
تلفنآدرساینستاگرامشماره پروانهنام خانوادگی بهره بردارعنوان واحدشهرستاناستانردیف
989/112/982 قربانی فیروز ساالربهزاد قربانیآذرشهرآذربایجان شرقی1
987/112/982بیگ محمدیفرحناز بیگ محمدیآذرشهرآذربایجان شرقی2
988/112/982رضایی فیروز ساالرفرزاد رضاییآذرشهرآذربایجان شرقی3
985/112/982 صابری فیروز ساالرملیحه صابریآذرشهرآذربایجان شرقی4
3405/112/972 کیانیموسی کیانیاسکوآذربایجان شرقی5
5634/112/972 موالییمهدی موالییاسکوآذربایجان شرقی6
81033/112/963 صدریمحبوبعلی صدریاسکوآذربایجان شرقی7
81044/112/963 رییسیالیاس رییسیاسکوآذربایجان شرقی8
3394/112/972نایبامیر نایباسکوآذربایجان شرقی9
6404/112/972 محمدیولی محمدیاهرآذربایجان شرقی10
6402/112/972محمدیعلیرضا محمدیاهرآذربایجان شرقی11
4867/112/972 امام وردی زادهقوری گولبستان آبادآذربایجان شرقی12
2897/112/972تورانونداقامتگاه الچین)سفیده خوان(تبریزآذربایجان شرقی13
2549/112/972 قلیپورهشتانهتبریزآذربایجان شرقی14
3830/112/972 عظیمیشهرام عظیمیتبریزآذربایجان شرقی15
4429/112/972حسینیانکردشتجلفاآذربایجان شرقی16
5346/112/972 فاضلی گرگراوبا باخجاسیجلفاآذربایجان شرقی17
462/112/982 اسماعیلیآسمانجلفاآذربایجان شرقی18
6505/112/982اکبریاکبریچاراویماقآذربایجان شرقی19
8705/112/972 اسماعیلیمیرزابیگ کندی چاراویماقچاراویماقآذربایجان شرقی20
4900/112/972مهدی پور وینقمهدی پورخداآفرینآذربایجان شرقی21
7224/112/972صفی زاده اقامتگاه بومگردی حسینقلی صفی زادهخداآفرینآذربایجان شرقی22
5884/112/972میرزاییحسین میرزاییکلیبرآذربایجان شرقی23
5721/112/982 نجفیاناقامتگاه بوم گردی عیسی نجفیان کلیبرآذربایجان شرقی24
3210/112/972 مهدی پورخانه خسروکلیبرآذربایجان شرقی25
5860/112/972 جعفریراحله جعفریکلیبرآذربایجان شرقی26
4839/112/982یار محمدییار محمدیکلیبرآذربایجان شرقی27
4280/112/972 احمدیفرمان احمدیکلیبرآذربایجان شرقی28
4010/112/972عیدیعیدیمراغهآذربایجان شرقی29
4293/112/972عوض حسن زادهحسن زادهورزقانآذربایجان شرقی30
7111/112/982محرم صادقیصادقیورزقانآذربایجان شرقی31
4291/112/972 قاسمیقاسمیورزقانآذربایجان شرقی32
4290/112/972محرم میرزاده آوانسرمحرم میرزادهورزقانآذربایجان شرقی33
1865/112/972حمید غریبامندیهریسآذربایجان شرقی34
972-112-51-77 پروین بسیطبسیطهشترودآذربایجان شرقی35
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12345/111/972سوارباغ بهشتارومیهآذربایجان غربی36
8614/111/972کریمیدربندارومیهآذربایجان غربی37
6420/111/972 امیر پوراقدمکهنه الجانپیرانشهرآذربایجان غربی38
9466/111/952 شمشیریشیزتکابآذربایجان غربی39
14208/111/982 جهانی آتر تکابآذربایجان غربی40
6464/111/982 محمدیتخت سلیمانتکابآذربایجان غربی41
13540/111/972 سلطان بگلوخانه سبز مارکانخویآذربایجان غربی42
5901/111/982پیروتیکرد بوم کاشانهسردشتآذربایجان غربی43
7432/111/992بریاجیساباتسردشتآذربایجان غربی44
7312/111/982کریمی هاچه سوکهن دژشاهین دژآذربایجان غربی45
7356/111/992علی نیاملک سلیمانشوطآذربایجان غربی46
009/1/97babataher_ecolodge طاهریانبابا طاهرماکوآذربایجان غربی47
6418/111/972boomgardi_mahabad_aliیکبارعلیمهابادآذربایجان غربی48
6467/111/982qarapapaqs تقی زادهقره پاپاقنقدهآذربایجان غربی49
5653/1/982khaneye_habib1 حبیب پورخانه ی حبیباردبیلاردبیل50
7799/4/972bajilar_sardabehاقامتگاه باجیالراردبیلاردبیل51
اکبر منصوریشاوونگرمیاردبیل52
122/23/993رمضانی اوماسالن علیااقامتگاه بوم گردی اوماسالنگرمیاردبیل53
6470/8/972durna_ecocampموذن زاده خیاوی دورنامشگین شهراردبیل54
boomgardi_araman_7336/1/982اصغریآراماننمیناردبیل55
9002/123/952khanebaghe_shakerشاکر آرانیخانه باغ شاکرآران و بیدگلاصفهان56
9764/123/982naneh_kolsoomنوریننه کلثوم آران و بیدگلاصفهان57
44/05/18/399khalifehsoltanihouse_04خلیفه سلطانیعمارت خلیفه سلطانیاصفهان اصفهان58
11172/123/983javaheri_houseجواهری خانه جواهریبویین و میاندشتاصفهان59
12312660/982vejinmansionدادخواه وجینتیران و کروناصفهان60
1036/123/992پیر محمدی باردئیقلعه بشیریچادگاناصفهان61
2002/123/992zenderoud_residencyاکبریاقامتگاه بوم گردی زنده رودخمینی شهراصفهان62
3321/123/982پرخانیدیراخوانساراصفهان63
296/123/9822sengi_boomgardiحجت سالمیاقامتگاه بومگردی دوسنگیخوانساراصفهان64
1831/123/992amo_jagiri_khansarمحمدعلی جاگیریعمو جاگیریخوانساراصفهان65
8400/123/982kalate_mesrحشمتکالتهخورو بیابانکاصفهان66
چپازیریکخورو بیابانکاصفهان67 8399/123/982پتین دوبور
4914/123/982ایزدیترندخورو بیابانکاصفهان68
رچینخورو بیابانکاصفهان69

ُ
9638/123/982یاوریا

11162/123/972رشیدیانوشخورو بیابانکاصفهان70
12341/123/982yadegar_babaghodratرشیدییادگار بابا قدرتخورو بیابانکاصفهان71
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majid_afzal_roosta_masr_5441/123/982افضلافضل 1خورو بیابانکاصفهان72
11502/123/982vanaksemirom.babaebrahimرضاییبابا ابراهیمسمیرماصفهان73
11344/123/972ولد خانیهما تاجسمیرماصفهان74
7527/123/982عقدکیآقاخانسمیرماصفهان75
5207/123/982bam.semirom_ecolodgeافشاریبام سمیرمسمیرماصفهان76
11636/123/982رضاییاشینهسمیرماصفهان77
952/123/972گودرزیاقامتگاه بوم گردی امیر عطا خانسمیرماصفهان78
4234/123/992مظاهری کلهرودی بام کلهرودشاهین شهر و میمهاصفهان79
2566/123/972قمی دهنوییاقوتشاهین شهر و میمهاصفهان80
13278/123/982امیر حسین زارعیهاکانشهرضااصفهان81
7316/123/982اباذریعمارت دلنشینشهرضااصفهان82
7367/123/992اباذریاقامتگاه بوم گردی باغ عمارت دلنشینشهرضااصفهان83
1600/123/992pelasjan_eco_tourismبراتیپالسجانفریدناصفهان84
10121/123/972روستاییکلبه روستاییفریدون شهراصفهان85
6390/123/982موحدیکرتولیفریدون شهراصفهان86
6238/123/982bamiran_feridoncityاسالمیانبام ایرانفریدون شهراصفهان87
36/8855/1123بهرامیبهارکاشاناصفهان88
7141/123/992اصفهانیانملککاشاناصفهان89
11484/123/972تمدنی سبز سادات کاشاناصفهان90
12134/123/972افتخارسرای آقا محمدکاشاناصفهان91
14227/123/942افتخارکوشک آقا محمدکاشاناصفهان92
11473/123/972صالحیان سرای صالحکاشاناصفهان93
7136/123/982خراسانیسرای سایهکاشاناصفهان94
13959/123/932kamalalmolk.guest.houseژاله خواهکمال الملککاشاناصفهان95
9237/123/952موالجانیآویالکاشاناصفهان96
8461/123/942noghlihouseمفتخرینقلیکاشاناصفهان97
8522/123/992barzokhouseانوری نژادخانه روحانی برزککاشاناصفهان98
5964/123/982کربالیی برزکیاقامتگاه بوم گردی گالب سعدآبادکاشاناصفهان99
714/123/993صالحیانسرای رهگشایکاشاناصفهان100
11859/123/972حسینیان مرقیسرای سوشیدکاشاناصفهان101
1111111111قاسمی ویدوجیباباغالمکاشاناصفهان102
210000001038109یاوریبومگردی سرای امیدگلپایگاناصفهان103
9752/123/982توسلیماه پسندگلپایگاناصفهان104
9089/123/952kfereidoun.irکثیریسرای کربالیی فریدونگلپایگاناصفهان105
5567/123/972مجیدیعموقدرتگلپایگاناصفهان106
7312/123/972سیفیخانه سیفی هاگلپایگاناصفهان107
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10705/123/982مختاریاستاد ایازلنجاناصفهان108
982/123/5028صدرخانه صدرمبارکهاصفهان109
9130171309خیابان دکتر طبا، محلۀ نوآباد9434/123/982eghamatgah_khatereغالمی آهنگرانخاطرهنائیناصفهان110
396-04/18-002-44کریمدادیسارباننائیناصفهان111
10458/123/972سپهریباباقاسمنائیناصفهان112
2174/123/992باقریعشیننائیناصفهان113
روستای اسماعیلیان، قلعۀ 859/123/982narosineh.irعراقیناروسینهنائیناصفهان114

ناروسینه
9125760549

1088/123/992زاهدانارکیکیخسرونائیناصفهان115
5208/123/982بنی فاطمی نایینیمزراچونائیناصفهان116
344/123/992کالنتر زادهخان بقایی نایینینائیناصفهان117
788/123/992چمن پیراچمن پیرانائیناصفهان118
11062/123/972مختاریانرباط انارکنائیناصفهان119
4232/123/993هاشمیعشین باستاننائیناصفهان120
2003/123/992خدابخشیانعمارت خان نشیننائیناصفهان121
4228/123/992انصارینارین قلعهنائیناصفهان122
7121/123/982علی عسگری دهقیاقامتگاه بوم گردی حاج قاسمنجف آباد اصفهان123
2848/123/982عبدالهی دمابیاقامتگاه بوم گردی دمابنجف آباد اصفهان124
9297/123/982mother_ecolodgeشیرمحمدسرای مادرنطنزاصفهان125
3781/123/982علی رضائی ابیانهیوسموننطنزاصفهان126
3187/123/992عبدی ابیانههارپاکنطنزاصفهان127
2185/123/982saraye.javaherآریاییسرای جواهر نطنزنطنزاصفهان128
5668/123/982diava.boomgardiمحمدیدیاوانطنزاصفهان129
7166/123/982مشهدی زاده فمیمشهدی حسننطنزاصفهان130
جالبرز131 ج به 5466/982139kahar.bomgardiعلی محمدیاقامتگاه بومگردی کاهارکر کیلومتر 35 جادۀ کر

چالوس
9125633446

9189436286روستای مورموری1530/113/993kasmasbomgardi نصرالهیکاس ماسآبدانانایالم132
-8978/113/973eghamatgah_bomgarطاهرپور کردایالمایالم133

di_kord
کیلومتر پنج جادۀ ایالم به 

، روستای چشمه بید دره شهر
9188415127

9182419408روستای گاومیشان5974/113/993kabirkoh.boomgardi  مقصودیکبیرکوهدره شهرایالم134
خیابان خلیج فارس، کوچۀ 1470/115/983maan.hamishesabzپورنبیمان همیشه سبزبوشهربوشهر135

نسیم 7، پالک 5
9177730642

، روستای 1471/115/983boomgardijalbootاحمدیاقامتگاه بومگردی جالبوت بوجیکدانتنگستان بوشهر136 بخش ساحلی دلوار
بوجیکدان

9173710674

، بندر 26990/983pisoo.bushehrبهرامیبومگردی بوشهر پیسوتنگستان بوشهر137 بخش ساحلی دلوار
رستمی، ورودی اول سمت 

راست

9938338277
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9171720461بندر بوالخیر1151220/983shorideh_bomgardiزنگوئیاقامتگاه بومگردی شوریدهتنگستان بوشهر138
-9721254312boomgardi_nakhodaaحاجی زادهبومگردی ناخدا علیتنگستان بوشهر139

li_boushehr
، روستای باشی 9172681360بندر دلوار

159177001169 کیلومتری  بندر دلوار9721257125shalu_bushehrبهادریاقامتگاه شالوتنگستان بوشهر140
9173726106روستای بربو6135/125/972barbu.arameshعبداله زادهاقامتگاه بوم گردی بربو آرامشتنگستان بوشهر141
6264/983boomgardi_jam9179726939رنجبرپردیس جمجمبوشهر142
9177733947بهرباغ2079/115/983bomgardi_anarestan منصوریانارستانجمبوشهر143
روستای کردالن39700/983omrani_kerdelanرضائی اندیشمنداقامتگاه کردالندشتیبوشهر144
9177720380دیر16693/983bomgardi_narekohفوالدینرکوهدیربوشهر145
919/125/972bomgardi_jashak9179712479 بهادریجاشکدیربوشهر146
9171711320سیراف، روبروی اسکله39779/983sirafstayسیاسی نژادنصوری سیرافکنگان بوشهر147
23584/983اهلیآهیدکنگان بوشهر148
12017/126/972حاجی خانیارتیندماوندتهران149
7849/126/972کاشانیکاشانهدماوندتهران150
982/126/6147khaneh.e.doostشاه بداغ خانخانه دوستدماوندتهران151
9309595215بلوار امام حسین6570/126/922Khanegerdooاسماعیلیخانه گردودماوندتهران152
12017/126/973حاجی خانیآرتیندماوندتهران153
کیلومتر 90 جادۀ تهران به 8944/126/982bomgardihajmohammadمحمودیبوم گردی حاج محمدفیروزکوهتهران154

فیروزکوه، خروجی زرین دشت 
به سمت خمده

9391707813

1464/127/982asreh_ghadim9137223890مولوی وردنجانیعصرقدیمبنچهار محال بختیاری155
azadeh.house.sh.k._9133813518._3712/127/942نشاط الله چارمحالاقامتگاه سنتی آزاده چالشترشهرکردچهار محال بختیاری156
1616/127/962قربانیاقامتگاه بومگردی شیر سنگیشهرکردچهار محال بختیاری157
9133813955روستای نوآباد9721271824bwmgrdyglsnmبهی شیخ شبانیبوم گردی گل صنمشهرکردچهار محال بختیاری158
1708/127/982نکویی شهرکیاقامتگاه بومگردی ارگ کیانشهرکردچهار محال بختیاری159
???/18/127قربانی اقامتگاه بومگردی شیر سنگی هفشجانشهرکردچهار محال بختیاری160
3299/127/992bomgardi_bame_junghan9903928004رحیمیبام جونقانفارسانچهار محال بختیاری161
روستای ده چشمه3410/127/982eghamatgahebavinehفدایی دهچشمهباوینهفارسانچهار محال بختیاری162
1672/127/982محمودی ده چشمهاقامتگاه بوم گردی ترنج ده چشمهفارسانچهار محال بختیاری163
656/127/982محمدی ده چشمهاقامتگاه آستارهفارسانچهار محال بختیاری164
، اول خیابان شهید 997/127/992babaheydarsarab.bomgardهاشمیاقامتگاه بوم گردی سراب باباحیدرفارسانچهار محال بختیاری165 باباحیدر

مرتضی هاشمی
9132811214

3366/127/982شهرانی کرانی اقامتگاه بوم گردی روزگار کهنفارسانچهار محال بختیاری166
1169/127/962شهامت فداییپیرغارفارسانچهار محال بختیاری167
3965/127/962فداییشهامت فداییفارسانچهار محال بختیاری168
1022/127/972رئیسی)قلعه ملک(بوم گردی قلعه ملک کوهرنگکوهرنگچهار محال بختیاری169
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_460/127/962eghamatgah_sar_aghaدادوربوم گردی سرآقاسیدکوهرنگچهار محال بختیاری170
seyyed

9916260175

44/31/10/18/397rig_sunسلیمانی رباطیریگ و آفتاببشرویهخراسان جنوبی171
44/26/10/18/397کیانیبشرویبشرویهخراسان جنوبی172
44/58/10/18/399کیانی زادهاقامتگاه  بومگردی عمارت تاریخی کیانی زادهبشرویهخراسان جنوبی173
44/11/10/18/396دلیریزاغ بوربیرجندخراسان جنوبی174
44/22/10/396 پورصدریخانه پدری بوم گردیبیرجندخراسان جنوبی175
کیلومتر 20 جادۀ زاهدان، 510/1202/992bomgardi_niyakan__birjandخراشادی زادهخانه نیاکانبیرجندخراسان جنوبی176

روستای نصرآباد، خیابان امام 
حسین

9151603631

44/62/10/18/399نخعیعمارت خورشید خورخوسفخراسان جنوبی177
44/61/10/18/399emarat_bina99ایوبیعمارت بیناخوسفخراسان جنوبی178
9194977344خیابان مطهری 44/006/10/18/395khane_alavi_khusf31ثریاخانه علویخوسفخراسان جنوبی179
44/56/10/18/398اکبریسرای کوشهخوسفخراسان جنوبی180
44/48/10/18/398لطفی افینسرای حاجی احمدزیرکوهخراسان جنوبی181
9153627349زهان، روستای افین3456chapari1347اسیه کمالیزرشکده افینزیرکوهخراسان جنوبی182
-44/54/10/18/398kavir.hemmatabad.ghazغضنفری اقامتگاه بوم گردی کویر همت ابادزیرکوهخراسان جنوبی183

anfari
9159613935روستای همت آباد

9151372363سه قلعه6900/1202/972zarinchah.desertاقبالی پوراقامتگاه بوم گردی زرین چاهسرایانخراسان جنوبی184
39818105344رمضانیاقامتگاه بوم گردی زرین گلسرایانخراسان جنوبی185
04744/181/398خاکساراقامتگاه بوم گردی کاروانسرای سرایانسرایانخراسان جنوبی186
44/44/10/18/398شهریاریبومگردی ولی آبادسرایانخراسان جنوبی187
9155345817سه قلعه6906/1202/972namakzar_desertضیایینمکزار سه قلعهسرایانخراسان جنوبی188
44/24/10/18/396 اسدزادهاقامتگاه بوم گردی عمارت میرزاسرایانخراسان جنوبی189
44/33/10/18/397 حدادمادر جونسرایانخراسان جنوبی190
9158662246سه قلعه44/41/10/18/398ravij_ecolodge نجیبی راویج سرایانخراسان جنوبی191
باغشهر اسالمیه، خیابان 44/42/10/18/398eghamatghahe_samen خورشیدی ثامنفردوسخراسان جنوبی192

، خیابان جمهوری جبل النور
9151342533

9157927606روستای پلند44/28/10/18/397mohammd77789 رضایی میرزای قلیعمو حسنفردوسخراسان جنوبی193
کیلومتر 40 جادۀ فردوس به 44/52/10/18/398robat_khoshabناصریرباط خوشابفردوسخراسان جنوبی194

بشرویه
9153350493

44/43/10/18/398شبنم زادهباباشبنمفردوسخراسان جنوبی195
4661/1202/972خانی زاده میرزای قلیستاره پلندفردوسخراسان جنوبی196
44/50/10/18/398حسینیانارستونفردوسخراسان جنوبی197
5831/1202/972رضازاده میرزای قلیاقامتگاه بوم گردی نگین کویرفردوسخراسان جنوبی198
9153346216روستای پلند5874/1202/972mozaffari_hotelناصریاقامتگاه بومگردی مظفریفردوسخراسان جنوبی199
9359489675باغستان، کوچۀ ولیعصر 1153/1202/982bomgardisharifi13افسردهاقامتگاه بوم گردی شریفیفردوسخراسان جنوبی200
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44/39/10/18/398مزدآوراقامتگاه بوم گردی عمارت بهشت هشتمفردوسخراسان جنوبی201
4339/1202/982قربانیبوذرجمهرقائناتخراسان جنوبی202
44/46/10/18/398کرباسچیسرای گردشگری کرباسچینهبندانخراسان جنوبی203
17410/12840/982خوجه گیبابا اکبرباخرزخراسان رضوی204
1528/12840/982کیمیاییکیمیاییبجستانخراسان رضوی205
10082/12840/982 دلیریامیری فخرابادبجستانخراسان رضوی206
21090/12840/972molla.ali.bajestan محمودزادهمال علیبجستانخراسان رضوی207
16126/12840/982 رقیبی مزارآصفبجستانخراسان رضوی208
9152061630روستای فخرآباد21604/12840/972boomgardi_kaviriدلیریامیری فخرآبادبجستانخراسان رضوی209
8360/12840/992معصومه وطن دوستکهکشان کویربردسکنخراسان رضوی210
-1512/12840/992eghamatgah_gholamhoعیسایی میرزا غالمحسین خانبردسکنخراسان رضوی211

sein_khan
9153336879روستای درونه

971/99212840خاکشورعالیه بیگمبردسکنخراسان رضوی212
9159322410روستای کبودان19805/128/952sobny_eco_lodgeیوسفیسبنیبردسکنخراسان رضوی213
19068/128/962امیریسرکمربردسکنخراسان رضوی214
864/12840/982 غالم نژادبی بی بانوبردسکنخراسان رضوی215
982/12840/978saaiid2227باغدار جاغرقپاچنار جاغرقبینالودخراسان رضوی216
، امام 9556/12840/992majan_ecolodgeمنسوخیماژانبینالودخراسان رضوی217 انتهای جادۀ شاندیز

خ رضای 11، حصار سر
9153524556

روستای ابرده، میالد 8، فرعی 6747/12840/982avardgah.boomgardiباقریآوردگاهبینالودخراسان رضوی218
اول سمت چپ

9157353606

16567/12840/982بژنگی نقدریآق بجی ددهبینالودخراسان رضوی219
5617/2840/982kang_khorasan_iran9157864155حسین پورکنگ کهن )1(بینالودخراسان رضوی220
5618/12840/982 حسین پورکنگ کهن 2بینالودخراسان رضوی221
9715/12840/992بهشتیباراببینالودخراسان رضوی222
3547/12840/992 مهرآراعمارت مهربینالودخراسان رضوی223
1525/12840/982پهلوانایوان کنگبینالودخراسان رضوی224
16413/12840/982احمدجامی پشته ئیدرجهتایبادخراسان رضوی225
1155/12840/992ممتازکوشککیآفرتربت جامخراسان رضوی226
17973/12840/982روستاطالی سفیدتربت حیدریهخراسان رضوی227
9159283483روستای بیسقفیزن4017854/128/982sanagoul_ecoآزادیسناگلتربت حیدریهخراسان رضوی228
.21562/12840/972tahmineh.historicall     کرمانیتهمینهتربت حیدریهخراسان رضوی229

complex
خ آباد3708/12840/992nostalgieshouse     موسوی پورخانه خاطره ها تربت حیدریهخراسان رضوی230 9012451877روستای سر
17975/12840/982     نیکو عقیدهخوش نشین تربت حیدریهخراسان رضوی231
.17975/12840/982boomgardi.khoshneshinنیکوعقیدهاقامتگاه بومگردی خوش نشینتربت حیدریهخراسان رضوی232

rudmajan
روستای رودمعجن
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10415/12840/992کوکبی سیوکیستاره شبتربت حیدریهخراسان رضوی233
، روستای صنوبر16240/12840/982boomgardi.homayunshahrرستمیهمایون شهرتربت حیدریهخراسان رضوی234 9385311819همایون شهر
20570/12840/962     حسنی زرنوخیشودالونتربت حیدریهخراسان رضوی235
13732/12840/982     کاملکاملتربت حیدریهخراسان رضوی236
12978/12860/982bomgardijuvinبحر آبادی حمویهجوینخراسان رضوی237
ورجاوند، بعد از چناران، 16394/12840/982emaratvarjavandمرادیاقامتگاه بوم گردی عمارت ورجاوندچنارانخراسان رضوی238

سمت راست، روستای 
رادکان، انتهای نظام الملک 3

9159792797

9152610424روستای رادکان2007/13840/992boomgardi_rizegolموالییریزه گلچنارانخراسان رضوی239
شبهای گلمکان/فردوس /آلونک/چنارانخراسان رضوی240

خانه پدربزرگ /خانه چوبی /عمارت/
مرواریدگلمکان /صدف /نگین /ستاره شرق 

56/182/99رکنی

4081/128/982مهربانی نژاد عالفچشمه سبزچنارانخراسان رضوی241
18621/12840/982     کاظمیانرادکچنارانخراسان رضوی242
3235/12840/992کاظمیکهندژ رادکانچنارانخراسان رضوی243
16394/12840/982    مرادیعمارت ورجاوندچنارانخراسان رضوی244
6960/12840/992شریعتحاج باباچنارانخراسان رضوی245
9154070242روستای رادکان17451/12840/982radkan_argکاظمیانارگ رادکانچنارانخراسان رضوی246
77777/12840/972حسین زادهاشنوخلیل آبادخراسان رضوی247
7876/12840/982محمدپورکندر کهنخلیل آبادخراسان رضوی248
7875/12840/982مالدارانخاله خورشیدخلیل آبادخراسان رضوی249
3435/128/992        صفریارگ سنگانخواف خراسان رضوی250
7788/12840/982علی خاکبازخاتونخواف خراسان رضوی251
نشتیفان، خیابان بهارستان، 19313/12840/972puryaghubپوریعقوبپوریعقوبخواف خراسان رضوی252

بهارستان 9
9153316208

9150064401روستای خرگرد11102/12840/982ghyasyh سرخوش رودیغیاثیهخواف خراسان رضوی253
11102/12840/982علی احمد سرخوشفصیحخواف خراسان رضوی254
.6122/12840/992nashtifan.eghamatgahصحرانوردشمیرونخواف خراسان رضوی255

shemiroon
نشتیفان، خیابان بهارستان، 

بهارستان 3
9155318653

20527/12840/962 نباتی رودیمیراحمد خوافیخواف خراسان رضوی256
7187/12840/982محسن کچوئیعمارت بی بیداورزنخراسان رضوی257
7629/12840/982کاههدیار کهن کاهکداورزنخراسان رضوی258
11786/12840/972narges_boomgardi9156497179مزینانینرگسداورزنخراسان رضوی259
1878/12840/982صفائیانباغ صفادرگزخراسان رضوی260
16053/12840/982کنعانیبی بی شهربانورشتخوارخراسان رضوی261
-7417/12840/982boomgardi_mersed_roshtمیرسعیدیمرسدرشتخوارخراسان رضوی262

khar
9155318678روستای حسین آباد
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10251/12840/982منصوریچهار برجیرشتخوارخراسان رضوی263
9753/12840/962عربخانیزعفرانیهسبزوار خراسان رضوی264
-6405/12840/982nanekolu_babakolu_sab طبسیننه کلو بابا کلوسبزوار خراسان رضوی265

zevar
9152499634

8359/128/982اعظم رسول زادهعظیمیانسبزوار خراسان رضوی266
9152525737روستای تقی آباد ساالر1858/12840/992firoozeh.life.eco.tourism    یوسفیحیات فیروزه ای فیروزهخراسان رضوی267
7122/12840/992باقریبای پوالدقوچانخراسان رضوی268
11103/12840/982زارعیباغدشتکاشمرخراسان رضوی269
9159323852روستای طرق16423/12840/982barrood.irسربازطرقیبر رودکاشمرخراسان رضوی270
16450/12840/982     رضازاده ابرندآبادیبی بی لعباکاشمرخراسان رضوی271
3487/12840/982cheshmeh_noghre9159095120محمودیان طرقیچشمه نقرهکاشمرخراسان رضوی272
روستای قوژد، بلوار امام 10367/12840/982bomgardighoozhdنخعیرمضان بیککاشمرخراسان رضوی273

خمینی، خیابان بهشت، 
جنب دهیاری

9151336653

خ3551/12840/982olang_ecolodgeامینی مقدماولنگکاشمرخراسان رضوی274 9122599297کوهسر
روستای فروتقه، خیابان امام 3076/12840/992tenesgol.tourismفرهمند فروتقهتنسگلکاشمرخراسان رضوی275

حسن مجتبی
9157106335

3073/12840/982عبداهلل پور کریزیبادامکاشمرخراسان رضوی276
15430/12840/972 رضاییدیار نادرکالتخراسان رضوی277
5826/12840/982توکلی پلگردخانه پدریکالتخراسان رضوی278
10820/12840/982کردستانیهزارمسجدکالتخراسان رضوی279
7743/12840/982amoo.nematوطن دوستکلبه عمو نعمتکالتخراسان رضوی280
-5918/128/981qaratikan_ecotourism_reکارگزاریقره تیکانکالتخراسان رضوی281

sort
16064/12840/982فرخی خشت خشت نادری کالتخراسان رضوی282
9358393319کالت نادری، امام خمینی 15814/12840/982khorshid_kharazm6بهرامی کیا خورشید خوارزم کالتخراسان رضوی283
16105/12840/982زیدانلوعمو پرویز کالتخراسان رضوی284
8272/12840/992جهانی خاکسترخاندان جهانیکالتخراسان رضوی285
992128408271بهشتیان رباطروستای رباطکالتخراسان رضوی286
7912/12840/992پورقیصرخواجه ابومنصورگنابادخراسان رضوی287
نوغاب، خیابان وحدت، 1176/12840/993eghamatgah.ivan.noqabحسن نژادعمارت ایوانگنابادخراسان رضوی288

وحدت 10
9157271687روستای ریاب16901/12840/982ghavamiyehعلیپور ریابیقوامیهگنابادخراسان رضوی289
16906/12840/982مهاجرانیباباحسنگنابادخراسان رضوی290
خگنابادخراسان رضوی291 9171/12840/992arefomahrokh_ecolodge979150487031برقی قوژدیعارف و ماهر
7945/12840/992قدبی بهآبادی قصبهگنابادخراسان رضوی292
7190/12840/992ده مردهگل بی بیگنابادخراسان رضوی293
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ع حسینیغورگنابادخراسان رضوی294 9170/12840/992زار
16900/12840/982ساالری بهابادیگلستان ادیبگنابادخراسان رضوی295
9151778052روستای ریاب9407/12840/992khalooissa_riab_gonabadنجفی ریابیخالوعیسیگنابادخراسان رضوی296
16905/12840/982     بیدل ریابیریوگنابادخراسان رضوی297
، 7913/12840/992silk_roadecolodgeمداحجاده ابریشممشهدخراسان رضوی298 کیلومتر 55 جادۀ نیشابور

روستای درخت سپیدار
9151068359

4304/12840/992 اکبریباباعلیمشهدخراسان رضوی299
7666/12840/992     کمالیهفت سنگ )عشایری(مشهدخراسان رضوی300
4304/12840/992اکبریبابا علیمشهدخراسان رضوی301
-16196/12480/982bomgardi.darvazeh.khorقندهاریدروازه خورشیدنیشابورخراسان رضوی302

shid
کیلومتر 80 اتوبان مشهد به 

نیشابور
9363274964

4546/12840/992خواجوییبام بوژاننیشابورخراسان رضوی303
جادۀ مسجد چوبی، بعد از ghadim_nadima_ecolodge_8098/12840/982فضلیقدیم ندیمانیشابورخراسان رضوی304

بهشت فضل، اول روستای 
محمودآباد

9905511337

بلوار آزادگان، جنب پمپ گاز 97212840eghamatgah_shagholamوطنیان شاغالمنیشابورخراسان رضوی305
جادۀ فیلخانه

9155802064

3442/12840/992شادمهریشادمهرنیشابورخراسان رضوی306
9930/12840/982رامشینیچنارستاننیشابورخراسان رضوی307
14321/12840/982قندهاریجورینیشابورخراسان رضوی308
بلوار آزادگان، جادۀ فیلخانه، 17722/12840/982bomgardi.alb.arsalanجعفریآلب ارسالننیشابورخراسان رضوی309

روستای طرب آباد، روبروی 
تاالر بهشت

9151540274

9151544495فردوسی شمالی 4530/12840/982hajkazem_ecolodge4رافتحاج کاظمنیشابورخراسان رضوی310
17070/12840/982آقاییدنیای قدیمنیشابورخراسان رضوی311
982/12840/8588مختاریهبینالودنیشابورخراسان رضوی312
9351734316حصار بوژان8183/12840/982dareparastouha_ecolodgeخطیبیدره پرستوهانیشابورخراسان رضوی313
1781/31/993 وجدانیشبهای شاه جهان باماسفراینخراسان شمالی314
9192378654روستای رویین1781/31/993eghamatgah_mohabat محبتی محبتاسفراینخراسان شمالی315
9159747985جوشقان، کوچۀ کودکستان1781/31/993boomgardi_sanabelgheysروشنی پرتانثنا بلقیساسفراینخراسان شمالی316
1464/31/983دهقانی مقدمباران روییناسفراینخراسان شمالی317
1781/31/993وصالیخانه وصالاسفراینخراسان شمالی318
1781/31/993nasim_e_shahjahan نصراهلل زادهنسیم شاه جهاناسفراینخراسان شمالی319
1781/31/993امیدیخانه سنتی امیدیه )وارگه امیدیه(اسفراینخراسان شمالی320
1781/31/993سیاوشیسیاوشاناسفراینخراسان شمالی321
1836/31/993رشیدیحاجی بابااسفراینخراسان شمالی322
210000001017909کاظمی مطلقبید آوازاسفراینخراسان شمالی323
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2468/31/973ارشاداقامتگاه بوم گردی ارشادبجنورد خراسان شمالی324
9157768396روستای باغچق قدیم1781/3/993bomigardi_amo_dordiعلوی زادهعمو دردیبجنورد خراسان شمالی325
شیالن، آبچور1781/31/993shilan.bomgardi طالب زادهشیالنبجنورد خراسان شمالی326
1781/31/993فیروزهداالن فیروزهبجنورد خراسان شمالی327
1781/31/993 مهنانی سیدبجنورد خراسان شمالی328
1781/31/993باقری شالیزاربجنورد خراسان شمالی329
4375/31/973کمالی کاملی  کلبه باغبجنورد خراسان شمالی330
6246/31/983هادی پوراقامتگاه بوم گردی باغ سبز بهشتجاجرمخراسان شمالی331
1781/31/993سجادی گدرسنراز و جرگالنخراسان شمالی332
بین روستای یکه سعود و 1781/31/993boomgardi.toopragh رحیمی توپراقراز و جرگالنخراسان شمالی333

گرکز
9150762530

1781/31/993آفرین آیدغدیراز و جرگالنخراسان شمالی334
1781/31/993 اسپونتن اشکانراز و جرگالنخراسان شمالی335
1781/31/993میثم قلی پور یحیی بیگشیروانخراسان شمالی336
1781/31/993مهدی بهجتی زوارماقامتگاه بومگردی بهجتیشیروانخراسان شمالی337
9151886092روستای زوارم1781/31/993eghamatgah_salimiسلیمیاقامتگاه بومگردی سلیمی زوارمشیروانخراسان شمالی338
1781/31/993جعفریشب های فیروزهشیروانخراسان شمالی339
1781/31/993قادری مقدمدره بهشتشیروانخراسان شمالی340
خعباس بابافاروجخراسان شمالی341 5119/31/973پری ر
1781/31/993بهادریاقامتگاه بوم گردی پردیس آساکفاروجخراسان شمالی342
1781/31/993 شریفی استاد استوفاروجخراسان شمالی343
1969/31/983 علیزادهداش قلعهفاروجخراسان شمالی344
9152355110روستای مردکانلو1781/31/983jiamaniranحیدریاقامتگاه بوم گردی جیامانفاروجخراسان شمالی345
1290/31/993علیزادههفت آبشارگرمهخراسان شمالی346
1781/131/993عوض نیااقامتگاه بوم گردی چشمه بید درکشمانه و سملقانخراسان شمالی347
1781/31/993نیاکانکوه پایهمانه و سملقانخراسان شمالی348
3361/31/983 صحت پور چشمه چکابمانه و سملقانخراسان شمالی349
466/118/982عبادیفرازتخت جمشیدامیدیهخوزستان350
7039/118/982کیانی ده کیانیبوم گردی قلعه سردایذهخوزستان351
108/118/992قلی پورلچکایذهخوزستان352
7041/118/982مهدی پورپاپیالایذهخوزستان353
9223/118/982حیدریالیماایذهخوزستان354
12542/118/982avan.ecotourism9166121146حیدری آل کثیراقامتگاه بومگردی آوان شوششوشخوزستان355
9846/118/992بدوی اقامتگاه بوم گردی چغازنبیلشوشخوزستان356
9166109659گتوند، دشت عقیلی8272/118/972lamerdonطیبیالمردونگتوندخوزستان357
????????بچاریبوم گردی دیراویمنطقه آزاد اروندخوزستان358
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9127426308روستای کوی نیک10847/130/973koye_nik یوسفیکوی نیك ابهرابهرزنجان359
9199599610درسجین8238/130/973saeiddavar3 داورکوچه باغ درسجینابهرزنجان360
10144/130/963boom.gardi.zanjan9192787697بهرامیسهروردخدابندهزنجان361
9128421433روستای شیت3106/130/993bamesheet1سلیمانیاقامتگاه بوم گردی بام شیتطارمزنجان362
9726/130/983طارمیاقامتگاه بوم گردی طارمیطارمزنجان363
1480/130/972محمدیخانه بوم گردی امیرطارمزنجان364
3384/130/983محمدیخانه بوم گردی شیالنطارمزنجان365
7186/130/973وقفچیرزطارمزنجان366
4881/130/973حسنیسیاهورودطارمزنجان367
6902/130/973حاجیلوطبیعتطارمزنجان368
-2871/130/993eghamatgah__boomgarعابدینی اقامتگاه بوم گردی انگورانماه نشانزنجان369

di__angooran
9122410111روستای انگوران

7920/130/983طالبیقلعه ارزه خورانماه نشانزنجان370
528/130/983حسن خانلوعلم کندیماه نشانزنجان371
4311/130/983خسرویقوزلوماه نشانزنجان372
4320/130/983خسرویائللرماه نشانزنجان373
9178/130/973اجلیخندقلوماه نشانزنجان374
9176/130/973مرکدیشورگلماه نشانزنجان375
378/140/962تقدیسی حسین زادهاقامتگاه بوم گردی نور خونهآرادانسمنان376
330/140/982سپاهیانی اقامتگاه بوم گردی قلعه شهرآبادآرادانسمنان377
2984/140/962نیک اقبالاقامتگاه بومگردی پدرساالرآرادانسمنان378
4733/140/972گیلوریاقامتگاه دشت شقایق لزورهآرادانسمنان379
روستای قوشه3191/140/982boomgardi_termehkhatounعربترمه خاتوندامغانسمنان380
3151/140/962رمضان قربانی خانه پدریدامغانسمنان381
1190/140/982ناصری آقاجان بیکدامغانسمنان382
4732/140/972عسگریطغرل عسکری هادامغانسمنان383
3152/140/962ناصریانناصرلشکردامغانسمنان384
ع زاده خانه کلهدامغانسمنان385 289/1403/982زار
روستای قوشه، خیابان شهید 4386/140/982boomgardi_babamoradقوشه ءبابامراددامغانسمنان386

شاه خلیلی
9018863435

3220/140/962ایزدفر رویای کویرسرخهسمنان387
3790/140/982عیوض زاده بیتوته گاه باربدسرخهسمنان388
3574/140/962 )سه کرکه آبادی مسین باباسرخهسمنان389

ساله(
447/140/992صبوریعمارت دژگلیسرخهسمنان390
3091/140/982کیخسرویبابا یعقوبسمنانسمنان391
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3256/140/962سرای جامسمنانسمنان392
4104/140/982مرادی نسبعمارت دالزیانسمنانسمنان393
9127730559روستای قلعه باال773/140/972ghalebala_argکیقبادیارگ قلعه باالشاهرودسمنان394
9621403350پاکدلاقامتگاه بومگردی ستاره کویر چاه جامشاهرودسمنان395
2609/140/952پهلووری تنگه داستان مجنشاهرودسمنان396
9821403894کویر گشت کوروششاهرودسمنان397
3037/140/982درخانیابشاهرودسمنان398
3470/140/972بابانوروزشاهرودسمنان399
9158719700روستای رضاآباد3149/140/962kalootekavirروزپیکرکلوت کویرشاهرودسمنان400
3111/140/972گردشگری چاه جامچاه جامشاهرودسمنان401
9397287878روستای قلعه باال3915/140/972khar_turan_national_parkقلعه مهر تورانشاهرودسمنان402
روستای دلبر3209/140/972delbar.castleاقامتگاه قلعه امیرخانشاهرودسمنان403
3575/140/962آشوریخانه ابرشاهرودسمنان404
3218/140/972زمانیمه کدهشاهرودسمنان405
9193730241بیارجمند، روستای دزیان3929/140/982zagheboor_dezyanاحمدیزاغ بور دزیانشاهرودسمنان406
3148/140/962موسویستاره سر کویرشاهرودسمنان407
3645/140/972دباغخانه مسافر ریحانشاهرودسمنان408
3494/140/973کهبدشاهرودسمنان409
2987/140/962باغ گیالسشاهرودسمنان410
9193349766روستای طرودtorud.tourist.96????????خانه نخل کویرشاهرودسمنان411
9125730052روستای قلعه باالkhane_omid__3215/140/972خانه امیدشاهرودسمنان412
4050/140/972زحمتکشکلبه شاه توتشاهرودسمنان413
4731/140/972اقامتگاه بومگردی ایل عشایر رضاآبادشاهرودسمنان414
3519/140/962آشوریکومه سبزشاهرودسمنان415
9036893009قلعه نو خرقان1922/140/992arefkharghani محمدیاقامتگاه بومگردی عارف خرقانی 2شاهرودسمنان416
9158353723روستای دستجرد4045/140/982nayebalikhantoursحیدرینایب علی خانشاهرودسمنان417
-595/140/992eghamatgah_boomgarعرب اسدی باغ انارمیامیسمنان418

di_baghanar
9127739973میامی، روستای کالته اسد

2332634028روستای فرومد3981/140/972bagheaallaaغنمی باغ اعالمیامیسمنان419
360/140/992دردی نیااقامتگاه بومگردی بابا ماشاهللمیامیسمنان420
565/140/992عباسیاقامتگاه بومگردی خانه شیرینمیامیسمنان421
3854/140/972فردوست شاهیکلبه بوم دشت شادیمیامیسمنان422
1042/140/972حقوقیاقامتگاه بومگردی بابا رمضانمیامیسمنان423
98/ص/2191آتش سخنشروینایرانشهر سیستان و بلوچستان424
-98boomgardi_khaleh_zobei/ص/625سهراب زاده خاله زبیدهایرانشهر سیستان و بلوچستان425

deh
9157514663روستای محمدان
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98/ص/623بزمانی سلطان خراسانایرانشهر سیستان و بلوچستان426
98/ص/624کلکلیبمپورایرانشهر سیستان و بلوچستان427
618/21/175/972پردختهرمینچابهارسیستان و بلوچستان428
98/ص/1124شجره گاندو چابهارسیستان و بلوچستان429
940/ص/99بلوچجزیره مرجانچابهارسیستان و بلوچستان430
99boomgardi.beris9393874122/ص/941پرهیزکارپرهیزکارچابهارسیستان و بلوچستان431
99/ص/939آژآژچابهارسیستان و بلوچستان432
98/ص/ 1119کردسنگان خاشسیستان و بلوچستان433
98/ص/628صادق سید زاده وشینسراوانسیستان و بلوچستان434
44/007/16/18/370سلیمانی مهیولکنارکسیستان و بلوچستان435
98/ص/2190کردروپسیحاجی عظیم میرجاوهسیستان و بلوچستان436
787/21/175/972بلوچ الشاریالشارنیک شهرسیستان و بلوچستان437
44/005/16/18/396سرگزی رافعکیانسهنیمروز سیستان و بلوچستان438
ع امامیپارسیان دیار ایزدخواستآباده فارس439 2204/133/992زار
7144387899ایزدخواست، خیابان چمران3279/133/992koroshk.ecolodgeصالحی کروشک ایزدخواستآباده فارس440
17483/133/962 جهانشاهی فردمهرگان پارسآباده فارس441
9173511094سورمق، روستای باقرآباد2800/133/992bomgardi_mobad آزادیموبدآباده فارس442
2512/133/982khaneh.mohammad.khan حافظیمحمد خانآباده فارس443
3314/133/992abbasgholikhan7144365480مقامیعمارت عباسقلی خانآباده فارس444
9177519776بلوار چمران، میدان هلیکوپتر2801/133/992bomgardi_sar_ghanat فدایی صدرسر قناتآباده فارس445
8481/133/992معصومیهرمنگانارسنجانفارس446
2803/133/992غدیری زرقانیعمارت نعیمیاستهبان فارس447
9978/133/982 کوچک زادهخانه داییاستهبان فارس448
9622/133/982 جنوبیباغ درازاستهبان فارس449
میدان شهدا، انتهای خیابان 9576/133/982neycheshmeh_ecolodgeقلندرینی چشمهاقلیدفارس450

توحید، محلۀ عصار
9373322275

9177518072خیابان سعدی17149/133/982nazemi_ecolodgeناظمیناظمیاقلیدفارس451
18567/133/982حسینیفرهنگ قشقاییاقلیدفارس452
10865/133/982آرامشآژندبواناتفارس453
چند صد متری آرامگاه 5112/133/982kalancottage کرمیخانه کاالنپاسارگادفارس454

کوروش
9178088679

4607/133/952 حسینیاجاق سید کریمپاسارگادفارس455
1860/133/972 کشتکارکردشولپاسارگادفارس456
محمد امین صالحی خانه صالحیسپیدانفارس457

اردکانی
3948/133/992salahihouse9173042187اردکان

14843/133/982همایونیملکسپیدانفارس458
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، روستای سرتلی5106/133/982sarayhomaمحققسرای هماسپیدانفارس459 9198000038هماشهر
15648/133/982 نام آور بهرغانیزاگرس بهرغانسپیدانفارس460
11846/133/992bamoo_star_ecolodgeهادیستاره بموشیرازفارس461
19166/133/972انجویپدرامشیرازفارس462
9397601273کوهمره سرخی، روستای کراچ17147/133/982bomgardi.balutمحمدیبلوط کوهمرهشیرازفارس463
9178080560خیابان لطفعلی خان زند15495/133/982 رفعت بخشحافظ شیرازشیرازفارس464
1137/133/982masoumeh_soltan9170568790تقی پور فرددولت سرای معصومه سلطانشیرازفارس465
8288/133/982 اثنی عشریهفت رنگشیرازفارس466
خیابان لطفعلی خان زند، 1026/133/982mahsulttanظل انوار ماه سلطانشیرازفارس467

کوچه نارنجستان قوام، کوچه 
فیلی ها

9129173518

8725/133/992emaratkhane_kamfiroozکریمی پور باصریعمارتخانه کامفیروزمرودشت فارس468
14010/133/982boomgardi_naqshe_rostamنعمتینقش رستممرودشت فارس469
17151/133/982احمدیشانشینمرودشت فارس470
7335/125/982رشوندپرچکوهقزوینقزوین471
555/125/982مالئی الموتی  شکوفه های گیالسقزوینقزوین472
6387/125/962حسینیزرآبادقزوینقزوین473
6531/125/972 رسولی الموتی یوسف رسولی الموتیقزوینقزوین474
6530/125/972 طایفه کلبه توریستقزوینقزوین475
5924/125/982 به بم شهرکی آله آموتقزوینقزوین476
7333/125/982احمدیقلعه عقاب هاقزوینقزوین477
601/125/992ملکی خانه کدخداقزوینقزوین478
1497/135/982صلواتیورگانقمقم479
11106/982پاکنژادمیرزا سعید گومه ایدیواندرهکردستان480
9189815336بیساران98230700besaran.gashtغالم ویسیاقامتگاه بومگردی بیسارانسروآبادکردستان481
026260/992صادقیتیشکسنندجکردستان482
29662/982قاسمیاقامتگاه بوم گردیسنندجکردستان483
9187705636روستای گلین20353/972boomgardivaranفرزینوارانسنندجکردستان484
31787/972boomgardi_zhavarood9192052651رمضانیاقامتگاه بومگردی ژاورودسنندجکردستان485
32331/982احمدینیشتمانسنندجکردستان486
کیلومتر 5 جادۀ سنندج به 44213/972sha_savarمیهمیشاسوارسنندجکردستان487

همدان، دوراهی خیاره
9029953007

9183808781سیروان، روستای ژاورود13791/982zhoanga_shianحسینیژوانگهسنندجکردستان488
1883/992کشاورزیژورکامیارانکردستان489
36798/972neshingai_benar9183750163رسایینشینگه ی بنارمریوانکردستان490
2049/137/992شمسیانارانارزوئیهکرمان491
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5165/137/972مسلم لطف ابادی جعفریقلعه باغانارکرمان492
1846/137/982یوسف زاده عرب اناریگل انارانارکرمان493
2126/137/972خلیلیاقامتگاه بوم گردی آبانانارکرمان494
1255/137/992غالمحسینی نسبناردونهانارکرمان495
1371667/972مکی ابادیاقامتگاه بومگردی درینبافتکرمان496
8032/137/962 بحرینیباغ خانبافتکرمان497
5631/137/962نزهت صادقی گوغریبارانبافتکرمان498
5893/137/982حسینیاتربردسیرکرمان499
526/137/982غالمحسین نژادخرمالوبمکرمان500
2345/137/992آذرینخل و نارنجبمکرمان501
9821375233افشارپورشیرکوهبمکرمان502
3013/137/992میثم شریفیاقامتگاه بومگردی باغ باشوجیرفتکرمان503
1071/137/992شمس الدینی لریدره سبزرابرکرمان504
روستای قاسم آباد8734/137/982khane_kheshti_rafsanjanسماواتیخانه خشتیرفسنجانکرمان505
6532/132/937 دره کردیقیهرفسنجانکرمان506
5037/137/982 پنداشته خادمیسگینرودبار جنوبکرمان507
1638/137/972اعظم امینیان سعد ابادریگانکرمان508
6066/137/972 سیف الدینی سلطاننون تنکوزرندکرمان509
650/137/962معصومه نصیری پاریزیهفت درسیرجانکرمان510
9130218183میمند4883/137/982bon_e_maymandعباسی زرگلهبن میمندشهر بابککرمان511
5150/137/982مینو ضیاییضیاکرمانکرمان512
6454/137/982فاطمه شفیع آبادیشفیع آبادکرمانکرمان513
8205/137/972فریبا پورمژدگانیسی سیکرمانکرمان514
2189/137/982 مهدی ابادیآخرین آبادیکرمانکرمان515
22/137/962 نصیریبی بی کرمانکرمان516
896/137/992حاجی ابادکلوتکرمانکرمان517
فهیمه ضیا الدینی دشت آاللهکوهبنانکرمان518

خاکی
208/137/972

3160104931درویشی دیوانمراداولكکهنوجکرمان519
5128/137/982حمزه خواجهخالو حمزهکهنوجکرمان520
9135/137/962اسماعیل حیدری نژادکوهپایه ازلیکهنوجکرمان521
2458/137/982زینب عاشوریگلستان زهکهنوجکرمان522
1440/137/982صغری صالحی رودباریسهرانکهنوجکرمان523
1642/137/982اکبر حیدری نیاشوبادکهنوجکرمان524
9138/137/962حسین جعفریناییزمنوجانکرمان525
خ محمدی نودژدارجومنوجانکرمان526 9661/137/962فر
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1036/128/992محمدیداریانپاوهکرمانشاه527
1918/128/992مرادی ساتیارپاوهکرمانشاه528
1041/128/992 میرزائیانادیبپاوهکرمانشاه529
1032/128/992قانعهه نارپاوهکرمانشاه530
2899/128/982ایلبیگیمیلکانداالهوکرمانشاه531
5130/128/982 حسینی وارگه داالهوداالهوکرمانشاه532
1040/128/992 فرشته  عزتینیشتمانروانسرکرمانشاه533
3833/128/983عبدالناصر احمدی اقامتگاه بوم گردی ساباتروانسرکرمانشاه534
810000001011225امیریکیاسانسرپل ذهابکرمانشاه535
1038/128/992سنجابی دیار مریوانیکرمانشاه کرمانشاه536
8960/128/972 سلیمانی کیکمکرمانشاه کرمانشاه537
کامکرمانشاه کرمانشاه538 2748/128/992زارعی چقاخزانیبوم گردی آ
737/128/992ویسی کرم بستیدیار دیرینکرمانشاه کرمانشاه539
1401/139/992توکلیانغریبباشتکهگیلویه و بویر احمد540
3925/139/983پوشبومگردیچرامکهگیلویه و بویر احمد541
18/139/972تقی پور کریکمهرآسادناکهگیلویه و بویر احمد542
386/139/992زابلی نژاد سی سخترئیسدناکهگیلویه و بویر احمد543
6/140/972-5211حمایتیاسحاق و مرضیهآزادشهرگلستان544
45347/132/972 محمودیپارسیانآزادشهرگلستان545
44/009/24/18/396 ایروانیخانه کدخداآزادشهرگلستان546
6/140/972-4809بهیاقامتگاه بومگردی آوشبندرگزگلستان547
45371/132/972جمال لیوانی جمالبندرگزگلستان548
0034/24/19/396یاسیپانیارامیانگلستان549
44/031/24/18/397صادقلوبهشت پاقلعهرامیانگلستان550
44/003/24/19/396گلشن محمدیخانه ابریشمرامیانگلستان551
9125545102روستای افراتخته4062/132/982boomgardishookaقلی پورشوکاعلی آبادگلستان552
9115301997روستای قریب آباد6/140/972sarv.noosh-3407باقریسرونوشعلی آبادگلستان553
8192/132/982علمشاهیکبودوالعلی آبادگلستان554
9119571511ریگ چشمه4478/132/992boomgardi.rigcheshmehدوستی دیلمیریگ چشمهعلی آبادگلستان555
9115406545محمدآباد کتول، چلی سفلی6/140/972ddwddh-3984دنکودادا و ددهعلی آبادگلستان556
9118806630جهان نما2577/132/922jahannama.ecolodgeکریمی یانه سری گلستانه جهاننماکردکویگلستان557
9094/132/983لیاقیسرای تمیشهکردکویگلستان558
9821327550bahram.askari.ziarati9114230043عسگری زیارتبومگردی زیارتگرگان گلستان559
9119767025روستای کلوکند6/140/962shariseh-10180 قزلسفلو اقامتگاه بوم گردی شاریسهمینودشتگلستان560
، روستای لسکوکالیه1296/131/992ghadimkhooneهاشم زاده همایونیقدیم خونهآستانه اشرفیهگیالن561 9125046816کیاشهر
2918/131/992زهرا ربیعی سیاه کوچه زهرا ربیعی سیاه کوچه آستانه اشرفیهگیالن562
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00169/25/16/396بهجتی محمددانیالبندر انزلیگیالن563
00451/25/16/397محجوبی قویممحجوبی قویمبندر انزلیگیالن564
، روستای شهرستان4258/131/982kakooleh_ecolodgeقربانیکاکولهرشتگیالن565 9113351323سنگر
جاده رشت به الهیجان، 9821314333founder_kotam97شاکریاقامتگاه بومگردی فاندرکتامرشتگیالن566

جادۀ جعفرآباد، روستای 
اشمنانطالم

9821314016یوسفی مشکاپشتیشیالنرشتگیالن567
9118108006سراوان10119/131/982titinaz_saravan_ecolodge97آذر نوش سراوانیتی تی نازرشتگیالن568
لشت نشا، کیلومتر 3 جادۀ 2134/131/992saraye.fakhrضیاء فخرآبادیسرای فخررشتگیالن569

، فخرآباد زیباکنار
9113397944

9115400656روستای موشنگاه6878/131/982paradise_ecolodgeعرفانیبهشترشتگیالن570
خمام، کمربندی میدان 5872/131/982talarkhaneh_bordbarبردبارتالر خانه بردباررشتگیالن571

، روستای مرزدشت ولیعصر
9112392347

1998/131/992bomgardi_cherajiچراجیاقامتگاه بومگردی چراجیرضوانشهرگیالن572
9112866106روستای ارده7410/131/982emarate_shahpalang_beygپوربابکعمارت شاه پلنگ بیگرضوانشهرگیالن573
14575/131/983boomgardi.younaمجتمع بومگردی و اقامتی یونارضوانشهرگیالن574
9/131/992eghamatgahegolnaz9118194593احمدیگل نازرضوانشهرگیالن575
9111857494روستای رودبارسرای باال10026/131/982mahokhorshid_bomgardiاحمدپورماللیاقامتگاه بوم گردی ماه و خورشیدرضوانشهرگیالن576
4423/131/982عرشیارودبارگیالن577
امامزاده هاشم به سمت 10463/131/982eghamatgah_golbandسرابی سراوانیاقامتگاه بومگردی گلبندرودبارگیالن578

بلوکات، روستای میرزا گلبند
9116705061

9119338020روخانکول5275/131/972rookhankool_eghamatgahآقاجانیروخانکولرودبارگیالن579
9150/131/982پشته دار بوم گردی سفید آبرودبارگیالن580
9118378055دارستان9780/131/982boomgardi.bame.roudbarحسن پور بام رودباررودبارگیالن581
4633224/11441کلبه نوررودبارگیالن582
2002/131/972اقامتگاه بوم گردی گلنازرودبارگیالن583
9116963385روستای دیورش8693/131/982eghamatgah_mah_neshinشریفی شیرکوهیاقامتگاه بوم گردی ماه نشینرودبارگیالن584
7966/131/982باغ نشینرودبارگیالن585
9122440675رستم آباد، روستای شمام9821319040damoonecolodgeاحمدپور شمامیدامونرودبارگیالن586
_9731316715boomgardi_amonaserمحمدنژاداسطلخ جانیاقامتگاه بوم گردی عموناصررودبارگیالن587

bamgilan
9115522057

امامزاده هاشم، پل بلوکات، 131/982eco_khoshneshin /6173صادقی چهاردهخوش نشینرودبارگیالن588
روستای باالبراگور

9113847709

، قاسم آباد سفلی، 6943/131/952gilehboom شمسی خانیگیله بومرودسرگیالن589 چابکسر
خیابان شهدا، ابریشم 1

9196396185

2430/131/992  جانزاده قاسم آباد گیشاررودسرگیالن590
8265/131/982 مهرزادمهستانرودسرگیالن591
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93552530031الکالیه386/131/992lijar.farmstayفالح زاده طیوالاقامتگاه بوم گردی لیجاررودسرگیالن592
-3496/131/982eghamatgah_boomgarرضا شولی روشناقامتگاه بوم گردی میالشرودسرگیالن593

di_milash
رحیم آباد، گرمابدشت، 

روستای میالش
9119412184

9055844194رحیم آباد، اشکلک131/972mishim_ecolodge/?????اسمعیلی کاکرودیاقامتگاه بومگردی می شیمرودسرگیالن594
459/131/992boomgardi_goleyakhgilanصالحی شهرستانی گل یخ گیالنشفتگیالن595
ابتدای روستای مبارک آباد6225/131/982boomgardi_alatitiصبوریاقامتگاه بوم گردی اال تی تیشفتگیالن596
9126150293گوراب زرمیخ8630/131/982darvak_boumgardiوهابیداروکصومعه سراگیالن597
2958/131/973منتظری طوالرودیاقامتگاه بوم گردی منتظریطوالشگیالن598
کیلومتر 15 جادۀ تالش به 6749/131/992saadat_eccotourism_resortسعادتی دیگه سراسعادتطوالشگیالن599

، کمربندی اسالم،  رضوانشهر
روستای سیاهبیل

9113835118

902/131/992جهانگیریاقامتگاه بوم گردی جهانگیریطوالشگیالن600
6323/131/982 فرشاد امینیکتومطوالشگیالن601
9821316002عباسقلی زادهرستوران ترنج طالیی تالشطوالشگیالن602
.4330/131/982boomgardi.bamhaysofaliظهیریبام های سفالی تالشطوالشگیالن603

talesh
حد فاصل جادۀ ترانزیت 

تالش به آستارا
9144561329

7459/131/982خانه مسافر یاشارطوالشگیالن604
9821314969خوش حرفخوش بوم فومنگیالن605
9911274959روستای شولم، کوچۀ عنبربو6948/131/982anbarbu_gilanکبیری فردعنبر بوفومنگیالن606
مریم محمودی خانه برفومنگیالن607

سلیماندارابی
8679/131/982

7399/131/982رجب پورآویشارفومنگیالن608
2236/131/992رجب پورزرین دشتفومنگیالن609
کیلومتر 10 جادۀ قلعه رودخان، _8654/131/982almassabzایرانپور نودهیالماس سبزفومنگیالن610

فرعی شهید دلیری
9119329656

7161/131/922مهری نمیندادای ماسولهفومنگیالن611
9118380201جادۀ ماسوله1301042110boomgardi_sootkaآل شفیعیسوتکافومنگیالن612
9921317412ابراهیمی سوخته کوهیاقامتگاه بوم گردی شاه ماهیالهیجان گیالن613
کیلومتر 55 آزادراه خرم زال، 9050/953133boomgardi_rajayiمیناییشهید رجاییپل دخترلرستان614

روستای قلعه نصیر
1156/133/972میناییاقامتگاه بوم گردی شهید رجاییپل دخترلرستان615
2422/943133طغیانی دولت آبادیبوم گردی طغیانیخرم آبادلرستان616
7345/953133نظرپوربوم گردی جعفر نظرپورخرم آبادلرستان617
9821332747کشوریبوم گردی علی کرم کشوریخرم آبادلرستان618
امیر قالوندنسارانخرم آبادلرستان619
210000001031749آزادبختاقامتگاه بوم گردی خانککوهدشتلرستان620
3682/143/992فتاحی فرخانه مادر بزرگه سوادکوه شمالیمازندران621
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1144/143/962damavand_eco_camp9108666902 عقدائیاکوکمپ دماوندآملمازندران622
10741/143/982کیومرثیماتیناآملمازندران623
جدیارسرهآملمازندران624 3331/143/982diyarserehقلی زاده گنگر
97214312471mahbibi_houseسیدمیرزاپورشیادهاقامتگاه بومگردی ماه بی بیبابلمازندران625
روستای الت سیاه مشته، 7465/143/972avaye_jangalآوائ جنگلتنکابنمازندران626

دینارسرا، نشتارود
9191007267جادۀ جنگلی دوهزار9821434485janna__homeقاسمی جاناتنکابنمازندران627
4490/143/982boomgardimatisaماتیساتنکابنمازندران628
9221109821خرم آباد، روستای تشگون9821434487tashgoon_ecotourismتاتینااقامتگاه و بوم گردی تشگونتنکابنمازندران629
972_143_6004گلیجپردارومتنکابنمازندران630
، روستای برسه4488/143/982chamochasht_boomgardiحسین بیکیچام و چاشتتنکابنمازندران631 9112901266دوهزار
5229/143/992صالح نیااقامتگاه بوم گردی یادگار پدرتنکابنمازندران632
15400/143/992گلیجحیدر باباتنکابنمازندران633
9905630204روستای باالبلند5224/143/992shishagh_ecolodgeجور ابراهیمیانشیشاقتنکابنمازندران634
، بعد از آبنمای دوم، 44/27537/18/398eghamatgah_avaye_baranموسویآوای بارانتنکابنمازندران635 سه هزار

روستای سر واشه پشته
44/27537/18/398آوای بارانتنکابنمازندران636
???/???/?????نیلسا1تنکابنمازندران637
نرسیده به روستای باالبلند830/143/992meh_mianبیگلریمه میانتنکابنمازندران638
سلیمان آباد، روستای 2445/143/982tikish_ecolodgeحاتمیانتیکیش زیباتنکابنمازندران639

حاتمسرا
9358768388

832/143/992بشارترنگین خانهتنکابنمازندران640
11319/143/982یادگاردوستتنکابنمازندران641
44/548/27/18/398خلعتبریکندوجتنکابنمازندران642
4471/143/982بوم گردی عمونصیتنکابنمازندران643
11318/143/982انه زرچشمهتنکابنمازندران644
1699/143/972بومگردی بلوط صدر شمالتنکابنمازندران645
11215/143/972بومگردی می درهتنکابنمازندران646
9112934988دوهزار9638/143/982nousha_saeidبومگردی نوشاتنکابنمازندران647
9992/143/982عسگری مقدمبومگردی کراتچالتنکابنمازندران648
9113904009سه هزار11868/143/982khaneye_boomgardi_nesaشفیعیخانه نساءتنکابنمازندران649
، میانالت11220/143/972mrym13732021اقامتگاه بومگردی میانالتتنکابنمازندران650 دوهزار
9600/143/962بومگردی خونه خورشیدتنکابنمازندران651
8311/143/992کوهستانیبابا نوروزچالوسمازندران652
4291/143/972nanegolabroo9121833829سید محمودیننه گل ابروچالوسمازندران653
410000001013806طویر سیاریچال زمینچالوسمازندران654
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10574/143/952صفر رضوی زادهفدکچالوسمازندران655
8428/143/982ناصرتاشلیارامسرمازندران656
44/024/27/18/394شاهنظری ثانیبومگردی کندوجرامسرمازندران657
4075/143/972mehrecolodge9112922161امینمهررامسرمازندران658
6571/143/982کوزه گرخونه باغ کارنرامسرمازندران659
13995/143/982ایزک مهریوانکوهرامسرمازندران660
روستای جنت رودبارkhane.arezooha 97214310796جنت باباییخانه آرزوهارامسرمازندران661
7470/143/982naneh_kolsoom9115757321حسینیاقامتگاه بومگردی ننه کلثومرامسرمازندران662
9111963141کتالم، روستای گاولیماک8997/143/992eghamatgah.tashkaleخیلی کردیتش کلهرامسرمازندران663
خیابان میرزا کوچک خان 6570/143/982boomgardi_chamgahگلین حسن پوراقامتگاه بومگردی چامگاهرامسرمازندران664

)هریس(، روستای گلین
9112912325

2101حسنی کیخسرواراکمرکزی665
1241خان بابایی هزاوهاقامتگاه بوم گردی هزارآبهاراکمرکزی666
زهرا عسگری هزاوهمیرزا تقی خان امیر کبیراراکمرکزی667
586خاجیقلعه کوه سفیدتفرشمرکزی668
679سرلک وشنخمینمرکزی669
2647زارعیگیسو بانودلیجان مرکزی670
حسین نعمتی خواهنگین حسین آبادزرندیهمرکزی671
زهره شریعتکوهستان ویدرزرندیهمرکزی672
سیاوش قاضیقلعه خانقاهساوهمرکزی673
2757رحمانیاقامتگاه بوم گردی شهبازانشازندمرکزی674
1539ابراهیمیبی تا بانوشازندمرکزی675
3311دارابیاقامتگاه بومگردی تاتیانکمیجانمرکزی676
3311دارابی تاتیانکمیجانمرکزی677
3804دانشینخجیر بوممحالتمرکزی678
937حسین بیگیگلخونه مزورمحالتمرکزی679
933احمدیاقامتگاه بوم گردی خورزن خورههمحالتمرکزی680
2734امیریگنجینه خورههمحالتمرکزی681
1478لراهورای آتشکوهمحالتمرکزی682
563/145/983حسین پورعمونادرابوموسیهرمزگان683
6923/145/982ترکی زادهکالنگ هرموزبندر عباسهرمزگان684
6593/145/982هرمزی بندریسینگوبندر عباسهرمزگان685
2772/145/982انصاریسمسموپارسیانهرمزگان686
6684/145/982خداکرم پورخلیج فارس سمنگانحاجی آبادهرمزگان687
6138/145/972نظریپیر چوگانرودانهرمزگان688
4409/145/982پویانجرونقشمهرمزگان689
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2215/145/952 حسینیخلیج فارس  قشمهرمزگان690
1729/145/982غنی زادهرنگین کمانقشمهرمزگان691
3243/145/982مجتبی درویشیسلیدونقشمهرمزگان692
872/145/982محمدیبادیل عشققشمهرمزگان693
4135/145/962دریایی افتابینخل هرمزقشمهرمزگان694
97/? ?/684گفارهقشمهرمزگان695
153/145/972فاطمه میرزائیموسی براهیمقشمهرمزگان696
30065/98فانوسقشمهرمزگان697
5168/145/982رستم خانیالفت هفدهقشمهرمزگان698
1480/145/982شریف هنگامیکرگینمینابهرمزگان699
436/145/982نژادذاکریهرموزیامینابهرمزگان700
5369/146/972غنی پارساترالناسدآبادهمدان701
9821468479رضاییاقامتگاه بوم گردی خانه مااسدآبادهمدان702
123زارعیآالگلاسدآبادهمدان703
12710/146/972حسینی مرجاناقامتگاه بومگردی ساره گلاسدآبادهمدان704
15579/146/972بوم گردی دولتسرابهارهمدان705
8321/146/982قاضی خانیاقامتگاه بوم گردی قاضی خانیبهارهمدان706
12330/146/972محمدرضا مهریاب زادهاقامتگاه بومگردی آقبالغبهارهمدان707
97214614035متراجیاقامتگاه بوم گردی خاطرهبهارهمدان708
07/69/146/982رضایی عارفخادملوبهارهمدان709
910000001007653بصیریدهبنهتویسرکانهمدان710
6490/146/982کوهستان گشانیتویسرکانهمدان711
3912/146/972برادران محققیفامنینهمدان712
11310/146/982حکیمیاقامتگاه بوم گردی اکنلوکبودرآهنگهمدان713
5528/146/982سورانی برچلوییاقامتگاه بومگردی خان قاالنکبودرآهنگهمدان714
2015/146/972چاوشیباغ سرابکبودرآهنگهمدان715
7389/146/992همراهی بوم گردی مانیزانمالیرهمدان716
8097/146/992حسینی شهر پنهانمالیرهمدان717
7884/146/992کریمیاقامت گاه بوم گردی داویجانمالیرهمدان718
3067/146/982اکرادیجوالنهمدانهمدان719
133/146/992بهرامیانحاجی اسماعیلهمدانهمدان720
7656/146/982سمواتیآمادایهمدانهمدان721
2437/146/992زمردی افخماقامتگاه بوم گردی شبستانهمدانهمدان722
9061/146/982احمدیاناقامتگاه بوم گردی نسیم میشانهمدانهمدان723
98214610411اسماعیل زادهمزداگردهمدانهمدان724
7976/146/992لشکریورکانههمدانهمدان725
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4699/138/983کریمی بی بی حلیمهابرکوهیزد726
3147/138/992رجاییباغ سرو جاویدانابرکوهیزد727
2564شاکر اردکانیبوم گردی ننه بی بیاردکانیزد728
5883/138/982نصیری ارجنانخانه سرواردکانیزد729
4097/138/992پیری اردکانیماه بی بی اردکانیزد730
اقامتگاه بومگردی ارت اردکان)هتل سنتی اردکانیزد731

شبستان اردکان (
ع علی بیک 13148/5/147/972زار

2315/138/992انصاری صدر آبادیرستاقاشکذریزد732
7559/138/982 بهمردیناردونهتفتیزد733
پل کوکبی، راحت آباد، خیام، 9564/138/982nartitee_houseشهرتنارتی تیتفتیزد734

شمارۀ 517
9194057118

3579/138/992رنجبرچهار فصلخاتمیزد735
4942/138/982نورانیآفتاب مروستخاتمیزد736
9403/138/982بشیریکوهسنگیمهریزیزد737
10341/138/972رضاییآریابانمهریزیزد738
2291/5/147/982نسیم استاد غالمیسریزدمهریزیزد739
2291/5/147/982 حسینییادگار پدریمهریزیزد740
خیابان امام، خیابان فهادان، 5074/138/982hotelkohanpayabyazdشاکریکهن پایابیزدیزد741

کوچه قبه دوازده امام
9135295490

7668/138/982ابریشمیکلوتیزدیزد742
10266/138/982دهقان بنادکینقرهیزدیزد743
5270/5/138/982نواب پورنواب پوریزدیزد744
ع بیدکیبادگیریزدیزد745 4883/138/992زار
7703/138/982دهقانسرزمین آفتابیزدیزد746
چهارراه بعثت، ابتدای خیابان 2744/138/992tarooneh_traditional_hotelحسینیطارونهیزدیزد747

خ، کوچۀ هفتم سید گلسر
9120048014

9281/138/982درویش گوهریسرای درویشیزدیزد748
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