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و مدارسسالمت نوجوانانسیستم مدیریت اطالعاتفایل راهنماي تکمیل
)Juvenile & School Health Management System(

Microsoft Office Accessمحیط) درJMS(سالمت نوجوانانسیستم مدیریت اطالعات  است.هدطراحی ش2010

JMS.accdb

ها: گام
ي پشتیباننسخهتهیه .1

مرکز بهداشتی درمانی و ...) -مرکز بهداشت شهرستان-تهیه نسخه پشتیبان در هر سطح (معاونت بهداشتی.1,1
ضروري است.

درست کنید.Dدر درایو JMSاسم یک پوشه به .1,2

جاگذاري کنید.JMSپوشه و در گرفتهکپی، یکتحویلیJMSاز فایل.1,3
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نسخه ورود اطالعات.2
قرار دهید.Dرا تهیه و در درایو فایلدوباره یک کپی از .2,1

ي ورود اطالعات را تهیه کنید.نسخه،JMS-Aبه آننامن فایل و تغییر کردRenameبا .2,2
قرار دهید.Dبراي امنیت اطالعات این نسخه را در درایو .2,3
راست با براي این کار بگذارید.Desktopو براي کار بر روي کردهتهیهرااز آنShortcutمی توانید یک .2,4

از فایل تهیه کنید.Shortcut، یکایدگذاشتهDکه در درایو JMS-Aکردن بر روي فایل کلیک
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2,5.Shortcutشده را تهیهCut بر روي کرده وDesktop.بگذارید

نسخه نهایی براي ارسال به سطح باالتر.3
مرکز بهداشتی درمانی و ...) ضروري -مرکز بهداشت شهرستان- (معاونت بهداشتیتهیه نسخه نهایی در هر سطح .3,1

است.
قرار دهید.Dرا تهیه و در درایو فایلدوباره یک کپی از .3,2
ي نهایی را تهیه کنید.نسخهJMS-Bکردن فایل و تغییر نام آن به Renameبا .3,3

ضروري است.Dقرار دهید. گذاشتن این فایل در درایوDاین نسخه را در درایو .3,4
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.آن کلیک کنیدShortcutو یا JMS-Aروي فایل .4
و شاخص است.هاي ورود اطالعات، گزارشاین برنامه شامل بخش

ورود اطالعات.5
شود.میدادهشود که به ترتیب در زیر توضیحها در آن وارد میهایی قرار دارد که دادهدر این بخش فرم

واسطه.5,1
کلیک کنید.این فرم روي .5,1,1
وارد کنید. (فقط یک بار)شود، میی که به همین اسم دیدهدر ستونرانام محل ارائه خدمت.5,1,2
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وارد جدگانهآموز، نام هر مدرسه را در یک ردیفنوجوانان غیر دانشردیف در ستون نام مدارس، در زیر .5,1,3
کنید.

فرم، از این فرم خارج شوید.با کلیک بر روي دکمه بستن .5,1,4
اطالعات عمومی مدرسه.5,2

استفاده کنید.Tabبراي حرکت در این فرم از دکمه 
ي مدارس تحت پوشش خود تکمیل کند.دهنده خدمت موظف است که این فرم را براي همهواحد ارائه

ها در انتهاي این دانشگاهي (کد همهدانشگاه که یک کد دو رقمی است را در قسمت مربوطه وارد کنید.کد .5,2,1
است.)نما آورده شدهراه
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است.) را در انتهاي این راهنما آورده شدهها ي شهرستانکد همهشهرستان که یک کد چهار رقمی است (کد.5,2,2
در قسمت مربوطه وارد کنید.

انتخاب و ثبت شود.با توجه به کشوي آن:دهنده خدمتنوع واحد ارائه.5,2,3
قسمت وارد کنید. این آن در با زدن حرف اولرا دهنده خدمتنام واحد ارائهخدمت:دهنده ارائهنام واحد.5,2,4

دهنده خدمت، واحدي است که یک یا چند مدرسه را تحت پوشش دارد.منظور از نام واحد ارائه 
.و ثبت شودانتخاب ،مربوطهییکشولیست با توجه به را قسمتاین منطقه و سال تحصیلی:.5,2,5
رقمی است. 8این کد یک کد حداقل کد مدرسه:.5,2,6

اقدام مرکز بهداشت شهرستان:-
oدهنده خدمت تحت پوششتهیه لیستی از واحدهاي ارائه
o شود. اگر تعداد واحدهاي تحت شروع می10واحدها که از به هر کدام از رقمی) 6(حداقل کداختصاص

اولین کد به صورت زیر خواهد بود.رقمی شود. 7تواند تر بود این کد میواحد بیش99پوشش از 
دو رقم کد دانشگاه- دو رقم کد مرکز بهداشت شهرستان-دهنده خدمتدو رقم کد واحد ارائه

141010مثال: 
:دهنده خدمتارائهواحداقدام-

oتهیه لیستی از مدارس تحت پوشش
o ین کد به صورت زیر اولشروع می شود.10به هر کدام از مدارس که از رقمی) 8(حداقل اختصاص کد

خواهد بود.
o.اولین کد به صورت زیر خواهد بود

دو رقم کد دانشگاه-دو رقم کد مرکز بهداشت شهرستان-دهنده خدمتکد واحد ارائهبعديقمردو- کد مدرسهبعديدو رقم
14101010مثال:

توجه: 
-مدرسه را با یک و دو مشخص کرده (مثال: طلوع یک، نام باشیمشتهدا،اي در دو شیفت و با یک نامدر صورتی که مدرسه

شود.ها یک کد اختصاص دادهطلوع دو) و به هر کدام از آن
شود و یا با توجه به شناسنامه مدرسه ثبت شود.گرفته این کد از آموزش و پرورشکد آموزش و پرورش:.5,2,7
ود.از لیست کشویی انتخاب ش:، نوع مدرسه، مقطع تحصیلی و جنسنام مدرسه.5,2,8
تمامی خدمات الزم را ارائه ،به مدرسه تحت پوشش،خدمتدهندهدر صورتی که واحد ارائهخدمت:دریافت .5,2,9

صورت خیر انتخاب شود.دهد، بلی و در غیر اینمی
بگیر وزارت آموزش ي تحصیلی مراقب مستقر در مدرسه و حقوقمنظور رشتهي تحصیلی مراقب:رشته.5,2,10

و پرورش است.
-در صورتی که مدرسه مروج سالمت است بلی انتخاب شود. در غیر اینسالمت است؟:مدرسه مروج .5,2,11

صورت خیر را انتخاب کنید.
که در آیتم : در صورتیشود؟میاجرادستورالعملطبقمدرسهدرسالمتغذیهپایگاهخدماتآیا.5,2,12

طبقمدرسهدرسالمتغذیهپایگاهخدماتآیاباشید، آیتم ي خیر را انتخاب کردهتغذیه سالم، گزینهپایگاه 
.بگذاریدرا بدون پاسخ شود؟میاجرادستورالعمل

امکان ویرایش فرم در هر زمانی وجود دارد..5,2,13
.و از فرم خارج شویدفرم را بزنیدندکمه بستبراي خروج از فرم، بعد از تکمیل فرم، .5,2,14
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در صورت مراجعه مجدد براي ویرایش و یا مشاهده ،ي مدارس تحت پوششبعد از ورود اطالعات همه.5,2,15
اسم مدرسه مورد نظر را وارد بزنید. دکمه جستجو را بگذارید.اطالعات مدرسه خاص، نشانگر را در مدرسه 

کلیک شود.Find Nextیا دکمه روي دکمه اینتر وکنید و
درکامل حذف کنید، نشانگر رادر صورتی که به هر دلیلی بخواهید اطالعات یکی از مدارس را به طور .5,2,16

ها مثالً نام مدرسه گذاشته و دکمه حذف رکورد را بزنید.یکی از قسمت
رکورد بعدي را بزنید و یا دکمه مدرسه بعدي را کلیک کنید.،براي ثبت اطالعات مدرسه بعدي.5,2,17

آموزاطالعات عمومی دانش.5,3

آموزان آن مدرسه را وارد کنید.کنید و اطالعات دانشمدرسه مورد نظر را از راه جستجوي نام مدرسه پیدا .5,3,1
از Tabدر نظر داشته باشید که براي ثبت تاریخ تولد با آموز تا تاریخ تولد الزامی است. ثبت اطالعات دانش.5,3,2

) را وارد 09) و بعد روز (مثال:01)، بعد ماه (مثال: 85قسمت کالس به تاریخ تولد بروید و اول سال (مثال: 
را اول سال خواهد آورد.13فرض رنامه به طور پیشکنید. ب

افزار کد ملی تکراري را قبول نمی کند. در مورد اتباع افغانستان، کد روي کارت ثبت کد ملی الزامی است. نرم.5,3,3
ها به عنوان کد ملی ثبت شود. در صورت نداشتن این کد به طریق زیر عمل کنید.ناقامت آ
رقم آخر را از ده شروع کنید. کد مدرسه را وارد کرده و دو .5,3,3,1
ها در دسترس نیست، تا زمان دسترسی، همانند آموزانی که به هر دلیل کد ملی آندر مورد دانش.5,3,3,2

آموزان تبعه افغانستان عمل شود.دانش
آموز یا نوجوان بعدي کلیک کنید.آموز بعدي روي دکمه دانشبراي ثبت اطالعات دانش.5,3,4
مدرسه بعدي نیاز به جستجوي نام مدرسه و اقدامات فوق است.آموز براي ثبت اطالعات دانش.5,3,5
براي خروج از فرم، روي دکمه بستن فرم کلیک کنید..5,3,6
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آموزمعاینه دانش.5,4

دکمه جستجو پیدا کنید.مکرا با کمورد نظرآموزدانش.5,4,1
ندارد. دقت کنید از است و نیاز به ثبت مجدد ها ثبت شدهآموز در تمامی بخشکد مدرسه و کد ملی دانش.5,4,2

هرگونه دستگاري این کدها خودداري شود.
است. در ثبت شده"ندارد"فرض در تمام موارد ي بیماري یا عادت در خانواده، به صورت پیشدر بخش سابقه.5,4,3

تغییر دهید."دارد"را به "ندارد"صورت داشتن سابقه هر بیماري، 
و اگر به هر دلیلی مثالً ثبت شده باشددارد یا نداردهايگزینهالزم است یکی از رد ادر هر صورت در تمام مو.5,4,4

گذاشتن کنیم. در صورت خالیانتخابکردن دارد بسنده نکنیم و ندارد را تایپ شد، فقط به پاكدارداشتباه،
ه نمایش خواهد شد که نه جزء دارد و نخالی (نامشخص) هايتعداد گزینه،د، در گزارشارهر کدام از این مو

است.جزء ندارد، شمارش نشده
شود.ي بیماري یا عادت در خانواده تکمیل میبخش مراقبت ویژه، مانند بخش سابقه.5,4,5
بخش مراقبت غیرپزشک: در این بخش ثبت سال (سال مراقبت)، ماه (ماه مراقبت)، سن، جنس، وزن و قد .5,4,6

ته و کلیک کنید. در این صورت کودك الزامی است. پس از ثبت قد، نشانگر را بر روي قد ثبت شده گذاش
مواردوضعیت قد به سن و وضعیت توده بدنی نمایش داده شده و ثبت می شود. در صورتی که به هنگام ثبت 

درست نشان ي موارد دیگر در مراقبت غیرپزشک، این مورد در ظاهر تغییر کرد، نگران نشوید. در گزارش همه
داده خواهد شد.

کامالً ضروري است.قد،کلیک کردن بر روي قد بعد از ثبتشود که تأکید میتوجه: 
منظور از تاریخ پیگیري، نزدیکترین تاریخ براي پیگیري هر کدام از موارد است..5,4,7
در هر کدام از موارد مورد بررسی، در صورت مشکوك بودن غیرپزشک و تأیید یا رد پزشک پس از آن، مورد .5,4,8

زشک ثبت شود. در رکورد بعدي پس از ثبت سال و ماه، فقط همان رد یا تأیید در رکورد بعدي مراقبت غیرپ
موردي که مشکوك بودن غیرپزشک را رد و یا تأیید کرده را ثبت کنید.
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ثبت مورد مشکوك

ثبت رد و یا تأیید اختالل بعد از ارجاع

مراقبت پزشک.5,5
رکورد، درمان در یک رکورد و بهبود در مراقبت پزشک هم باید در نظر داشت که درخواست آزمایش در یک .5,5,1

شود.پس از پیگیري و ... در یک رکورد ثبت می
پزشکمراقبت دندان.5,6

در حال حاضر نیاز به تکمیل این بخش نیست..5,6,1
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خدمات آموزشی.5,7

شود.هاي داده شده توسط مدرسه و واحد بهداشتی هر دو در این ثبت میآموزش.5,7,1
رسه مورد نظر را جستجو کنید.براي ثبت آموزش داده شده در مدرسه، مد.5,7,2
روي دکمه آموزش بعدي در همین مدرسه کلیک کنید.همان مدرسه،در بعديشدهآموزش دادهبراي ثبت .5,7,3

سوانح و حوادث.5,8

ابتدا مدرسه مورد نظر را از راه جستجو پیدا کنید..5,8,1
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کنید.جستجوآموز آسیب دیده را خانوادگی دانشسپس نام.5,8,2

کنید.Pasteآموز را کپی کرده و در بخش مربوطه کد ملی دانش.5,8,3
بقیه موارد را ثبت کنید..5,8,4

هاي واگیربیماري.5,9
شود.سوانح و حوادث تکمیل میفرممانند فرماین .5,9,1

آموزانمعاینه پدیکولوز دانش.5,10

شود.این فرم مثل دو فرم قبلی تکمیل می.5,10,1
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ممیزي خارجی مروج سالمت.5,11

از راه جستجو پیدا کنید.اي که ممیزي خارجی شده را مدرسه.5,11,1
.محدود استهاي مدیریت، آموزش سالمت، ... و مشارکت والدین و جامعهثبت اعداد در هر یک از بخش.5,11,2

لیست هستید.چکامتیاز مجاز به ورود اعداد در محدوده به نحوي است که 
) روي سالمتبهمربوطمسائلدراموزيدانششورايفعالمشارکتلیست (بعد از ثبت آخرین آیتم چک.5,11,3

براساس امتیاز ثبت شود.مدرسهکلیک کنید تا تعداد ستارهشده داده وارد 
صورت جلسه کمیته ارتقاي سالمت.5,12

مدرسه مورد نظر را جستجو کنید..5,12,1
صورت جلسه مربوط را ثبت کنید..5,12,2
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شود. بعد از ثبت نام فرد مسؤول دو نقطه گذاشته و سمت فرد نوشته در قسمت مسؤول جلسه الزم است .5,12,3
مثال: علی احمدي: مدیر مدرسه

الزم است بعد از ثبت نام فرد مسؤول دو نقطه گذاشته و خانوادگی حاضرین و سمتدر قسمت نام و نام.5,12,4
سمت فرد نوشته شود. بعد با یک خط تیره نفر بعدي را ثبت کنید.بعد 

حسین رضایی: عضو شورا- مثال: علی احمدي: مدیر مدرسه
ایمنیبهداشت محیط و .5,13

مدرسه مورد نظر را جستجو کنید..5,13,1
لیست تکمیل شده، اقدام به تکمیل فرم کنید.براساس چک.5,13,2

آموزش کارکنان.5,14
هایی است که معاونت بهداشتی و یا مرکز بهداشت شهرستان براي کارکنان برگزار این فرم براي ثبت برنامه.5,14,1

کند.می
اولین شهرستان ثبت شود.هاي برگزارشده توسط معاونت بهداشتی، در قسمت کد شهرستان، کد در برنامه.5,14,2
هاي برگزاري یک کد اختصاص داده شود. به هر یک از برنامه.5,14,3
ها ترکیبی است از کد دانشگاه، شهرستان و کد برنامه. به این شکل که دو رقم اول کد دانشگاه، کد برنامه.5,14,4

و کد اختصاصی حداقل شود کد برنامه خواهد بودشروع می10دو رقم بعد که از دو رقم دوم کد شهرستان و
اولین کد ي آموزشی اجرا شده در دانشگاه تهران در شهرستان اسالم شهربرنامهمثال: رقمی خواهد بود6

191010شود: برنامه اختصاصی می
رقمی خواهد بود و شامل: دو 4حداقل کد اختصاصی هاي اجرا شده در معاونت بهداشتی در مورد برنامه.5,14,5

شروع خواهد شد.10رقم اول کد دانشگاه و دو رقم بعدي کد برنامه که از 
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لیست پایش برنامه ارزیابی سالمت (مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه سنجش)چک.5,15

لیست کاغذي تکمیل کنید.لیست را با توجه به چکبه این دو چکهاي مربوط فرم.5,15,1
جدید به هنگام دریافت ورژن جدیدنکات .5,16

بگذارید.Dورژن جدید را در درایو .5,16,1
ها در آن وارد شده را باز کنید.ورژن قدیمی که داده.5,16,2
دکمه انتقال اطالعات را بزنید..5,16,3
کلیک کنید.را ها دکمهشروع کرده، یکی یکیواسطهاز دکمهبه ترتیب.5,16,4



١۵

شود.ي زیر باز میمانند صفحهاي ها صفحهبا کلیک روي هر کدام از گزینه.5,16,5

کلیک کنید.Yesي روي دکمه.5,16,6
شود.ي زیر باز میي مانند صفحهبعد صفحه.5,16,7

کلیک کنید.Yesي روي دکمه.5,16,8

تر نیز گذاشته خواهد شد.نماي کاملها، راههاي گزارش و شاخصبا تکمیل شدن بخش



١۶

هاي آنهاي تابعهها و کد شهرستانکد دانشگاه

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

خرمشهر2424آبادان57

شادگان2419آبادان57

بندر ماهشهر2416آبادان57

آبادان2410آبادان57

هندیجان5734آبادان57

سراب1025آذربایجان شرقی10

تبریز1015آذربایجان شرقی10

آذرشهر1017آذربایجان شرقی10

اسکو1018آذربایجان شرقی10

عجب شیر1019آذربایجان شرقی10

چاراویماق1021آذربایجان شرقی10

هشترود1024آذربایجان شرقی10

بستان آباد1028آذربایجان شرقی10

مرند1026آذربایجان شرقی10

شبستر1027آذربایجان شرقی10

هریس1029آذربایجان شرقی10

خداآفرین1031آذربایجان شرقی10

ملکان1023آذربایجان شرقی10

ورزقان1030آذربایجان شرقی10

اهر1012آذربایجان شرقی10

میانه1011آذربایجان شرقی10

کلیبر1010آذربایجان شرقی10

جلفا1014آذربایجان شرقی10

بناب1013آذربایجان شرقی10

ارومیه 1110آذربایجان غربی11

بوکان1111آذربایجان غربی11

خوي1112آذربایجان غربی11

سلماس1113آذربایجان غربی11



١٧

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

ماکو1114آذربایجان غربی11

سردشت1118آذربایجان غربی11

نقده1115آذربایجان غربی11

میاندوآب1119آذربایجان غربی11

مهاباد1120آذربایجان غربی11

تکاب1121آذربایجان غربی11

اشنویه1122آذربایجان غربی11

1123آذربایجان غربی11

چایپاره(قره 
ضیاالدین)

شوط1124آذربایجان غربی11

پلدشت1125آذربایجان غربی11

چالدران1126آذربایجان غربی11

پیرانشهر1116آذربایجان غربی11

شاهیندژ1117آذربایجان غربی11

خمین 4713اراك47

خنداب4721اراك47

فراهان4720اراك47

کمیجان4719اراك47

محالت4717اراك47

دلیجان4714اراك47

تفرش4712اراك47

آشتیان4711اراك47

اراك4710اراك47

شازند(سربند)4716اراك47

اردبیل1210اردبیل12

خلخال1211اردبیل12

بیله سوار1215اردبیل12

نمین1216اردبیل12

نیر 1217اردبیل12

کوثر1218اردبیل12



١٨

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

پارس آباد1214اردبیل12

گرمی1213اردبیل12

مشکین شهر1212اردبیل12

سرعین1219اردبیل12

اسفراین6410اسفراین64

خمینی شهر1314اصفهان 13

نطنز1327اصفهان 13

فالورجان1323اصفهان 13

مبارکه 1324اصفهان 13

اردستان1310اصفهان 13

1اصفهان1311اصفهان13

دهاقان1322اصفهان 13

برخوار1313اصفهان 13

تیران وکرون1328اصفهان 13

خوانسار1315اصفهان 13

لنجان1316اصفهان 13

گلپایگان1317اصفهان 13

سمیرم1318اصفهان 13

فریدن1319اصفهان 13

فریدونشهر1320اصفهان 13

شهرضا1321اصفهان 13

شاهین شهرومیمه1312اصفهان 13

خور و بیابانک1330اصفهان 13

بوئین میاندشت1331اصفهان 13

2اصفهان1332اصفهان13

نایین1325اصفهان 13

نجف آباد1326اصفهان 13

چادگان1329اصفهان 13

نظرآباد5213البرز52

طالقان5214البرز52



١٩

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

هشتگرد-ساوجبالغ5212البرز52

1کرج5210البرز52

2کرج5211البرز52

اشتهارد5215البرز52

ایرانشهر6010ایرانشهر60

نیکشهر6012ایرانشهر60

دلگان6013ایرانشهر60

قصرقند6014ایرانشهر60

سرباز6011ایرانشهر60

مهران1514ایالم15

ملکشاهی1517ایالم15

سیروان1518ایالم15

ایالم1510ایالم15

دره شهر1511ایالم15

ایوان1516ایالم15

شیروان و چرداول1513ایالم15

آبدانان1515ایالم15

دهلران1512ایالم15

بدره1519ایالم15

شهریار1412ایران14

بهارستان1419ایران14

مالرد1418ایران14

شهرقدس1417ایران14

شمال غرب1413ایران14

غرب- تهران 1410ایران14

رباط کریم1414ایران14

کنوج6615ایرانشهر60

بابل 1610با بل16

ریگان5613بم56



٢٠

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

فهرج5612بم56

بم5611بم56

نرماشیر5614بم56

آغاجاري5911بهبان59

بهبهان5910بهبان59

گناوه1713بوشهر17

دیلم1718بوشهر17

جم1714بوشهر17

دشتستان1712بوشهر17

دشتی1715بوشهر17

تنگستان1711بوشهر17

بوشهر1710بوشهر17

دیر1716بوشهر17

کنگان1717بوشهر17

تربت جام6510تربت جام65

مهوالت5527تربت حیدریه55

تربت حیدریه5510تربت حیدریه55

زاوه5531تربت حیدریه55

اسالم شهر 1910تهرا ن19

ري1912تهرا ن19

جنوب-تهران1911تهرا ن19

جهرم2010جهرم20

منوجان5112جیرفت51

رودبار جنوب5114جیرفت51

کهنوج5111جیرفت51

قلعه گنج5115جیرفت51

فاریاب5116جیرفت51

جیرفت5110جیرفت51

عنبرآباد5113جیرفت51

بروجن2110چهارمحا ل 21



٢١

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 
وبختیاري

21

چهارمحا ل 
شهرکرد2111وبختیاري

21

چهارمحا ل 
فارسان2112وبختیاري

21

چهارمحا ل 
اردل2113وبختیاري

21

چهارمحا ل 
کوهرنگ2115وبختیاري

21

چهارمحا ل 
کیار2116وبختیاري

21

چهارمحا ل 
لردگان2114وبختیاري

طبس گلشن1818خراسان جنوبی18

درمیان1817خراسان جنوبی18

سرایان1816خراسان جنوبی18

سربیشه1815خراسان جنوبی18

بشرویه1814خراسان جنوبی18

فردوس1813خراسان جنوبی18

نهبندان1812خراسان جنوبی18

بیرجند1811خراسان جنوبی18

قاین1810خراسان جنوبی18

زیرکوه1819خراسان جنوبی18

خوسف1820خراسان جنوبی18

تایباد2220خراسان رضوي22

تربت جام2221خراسان رضوي22

چناران2223خراسان رضوي22

خواف2224خراسان رضوي22

درگز2225خراسان رضوي22

سرخس2226خراسان رضوي22

رشتخوار2229خراسان رضوي22

قوچان2230خراسان رضوي22



٢٢

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

طرقبه وشاندیز2233خراسان رضوي22

باخرز2234خراسان رضوي22

کالت2218خراسان رضوي22

ثامن2217خراسان رضوي22

3مشهد 2216خراسان رضوي22

بردسکن2215خراسان رضوي22

فریمان2214خراسان رضوي22

2مشهد 2213خراسان رضوي22

1مشهد2212خراسان رضوي22

کاشمر2210خراسان رضوي22

خلیل آباد2219خراسان رضوي22

5مشهد 2235خراسان رضوي22

مانه و سملقان2312خراسان شمالی23

رازوجرگالن2317خراسان شمالی23

گرمه2316خراسان شمالی23

شیروان 2315خراسان شمالی23

اسفراین2313خراسان شمالی23

جاجرم2311خراسان شمالی23

فاروج2310خراسان شمالی23

بجنورد2314خراسان شمالی23

امیدیه2425خوزستان24

غرب-اهواز2411خوزستان24

اندیکا2433خوزستان24

باوي2432خوزستان24

هویزه2431خوزستان24

هفتگل2430خوزستان24

دهدز2429خوزستان24

رامشیر2428خوزستان24

اللی2427خوزستان24

شرق- اهواز 2426خوزستان24



٢٣

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

حمیدیه2434خوزستان24

رامهرمز2422خوزستان24

دشت آزادگان2420خوزستان24

ایذه2418خوزستان24

باغملک2417خوزستان24

مسجد سلیمان2414خوزستان24

کارون2435خوزستان24

اندیمشک2412خوزستان24

شوشتر2413خوزستان24

شوش5311دزفول53

گتوند5312دزفول53

دزفول5310دزفول53

انار2511رفسنجان25

رفسنجان2510رفسنجان25

هامون2614زابل26

زابل2610زابل26

نیمروز2615زابل26

دوست محمد2613زابل26

هیرمند2612زابل26

زهک2611زابل26

ماهنشان2713زنجان27

خرمدره2715زنجان27

ایجرود2714زنجان27

ابهر2711زنجان27

خدابنده2712زنجان27

طارم2716زنجان27

سلطانیه2717زنجان27

زنجان2710زنجان27

ساوه6310ساوه63

زرندیه6311ساوه63



٢۴

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

سبزوار2810سبزوار28

داورزن2814سبزوار28

خوشاب2813سبزوار28

جوین(نقاب)2811سبزوار28

جغتاي2812سبزوار28

گرمسار2912سمنان29

سمنان2910سمنان29

دامغان2911سمنان29

سرخه2915سمنان29

آرادان2914سمنان29

مهدي شهر2913سمنان29

30

سیستان 
کنارك3017وبلوچستان

30

سیستان 
چابهار3015وبلوچستان

30

سیستان 
زاهدان3012وبلوچستان

30

سیستان 
سراوان3011وبلوچستان

30

سیستان 
خاش3010وبلوچستان

میامی3111شاهرود31

شاهرود3110شاهرود31

شمال-تهران3211شهید بهشتی32

ورامین3212شهید بهشتی32

فیروزکوه3213شهید بهشتی32

پاکدشت3214شهید بهشتی32

شرق-تهران3216شهید بهشتی32

شمیرانات3217شهید بهشتی32

پیشوا3225شهید بهشتی32

قرچک3226شهید بهشتی32



٢۵

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

دماوند3210شهید بهشتی32

شوشتر6610شوشتر66

ممسنی3319فارس33

مهر3335فارس33

المرد3317فارس33

استهبان3310فارس33

زرقان3341فارس33

3340فارس33

(شهداي 2شیراز
انقالب)

آباده طشک3339فارس33

کوار3338فارس33

خرامه3336فارس33

قیروکارزین3333فارس33

فراشبند3332فارس33

سروستان3331فارس33

پاسارگاد3330فارس33

زرین دشت3328فارس33

نیریز3320فارس33

رستم3337فارس33

خرمبید3327فارس33

سپیدان3313فارس33

فیروزآباد3314فارس33

کازرون3315فارس33

داراب3312فارس33

اقلید3311فارس33

1شیراز3321فارس33

بوانات3322فارس33

آباده 3324فارس33

ارسنجان3325فارس33

خنج3326فارس33



٢۶

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

مرودشت3318فارس33

فسا3410فسا34

البرز3514قزوین35

آوج3515قزوین35

آبیک3513قزوین35

بویین زهرا3512قزوین35

قزوین3510قزوین35

تاکستان3511قزوین35

قم3610قم36

کاشان3710کا شان37

آران و بیدگل3711کا شان37

دیواندره3816کردستان38

مریوان3815کردستان38

سروآباد3819کردستان38

دهگالن3818کردستان38

قروه3814کردستان38

بانه3810کردستان38

سنندج3813کردستان38

سقز3812کردستان38

بیجار3811کردستان38

کامیاران3817کردستان38

روانسر4022کرما نشاه40

سرپل ذهاب4013کرما نشاه40

سنقر4014کرما نشاه40

صحنه 4015کرما نشاه40

کرمانشاه4017کرما نشاه40

گیالنغرب4019کرما نشاه40

جوانرود4012کرما نشاه40

داالهو4021کرما نشاه40

قصرشیرین4016کرما نشاه40



٢٧

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

ثالث باباجانی4023کرما نشاه40

هرسین4020کرما نشاه40

اسالم آباد غرب4010کرما نشاه40

کنگاور4018کرما نشاه40

پاوه4011کرما نشاه40

بردسیر3917کرمان 39

سیرجان3912کرمان 39

بافت3913کرمان 39

شهربابک3916کرمان 39

رابر3918کرمان 39

راور3919کرمان 39

کرمان 3910کرمان 39

کوهنبان3922کرمان 39

ارزوئیه3926کرمان 39

زرند3914کرمان 39

41

کهکیلویه 
گچساران4110وبویراحمد

41

کهکیلویه 
چرام4115وبویراحمد

41

کهکیلویه 
باشت4116وبویراحمد

41

کهکیلویه 
بهمئی4114وبویراحمد

41

کهکیلویه 
دنا4113وبویراحمد

41

کهکیلویه 
بویراحمد4111وبویراحمد

41

کهکیلویه 
کهگیلویه4112وبویراحمد

گراش6110گراش61

گمیشان4222گلستان42

گالیکش4223گلستان42



٢٨

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

کالله4218گلستان42

مراوتپه4221گلستان42

آزادشهر4220گلستان42

رامیان4219گلستان42

گرگان4210گلستان42

بندر گز4216گلستان42

گنبدکاووس4215گلستان42

مینودشت4214گلستان42

علی آباد کتول4213گلستان42

کرد کوي4212گلستان42

بندر ترکمن4211گلستان42

آق قال4217گلستان42

بجستان4311گنا باد43

گناباد4310گنا باد43

الهیجان4419گیالن44

رضوانشهر4424گیالن44

املش4425گیالن44

سیاهکل4423گیالن44

ماسال4422گیالن44

شفت4421گیالن44

لنگرود4420گیالن44

صومعه سرا4417گیالن44

رودسر4416گیالن44

رودبار4415گیالن44

رشت4414گیالن44

آستارا4410گیالن44

طالش4413گیالن44

بندر انزلی4412گیالن44

آستانه اشرفیه4411گیالن44

منجیل4428گیالن44



٢٩

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

فومن4418گیالن44

الر6210الرستان62

بیرم6211الرستان62

دورود4516لرستان45

دوره چگینی4520لرستان45

سپیددشت4519لرستان45

الشتر4517لرستان45

نورآباد (دلفان)4515لرستان45

خرم آباد4514لرستان45

پل دختر4513لرستان45

بروجرد4512لرستان45

الیگودرز4511لرستان45

ازنا4510لرستان45

کوهدشت4518لرستان45

میاندرود4627ما زندران46

عباس آباد4626ما زندران46

فریدونکنار4625ما زندران46

گلوگاه4624ما زندران46

جویبار4623ما زندران46

نکا4620ما زندران46

محمودآباد4621ما زندران46

بهشهر4612ما زندران46

آمل4610ما زندران46

ساري4619ما زندران46

بابلسر4611ما زندران46

چالوس4622ما زندران46

رامسر4613ما زندران46

سوادکوه4614ما زندران46

نور4615ما زندران46

قائم شهر4616ما زندران46



٣٠

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

تنکابن4617ما زندران46

نوشهر4618ما زندران46

مراغه5810مراغه58

فیروزه5411نیشابور54

نیشابور5410نیشابور54

بستک4817هرمزگان48

بشاگرد4822هرمزگان48

هرمز4824هرمزگان48

سیریک4823هرمزگان48

بندر خمیر4821هرمزگان48

ابوموسی4820هرمزگان48

پارسیان4818هرمزگان48

آبادحاجی 4816هرمزگان48

میناب4815هرمزگان48

قشم4814هرمزگان48

رودان4813هرمزگان48

جاسک4812هرمزگان48

بندر لنگه4811هرمزگان48

بندر عباس4810هرمزگان48

کیش4819هرمزگان48

مالیر4911همدان49

همدان4910همدان49

نهاوند4912همدان49

آباداسد4914همدان49

کبودرآهنگ4915همدان49

بهار4916همدان49

رزن4917همدان49

تویسرکان4913همدان49

فامنین4918همدان49

صدوق5017یزد50



٣١

نام شهرستانکد شهرستاننام دانشگاهدانشگاهکد 

خاتم5018یزد50

ابرکوه5016یزد50

یزد5015یزد50

میبد5014یزد50

مهریز5013یزد50

تفت5012یزد50

بافق5011یزد50

اردکان5010یزد50

بهاباد5020یزد50


