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55155امیرنانپایین طالقانمرکزيطالقان246

2051انگهپایین طالقانمرکزيطالقان247

42121اوچانپایین طالقانمرکزيطالقان248

2264اهواركپایین طالقانمرکزيطالقان249

40122پرگهپایین طالقانمرکزيطالقان250

46113تکیه ارموتپایین طالقانمرکزيطالقان251

51110تکیه ناوهپایین طالقانمرکزيطالقان252

2269خورانپایین طالقانمرکزيطالقان253

3382خورانکپایین طالقانمرکزيطالقان254

96201دنبلیدپایین طالقانمرکزيطالقان255

3271روشنابدرپایین طالقانمرکزيطالقان256

**سدسنگبنپایین طالقانمرکزيطالقان257

199442سنگبنپایین طالقانمرکزيطالقان258

147355سوهانپایین طالقانمرکزيطالقان259

صفحه 9
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4198شهراسرپایین طالقانمرکزيطالقان260

516عالی سرپایین طالقانمرکزيطالقان261

62189کجیرانپایین طالقانمرکزيطالقان262

114264کشپایین طالقانمرکزيطالقان263

3076کشرودپایین طالقانمرکزيطالقان264

40113کالرودپایین طالقانمرکزيطالقان265

612لهرانپایین طالقانمرکزيطالقان266

**مزرعه سوهان چالپایین طالقانمرکزيطالقان267

**مزرعه لواسانپایین طالقانمرکزيطالقان268

**مزرعه نظرآبادپایین طالقانمرکزيطالقان269

38108موچانپایین طالقانمرکزيطالقان270

60135میرپایین طالقانمرکزيطالقان271

45115نساسفلیپایین طالقانمرکزيطالقان272

2657اردکانمیان طالقانمرکزيطالقان273

78209باریکانمیان طالقانمرکزيطالقان274

**پس قلعهمیان طالقانمرکزيطالقان275

**جارودشتمیان طالقانمرکزيطالقان276

295816زیدشتمیان طالقانمرکزيطالقان277

**سالن مرغداري رنجبرانمیان طالقانمرکزيطالقان278

**صابون سازيمیان طالقانمرکزيطالقان279

177420فشندكمیان طالقانمرکزيطالقان280

**کارگاه نمک سازي ورکشمیان طالقانمرکزيطالقان281

3291کالنکمیان طالقانمرکزيطالقان282

**مرغداري اسمکچالمیان طالقانمرکزيطالقان283

**مزرعه پرده سرمیان طالقانمرکزيطالقان284

**مزرعه جزنمیان طالقانمرکزيطالقان285

**مزرعه جزینانمیان طالقانمرکزيطالقان286

**مزرعه حسن جونمیان طالقانمرکزيطالقان287

**مزرعه خسبانمیان طالقانمرکزيطالقان288
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**مزرعه سرچشمهمیان طالقانمرکزيطالقان289

**مزرعه سیدآبادمیان طالقانمرکزيطالقان290

**مزرعه شریف کالیهمیان طالقانمرکزيطالقان291

**مزرعه کولجمیان طالقانمرکزيطالقان292

**منبع اب زمینی شمركمیان طالقانمرکزيطالقان293

51113میراشمیان طالقانمرکزيطالقان294

61186میناوندمیان طالقانمرکزيطالقان295

137377ورکشمیان طالقانمرکزيطالقان296

1,0193,338سپیددشتفردیسمرکزيفردیس297

1,1573,617سرحدآبادوحدتمرکزيفردیس298

1,6755,407فرخ آبادفرخ آبادمشکین دشتفردیس299

5,12016,104شهرك مهندسی زراعیمشکین آبادمشکین دشتفردیس300

51184مرکزخاکشناسی وحاصلخیزي خاكمشکین آبادمشکین دشتفردیس301

2790ابهركآدرانآساراکرج302

138391ادرانآدرانآساراکرج303

45111ارنگهآدرانآساراکرج304

63187اویزرآدرانآساراکرج305

69186ایگانآدرانآساراکرج306

89263پورکانآدرانآساراکرج307

1347تاسیسات سدامیرکبیرآدرانآساراکرج308

40100جیآدرانآساراکرج309

162308چارانآدرانآساراکرج310

107293خورآدرانآساراکرج311

270753خوزنکالآدرانآساراکرج312

1728دره سرآدرانآساراکرج313

4399سرزیارتآدرانآساراکرج314

97319سرودارآدرانآساراکرج315

253767سیجانآدرانآساراکرج316

224650کلوانآدرانآساراکرج317
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40107کلهاآدرانآساراکرج318

6751,922کندرآدرانآساراکرج319

1438کوشک باالآدرانآساراکرج320

58147گورابآدرانآساراکرج321

76219لیلستانآدرانآساراکرج322

**معدن پازرآدرانآساراکرج323

**ملک آبادآدرانآساراکرج324

68188نشترودآدرانآساراکرج325

**نصرت آبادخدایارآدرانآساراکرج326

2159نوجانآدرانآساراکرج327

1539واریانآدرانآساراکرج328

41124ورزنآدرانآساراکرج329

**ونشآدرانآساراکرج330

51143وینهآدرانآساراکرج331

27101هرینآدرانآساراکرج332

117344تکیه سپهساالرآساراآساراکرج333

79184دردهآساراآساراکرج334

1223دوخانواريآساراآساراکرج335

46141سركآساراآساراکرج336

3182شلنکآساراآساراکرج337

4821,307شهرستانکآساراآساراکرج338

82236کیاسرآساراآساراکرج339

413کیاسرالتآساراآساراکرج340

3490النیزآساراآساراکرج341

84258مورودآساراآساراکرج342

130385همه جاآساراآساراکرج343

66211ازادبرنساءآساراکرج344

30100اسیابدرگاهنساءآساراکرج345

49159امام چشمهنساءآساراکرج346
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**باالسرنسانساءآساراکرج347

198592حسن کدرنساءآساراکرج348

59183سرخه درهنساءآساراکرج349

49141کوشککنساءآساراکرج350

56168کهنه دهنساءآساراکرج351

45141گچسرنساءآساراکرج352

2145گرمابنساءآساراکرج353

2243گسیلنساءآساراکرج354

820گشنادرنساءآساراکرج355

141432ملک فالیزنساءآساراکرج356

1028میدانکنساءآساراکرج357

291862نساءنساءآساراکرج358

77257وارنگه رودنساءآساراکرج359

4581,382والیترودنساءآساراکرج360

98300ولهنساءآساراکرج361

108300اتشگاهکمال آبادمرکزيکرج362

56خوارسکمال آبادمرکزيکرج363

64182دروانکمال آبادمرکزيکرج364

200567سیاه کالنکمال آبادمرکزيکرج365

1,2543,817محمودآبادکمال آبادمرکزيکرج366

520هلجردکمال آبادمرکزيکرج367

**اسفالت رانگرمدرهمرکزيکرج368

**انستیتوپاستورگرمدرهمرکزيکرج369

3394باغ پیرگرمدرهمرکزيکرج370

**پادگان امام سجادگرمدرهمرکزيکرج371

**پادگان شهیدمیثمیگرمدرهمرکزيکرج372

**پادگان قدیروفجرسپاهگرمدرهمرکزيکرج373

**سایت رادارنهاجاگرمدرهمرکزيکرج374

35111شهرك طالقانیگرمدرهمرکزيکرج375
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**فرماندهی مرکز آموزش محمد رسول اهللاگرمدرهمرکزيکرج376

**قلعه عبداهللا خانگرمدرهمرکزيکرج377

**کارخانه اسفالت پارادیسگرمدرهمرکزيکرج378

**مرکز آموزش نظامی مدرسگرمدرهمرکزيکرج379

59مزرعه کاظم آبادگرمدرهمرکزيکرج380

**پلی کلینیک دامپزشکیمحمدآبادمرکزيکرج381

**خدایارخانمحمدآبادمرکزيکرج382

**دامداري برادران جمالیمحمدآبادمرکزيکرج383

6222,001شهرك اصالح وتهیه نهال وبذرمحمدآبادمرکزيکرج384

1,0153,256علی آبادگونهمحمدآبادمرکزيکرج385

**فرودگاه پیام /مجتمع مخابراتی 13ابان /محمدآبادمرکزيکرج386

**قزل حصارمحمدآبادمرکزيکرج387

115365قلعه روستاییمحمدآبادمرکزيکرج388

5391,827گلستانکمحمدآبادمرکزيکرج389

**مرغداري دکترسلیمانی /مرغداري مرغبانمحمدآبادمرکزيکرج390

**مرکزتحقیقات منطقه البرزمحمدآبادمرکزيکرج391

**مرکزسنجش ازدورایرانمحمدآبادمرکزيکرج392

**نهالستان کرجمحمدآبادمرکزيکرج393

180575اقبالیهتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد394

176555دولتآبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد395

**شرکت کشت وصنعت فرامرزي ساوجبالغتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد396

56170عبدل آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد397

147455علی سیدتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد398

182550کریم آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد399

59کمالتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد400

232781محمدآبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد401

**مزرعه الوندتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد402

**مزرعه تکیهتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد403

**مزرعه جارچیتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد404
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**مزرعه دایی میرزاتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد405

**مزرعه دوجینتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد406

**مزرعه شاه ولی تركتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد407

**مزرعه شرف الدینتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد408

**مزرعه شفیع آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد409

**مزرعه طاهرآبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد410

515مزرعه علی آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد411

**مزرعه میلکتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد412

**مزرعه نظام آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد413

**مزرعه نظرآبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد414

43131نصرت آبادتنکمان جنوبیتنکماننظرآباد415

202652ابراهیم بیگیتنکمان شمالیتنکماننظرآباد416

206641انبارتپهتنکمان شمالیتنکماننظرآباد417

1,0553,520بختیارتنکمان شمالیتنکماننظرآباد418

230698حاجی بیکتنکمان شمالیتنکماننظرآباد419

41125حسن آباد سالمتنکمان شمالیتنکماننظرآباد420

4511,583دنگیزكتنکمان شمالیتنکماننظرآباد421

1032شرکت یوشتنکمان شمالیتنکماننظرآباد422

102290فیروزآبادتنکمان شمالیتنکماننظرآباد423

5671,901قاسم آبادکوچکتنکمان شمالیتنکماننظرآباد424

139389قلعه اذريتنکمان شمالیتنکماننظرآباد425

**مزرعه اسکندريتنکمان شمالیتنکماننظرآباد426

**مزرعه بابالنگتنکمان شمالیتنکماننظرآباد427

614مزرعه جلیل محمديتنکمان شمالیتنکماننظرآباد428

**مزرعه گرجیان کوچکتنکمان شمالیتنکماننظرآباد429

290935نوکندتنکمان شمالیتنکماننظرآباد430

5071,603احمدآبادمصدقاحمدآبادمرکزينظرآباد431

2383ازبکیاحمدآبادمرکزينظرآباد432

1542باقرآبادفاضلاحمدآبادمرکزينظرآباد433
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2788چگینیاحمدآبادمرکزينظرآباد434

1968حسن آبادمجدالدولهاحمدآبادمرکزينظرآباد435

414حسن بکولاحمدآبادمرکزينظرآباد436

416حسین آبادخره سراحمدآبادمرکزينظرآباد437

**خانی بیکاحمدآبادمرکزينظرآباد438

1038رضاآباداحمدآبادمرکزينظرآباد439

415شرکت درافشاناحمدآبادمرکزينظرآباد440

244761صفرخواجهاحمدآبادمرکزينظرآباد441

4921,530قارپوزآباداحمدآبادمرکزينظرآباد442

624قلعه شیخاحمدآبادمرکزينظرآباد443

189688کاظم آباداحمدآبادمرکزينظرآباد444

2680کله بهراماحمدآبادمرکزينظرآباد445

164535گازرسنگاحمدآبادمرکزينظرآباد446

**مزرعه حسن آباداحمدآبادمرکزينظرآباد447

**مسکین آباداحمدآبادمرکزينظرآباد448

**مغرور آباد _ میمون آباداحمدآبادمرکزينظرآباد449

139451مهدي آباداحمدآبادمرکزينظرآباد450

**نظرآبادکوچکاحمدآبادمرکزينظرآباد451

**همت آباداحمدآبادمرکزينظرآباد452

53156ابراهیم جیلجمال الدینمرکزينظرآباد453

59125حسین آبادجمال الدینمرکزينظرآباد454

3651,162کارخانه فخرایرانجمال الدینمرکزينظرآباد455

68215خرم آبادنجم آبادمرکزينظرآباد456

67238خسروآبادنجم آبادمرکزينظرآباد457

**زمان آبادنجم آبادمرکزينظرآباد458

**شاه بداغنجم آبادمرکزينظرآباد459

933شرکت بستان ایراننجم آبادمرکزينظرآباد460

258899شیخ حسننجم آبادمرکزينظرآباد461

621فتح آبادنجم آبادمرکزينظرآباد462
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40130قبچاقنجم آبادمرکزينظرآباد463

1142قزل حصارنجم آبادمرکزينظرآباد464

37109قشالق محمدلونجم آبادمرکزينظرآباد465

31109قوچ حصارنجم آبادمرکزينظرآباد466

2066گل درهنجم آبادمرکزينظرآباد467

221753محمدآبادافخم الدولهنجم آبادمرکزينظرآباد468

**مزرعه اژدرينجم آبادمرکزينظرآباد469

**مزرعه عزیزآبادنجم آبادمرکزينظرآباد470

**میلک سرکارنجم آبادمرکزينظرآباد471

1,1713,943نجم آبادنجم آبادمرکزينظرآباد472

44146وایه بکنجم آبادمرکزينظرآباد473

مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1395، مرکز آمار ایران - نشریه تقسیمات کشوري، وزارت کشور، آذرماه 1397
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