
Kindly note: we are unable to ensure the accuracy of data which is not written in Latin script. 

English Farsi Transliteration 

Afghanistan  تان س غان   اف

Åland Islands رجزا د ی   آالن

Albania  آلبانی   

Algeria  لجزیره / الجزای  

American Samoa  ساموا کاامر ی   ی

Andorra  آندورا  

Angola  ال گو   آن

Anguilla  گ لآن   ی

Antigua and Barbuda  گوآ ي ت ودا و آن ارب   ب

Argentina  ت نآرژان   ی

Armenia  ارمنستان  Armanestân  

Aruba  آروبا  

Ascension Island    

Australia  ترال س اا   ی

Austria  ر شات   ی

Azerbaijan  جمهوری آذربایجان  

Bahamas  باهاما  

Bahrain  بحرین  

Bangladesh  بنگالدش  

Barbados  باربادوس  

Belarus  روسیه / بیلوروسی / بالروس  

 سفید

 

Belgium  بلژیک  

Belize  بلیز  

Benin  بنین  

Bermuda  برمودا  

Bhutan  بوتان / باتان  

Bolivia  بولیویا / بولیوی  

Bonaire   

Bosnia Herzegovina  بوسنی و  / بسنی و هرزگوین

 هرزگوین

 

Botswana  بوتسوانا  

Bouvet Island  جزیره بوت  

Brazil  برزیل  

British Indian Ocean Territory   دریای هندی انگلیسیسرزمین   

British Virgin Islands  جزایر ویرجین انگلستان  

Brunei Darussalam  برونئی  

Bulgaria  بلغارستان  

Burkina Faso  بورکینافاسو / بورکینا فاسو  

Burundi  بوروندی / بوراندی  

Cambodia  کمبودیا / کامبوج  

Cameroon  کامرون  

Canada  کانادا  

Cape Verde  کیپ ورد  

Cayman Islands  جزیره های کیمن  

Country Names - Farsi 



Central African Republic  جمهوری  / افریقای مرکزی
جمهوری  / آفریقای مرکزی

 افریقای مرکزی

 

Chad  چاد  

Chile  شیلی  

China  چین  

Christmas Island  جزیره ی کریستمس  

Cocos (Keeling) Islands جزایر کوکوس  

Colombia  کلمبیا  

Comoros  کومورو / کومور / کمورس  

Congo  کونگو / جمهوری کنگو  

Congo, Democratic Republic 

of  

  جمهوری دموکراتیک کنگو

Cook Islands  جزیره های کوک  

Costa Rica  کاستاریکا  

Croatia  کرواسی / کرواتیا  

Cuba  کوبا  

Curaçao   

Cyprus  قبرس / سایپروس  

Czech Republic  جمهوری چک  

Denmark  دانمارک  

Djibouti  جیبوتی  

Dominica  دومینیکا  

Dominican Republic  جمهوری  / جمهوری دومینیکن

 دومونیکا

 

East Timor  شرقي  

Ecuador  كوادور  

Egypt  مصر  Mişr  

El Salvador  ال سالوادور  

Equatorial Guinea  گینه استوایی / ایکواتریال گوینیا / 

 گینٔه استوایی

 

Eritrea  اریتره   

Estonia  استونیا / استونی  

Ethiopia  اتیوپی  

Faeroe Islands  جزیره های فاروه  

Falkland Islands  جزایر فالکلند  

Federated States of Micronesia  میکرونزیا  

Fiji  فیجی  

Finland  فنالند / فینالن  

France  فرانسه  

French Guiana  گوانا ی فرانسه  

French Polynesia  ل زییپ سه ن ران   ف

French Southern & Antarctic 

Territories  

  سرزمین های جنوبی فرانسه

Gabon  گابون / گابن  

Gambia, The  گمبیا / گامبیا  

Georgia  گرجستان  Gorjestân  

Germany  آلمان  



Ghana  قانا / غنا  

Gibraltar  الطارق جبل   گیبرالتار / 

Greece  یونان  

Greenland  گروئنلند / گرینالند  

Grenada  گرانادا  

Guadeloupe  گوادلوپ  

Guam  گوام  

Guatemala  گواتماال  

Guinea  گوینیا / گینه  

Guinea-Bissau   بیسائگینه -گوینیا / گینٔه بیسائو / 

 بیساو

 

Guyana  گویان  

Haiti  هیتی / هائیتی / هاییتی  

Heard and McDonald Islands  دونالد جزیرٔه هرد و جزایر مک   

Holy See (Vatican City)  واتیکان  

Honduras  هوندوراس / هندوراس  

Hong Kong  کنگ، ناحیٔه ویژٔه حکومتی  هنگ

 چین

 

Hungary  مجارستان  

Iceland  ایسلند  

India  ند   Hind ه

Indonesia  اندونزی / اندوزی  

Iran  رانیا  Īrān  

Iraq  عراق  

Ireland  ایرلند  

Israel  اسرائیل / اسراییل  

Italy  ایتالیا  

Ivory Coast  ساحل عاج  

Jamaica  جامایكا  Jamaika  

Japan  ژاپن  Japon  

Jordan  جردن / اردن  

Kazakhstan  قزاقستان  Ghazaghestan  

Kenya  كنیا  Kenya  

Kiribati  کریباتی / کیریباتی  

Kosovo   

Kuwait  کویت  

Kyrgyzstan  قرقیزستان  Gherghīzestān  

Laos  الئوس  Laos 

Latvia  لتونی / التویا  

Lebanon, The  لبنان  

Lesotho  لسوتو  

Liberia  لیبریا  

Libya  لیبیا / لیبی  

Liechtenstein  اشتاین لیختن  / لیختنشتاین / 

 لیکتنستین

 

Lithuania  لیتواني  Lituanie  

Luxembourg  لوكزامبورگ  Lukzamburg  

Macau  ماکائو، ناحیٔه ویژٔه حکومتی چین  



Madagascar  ماداگاسکار  

Madeira    

Malawi  ماالوی  

Malaysia  مالزي  Malezi  

Maldives  مالدیو  

Mali  مالی  

Malta  مالت  

Marshall Islands  جزیره های مارشال  

Martinique  موریتاني  Mouritani  

Mauritania  موریتانی / ماوریتانیا  

Mauritius  موریس / موریتیوس  

Mayotte  مایوت  

Mexico  مكزیك  Mekzik  

Moldova  مولدووا / مولدوا / مولداوی  

Monaco  موناکو  

Mongolia  مغولستان  Mogholestan  

Montenegro مونتونگرو  

Montserrat  سرات مونت   

Morocco  مراكش  Marakesh  

Mozambique  موزامبیک  

Myanmar  میانمار / مایانمار  

Namibia  نامیبیا  

Nauru  نائورو  

Nepal  نپال  

Netherlands Antilles  ت لآن ند ی ل   ه

Netherlands, The  هلند  Holland 

New Caledonia  کالدونیای جدید  

New Zealand  زالند نو / زیالند جدید  

Nicaragua  نیکاراگوئه / نیکاراگوآ  

Niger  نیجر  

Nigeria  نیجریه  

Niue  نیوئه / نیووی  

Norfolk Island  جزیره ی نورفلک  

North Korea  کرٔه  / کره ی شمالی / کره شمالی

 شمالی

 

North Macedonia   

Northern Mariana Islands  رجزا ایمار ی ان شمال ی   ی

Norway  نروژ  

Oman  عمان  

Pakistan  پاکستان  

Palau  پاالئو  

Panama  پاناما  

Papua New Guinea  پاپوا گینٔه نو / پاپوآ گینه نو / 

 گوینیا ی جدید پاپوا

 

Paraguay  پاراگوئه / پاراگویه  

Peru  پرو  

Philippines, The  فیلیپین   

Pitcairn Islands  پیتکایرن  



Poland  لهستان / اتریش  

Portugal  پرتغال  

Puerto Rico  پورتو ریکو  

Qatar  قطر  

Reunion  ریونیون  

Romania  رومانی  

Russia  روسیه  

Rwanda  روواندا / رواندا  

Saba   

Saint-Barthélemy نت س يمی  ل ارت   ب

Saint Helena  سنت هلن  

Saint Kitts and Nevis  سنت کیتس  / سینت کیتس و نویس

 و نویس

 

Saint Lucia  سنت لوسیا / سیت لوسیا  

Saint-Martin نت س ين    مارت

Saint Pierre and Miquelon  سنت پیر و میکلون  

Saint Vincent and The 

Grenadines  

جورجیای جنوبی و جزایر 

 ساندویچ جنوبی

 

Samoa  ساموا / ساموآ  

San Marino  سان مارینو  

Sao Tome and Principe  سائو تومه  / سائوتومه و پرینسیپ

 و پرینسیپه

 

Saudi Arabia   سعودیعربستان   

Senegal  سنگال  

Serbia صربستان  

Seychelles  سیشل / سیچلز  

Sierra Leone  سیرالئون / سیرا لیون  

Singapore  سنگاپور  

Sint Eustatius   

Sint Maarten   

Slovakia  اسلوواکی / اسلواکی  

Slovenia  سلوانیا / اسلوونی  

Solomon Islands  جزیره های  / جزایر سلیمان

 ساالمون

 

Somalia  سومالی  

South Africa  افریقای جنوبی / آفریقای جنوبی  

South Georgia and South 

Sandwich Islands  

ایجورج نوب ی رجزا و یج  ی

دو سان چ نوب ی  یج

 

South Korea  کرٔه  / کره ی جنوبی / کره جنوبی

 جنوبی

 

Spain  اسپانیا  

Sri Lanka  النکا سری / سری النکا   

Sudan, The  سودان  

Suriname  سورینام  

Svalbard and Jan Mayen  اسوالبارد و جان ماین  

Swaziland  سوازیلند / سوازیالند  

Sweden  سوئد  

Switzerland  سوئیس  



Syria  سوریه  

Taiwan  تایوان  

Tajikistan  تاجیکستان  

Tanzania  تانزانیا  

Thailand  توگو  

Togo  و وگ   ت

Tokelau Islands  توکالو  

Tonga  تونگا  

Trinidad and Tobago  ترینیداد و توباگو / ترینیداد و تباکو  

Tristan da Cunha    

Tunisia  تونس  

Turkey  ترکیه  

Turkmenistan  ترکمنستان  

Turks and Caicos Islands  جزیره های ترکها و کیکوس  

Tuvalu  تووالو / توالو  

Uganda  اوگاندا  

Ukraine  اوکراین  

United Arab Emirates  یعرب مت د    امارات  

United Kingdom  پادشاهی متحد  / بریتانیا / انگلستان

 / بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

 پادشاهی متحده

 

United States Minor Outlying 

Islands  

دورافتادٔه ایاالت جزایر کوچک 

 متحده

 

United States Virgin Islands  جزایر ویرجین ایاالت متحده  

United States of America  ایاالت متحدٔه  / ایاالت متحده

 امریکا

 

Uruguay  اوروگوئه / اروگوئه  

Uzbekistan  ازبکستان  

Vanuatu  وانواتو  

Venezuela  ونزوئال  

Vietnam  ویتنام  

Wallis and Futuna  والیس و فیوتونا  

Western Sahara  سحرای غربی  
Yemen  یمن  

Zambia  زامبیا  

Zimbabwe  رودزیای جنوبی / زیمبابوه  
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