فهرست سرویس های مکانی تولید شده

عنوان سرویس
ایجاد شده
شهرهای  000111از
فایلهای DGN

توضیحات تکمیلی
استان آذربایجان شرقی
(آبش احمد ،اهر ،بخشایش ،بندرشرفخانه  ،باسمنج  ،بناب ،بستان آباد،
دیزج خلیل ،دوزدوزان ،قره آغاج ،آبی بیگلو  ،هشترود ،هریس ،هوراند،
ایلخچی ،کلوانق ،کلیبر ،کشکسرای ،خواجه  ،خامنه ،خراجو ،خاروانا،
خسروشهر ،کوزه کنان ،لیالن ،ملکان ،ممقان ،مراغه ،مرند ،میانه،
شندآباد ،سیس ،تسوج ،تیکمه داش ،ترکمنچای ،ورزقان ،یامچی،
زرنق_مهربان ،زنوز ،لیالن چای  ،راه آهن میانه_تبریز  ،عون ابن علی،
شربیان ،تبریز)
استان یزد
(حمیدیا ،خضرآباد ،مروست ،میبد و اردکان ،ندوشن ،نیر ،شاهدیه،
زارچ و اشکذر ،ابرکوه ،احمدآباد ،عقدا ،بافق ،بهاباد ،عشق آباد،
دیهوک ،هفتادور ،هارت ،مهردشت ،مهریز ،طبس ،تفت ،یزد)
استان هرمزگان
(فین ،گاوبندی ،حاجی آباد ،جزیره هرمز ،الرک ،قشم ،رودان ،سیریک،
چوار ،ایوان غرب ،صالح آباد ،سرابله)
استان همدان
(فامنین  ،دره مرادبیک  ،گنج نامه ،همدان ،کبودرآهنگ)

استان کرمان0
(بم )
استان مرکزی
(امیرکبیر ،آشتیان ،داود آباد ،فرمهین ،قورچی باشی ،خمین،
محالت ،مامونیه ،مهاجران ،نیمور ،نوبران ،پرندک ،ساوه ،شازند،
تفرش ،زاویه)
استان مازندران
(بابل امیرکال ،باالده ،گلوگاه ،گلوردنکا  ،گلوردنکای تکمیلی ،قائم شهر،
جویبار ،کتالم ،کالردشت ،خلیل شهر ،مرزن آباد ،مرزی کال ،نشتارود،
نکا ،پل سفید ،رستم کال ،زرگر محله)
استان گیالن
(احمدسرگوراب ،املش ،اسالم ،آستانه اشرفیه ،چابکسر ،چاف و
چمخاله ،چوبر ،دیلمان ،روستاهای فومن_شفت ،فومن ،هشتپر ،گوراب
زرمیخ ،حویق ،جیرنده ،کالچای ،خمام ،کیاشهر ،کومله ،الهیجان،
لشت نشاء ،لوندویل ،لی سر ،لوشان ،منجیل ،ماسال ،رشت ،شهرک
صنعتی ،رودبنه ،سنگر ،شلمان ،شاندرمن ،سیاهکل ،صومعه سرا ،فومن
 ،آستارا ،بندر انزلی،
بره سر ،خشکبیجار ،لنگرود ،لولمان ،ماکلوان ،مرجقل ،اطاقور ،پره سر،
رحیم آباد ،رضوان شهر ،رودسر ،رستم آباد ،شفت  ،شلمان ،توتکابن،
واجارگاه)
استان گلستان
(آق قال ،علی آباد فاضل آباد ،انبار الوم ،آزاد شهر ،بندر ترکمن ،دلند،

گالیکش ،گمیش تپه ،گنبد ،کالله ،خان ببین ،کردکوی ،مراوه تپه،
مینودشت ،رامیان ،سرخنکالته)
استان لرستان
(الشتر ،الیگودرز ،ازنا ،بروجرد ،چغلوندی ،چوالن ،دورود ،فیروزآباد ،خرم
آباد ،کونانی ،محمودوند ،معموالن ،مومن آباد ،رودبار ،سپیددشت ،زاغه)
استان تهران (آبعلی ،باغستان  ،دماوند ،اسالمشهر ،فیروزکوه ،فرون
آباد ،قرچک ،گلستان ،جوادآباد ،کهریزک ،کیالن ،نصیرآباد ،پرند،
پردیس ،صفادشت ،صالح آباد ،ورامین ،پاکدشت ،احمد آباد مستوفی،
ارجمند ،حسن آباد فشاپویا ،مالرد ،پیشوا ،رودهن ،شهر قدس ،توچال)
استان کردستان
(بانه ،بیجار ،دیوان دره ،قروه ،مریوان ،سقز ،سنندج)
استان قم
(قم)
استان قزوین
(الموت ،ارداق ،بیدستان ،بوئین زهرا ،دانسفهان ،اقبالیه ،اسفرورین،
خاکعلی ،خرمدشت ،کوهین ،محمودآباد نمونه ،معلم کالیه ،محمدیه و
شریف آباد ،نرجه ،رازمیان ،سگزآباد ،شال ،تاکستان ،ضیاءآباد)
استان خوزستان
(آغاجاری ،باغ ملک ،دهدز ،قلعه تل ،گتوند ،هفتگل ،هندیجان ،هویزه،
جایزان ،مینو شهر ،اللی ،مسجدسلیمان ،مالثانی ،سردشت ،ویس)

استان فارس (آباده ،ارسنجان ،بندتیلکان ،داریون ،فراشبند ،قیر،
مرودشت ،صفاشهر ،صدرا ،تنگ سرخ ،قائمیه)
استان سیستان و بلوچستان
(بمپور ،کنارک ،بزمان ،بنت ،بنجار ،چابهار ،دلکان ،اسپکه ،فنوج،
ایرانشهر ،جالق ،خاش ،میرجاوه ،محمد آباد ،نگور ،نیک شهر ،نوک
آباد ،نصرت آباد ،پیشین ،قصر قند ،راسک ،سراوان ،سرباز ،سیرکان،
سوران ،طیس ،زابل ،زابلی ،زهک ،زاهدان)
استان سمنان
(آرادان ،بسطام ،بیارجمند ،دامغان ،دیباج ،میامی ،مهدی شهر ،مجن،
شاهرود)
استان زنجان
(چورزق ،حلب ،ماهنشان ،زرین رود)
استان خراسان جنوبی
(آیسک ،فردوس ،قاین ،حاجی آباد ،خضری ،نهبندان ،سرایان،
سربیشه)
استان چهارمحال و بختیاری
(آلونی ،اردل ،بن  ،بلداجی ،بروجن ،چلگرد ،چلیچه ،فرادنبه ،فرخ
شهر ،فارسان ،گهرو ،گندمان ،هفشجان ،جونقان ،کیان ،لردگان ،مال
خلیفه ،نافچ ،ناغان ،نقنه ،سامان ،شهرکرد ،شلمزار ،سودجان،
سورشجان ،طاقانک ،یان چشمه ،باباحیدر ،نقنه ،راستاب ،سفیددشت،
شهرکرد)

استان ایالم
(چوار ،ایوان غرب ،صالح آباد ،سرابله ،ایالم  ،دشت عباس ،عین کش-فکه)
استان البرز
(چهارباغ  ،کوهسار ،ماهدشت ،مشکین دشت ،محمد شهر ،نظرآباد،
کرج ،اشتهارد ،کمالشهر ،هشتگرد ،گلسار)
استان اصفهان
(رهنان ،رزوه ،سده لنجان ،سفید شهر ،سمیرم ،سپاهانشهر ،شهرضا،
طالخونچه ،تیران ،تودشک  ،ونک ،ورنامخواست ،ورزنه ،وزوان ،زرین
شهر ،زواره ،زاینده رود ،بافران ،برفانبار ،چمگردان  ،فالورجان ،گلشن،
جوزدان ،کرکوند ،مجلسی ،مشکات ،نجفآباد ،رضوانشهر ،سجزی،
شاپورآباد ،شاهین شهر)
استان بوشهر
(آب پخش ،بندردیلم ،بوشهر ،برازجان ،بوشکان ،دیلم ،کنگان ،خورموج،
ریگ ،سعدآبادوحریم ،سعدآباد ،شبانکاره ،آبدان ،اهرم ،عسلویه_نخل
تقی ،بنک  ،بندردیلم ،بندردیر ،بندرطاهری ،بردخون ،برازجان ،چغادک،
دالکی ،دلوار ،امام حسن ،جم ،جزیره خارک ،کاکی ،کلمه ،ریز ،تنگ ارم،
وحدتیه)
استان اردبیل
(آبی بیگلو ،فخرآباد ،گرمی ،هشتجین ،خلخال ،کلور ،مشکین شهر،
نیر ،رضی ،تازه کندانگوت ،عنبران ،اردبیل  ،سرعین)

استان آذربایجان غربی
(چهار برج ،ایواوغلی ،کشاورز ،خوی ،میاندوآب ،نقده ،نالوس ،سلماس،
سیلوانه ،بوکان ،گلمانخانه ،ماکو ،ارومیه ،سیمینه رود)

اندکس  00111و

این اندکس ها ،دارای فیلدهای توصیفی است که مسیر فیزیکی ذخیره

 01111و  011111و

فایلهای  DGNو  JPGو پایگاه داده شیت ها را نشان می دهد.

001111
سرویس اطالعات

شامل  001سرویس مربوط به خطوط پرواز ،محدوده پرواز ،مراکز عکس،

پرواز ارتوفتو از سال

محدوده عکس می باشد.

00-01
محصوالت شمالغرب

شامل  001سرویس از محصوالت رستر شمالغرب و محصوالت برداری
شمالغرب می باشد.

محصوالت شعبه

شامل  0سرویس از الیه های استان همدان می باشد.

همدان
محصوالت شعبه

شامل  002سرویس از الیه های شمالشرق می باشد.

شمال شرق
محصوالت مکانی

شامل  6سرویس از الیه های شهرداری تبریز و الیه های شهرداری کرج می

شهرداری ها

باشد.

سازمان برنامه و

شامل  00سرویس از الیه های برنامه و بودجه گیالن است.

بودجه استان گیالن
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان
زنجان

شامل  1سرویس از الیه های برنامه و بودجه زنجان

