
شماره سالنآدرسفعالیتشهرنام استانردیف

13 شهرستان ساوجبالغ، شهر هشتگرد توسعه روستاییساوجبالغالبرز1

13 استان البرز روستای نظرآباد توسعه روستایینظر آبادالبرز2

13 استان البرز روستای طالقان توسعه روستاییطالقانالبرز3

13 استان البرز روستای اشتهارد توسعه روستاییاشتهاردالبرز4

13 استان البرز شهر کرج توسعه روستاییکرجالبرز5

13 استان البرز شهر فردیس توسعه روستاییفردیسالبرز6

15 مرکزی، تفرش نمایش توانمندی روستاییتفرشمرکزی7

15 مرکزی، محالت نمایش طرح تر سیب کربن ـ روستاییمنابع طبیعی محالتمرکزی8

15 مرکزی، فراهان نمایش توانمندی روستاییفراهانمرکزی9

15 مرکزی، دلیجان نمایش توانمندی روستاییدلیجانمرکزی10

15 مرکزی، خمین نمایش توانمندی روستاییخمینمرکزی11

15 مرکزی، آشتیان نمایش توانمندی روستاییآشتیانمرکزی12

15 مرکزی، زرندیه نمایش توانمندی روستاییزرندیهمرکزی13

15 مرکزی، شازند نمایش توانمندی روستاییشازندمرکزی14

15 مرکزی، خنداب نمایش توانمندی روستاییخندابمرکزی15

15 مرکزی، کمیجان نمایش توانمندی روستاییکمیجانمرکزی16

15 مرکزی، اراک نمایش توانمندی روستاییاراکمرکزی17

15 مرکزی، ساوه نمایش توانمندی روستاییساوهمرکری18

14 سمنان، شهرستان آرادان صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستاآرادانسمنان19

14 سمنان، شهرستان میامی صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستامیامیسمنان20

14 سمنان، شهرستان دامغان صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستادامغانسمنان21

14 سمنان، شهرستان مهدی شهر صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستامهدی شهرسمنان22

14 سمنان، شهرستان سرخه صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستاسرخهسمنان23

14 استان سمنان صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستاسمنانسمنان24

14 سمنان، شهرستان گرمسار صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستاگرمسارسمنان25

14 سمنان، شهرستان شاهرود صنایع دستی و تولیدات و توانمندی روستاشاهرودسمنان26

12 خوزستان ویژگی های فرهنگی استان خوزستاناستانداری خوزستانخوزستان27

صندوق کارآفرینی امیدفارس28
 فرش و گلیم و گبه و انواع دستباف و گیاهان دارویی و سنگ 

های زینتی
26C استان فارس، شهر شیراز

26C استان فارس، شهر شیراز فرش و گبهسازمان صنعت و معدن و تجارتفارس29

سازمان صنایع گردشگری و میراث فرهنگیفارس30
 صنایع دستی و گلیم و پالس بافی و نمد و گیوه و سنگ های 

قیمتی
26C استان فارس، شهر شیراز

26C استان فارس، شهر شیراز چادر عشایر قشقایی و نان پزیسازمان امور عشایریفارس31

26C استان فارس، شهر شیراز محصوالت باغی و خشکباریسازمان تعاون روستاییفارس32

26C استان فارس، شهر شیراز دستاوردهای بخش کشاورزی و سیستم هوشمند آبیاریسازمان جهاد کشاورزیفارس33

26C استان فارس، شهر شیراز زیتون شور، محصوالت چرمی و باغی و محصوالت خوراکی(ره)کمیته امداد امام خمینیفارس34

فارس35
صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان 

روستایی استهبان
26C

26Cسازمان امور عشایریفارس36

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان شبستر توانمندی های روستاییشبسترآذربایجان شرقی37

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان هریس توانمندی های روستاییهریسآذربایجان شرقی38

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان آباد توانمندی های روستاییبستان آبادآذربایجان شرقی39

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان هوراند توانمندی های روستاییهوراندآذربایجان شرقی40

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان اسکو توانمندی های روستاییاسکوآذربایجان شرقی41

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر توانمندی های روستاییآذرشهرآذربایجان شرقی42

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه توانمندی های روستاییمیانهآذربایجان شرقی43

13 استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز توانمندی های روستاییتبریزآذربایجان شرقی44

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان عجب شیر توانمندی های روستاییعجب شیرآذربایجان شرقی45

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان مرند توانمندی های روستاییمرندآذربایجان شرقی46
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13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان ورزقان توانمندی های روستاییورزقانآذربایجان شرقی47

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان بناب توانمندی های روستاییبنابآذربایجان شرقی48

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه توانمندی های روستاییمراغهآذربایجان شرقی49

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان جلفا توانمندی های روستاییجلفاآذربایجان شرقی50

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب توانمندی های روستاییسرابآذربایجان شرقی51

13 استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود توانمندی های روستاییهشترودآذربایجان شرقی52

13استان آذربایجان شرقی، شهرستان ملکانتوانمندی های روستاییملکانآذربایجان شرقی53

15 استان اصفهان،شهرستان ابیانه توانمندی های روستاییابیانهاصفهان54

15 استان اصفهان گردشگریگردشگری و صنایع دستی و روستاییاصفهان55

15 استان اصفهان،شهرستان فریدن توانمندی های روستاییفریدناصفهان56

15 استان اصفهان،شهرستان لنجان توانمندی های روستاییلنجاناصفهان57

15 استان اصفهانشرکت صنعت معدن روستاییاصفهان58

15 استان اصفهانکشاورزی دام پروری و مواد غداییاصفهان59

15 استان اصفهانخمینی شهر،فالورجان،چادگاناصفهان60

15 استان اصفهانشاهین شهر و میمهاصفهان61

15 استان لرستان، شهرستان خرم آباد توانمندی های روستاییخرم آبادلرستان62

15 استان لرستان، شهرستان بروجرد توانمندی های روستاییبروجردلرستان63

15 استان لرستان، شهرستان دورود توانمندی های روستاییدورودلرستان64

15 استان لرستان، شهرستان کوهدشت توانمندی های روستاییکوهدشتلرستان65

15 استان لرستان، شهرستان الیگودرز توانمندی های روستاییالیگودرزلرستان66

15 استان لرستان، شهرستان رومشکان توانمندی های روستاییرومشکانلرستان67

15 استان لرستان، شهرستان دلفان توانمندی های روستاییدلفانلرستان68

15 استان لرستان، شهرستان پلدختر توانمندی های روستاییپلدخترلرستان69

15 استان لرستان، شهرستان سلسله توانمندی های روستاییسلسلهلرستان70

15 استان لرستان، شهرستان ازنا توانمندی های روستاییازنالرستان71

15 استان لرستان، شهرستان دوره توانمندی های روستاییدورهلرستان72

14 استان گلستان، شهرستان گنبد صنایع دستی و غذاهای محلیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش گنبدگلستان73

گلستان74
شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی 

کردکوی
14 استان گلستان، شهرستان کردکوی صنایع دستی و غذاهای محلی

گلستان75
شرکت تعاونی دهیاریهای بخش نوکنده 

شهرستان بندر گز
14 استان گلستان، شهرستان مراوه تپه صنایع دستی و غذاهای محلی

14 استان گلستان، شهرستان گالیکش صنایع دستیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش گالیکشگلستان76

14 استان گلستان، شهرستان مینو دشت صنعتی و کشاورزیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش مینو دشتگلستان77

14 استان گلستان، شهرستان رامیان صنایع دستی و غذاهای محلیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش رامیانگلستان78

14 استان گلستان، شهرستان کالله صنایع دستیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش کاللهگلستان79

14 استان گلستان، شهرستان آزاد شهر صنایع دستی و غذاهای محلیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش آزاد شهرگلستان80

گلستان81
شرکت تعاونی دهیاری های کماالن شهرستان 

علی آباد
14 استان گلستان، شهرستان علی آباد صنایع دستی، خشکبار و گردشگری

گلستان82
شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی 

گرگان
14 استان گلستان ،شهرستان گرگان دهیاری

14 استان گلستان، دهیاریاتحادیه تعاونی دهیاری های استان گلستانگلستان83

14 استان گلستان،شهرستان ترکمن و گمیشان دهیاریدهیاری های شهرستان ترکمن و گمیشانگلستان84

12 استان قزوین، شهر قزوین توانمندی های روستاییقزوینقزوین85

12 استان قزوین، شهرستان بوئین زهرا توانمندی های روستاییبویین زهراقزوین86

12 استان قزوین، شهرستان آوج توانمندی های روستاییآوجقزوین87

12 استان قزوین، شهرستان تاکستان توانمندی های روستاییتاکستانقزوین88
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12 استان قزوین، شهرستان البرز توانمندی های روستاییفرمانداری البرزقزوین89

12 استان قزوین، شهرستان آبیک توانمندی های روستاییآبیکقزوین90

تعاونی روستایی شباهنگ شهریارتهران91
 چند منظوره کشاورزی، بازرگانی، تسهیالت اعتباری ـ فرهنگی 

ـ ورزشی
 استان تهران، شهرستان شهریار

26Bتهرانتهران92

25Bسازمان آموزش فنی و حرفه ایتهران93

صنایع دستیتهران94

گیاهان داروییتهران95

پارک های علم و فناوریتهران96

ictانجمن دفاتر تهران97
 نقطه 10000 خدمت دولتی و خصوصی در 20 معرفی بیش از 

روستایی
 استان تهران، شهر تهران

 استان بوشهر، شهرستان عسلویه و جم توانمندی های روستاییعسلویه ، جمبوشهر98

 استان بوشهر، شهرستان دشتی توانمندی های روستاییدشتیبوشهر99

 استان بوشهر، شهرستان دیر و کنگان توانمندی های روستاییدیر ، کنگانبوشهر100

 استان بوشهر، شهرستان گناوه و دیلم توانمندی های روستاییگناوه ، دیلمبوشهر101

 استان بوشهر، شهرستان تنگستان توانمندی های روستاییبوشهر ، تنگستانبوشهر102

 استان بوشهر توانمندی های روستاییامور بانوانبوشهر103

 استان بوشهر، شهرستان دشتستان توانمندی های روستاییدشتستانبوشهر104

 استان همدان، شهرستان رزن خدمات گردشگریرزنهمدان105

 استان همدان، شهرستان کبودر آهنگ توانمندی های روستاییکبودر آهنگهمدان106

 استان همدان، شهرستان نهاوند توانمندی های روستایینهاوندهمدان107

 استان همدان، شهرستان اسدآباد توانمندی های روستاییاسد آبادهمدان108

تویسرکانهمدان109

 استان همدان، شهرستان بهار عمرانی خدماتی تولیدیشرکت تعاونی های بخش مرکزی بهارهمدان110

 استان همدان، شهرستان فامنین خدمات عمرانیبخش پیشخور شهرستان فامنینهمدان111

 استان همدان، شهرستان فامنین توانمندی های روستاییفامنینهمدان112

 استان همدان، شهرستان بهار خدماتی عمرانی(بهار)تعاونی دهیاری اللجینهمدان113

 استان همدان، شهرستان مالیر قالیبافیمالیرهمدان114

 توانمندی های روستاییروستا آبشینه،ورکانه،خاکو،ارزانفودهمدان115
 استان همدان، شهرستان آبشینه، ورکانه، خاکو، 

ارزانفود
 استان همدان، شهرستان تویسرکان مبل و منبتتویسرکانهمدان116

 استان همدان، شهرستان بهار(لعاب) نقاشی روی سفال میراث فرهنگی بهارهمدان117

کمیته امداد مالیر روستا حسین آبادهمدان118

کمیته امداد مالیر روستا شهر سامنهمدان119

 استان همدان، شهرستان بهار سفال و سرامیکانجمن هنری سفال و سرامیک اللجینهمدان120

 استان هرمزگان، شهرستان خمیر صنایع دستی و محصوالت کشاورزیخمیرهرمزگان121

 استان هرمزگان، شهرستان میناب صنایع دستی و محصوالت کشاورزیمینابهرمزگان122

 استان هرمزگان، شهرستان بستک بانوان نمونهبستک روستای گچویههرمزگان123

 استان هرمزگان، شهرستان بستک صنایع دستی و محصوالت کشاورزیبستک روستای کهتویههرمزگان124

 استان هرمزگان، شهرستان جاسک معرفی شهرستانجاسکهرمزگان125

 استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس قالیبافیاتحادیه فرش دستباف بندر عباسهرمزگان126

 استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد صنایع دستی و محصوالت کشاورزیحاجی آبادهرمزگان127

 استان هرمزگان، شهرستان قشم صنایع دستی و محصوالت کشاورزیقشمهرمزگان128

 استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد انواع خرما و محصوالت جانبیتعاونی نخل داران حاجی آبادهرمزگان129

 استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس صنایع دستی و البسه بومی و محلیزنان ساحل نشینان هنگام بندر عباسهرمزگان130

 استان هرمزگان، شهرستان رودان توانمندی های روستاییرودانهرمزگان131

 استان هرمزگان، شهرستان بشاگرد صنایع دستی و محصوالت کشاورزیبشاگردهرمزگان132

 استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس توانمندی های روستاییفرمانداری بندر عباسهرمزگان133

 استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه صنایع دستی و محصوالت کشاورزیبندر لنگههرمزگان134

 استان هرمزگان، شهرستان ابوموسی صنایع دستی و محصوالت کشاورزیفرمانداری ابوموسیهرمزگان135
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 استان هرمزگان، شهرستان پارسیان شیالتفرمانداری پارسیانهرمزگان136

 استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس صنایع دستیانجمن بانوان نور الهدی قلعه قاضیهرمزگان137

بستکهرمزگان138

15 استان گیالن حصیر بافیحصیر بافیگیالن139

12 استان گیالن، شهرستان رشت نوغانداری و کرم ابریشمنوغانداری و کرم ابریشمگیالن140

15 استان گیالن، شهرستان تالش فرش دستبافتولید فرش دستبافگیالن141

15 استان گیالن، شهرستان رودسر و رحیم آباد صنایع غذایی لویهصنابع غذایی لویهگیالن142

15 استان گیالن محصوالت شیالتی و فرآوری ماهیمحصوالت شیالتی و فرآوری ماهیگیالن143

15 سفال گریسفال گریگیالن144

15 میوه پرور مانیمیوه پرور مانیگیالن145

15 استان گیالن، چای رفاه الهیجانچای رفاه الهیجانگیالن146

15 استان گیالن چای علی نیاچای علی نیاگیالن147

15 استان گیالن بادام زمینیبادام زمینیگیالن148

15 استان گیالن آتیه طالییهآتیه طالییهگیالن149

15 استان گیالن چادر شب،نمد و لباس محلیچادر شب،نمد و لباس محلیگیالن150

15 استان گیالن مروار باف و رشتی دوزیمروار باف و رشتی دوزیگیالن151

25D استان کرمانشاه، شهرستان پاوه تولیدات سنتی روستاتولیدات و ابداعات روستایی زردوییکرمانشاه152

26D استان کرمانشاه، شهرستان پاوه معرفی مشاهیر روستایی و جاذبه های گردشگری استانمشاهیر روستایی کرمانشاهکرمانشاه153

کرمانشاه154
فرش دستباف شهرستان سنقر و صحنهو قصر 

شیرین
 فرش دستباف

 استان کرمانشاه، شهرستان سنقر و صحنه و قصر 

شیرین
26D

26D استان کرمانشاه، شهرستان چورژی میراث فرهنگی و صنایع دستیروستای هرسین پاوهکرمانشاه155

26D استان کرمانشاه، شهرستان جوانرود، روانسر، داالهو تولیدات کشاورزیشهرستان سقزکرمانشاه156

13 استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند عسل طبیعی، حوله بافیبیرجندخراسان جنوبی157

13 استان خراسان جنوبی، شهرستان خوسف عناب، زعفرانخوسفخراسان جنوبی158

قاینخراسان جنوبی159
 گسترش فرهنگ نیکوکاری، توسعه پایدار روستائی، طرح 

حمایت تحصیلی از نخبگان
13 استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن

سربیشهخراسان جنوبی160
 گردشگری روستای چنشت، محصوالت کشاورزی و صنایع 

دستی
13 استان خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه

13طبسخراسان جنوبی161

بشرویهخراسان جنوبی152
 انواع عروسک تزئینی و اسباب بازی، انواع گلیم و تابلو فرش، 

گیاهان داروئی
13 استان خراسان جنوبی، استان بشرویه

13 استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس محصوالت چرمی، عروسک سازی، گلیم بافیفردوسخراسان جنوبی163

13 استان خراسان جنوبی، شهرستان سرایان نبات، آبنبات، زرشک و زعفرانسرایانخراسان جنوبی164

13نهبندانخراسان جنوبی165

13 استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان قالی، قالیچه، تابلو فرش، محصوالت کشاورزی و صنایع دستیدرمیانخراسان جنوبی166

13زیرکوهخراسان جنوبی167

13 خراسان جنوبی، شهرستان طبس بافت سنتی روستاطبسخراسان جنوبی168

14بجنورد شهرستان ملکشخراسان شمالی169

14 استان چهار محال و بختیاری، شهر کرد نمایش و فروش محصوالتشهرکردچهارمحال بختیاری170

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیکشهر صنایع دستی و محصوالت کشاورزینیکشهرسیستان و بلوچستان171

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان سیب و سوران صنایع دستی و گیاهان داروییسیب و سورانسیستان و بلوچستان172

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زهک صنایع دستی و جاذبه های گردشگریزهکسیستان و بلوچستان173

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خاش محصوالت کشاورزی، جاذبه های گردشگریخاشسیستان و بلوچستان174

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان هامون صنایع دستی و غذاهای محلیهامونسیستان و بلوچستان175

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان مهرستان صنایع دستی و محصوالت کشاورزیمهرستانسیستان و بلوچستان176

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان کنارک صنایع دستی و محصوالت کشاورزیکنارکسیستان و بلوچستان177

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان قصر قند توانمندیهای روستاییقصر قندسیستان و بلوچستان178

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان هیرمند صنایع دستی و خوراکیهای سنتیهیرمندسیستان و بلوچستان179

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان هیرمند صنایع دستی و خوراکیهای سنتیزاهدان روستا منزالبسیستان و بلوچستان180

12 استان سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان محصوالت صنایع دستی و کشاورزیسراوانسیستان و بلوچستان181
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12استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهرمحصوالت کشاورزی، صنایع دستیایرانشهرسیستان و بلوچستان182

12استان سیستان و بلوچستان، شهرستان سربازصنایع دستی و محصوالت کشاورزیسربازسیستان و بلوچستان183

12استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهارمحصوالت دریاییچابهارسیستان و بلوچستان184

12استان سیستان و بلوچستان، شهرستان فنوجمحصوالت کشاورزی، صنایع دستیفنوجسیستان و بلوچستان185

1نیمروزسیستان و بلوچستان186

12استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابلصنایع دستی و محصوالت کشاورزیزابلسیستان و بلوچستان187

12 استان سیستان و بلوچستان، استان دلگان صنایع دستی و محصوالت کشاورزیدلگانسیستان و بلوچستان188

14 استان زنجان، شهرستان ابهر توانمندی های روستاییابهرزنجان189

14 استان زنجان، شهرستان طارم توانمندی های روستاییطارمزنجان190

14 استان زنجان، شهرستان ایجرود توانمندی های روستاییاستانداری زنجانزنجان191

14 استان زنجان، شهرستان سلطانیه توانمندی های روستاییسلطانیهزنجان192

14 استان زنجان، شهرستان خرمدره توانمندی های روستاییخرمدرهزنجان193

14 استان زنجان، شهرستان خدابنده توانمندی های روستاییخدابندهزنجان194

14 استان زنجان، شهرستان ماهنشان توانمندی های روستاییماهنشانزنجان195

14 استان زنجان، شهرستان ایچرود توانمندی های روستاییایجرودزنجان196

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان چایپاره نحوه بافتن تابلو فرش، نحوه ترسیم نقاشی و هنرهای تجسمیچایپارهآذربایجان غربی197

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان شاهین دژ عسل طبیعی، فرش دستباف، قالی بافی، صنایع دستیشاهین دژآذربایجان غربی198

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس مجسمه های پلی استری، فرش دستبافسلماسآذربایجان غربی199

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد بسته بندی گیاهان خشک دارویی، شامپو و صابون گیاهیمهابادآذربایجان غربی200

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب قالیچه های افشار و عسل طبیعیتکابآذربایجان غربی201

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده عکس و پوستر، صنایع دستی و غذاهای محلینقدهآذربایجان غربی202

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی تابلوهای گردشگری، عسل طبیعیخویآذربایجان غربی203

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه سیاه چادر عشایری، لباسهای محلیاشنویهآذربایجان غربی204

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان میاندوآب کتاب، دستگاه هشدار دهنده لوازم خانگیمیاندوابآذربایجان غربی205

14 استان آذربایجان غربی،ارومیه صنایع دستی، بسته بندی عسل، میوه جاتارومیهآذربایجان غربی206

14 استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان لباس محلی زنان و مردان، صنایع دستیبوکانآذربایجان غربی207

13 استان مازندران، شهرستان گلوگاه تولید محصوالت غذایی و صنایع دستیروستایی زنان آیلین گلوگاهمازندران208

13 استان مازندران، شهرستان ساری اقامتگاه بوم گردی، نمایش معیشت و فرهنگ روستاییساریمازندران209

13 استان مازندران، سطح استان کشاورزیجهاد کشاورزیمازندران210

13 استان مازندران، شهرستان ساری صنایع دستی محلیمیراث فرهنگی،صنایع دستی ساریمازندران211

13 استان مازندران، شهرستان جویبار گیاهان دارویی، ماهیان زینتی، تکثیر و پرورش ماهیانجهاد کشاورزی جویبارمازندران212

13 استان مازندران، شهرستان ساری صنایع دستی و طراحی پوشاکآموزش فنی و حرفه ایمازندران213

13 استان مازندران، شهرستان چالوس کشاورزیدهیاری چالوسمازندران214

13 استان مازندران، شهرستان نوشهر صنایع دستی و گردشگریشورای اسالمی و دهیاری کندلوس نوشهرمازندران215

13 استان مازندران، شهرستان قائم شهر فرش دستباففرش دستباف قائم شهرمازندران216

13 استان مازندران، شهرستان قائم شهر کلیه فعالیتهای خدماتی روستاییدهیاری های بخش مرکزی حدیث قائم شهرمازندران217

13استان مازندران، شهرستان جویبارمعرق و منبت چوبصنایع دستی شهرستان جویبارمازندران218

26D استان یزد، شهرستان اشکذر گیاهان دارویی، کتابت قرآن بر روی سنگاشکذریزد219

26D استان یزد، شهرستان بافق کشاورزی و صنایع دستیدهیاری بساب بافقیزد220

26D استان یزدفهرستان یزد بخش خدمات رسانی به روستای مرکزی استانتعاونی دهیاری و همیاری یزدیزد221

26D استان یزد، شهرستان اردکان عرصه توانمندیهای استاناردکانیزد222

26D استان یزد،شهرستان ابرکوه گردشگری،کشاورزیابرکوهیزد223

26D استان یزد،شهرستان خاتم صنایع دستیخاتمیزد224

26D استان یزد،شهرستان مهریز کشاورزی،خدماتی،صنعتیفرمانداری مهریزیزد225

26D استان یزد،شهرستان تفت توانمندیهای روستاییتفتیزد226
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بهابادیزد227
 صنایع دستی ، محصوالت زارعی،دامی،عرقیجات و داروهای 

گیاهی
26D استان یزد،شهرستان بهاباد

26D استان یزد،شهرستان یزد شیرآالت آبسردکنی نی دار،شیر آالت پدالی بهینه،کولر آبیدانش بنیان بهینه کار یزدیزد228

26D استان یزد،شهرستان میبد صنایع دستی بانوانمیبدیزد229

14استان اردبیلمیراث فرهنگی و صنایع دستیمیراث فرهنگی و صنایع دستیاردبیل230

14استان اردبیل شهرستان خلخالبازیهای محلیبازیهای محلیاردبیل231

14استان اردبیل،شهرستان مشگین شهرفرهنگ و هنر روستایی اردبیلفرهنگ و هنر روستایی اردبیلاردبیل232

14استان اردبیل،شهرستان پارس آبادتوانمندی روستاییتوانمندی روستاییاردبیل233

12استان قمفرمانداری قمقمقم234

26Eاستان خراسان رضوی،تایبادصنایع دستی،فرت بافیدهیاری فرمان آبادخراسان رضوی235

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان کاشمرخشکبارتعاونی دهیاری شهرستان کوهسرخخراسان رضوی236

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان رشتخواردهیاریدهیاری کریم آبادخراسان رضوی237

26Eاستان خراسان رضوی،طرقبهخشکبارطرقبه-دهیاری جا غرقخراسان رضوی238

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان مشهدمحصوالت کشاورزیشرکت تعاونی دهیاریهای بخش احمد آبادخراسان رضوی239

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان مه والتمحصوالت کشاورزیتعاونی دهیاری بخش مرکزی مه والتخراسان رضوی240

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان مشهدخدماتاتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای مشهدخراسان رضوی241

26Eاستان خراسان رضویامور روستاییامور روستایی و شوراهای استانخراسان رضوی242

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان نیشابورامور روستایینیشابورخراسان رضوی243

26Eاستان خراسان رضوی،شهرستان بجستانامور روستاییبجستانخراسان رضوی244

12استان کهگیلویه ،شهرستان گچسارانتوانمندی های روستاییگچسارانکهگیلویه و بویر احمد245

26Aاستان کردستان،شهرستان سنندجصنایع دستی،گردشگری کردستانگردشگری سنندجکردستان246

14استان کرمان،شهرستان رابرلبنی،کشاورزی0ارائه محصوالت طبیعیفرمانداری رابرکرمان247

14استان کرمان،شهرستان رفسنجانانواع پسته خام)محصوالت کشاورزیفرمانداری ویژه رفسنجانکرمان248

14استان کرمان،شهرستان زرندمحصوالت کشاورزی،معدنی،لبنیفرمانداری شهرستان زرندکرمان249

14استان کرمان،شهرستان کوهبنانمحصوالت معدنی ،کشاورزیفرمانداری شهرستان کوهبنانکرمان250

14استان کرمان،شهرستان ارزونیهمحصوالت کشاورزیفرمانداری شهرستان ارزونیهکرمان251

14استان کرمان،شهرستان انارمحصوالت کشاورزیانارکرمان252

14استان کرمان،شهرستان فهرجمحصوالت کشاورزیفهرجکرمان253

14استان کرمان،شهرستان فاریابمحصوالت کشاورزیفاریابکرمان254

14استان کرمان،شهرستان عنبرآبادمحصوالت کشاورزیعنبرآبادکرمان255

14استان کرمانفرمانداری کرمانکرمانکرمان256

14استان کرمان،شهرستان بابکفیروزه تراشی،محصوالت لبنیشهر بابککرمان257

14استان کرمان،شهرستان سیرجانگلیم و فرشسیرجانکرمان258

14استان کرمان،شهرستان قلعه گنجصنایع کشاورزی،صنایع دستیقلعه گنجکرمان259

25aوزارت جهاد کشاورزیوزارت جها د کشاورزی260

ICT25Aانجمن ICTانجمن 261

25Aسازمان میراث فرهنگیسازمان میراث فرهنگی262

25Aوزارت ارشادوزارت ارشاد263

25Bمعاونت علمی ریاست جمهوریمعاونت علمی ریاست جمهوری264

25Bصندوق بیمه اجتماعیصندوق بیمه اجتماعی265

25B(ره)کمیته امداد امام خمینی(ره)کمیته امداد امام خمینی266

25Bریاست جمهوری صندوق کارآفرینیریاست جمهوری صندوق کارآفرینی267

25Cسپاه پاسداران انقالب اسالمیسپاه پاسداران انقالب اسالمی268

269
سپاه پاسداران انقالب اسالمی سازمان بسیج 

سازندگی
25Cسپاه پاسداران انقالب اسالمی سازمان بسیج سازندگی

25Cکارگاه آموزشیکارگاه آموزشی270

25Cتشکل های غیر دولتی حامی گردشگریتشکل های غیر دولتی حامی گردشگری271
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25Cسازمان بهزیستیسازمان بهزیستی272

25Cنیکوکاری ابرارنیکوکاری ابرار273

NGO25Cخیریه سازNGOخیریه ساز274

275NGOفانوسNGO25فانوسC


