
دامغان

کالته

دیباج

جزن

تویه

اگره

مایان

اهوانو

آستانه

فیروز آباد

قلعه پائین برم

بق

طاق

سرخده

وامرزان

رضی آباد

حیدر آباد

بادله کوه

حاجی آباد بستیجیان

نمکه

ورکیان

ابوالبق

عبیراباد

غنی آباد

سیاه پره

مهدي آباد

عباس آباد

قلعه باالبرم

عباسان

عوض آباد

مزرعه منصورکوه

حاجی آباد رضوه

زون

شروا

مطان

چنگی

ک ارس

کلمدر

نریشم

شامان

گنداب
منگاس

پل سر

زونجن

اسکند

ولیگا

کالمرك

کالریز

سردزدو

خانامه

دزدراه
خوش آب

اشپزنی

تلخ اب

تموزاع

کورچشمه

زائرسرا

قلعه نو

خامه نو

هفدرخان حسن کال

شاه تپه

ابرندان

شورتنگه
نوکالته

شهنستان

خرمادار

رضا آباد

علی آباد

شمس آباد

سعد آباد

معدن بشم

راس کشته

دنبوباال

چشمه علی

ک اب باری

باباحافظ

حسن آباد
علی آباد

رضا آباد
موسی آباد

جعفر آباد

لوان باال

دنبوپائین

تویه تنگه

کالته گوش

حسین آباد

عباس آباد

عباس آباد

ک چشمه اوش

رومه علیاجالل آباد

شهرك صنعتی

باغ کالمان

جیران قلعه

مزرعه طالو

لوان پائین

کهنه کالته

مزرعه رباط

مزرعه دانش

مزرعه رومه

امیران دشت

مزرعه صفدري

مزرعه لبرود

مزرعه رییسی

مزرعه شیربند

اسماعیل آباد

مزرعه الپقده

مزرعه الرکوه

اسماعیل آباد

کشت دشت باال

کله بونه وسط

مزرعه مسجدپل

مزرعه سرخ آب

مزرعه کردنان

مزرعه دره رضا

/فرحزاد/کالتو

مزرعه مهرنگار

معدن سنگ الشه

کشت دشت پائین

ک باال کهنه مل

کله بونه باال

مزرعه قلعه چه

ک پزئ قربانی ک

مزرعه امینیان

مزرعه پشتکالته

مزرعه آستان قد

مزرعه فتحعلیان

مرغدارئ یحیائی

مزرعه نرم باال

مزرعه نصر آباد

کله بونه پائین

/سپیدار/سفیدار

مزرعه تحت اباد

مزرعه پلنگ دره

ک فیخار معدن اه

مزرعه نصرت آباد
مزرعه محمد آباد

مزرعه دکترعالمی

مزرعه عیسی آباد

مزرعه امین آباد

چاه منابع طبیعی

مزرعه نرم پایین

مزرعه اسپروزیان

معدن خاك رس صبا

کارخانه گچ زمرد

زمتان آباد باال

شرکت گلچین غنچه

منطقه معدنی طرزه

مجتمع صنعتی صحرا

امامزاده ابراهیم

کارخانه جوجه کشی

مزرعه سنگ استانه

مزرعه توي رودبار

مزرعه پشیمان دشت

مزرعه فیروز آباد

معدن زغالسنگ طالو

مزرعه مظهري وشرکا
مزرعه محمدعلی کوشا

مرغداري علی ناهیدئ

معدن ذغال سنگ سراب

ک پزي پیشنماززاده ک

معدن ذغال سنگ دنبو

معدن ماسه بنیادمسکن

معدن ذغال سنگ رزچال

معدن ذغالسنگ سالدره

اردوگاه آموزشی سپاه

منبع اب شهرسازي طزره

معدن ذغال سنگ تموزاع

شرکت کشاورزي شماره 3

ب نال معدن ذغالسنگ اس

بندانحرافی چشمه چنگی

معدن ماسه جهادسازندگی

ب گروه مشاعی شهیددستغی

ایستگاه فرستنده رادیو

کارخانه گچ صدف دامغان

معدن ذغال سنگ گرمه کش

پرورش ماهی دیباج گستر

سدمخزنی شهید شاهچراغی

گروه مشاعی اسالم اباد

معدن ذغالسنگ علی ابادئ

معدن سنگ باالست راه آه

ک آب معدن ذغال سنگ باری

کارخانه ریخته گرئ آلدا

مرکزتحقیقات پسته دامغان

کوره حاج حسین معمارزاده

کارگاه اسفالت اداره راه

شرکت کشت و صنعت طیورافق

ایستگاه ماکرویوانبان کوه

معدن ذغال یزدانی شماره 1

ک پزي یزدانی  /بیدستان / ک

معدن ذغالسنگ چهارده کالته

شرکت کشت وصنعت دامغان جوجه

پادگان اموزشی بسیج سپاه قدس

کوره دستی علی اصغر کشاورزیان

معدن ذغال سنگ یزدانی شماره 2

شرکت کشاورزئ دامدارئ میرعماد

شرکت کانی معدنی صبا کلین پشته

/ معدن ذغالسنگ میتکان  /جاللی

مزرعه مرکزخدمات کشاورزي دیباج

مرغدارئ شایان جوجه (محمدرضا فتحی )

مرکزاموزش علمی کاربردئ رسول اکرم (ص )
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استان
رستان شه

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

دامغان
سمنان

مرکزئ

2001020003
1 : 60000

محدوده آماري شهر

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

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

رودباردهستان
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نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

ر نقشه و اطالعات مکانی دفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


