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زیر مراجعه نمایید های شتر  به آدرسو اطالعات بی ه های بومگردیبرای دریافت بروزترین لیست اقامتگا   
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یت که اقامتگاه مربوط از لحاظ ماه این خواهد بودو نشان دهنده  خواهد ساختنمایان  را بر حسب تعداد اناردرجه اقامتگاه های بومگردی به زودی ین ستون ا :درجه اقامتگاهستون *

ای هو همینطور فعالیت  تناسب آن با بوماصالت ساختمان و حفظ مواردی همچون نحوه مدیریت، به طور کلی . اقامتگاه های بومگردی همخوانی داردماهیت اصلی با به چه اندازه 

ر اساس ب مالک های دریافت انار قرمز بیشتر هستند و و نحوه تعامل با جامعه محلی  ، تاریخی و صنایع دستیفرهنگیو پاسداشت میراث  محیط زیست از اقامتگاه ها در چارچوب حفاظت

نتی سدیگر مانند ویالها، خانه مسافرها، هاستل ها و هتل های  انواع واحد های اقامتیاز  را اقامتگاه های بومگردی می توان عالوه بر درجه بندی اقامتگاه های بومگردی این موارد است که

 .ودتفکیک نم

 
 

 .است آزادنشر  برای حمایت از این اقامتگاه ها تکثیر، کپی برداری و 

 این نسخه پیوسته در حال بروز رسانی می باشد

 اقامتگاه ویرایش شده است 44در این نسخه اطالعات 

 ویرایش های جدید با رنگ قرمز مشخص شده است

 

 23/12/1396ویرایش هفتم     تاریخ انتشار: 

 اقامتگاه موجود می باشد 183در این نسخه اطالعات تماس 

 صفحه ویژه )اطالعات بیشتر( اقامتگاه دارای لینک 8در این نسخه 

 در سایت بوم سرا هستند. 

 خواهد شدو پیوسته بروز  آغازبه زودی  موسسه آکادمی گردشگری ایرانبا همکاری و نظارت بوم سرا درجه بندی اقامتگاه ها توسط طرح 
 

  خواهد گرفتاقامتگاه های بومگردی قدرت  محتوایی و اطالعاتی شما مدیران این فهرست و درجه بندی با همکاری
 طریق پیام در تلگرام به شماره زیر در میان بگذاریددارید آن را از درجه بندی و  ، شماره تماس هااگر مدیر اقامتگاه بومگردی هستید و درخواست تغییراتی را در فهرست

09106140904 
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برای دسترسی به اطالعاتی جامع در مورد هر اقامتگاه بومگردی از جمله آدرس دقیق، تصاویر فضاها، اتاق ها و خدمات، نظرات مهمانان  صفحه ویژه در وبسایت بوم سرا:ستون * 

 کلیک کنید و بسیاری از اطالعات مفید دیگر می توانید بر روی لینک موجود در ستون صفحه ویژه در وبسایت بوم سرا

 پیشنهاد ویژه )حامیان بوم سرا(

 )در استان گلستان( اقامتگاه بومگردی ساسنگ   

 سرکار خانم احمدی :به مدیریت

 کلیک کنید(برای کسب اطالعات جامع در مورد این اقامتگاه اینجا ) صفحه ویژه            09128883268: مستقیم جهت رزرو شماره تماس

 (ساسنگ یروستا ،نودشتیم به آزادشهر جاده ۱۸ لومتریک گلستان، استان)آدرس:  

 

 )در استان گلستان( اقامتگاه بومگردی کلبه قزلباش  

 جناب آقای قره جانلو :به مدیریت

 کلیک کنید( جامع در مورد این اقامتگاه اینجا صفحه ویژه )برای کسب اطالعات            09391457171 :مستقیم جهت رزرو شماره تماس

 (نودشتیم یچا چهل یجنگل پارک یکوهستان ارتفاعات گلستان، استان)آدرس:  

 

 (اینجا خالیست نام اقامتگاه بوم گردی شماجای به زودی )  

  :به مدیریت

 شماره تماس مستقیم جهت رزرو:

 )آدرس:(

 تلگرام( پاسخگویی در 09106140904) و بیشتر دیده شوید از بوم سرا حمایت کنیدما نیز ش
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 نام اقامتگاه 
 شماره تماس

 رزرو
 شهر / روستا استان

صفحه ویژه در 

 بوم سراوبسایت 
 درجه اقامتگاه

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 03146348156 آتشونی 01  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 03155233324 خونه نقلی 02  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09133234188 طباطبایی بارانداز 03  

(در دست بررسی) )کلیک کنید( اطالعات جامع  به زودی گیالن 01342656595 گیله بوم 04  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09179272932 کلبه آقا میر 05  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 07143582566 خانه بامداد 06  

(در دست بررسی) )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی سمنان 09124798653 نورخونه 07  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 0353622853 نارتی تی 08  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 03532340909 عمه رباب 09  

(در دست بررسی)  به زودی گیالن 09112392347 تالرخانه بردبار 10  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 07143562066 اجاق سید کریم 11  
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 )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی گلستان 09128883268 ساسنگ 12
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی کردستان 09109546333 تیشک 13  

(در دست بررسی) )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی گلستان 09391457171 کلبه قزلباش 14  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09372375575 بوم کلبه کوهسار 15  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 07132241429 سووشون 16  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09121013037 بوتیمار 17  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09133722513 خانه جواهری  18  

 )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی هرمزگان 09177677601 ناخدا امینی 19
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09133594942 ماه بی بی 20  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 03134464491 حوضک 21  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 07143522769 باغ گلها 22  

(در دست بررسی)  به زودی گیالن 09354899669 گیلگمش 23  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09132030096 چاپاکر 24  
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(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09195254660 توسلیان 25  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09135162609 خانه خشتی 26  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 035332763387 رستاق 27  

(در دست بررسی)  به زودی هرمزگان 9319 0765838 کُلودَنگ دهخدا 28  

(در دست بررسی) )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی سیستان و بلوچستان 09372564496 کلبه آرامش 29  

(در دست بررسی)  به زودی قزوین 09123479103 زرآباد 30  

(در دست بررسی)  به زودی مازندران 01154335454 خونه مادرجون 31  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09177049463 مهمانکده لپویی 32  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی 05632454467 زاغ بور 33  

 09137077703 فتاحی  34

09367839692 
(در دست بررسی)  به زودی هرمزگان  

(در دست بررسی)  به زودی کرمانشاه 09125938719 آرتین دینور 35  

 09171690738 باغ آئین های زینت 36

09171611263 
(در دست بررسی)  به زودی هرمزگان  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی 09159639737 زاغ بور 37  
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  به زودی گیالن 09356364815 کوتوم 38
(در دست بررسی)  

 09355848515 خانه ناصر لشکر 39

09125321586 
  به زودی سمنان

(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی 09194977344 علوی 40  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09123735794 توران گشت 41  

(در دست بررسی)  به زودی خوزستان 09136412202 الیما 42  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی 09151223247 ارگ رادکان 43  

  به زودی یزد 03533828681 سرو کهن 44
(در دست بررسی)  

 )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی همدان 09011116727 ورکانه 45
(در دست بررسی)  

  به زودی سمنان 09194315612 بی بی زهرا 46
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09158719700 کلوت کویر 47  

  به زودی کهگیلویه و بویر احمد 09173432355 رئیس 48
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09132611926 ننه کوکب 49  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی 09139231080 عمو نوروز 50  
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  به زودی قزوین 89 028337192 باغ گلستان 51
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان جنوبی 09131582465 نخل و نرگس 52
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی قزوین 09100473101 آله آموت 53  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09135670913 خوش نشین 54  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09134527009 شاطربمون 55  

 09151068359 جاده ابریشم 56

09363762436 
(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی  

  به زودی بوشهر 09177720380 نره کوه 57
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان جنوبی 09158612011 ساباط اصفهک 58
(در دست بررسی)  

  به زودی بوشهر 09179061574 سرزمین کهن 59
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی گیالن 09392434903 گُنج 60  

  به زودی یزد 09353581515 بادگیر 61
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی کرمانشاه 09123253910 ساتیار 62  

(در دست بررسی)  به زودی همدان 08132657181 آمادای 63  
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  به زودی همدان 09189111023 مزداگرد 64
(در دست بررسی)  

  به زودی اصفهان 03154375841 خانه تویست 65
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی 05157220102 گلستان ادیب 66  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان شمالی 09156527079 وصال رویان 67  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09901208011 کدخدا 68  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09125796401 قلعه امیر خان 69  

  به زودی گیالن 09119293568 دیلمای گشت 70
(در دست بررسی)  

  به زودی اردبیل 09144545746 اکو کمپ عشایری دُرنا 71
(در دست بررسی)  

  به زودی اصفهان 09133671422 حافظ 72
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09139165752 تک تکو 73  

  به زودی اصفهان 09132230048 سوشیانت 74
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09126303570 عادل )سرای مروارید( 75  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09398392119 کوشک آقا محمد 76  

http://www.boomsara.com/
http://www.tourismadviser.com/


www.BoomSara.com                                      www.TourismAdviser.com  
 

  به زودی اصفهان 09109802256 خانه صفا 77
(در دست بررسی)  

  به زودی اصفهان 09139230185 حوض حاجی 78
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی بوشهر 09177730642 مان همیشه سبز 79  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09132231589 کاریز 80  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 03144382783 فانوس کویر 81  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 09382478663 آقا ابراهیم 82  

  به زودی اصفهان 03146204267 کیخسرو 83
(در دست بررسی)  

  به زودی اصفهان 09103552124 اسکندر 84
(در دست بررسی)  

  به زودی چهار محال و بختیاری 09131811133 هفشجان 85
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی 09132531582 آق سید ذبیح اهلل 86  

  به زودی خراسان رضوی 09154839297 قوامیه 87
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی 09151778004 بیدل 88  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی 09153316208 پوریعقوب 89  
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  به زودی خراسان رضوی 09159322410 ساباط )سبنی( 90
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان شمالی 09150853656 گدرسن 91
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09363045066 رجبعلی عالمهخانه شیخ  92  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09125730052 خانه امید 93  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09127730559 ارگ 94  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان 09125732463 حاج آقا محمد عجمی 95  

  به زودی سمنان 02333662710 خانه گل 96
(در دست بررسی)  

  به زودی سمنان 09194363462 بابا حاجیعمارت  97
(در دست بررسی)  

  به زودی سمنان 09193346918 چشمه مراد 98
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 07132345358 جورگ 99  

  به زودی فارس 09301593376 باچان  100
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی هرمزگان 09162622480 مدالی 101  

(در دست بررسی)  به زودی قم 09198702585 کاروانسرای پاسنگان 102  
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 )کلیک کنید( اطالعات جامع به زودی یزد 09132595320 خانه رستم 103
(در دست بررسی)  

  به زودی هرمزگان 09177699177 خالو 104
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 03157772537 خونه ی مادربزرگ 105  

(در دست بررسی)  به زودی قزوین 09122578597 کلبه توریست 106  

(در دست بررسی)  به زودی مازندران 09112921671 جنت 107  

(در دست بررسی)  به زودی چهار محال و بختیاری 09010181717 بهشت آباد 108  

  به زودی خراسان جنوبی 09137781078 ستاره کویر حلوان 109
(در دست بررسی)  

  به زودی سمنان 09194363464 خانه رودبار 110
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 07132325184 خانه باغ ایرانی 111
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09173302947 آسمان آبی 112  

  به زودی فارس 09175394033 آس دِهمورد 113
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09171262931 کندازی 114  

(در دست بررسی)  به زودی ایالم 09182791763 شریف 115  
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  به زودی فارس 09177316408 بابا حسین کوهستان 116
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 09172150824 خانه عشایری رادمهر 117
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09171323228 باغ دراز 118  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09177311204 خانه دایی 119  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09171538488 علیزاده 120  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09171340017 الیز 121  

  به زودی فارس 09179100943 کوچ بوم 122
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 09179515071 فرواب پارس 123
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 09170578667 بوم کلبه کهکران 124
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09175608220 غریب خان 125  

  به زودی فارس 09171121037 ستایش 126
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09173511909 قصر یعقوب 127  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09175392566 کرد شول 128  
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  به زودی فارس 09173364109 سی راه 129
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 07153840679 سرای آبی بی 130
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09176018194 آژند 131  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09171313755 پسینا 132  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09336542149 ایلی زاگرس 133  

(در دست بررسی)  به زودی فارس 09178049467 ایل کده قشقایی 134  

  به زودی هرمزگان 09172102903 لرد سوزا 135
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس 09179995494 گستان راز 136
(در دست بررسی)  

  به زودی ایالم 09189436286 یاسین 137
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اردبیل 04533733337 کزج 138  

139 
خانه موزه عروسک و 

 اسباب بازی
  به زودی اصفهان 03155225134

(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09132587330 شیرین و فرهاد 140  

 09121971167 سرای مهرگرد 141

09131530532 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  
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 09134556599 نارنجستان 142

03536273231 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

 09390971920 اوروزا 143

03536224347 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

 09128120948 شعرباف 144

03536200382 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

 03532328540 شاطربمون 145

09134527009 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

 09131519338 ساالر 146

09101519338 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09123400882 خانه سیگاری 147  

 09133582353 دالون 148

09131576723 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

  به زودی یزد 09131519338 خانه پیش آهنگی 149
(در دست بررسی)  

  به زودی یزد 09122493645 وستا 150
(در دست بررسی)  

 09122194540 کلوت 151

03536267609 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

 09133516585 سرای جهانگرد 152

03532534226 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

 03536260040 خشت آباد 153

09132570040 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

 09132500802 عطار 154

09134514701 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  
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03532327324 

 03536207370 دوستانه 155

09133522985 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09133566293 سرای محبت 156  

  به زودی یزد 09376061021 خشت و ماه 157
(در دست بررسی)  

 09128195710 عمارت پدر ساالر 158

09396226719 
  به زودی سمنان

(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی گلستان 09111761196 ترکمن اوی 159  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان 4-03155673740 سرای صالح 160  

 03536208278 جنگل  161

09131521785 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09192115966 خانه هنر 162  

  به زودی یزد 09103826627 تیزک 163
(در دست بررسی)  

 09366857810 اوسیس )واحه( 164

09121510861 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

 09383579756 بادگیر 165

09133733251 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

 09135145339 چهار فصل 166

03532582410 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  
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  به زودی یزد 09130034482 حاجی خان 167
(در دست بررسی)  

  به زودی یزد 09131580828 حاجیبابا  168
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09192213007 آریانا 169  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09130539505 باغ دو سرو 170  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09132509246 کومه بی بی سید 171  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09122716466 خواجه خضر 172  

  به زودی یزد 09134527322 سرو جاویدان 173
(در دست بررسی)  

 09133504600 خانه امینی 174

09131540130 
  به زودی یزد

(در دست بررسی)  

  به زودی یزد 09133513994 رخ شین 175
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 09136599300 ارت 176  

  به زودی یزد 09136086507 خانه معمار 177
(در دست بررسی)  

 09139693310 سرای بهشت 178

09135247871 
(در دست بررسی)  به زودی یزد  

(در دست بررسی)  به زودی یزد 03536205525 سرای کهن 179  
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  به زودی یزد 09162524701 خانه سه نیک 180
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان جنوبی 09111761196 نمکزار 181
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی کردستان 09187705636 واران 182  

 09199508563 وهنان 183

09305179972 
(در دست بررسی)  به زودی همدان  

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات احساس خوب   

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات قشقایی   

  به زودی یزد نیازمند اطالعات هفت یازده 
(در دست بررسی)  

  به زودی یزد نیازمند اطالعات خانه خورشید 
(در دست بررسی)  

  به زودی یزد نیازمند اطالعات کوبه 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات انار   

  به زودی یزد نیازمند اطالعات خانه طبایی 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات خانه نوری   

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات پادیاو   
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  به زودی چهارمحال و بختیاری نیازمند اطالعات سایدا 
(در دست بررسی)  

  به زودی چهارمحال و بختیاری نیازمند اطالعات دوپالن 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی چهارمحال و بختیاری نیازمند اطالعات کوهرنگ   

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات ایوان کنگ   

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات غیاثیه   

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات زعفرانیه   

  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات نرگس 
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات ننه کلو بابا کلو 
(در دست بررسی)  

  به زودی خراسان جنوبی نیازمند اطالعات یالن 
(در دست بررسی)  

اطالعاتنیازمند  کاروانسرای کلمرد  (در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی   

  به زودی خراسان جنوبی نیازمند اطالعات عمارت اکرم خان 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان جنوبی نیازمند اطالعات زرین چاه   

(در دست بررسی)  به زودی سمنان نیازمند اطالعات باغ گیالس   
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  به زودی سمنان نیازمند اطالعات کومه سبز 
(در دست بررسی)  

  به زودی سمنان نیازمند اطالعات قیچ قلعه 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی سمنان نیازمند اطالعات قلعه مهر توران   

(در دست بررسی)  به زودی سمنان نیازمند اطالعات خانه طبیعت   

(در دست بررسی)  به زودی سیستان و بلوچستان نیازمند اطالعات منزالب   

(در دست بررسی)  به زودی زنجان نیازمند اطالعات سهرورد   

  به زودی فارس نیازمند اطالعات نقش رستم 
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس نیازمند اطالعات الیزلند 
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس نیازمند اطالعات رادمهر 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات ریاب )قیصر پور(   

  به زودی اصفهان نیازمند اطالعات هُد 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی خراسان رضوی نیازمند اطالعات باغدشت   

(در دست بررسی)  به زودی یزد نیازمند اطالعات خانه دوست   
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  به زودی گلستان نیازمند اطالعات بوم کلبه ترکمن 
(در دست بررسی)  

  به زودی گلستان نیازمند اطالعات عمارت پنج دری 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی آذربایجان غربی نیازمند اطالعات کرد بوم کاشانه    

(در دست بررسی)  به زودی البرز نیازمند اطالعات حاج داود بزرگمهر   

(در دست بررسی)  به زودی ایالم نیازمند اطالعات کبیرکوه   

(در دست بررسی)  به زودی تهران نیازمند اطالعات ارگ سنگی سنگان    

  به زودی چهارمحال و بختیاری نیازمند اطالعات چالشتر 
(در دست بررسی)  

  به زودی چهارمحال و بختیاری نیازمند اطالعات سرداب رستم آباد 
(در دست بررسی)  

  به زودی قزوین نیازمند اطالعات قلعه عقاب ها 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی اصفهان نیازمند اطالعات شاهدان   

  به زودی سمنان نیازمند اطالعات سرای جام 
(در دست بررسی)  

اطالعاتنیازمند  یسنا  (در دست بررسی)  به زودی اصفهان   

(در دست بررسی)  به زودی فارس نیازمند اطالعات آناهیتا   
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  به زودی فارس نیازمند اطالعات پدرام 
(در دست بررسی)  

  به زودی فارس نیازمند اطالعات دایان 
(در دست بررسی)  

(در دست بررسی)  به زودی فارس نیازمند اطالعات خانه شیراز   
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