکل   
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های سازمانی و کادر آموزشی آموزش و پرورش به تفکیک گستره جغرافیایی تعداد پست: 59شکل   
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های سازمانی باتصدی و بالتصدی به تفکیک گستره جغرافیایی تعداد پست: 60شکل   
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بدون احتساب کادر آموزشیای به تفکیک گستره جغرافیایی های سازمانی مدیریت حرفهعداد پستت: 61شکل   

 

 



 

18

0

1142

171

903

369

0

20

0

52

8

10097

431

11977

6042

56

144

0

116

15

20320

889

22597

23288

2083

525

12
0

0

390

13

90

231
1

4

0

2

0

3509

104

402

1276
138

22

0

1

29

2623

21134

4344

149606

11182

385

449

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

      

            

     

        

      

        

    

    

       

                                                                                

 

با احتساب کادر آموزشیای به تفکیک گستره جغرافیایی های سازمانی مدیریت حرفهتعداد پست: 62شکل   
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 های سازمانی به تفکیک گستره جغرافیایی بدون احتساب کادر آموزشیسطوح پست: 63شکل 
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 ب کادر آموزشی های سازمانی به تفکیک گستره جغرافیایی با احتساسطوح پست: 64شکل 
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های سازمانی بدون احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش به تفکیک کوفوگتعداد پست: 65شکل   
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های سازمانی با احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش به تفکیک کوفوگتعداد پست: 66شکل   
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 :هفتمفصل 

 های سداکوب سرویس
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 سَداکهای : وب سرویسهفتمفصل 

های اجرایی کشور، طراحی و پیادهسازی سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاهترین دستاوردهای طراحی و پیادهیکی از مهم

 1 سَداکهای وب سرویس با نام 12کشور( در حال حاضر های اجرایی )ساختار دستگاه سَداکهای سازی مجموعه وب سرویس

های مذکور به حدود ( فعال شده است. بزودی تعداد وب سرویGSBبصورت فعال و عملیاتی در گذرگاه خدمات دولت ) 12تا 

تامین و های اجرایی و نهادهای باالدستی و نظارتی وب سرویس افزایش خواهد یافت، به نحوی که تمام نیازهای دستگاه 30

 تحقق یابد.

 های فعال و عملیاتی عبارتند از:فهرست وب سرویس

  (1پست )سَداک  یکتایبر اساس شناسه  یپست سازمان یاصالت سنج سیسرووب 

 (2واحد )سَداک  یکتایبر اساس شناسه  یواحد سازمان یاصالت سنج سیوب سرو 

 (3)سَداک  یبر اساس کد مل یمشاهده پست سازمان سیوب سرو 

  (4پست )سَداک  یکتایو شناسه  یبر اساس کد مل یمشاهده پست سازمان سیسرووب 

 (5اطالعات دستگاه بر اساس کد دستگاه )سَداک  افتیدر سیوب سرو 

 (6)سَداک  یدرخت واحدها بر اساس شناسه واحد سازمان افتیدر سیوب سرو 

 (7)سَداک  یدرخت واحدها بر اساس شناسه پست سازمان افتیدر سیوب سرو 

 (8و سطح پست بر اساس شناسه پست )سَداک  هایژگیو افتیدر سیوب سرو 

 (9)سَداک  یمقامات بر اساس کد مل یبه دارائ یدگیقانون رس نیاحراز مشمول سیوب سرو 

 (10)سَداک  یمقامات بر اساس شناسه پست سازمان یبه دارائ یدگیقانون رس نیاحراز مشمول سیوب سرو 

 (11تولد )سَداک  خیو تار یبر اساس کد مل یمشاهده پست سازمان سیوب سرو 

 (12)سَداک کد دستگاه مادر  قیاز طر رمجموعهیز یهااطالعات دستگاه افتیدر سیوب سرو 

کنند، در های مذکور استفاده میهای اجرایی و مراجع نظارتی از بخشی از وب سرویسدر حال حاضر تعداد زیادی از دستگاه

 های مذکور به نمایش درآمده است.های اجرایی استفاده کننده از وب سرویسرست برخی از دستگاهادامه فه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی 

 دبیرخانه هیات عالی گزینش 

 سازمان نهضت سواد آموزی 
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 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 ستاد قوه قضائیه 

  الکترونیکیمرکز توسعه تجارت 

 دبیرخانه شورای نگهبان 

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 


