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لورك جوزدان

صحراي جوزدان

صحرا حسن آباد

ی جت گروه شهیدح

جه صحرا جا یون

ی آباد گروه اسداله خداداديمزرعه اسالم آبادمزرعه عل

معدن سنگ تنگ جوزدان

جف آباد 2 ی ن شهرك صنعت

ی مخابرات جتمع دانشگاه م

گروه مشاع محمدرضا علیان

دامداري وکشاورزي برادران

هنرستان کشاورزي شهید پارسا

جموعه گروههاي مشاع جوزدان م

جف آباد پست 400 کیلو ولت برق ن

شرکت تولید شن و ماسه سیمین سپاهان

ی آباد (گود جالل آباد ) مزرعه گودعل

ی لورك نو شرکت تولیدفراورده هاي گوشت

کارگاه آسفالت سازي شرکت آبادگران جنوب

ی اصفهان ی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعت ی-پژوهش مزرعه آموزش
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت دهستان در استان

نجف آباد
اصفهان
مرکزي
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محدوده آماري شهر

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

از 0 تا 3 خانوار
از 4 تا 20 خانوار
از 21 تا 50 خانوار
از 51 تا 100 خانوار
بیش از 100 خانوار

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

جوزداندهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس
ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران و با ت آماري انجام شده اس ت ندارد.دق لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکزآمارایرانمرزهاي کشوري در این نقشه سندی

ت.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ایران( دفتر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.  اس


