
نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

آران و بیدگل  سفیدشهر سفیددشت  آران و بیدگل مرکزي  آران و بیدگل آران و بیدگل

سفید شهر

نوش آباد

ابوزید آباد حسین آباد کویر ابوزیدآباد کویرات 

ابوزیدآباد کویرات 

اردستان  نیسیان برزاوند اردستان  مرکزي  اردستان  اردستان 

مهاباد بغم  علیا 

کچومثقال  کچو

موغار گرمسیر

کچوسنگ  همبرات 

زواره  شهراب  سفلی   زواره  زواره 

تلک آباد ریگستان 

زیار اصفهان براآن جنوبی   اصفهان  مرکزي  اصفهان  اصفهان 

بهارستان دستجاه  براآن شمالی  

قهجاورستان ارغوانیه  جی  

زیار گورت  قهاب جنوبی  

قهجاورستان قهاب شمالی 

دشتی  کرارج 

محمودآباد محمودآباد

ورزنه  کفران  رودشت شرقی   ورزنه  بن رود

قورتان  گاوخونی  

اژیه امامزاده عبدالعزیز امامزاده عبدالعزیز هرند جلگه 

هرند اژیه  رودشت 

محمدآباد محمدآباد جرقویه سفلی   نیک آباد جرقویه سفلی

نیک آباد نیک آباد جرقویه وسطی  

نصرآباد

حسن آباد حسن آباد جرقویه علیا  حسن آباد جرقویه علیا

رامشه  رامشه  

سگزي  تودشک  تودشک   کوهپایه  کوهپایه 

کوهپایه  جزه  جبل 

تودشک  زفره  زفره  

سگزي  سیستان 

شاهین شهر  گرگاب  برخوارغربی   شاهین شهر مرکزي  شاهین شهر شاهین شهر و میمه

گز برخوار مورچه خورت  مورچه خورت 

گرگاب

میمه  حسن رباط زرکان  میمه  میمه 

جدول تقسیمات کشوري استان به تفکیک عناصر تقسیماتی



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

وزوان  ونداده  ونداده  

الي بید

دولت آباد محسن آباد برخوار مرکزي  دولت آباد مرکزي  دولت آباد برخوار

خورزوق  سین سین

دستگرد

سین

حبیب آباد  کمشجه  برخوارشرقی   حبیب آباد حبیب آباد

کمشجه شاپورآباد شاپورآباد

شاپورآباد

تیران  رضوان شهر رضوانیه   تیران  مرکزي  تیران  تیران و کرون 

رضوان شهر ورپشت  ورپشت 

عسگران  افجان  کرون سفلی   عسگران  کرون 

عسگران  کرون علیا 

چادگان  رزوه  کبوتر سرخ  چادگان  مرکزي  چادگان  چادگان 

رزوه  مشهد کاوه  کاوه آهنگر

اورگان  چنارودجنوبی   اورگان  چنارود

فراموشجان  چنارودشمالی  

خمینی شهر دستجردغداده  ماربین سفلی   خمینی شهر مرکزي  خمینی شهر خمینی شهر

درچه پیاز کوشک  ماربین علیا 

کوشک  قرطمان  ماربین وسطی  

اصغرآباد

خوانسار ویست  گلسار خوانسار مرکزي  خوانسار خوانسار

قودجان  چشمه سار 

رحمت آباد کوهسار 

حنا حنا حنا سمیرم  مرکزي  سمیرم  سمیرم 

ونک   ونک ونک

سمیرم

فتح آباد وردشت  فتح آباد وردشت

مهرگرد دره شور

کمه  چهارراه  پادناسفلی   کمه  پادنا

کمه  پادناوسطی  

بیده  پادناعلیا  بیده دناکوه

کره دان برآفتاب

شهرضا اسفرجان  اسفرجان  شهرضا مرکزي  شهرضا شهرضا

منظریه  مهیار دشت 

کهرویه  کهرویه  

منظریه منظریه  

دهاقان  گلشن موسی آباد دهاقان  مرکزي  دهاقان  دهاقان

گلشن قمبوان قمبوان 

همگین  همگین 



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

داران  دامنه  داالنکوه   داران  مرکزي  داران  فریدن 

دامنه  اسکندري  زاینده رود شمالی  

سفتجان  ورزق جنوبی  

درختک ورزق نهرخلج زنده رود

چهل خانه قره بیشه

افوس  قره بلطاق  سردسیر  بوئین میاندشت مرکزي  بوئین میاندشت بوئین میاندشت

بوئین میاندشت افوس گرجی

ازناوله  ییالق 

بلطاق کرچمبوجنوبی   نوغان کرچمبو

کرچ کرچمبوشمالی  

برف انبار برف انبار  برف انبار  فریدونشهر مرکزي  فریدونشهر فریدونشهر

فریدونشهر مصیر پشتکوه موگوئی  

اسالم آبادموگوئی  پیشکوه موگوئی  

سیبک  چشمه لنگان 

قلعه سرخ  عشایر 

ابریشم  ابریشم ابریشم  فالورجان  مرکزي  فالورجان  فالورجان 

فالورجان  ایمانشهر  اشترجان 

کلیشاد وسودرجان

ایمانشهر

قهدریجان زازران  زازران  قهدریجان قهدریجان

زازران قلعه امیر گلستان 

بهاران شهر سهروفیروزان  سهروفیروزان  پیربکران  پیربکران 

پیربکران  پیربکران  گرکن شمالی  

کاشان  خرم دشت  خرم دشت  کاشان  مرکزي  کاشان  کاشان 

مشکات استرك  کوهپایه  

مشکات میاندشت 

برزك  مرق  باباافضل  برزك  برزك  

ازوار گالب 

نیاسر ارمک  کوه دشت  نیاسر نیاسر

نیاسر  نیاسر 

قمصر کامو و چوگان جوشقان قالی   قمصر قمصر

کامو و چوگان قهرود  قهرود 

جوشقان قالی  

گلپایگان  گلشهر جلگه   گلپایگان  مرکزي  گلپایگان  گلپایگان 

گوگد سعیدآباد کناررودخانه  

گلشهر نیوان نار نیوان 

چمگردان  اشیان اشیان جنوبی زرین شهر مرکزي  زرین شهر لنجان 

زرین شهر  کاریز کاریز

زاینده رود

سده لنجان 

ورنامخواست 



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

فوالدشهر مهرآباد اشیان شمالی فوالدشهر فوالدشهر

باغشاد باغشاد خرم رود 

باغ بهادران کرچکان چم رود باغ بهادران باغ بهادران

چرمهین چم یوسفعلی چم کوه

کچوئیه زیر کوه 

دیزیچه  دیزیچه   دیزیچه   مبارکه  مرکزي  مبارکه  مبارکه 

طالخونچه  کرکوند  کرکوند 

کرکوند طالخونچه   طالخونچه  

مبارکه 

زیباشهر زیباشهر گرکن  زیباشهر گرکن  جنوبی 

دهسرخ  نورآباد

نائین  بافران  بافران  نائین  مرکزي  نائین  نائین 

بافران کجان  بهارستان 

بالن  کوهستان 

هما آباد الي سیاه  

انارك  چوپانان  چوپانان  انارك  انارك 

خور  فرخی  بیابانک   خور مرکزي  خور خور و بیابانک 

جندق جندق  جندق 

فرخی مهرجان  نخلستان

کهریزسنگ  جوزدان  جوزدان  نجف آباد مرکزي  نجف آباد نجف آباد

گلدشت  حاجی آباد صادقیه 

نجف آباد  کهریزسنگ  صفائیه 

جوزدان

دهق  اشن  اشن  حسنیجه  مهردشت 

علویجه  حسین آباد  حسین آباد 

نطنز هنجن  برزرود  نطنز مرکزي  نطنز نطنز

طرق رود  طامه  کرکس 

طرق رود  طرق رود 

بادرود  اریسمان  بادرود امامزاده آقاعلی عباس  امام زاده 

خالدآباد خالدآباد خالدآباد
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