
 فهرست بخشهای کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

 ًام دّستاى )ًام ترص(ّا ًام شْرستاى ًام استاى

 
 
 
 
 
 
 
 

 آذربایجاى شرقی

 ایلرچی )جسیرُ( اسىَ

 هروسی )ٍرگْاى، آشغاى، لطالق( اّر

 هروسی )اسپراى( تثریس

 هروسی )ضجاع( جلفا

 هروسی )رازلیك، صائیي( سراب

 صَفیاى )رٍزلات( ضثستر

سراجَ )سراجَی جٌَتی، لَری چای غرتی،  هراغِ
 سراجَی ضرلی(

 هروسی )ّرزًسات ضرلی(، یاهچی )یىاًات( هرًس

 هروسی )گاٍزٍل ضرلی( هلىاى

هروسی )اٍچ تپِ ضرلی، ولِ تَز ضرلی، ولِ تَز  هیاًِ
 غرتی، گرهِ جٌَتی(

 هروسی )تارٍق، تسٍستاى ضرلی، ذاًورٍز( ّریس

 
 
 
 

 آذربایجاى غربی

 هروسی)تاراًسٍز(، هروسی )زٍل( ارٍهیِ

 هروسی )رّال(، هروسی )زیسج( ذَی

 هروسی )ورُ سٌی( سلواس

تازرگاى )چایثاسار ضوالی(، هروسی )لرّسَ،  هاوَ
 چایثاسار جٌَتی(

 هروسی )هرحوت آتاز جٌَتی، هىریاى ضوالی( هیاًسٍآب

 
 
 

 اردبیل

هروسی )ارضك ضرلی(، ّیر )فَالزلَی جٌَتی،  ارزتیل
 ّیر(

 هروسی )ذاًٌستیل غرتی، سٌجثس ضرلی( ذلرال

 هروسی )زٍلت آتاز، گرزُ، ٍیلىیج ضوالی( ًویي

 هروسی )زٍرسًَرَاجِ( ًیر

 
 
 
 
 
 

 اصفْاى

 هروسی )ّوثرات، ترزاًٍس، علیا، وچَ( ارزستاى

، وَّپایِ )تَزضه، «جلگِ )اهاهسازُ عثسالعسیس )ع اصفْاى
 جثل، زفرُ، سیستاى(

 حثیة آتاز )ترذَار ضرلی( ترذَار

 هروسی )واٍُ آٌّگر( چازگاى

 هروسی )پطتىَُ( ذَاًسار

 هروسی )هَرچِ ذَرت( ضاّیي ضْرٍهیوِ

 هروسی )ذرم زضت( واضاى



 
 

 اصفْاى

 هروسی )تافراى، تْارستاى، الی سیاُ( ًائیي

 هْرزضت )اضي( ًجف آتاز

 هروسی )وروس( ًطٌس

 هروسی )هیص ذاظ( ایالم ایالم

 هروسی )اًگالی( تَضْر بَشْر

 
 

 تْراى

 طالماى )تاال طالماى، پاییي طالماى( ساٍجثالغ

 هالرز )اذترآتاز( ضْریار

 ارجوٌس )زٍتلَن، لسلاًچای(، هروسی )پطتىَُ( فیرٍزوَُ

 آتاز( اضتْارز )پلٌگ ورج

هروسی )تالراى، فطارٍز، واّطٌگ، ضاذي،  تیرجٌس خراساى جٌَبی
 ضاذٌات(

 هروسی )پیطىَُ، هْیار، لائي( لائٌات

 
 
 
 
 
 
 
 

 خراساى رضَی

 هروسی )جسیي، تجستاى( تجستاى

 هروسی)وَّپایِ( ترزسىي

 هروسی )تاال ٍالیت( ترتت حیسریِ

 هروسی )تموج، چٌاراى، رازواى( چٌاراى

 هروسی )تىاب( زرگس

 هروسی )رضترَار( رضترَار

 هروسی )تاال تٌس، سٌگ تست( فریواى

 هروسی )سَزالًِ، ضیریي زرُ( لَچاى

 هروسی )پس ولَت( گٌاتاز

 هروسی )زرزآب، وارزُ( هطْس

 هروسی )تیٌالَز( ًیطاتَر

 
 
 

 خراساى شوالی

 هروسی )هیالًَ، آشری، زرق آتاز( اسفرایي

 هروسی )آالزاغ( تجٌَرز

 هروسی )سیَ واًلَ، گلیاى( ضیرٍاى

 هروسی )سٌگر، فارٍج( فارٍج

 
 
 
 

 خَزستاى

حویسیِ )ورذِ(، هروسی )غیساًیِ، اسواعیلیِ،  اَّاز
 سَیسِ، وَت عثساهلل، هطرحات(

هروسی )تْوٌطیر جٌَتی، تْوٌطیر ضوالی،  آتازاى
 ضالّی(

 هروسی )جراحی( تٌسر هاّطْر

 هروسی )اتَالفارس، حَهِ غرتی( راهْرهس



 

 خَزستاى

 آتاز( هعلی، حسیي هروسی )تي ضَش

 هروسی )ضْیس هسرس( ضَضتر

 
 

 زًجاى

 آتاز( هروسی )زٍلت اتْر

 هروسی )ایجرٍز تاال، گالتر( ایجرٍز

 هروسی )ذرارٍز، سْرٍرز، ورسف( ذساتٌسُ

 هروسی )تٌاب، تْن( زًجاى

 
 

 سوٌاى

 اهیرآتاز )لْاب رستاق( زاهغاى

 هروسی )طرٍز( ضاّرٍز

 ایَاًىی )ایَاًىی( گرهسار

 هروسی )حرهه( زاّساى بلَچستاىٍسیستاى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فارس

 هله( هروسی )ذثریس، علی آتاز  ارسٌجاى

پاسارگاز )اتَالَرزی، هازرسلیواى(، هروسی  پاسارگاز
 )سرپٌیراى، وویي(

 ذفر )راّگاى(، هروسی )وَّه( جْرم

هروسی )ذرهی، لطالق(، هطْسهرغاب  تیس ذرم
 )ضْیسآتاز(

تاز(، وَار )فرهطىاى(، هروسی  آ زرلاى )رحوت ضیراز
 زارًگَى( )سیاخ

 هروسی)جٌگل( فسا

 هروسی )جایسضت( فیرٍزآتاز

 هروسی )زرزٍسایثاى( الرستاى

 سیساى )رحوت(، هروسی )راهجرزیه، هحوسآتاز( هرٍزضت

 هروسی )رستاق، ّرگاى( ریس ًی

 
 

 قسٍیي

 هروسی )وَّپایِ ضرلی، وَّپایِ غرتی( آتیه

زضتاتی )زضتاتی ضرلی، زضتاتی غرتی(، راهٌس  زّرا تَییي
 آتاز، راهٌس جٌَتی( )اتراّین

 (، هروسی )لالازاى غرتی( ضیاآتاز )زٍزاًگِ سفلی تاوستاى

 هروسی )لورٍز( لن قن

 
 

 کردستاى

 آتاز( هٌصَر، ًجف هروسی )سیاُ تیجار

آتاز جٌَتی، شاٍرٍز ضرلی،  هروسی )ارًساى، حسیي سٌٌسج
 لاهیص، ًراى( سراب

 هروسی )زلثراى( لرٍُ

آتاز، ویسىاى،  هروسی )زضتاب، ذثر، زّسرز، فتح تافت کرهاى
 گَغر(

 هروسی )وَُ پٌج( ترزسیر 



 
 
 
 
 
 

 کرهاى

 هروسی )زّثىرزی( تن

 وَّساراى )حرجٌس( راٍر

 وطىَئیِ )راٍیس(، هروسی )ذٌاهاى( رفسٌجاى

 هروسی )جرجافه، حتىي، سرتٌاى( زرًس

 هروسی )چْارگٌثس( سیرجاى

 زّج )ذثر(، هروسی )هسٍارات( ضْرتاته

 زازذسا )رهطه( چاُ گٌج للعِ

چترٍز )هعسیِ(، ضْساز )تىاب(، هروسی  ورهاى
 )زرذتٌگاى(

 
 
 
 

 کرهاًشاُ

 حویل )هٌصَری(، هروسی )حَهِ ضوالی( اسالم آتاز غرب

 هروسی )تاٍلِ، گاٍرٍز( سٌمر

 زیٌَر )حر( صحٌِ

فراهاى، هیاى زرتٌس، هروسی )پطت زرتٌس، زرٍز  ورهاًطاُ
 لرُ سَ(

 هروسی )ذسل غرتی، لسٍیٌِ( وٌگاٍر

 هروسی )چطوِ وثَز( ّرسیي

کْکیلَیِ ٍ 

 بَیراحود

 هروسی )زضت رٍم، سپیسار، واواى( تَیر احوس

هروسی )تی تی حىیویِ، لیطتر، تَیر احوس  گچساراى
 گرهسیری(

 

 گلستاى

 ساراى )چطوِ ساراى(  چطوِ آزازضْر

 هروسی )وتَل( آتاز علی

 
 
 
 
 

 گیالى

 هروسی )حیراى( آستارا

 هروسی )ذَضاتر( رضَاًطْر

 هروسی )تَتىی، ذرارٍز( سیاّىل

 هروسی )جیرزُ(، احوس سر گَراب )چَتر( ضفت

 هیرزا وَچه جٌگلی )گَراب زرهید( صَهعِ سرا

 هروسی )وَّستاًی طالص( طَالص

 سرزارجٌگل )آلیاى، سرزار جٌگل( فَهي

 هروسی )لیل( الّیجاى

 
 
 

 رستاىل

 جاپلك )جاپلك غرتی( ازًا

 هروسی )زرُ صیسی( ترٍجرز

پیر ضوالی، رتاط،   هروسی )واوا ضرف، ازًا، زُ آتاز ذرم
 ورگاُ ضرلی، ورگاُ غرتی(

 سیالذَر )سیالذَر( زٍرٍز



 
 
 
 
 

 هازًدراى

الریجاى )تاال الریجاى، الریجاى سفلی(، هروسی  آهل
 )چالٍ(

 تاتل وٌار )زرازوال، تاتل وٌار( تاتل

 هروسی )پج ّسارُ( تْطْر

 ذرم آتاز )زٍ ّسار، سِ ّسار(، هروسی )گلیجاى( تٌىاتي

 والرزضت )تیرٍى تطن، وَّستاى( چالَس

 هروسی )جٌت رٍزتار، اضىَر( راهسر

 رجِ( هروسی )پی ًىا

 
 

 هرکسی

 هروسی )رٍزتار( تفرش

 وورُ )چْار چطوِ(، هروسی )آضٌاذَر( ذویي

 هروسی )ضاّسًَىٌسی( ساٍُ

 هروسی )وریاى، گَرتٌس( هیٌاب ّرهسگاى

 
 
 

 ّوداى

 آجیي )ولیائی(، هروسی )چْارزٍلی( اسسآتاز

 صالح آتاز )زیوىاراى( تْار

 للمل رٍز )للمل رٍز، ووال رٍز( تَیسرواى

جَوار )ترن غرتی(، زًس )ووازاى سفلی، ووازاى  هالیر
 علیا، ووازاى ٍسطی(، ساهي )ساهي(

 
 

 یسد

 عمسا )عمسا( ارزواى

 هروسی )سثسزضت( تافك

 ًیر )سرَیس( تفت

  

 


