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

بافت  بزنجان  بزنجان  بافت  مرکزي  بافت  بافت 

بزنجان بیدکردوئیه  فتح آباد

کرین  کیسکان 

امیرآباد گوغر

خبر خبر کشکوئیه خبر

کشکوئیه دشتاب

ارزوئیه  ارزوئیه  ارزوئیه  ارزوئیه  مرکزي ارزوئیه ارزوئیه

پتکان دهسرد

وکیل آباد دشتبر وکیل آباد

سرخان صوغان علی آباد صوغان

امیرآباد امیرآباد

رابر اسکر رابر رابر مرکزي  رابر رابر

سیه بنوئیه  سیه بنوئیه 

هنزا کهنوج  جواران  هنزا هنزا

هنزا هنزا

بردسیر ماهونک  کوه پنج  بردسیر مرکزي  بردسیر بردسیر

دشتکار دشتکار مشیز

الله زار الله زار الله زار الله زار الله زار

قلعه عسکر قلعه عسکر

گلزار گلزار گلزار گلزار گلزار

شیرینک شیرینک

نگار نگار نگار نگار نگار

نارپ نارپ

بم  خواجه عسکر حومه  بم  مرکزي  بم  بم 

ده بید دهبکري 

بروات پشت رود کرك ونارتیج  بروات بروات

کروك  روداب غربی 

نرماشیر قاسم آباد پشت رود نرماشیر مرکزي  نرماشیر نرماشیر

ده وسط عزیزآباد

نظام شهر نظام شهر روداب شرقی  نظام شهر روداب

مومن آباد مومن آباد

فهرج  فهرج  فهرج  فهرج  مرکزي  فهرج  فهرج 

برج اکرم  برج اکرم 

حسین آباد چاهدگال  چاهدگال  دهنو اسالم آباد نگین کویر

دهنو اسالم آباد نگین کویر

محمدآباد محمدآباد ریگان  محمدآباد مرکزي  محمدآباد ریگان 

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

دهنه عباسعلی  گاوکان 

گنبکی گنبکی گنبکی  گنبکی گنبکی

ناصریه ناصریه

جیرفت  دولت آباد اسفندقه  جیرفت  مرکزي  جیرفت  جیرفت 

ده پیش سفلی  اسالم آباد

خاتون آبادزنگیان  خاتون آباد

دولت آباد دولت آباد

کهوروئیه  هلیل 

جبالبارز میجان سفلی  رضوان  جبالبارز جبالبارز

سغدر سغدر

جبالبارز مسکون 

درب بهشت  رضی آباد دلفارد درب بهشت  ساردوئیه 

درب بهشت  ساردوئیه 

صاحب آباد گور

بلوك بلوك  اسماعیلی  بلوك اسماعیلی 

کریم آبادسفلی  حسین آباد

دهنوفتح المبین  گنج آباد

رفسنجان  رضاآباد آزادگان  رفسنجان  مرکزي  رفسنجان  رفسنجان 

مس سرچشمه  هرمزآباد اسالمیه 

خنامان  خنامان 

داوران  دره دران 

الهیجان رزم آوران 

سرچشمه  سرچشمه 

قاسم آباد قاسم آباد

کبوترخان  کبوترخان 

کشکوئیه  حوم الدین  راویز کشکوئیه  کشکوئیه 

شریف آباد شریف آباد

کشکوئیه  کشکوئیه 

بهرمان  بهرمان  بهرمان  بهرمان  نوق 

صفائیه اسماعیل آباد رضوان  صفائیه  فردوس

صفائیه  فردوس 

انار لطف آباد بیاض انار انار انار انار

امین شهر امین شهر حسین آباد

راور ده علی  راور راور مرکزي  راور راور

هجدك حرجند حرجند هجدك  کوهساران 

هجدك  هروز

خانوك  ریحان اسالم آباد زرند مرکزي  زرند زرند

زرند جرجافک  جرجافک 

ریحان حتکن  حتکن 

خانوك  خانوك 



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

دشت خاك  دشت خاك 

احمدي  سربنان 

محمدآباد محمدآباد

بهاءآباد وحدت 

یزدان شهر سیریز سیریز یزدان شهر یزدان آباد

یزدان شهر یزدان آباد

شعبجره شعبجره

کوهبنان  جور جور کوهبنان  مرکزي  کوهبنان کوهبنان

خرم دشت  خرم دشت 

کیانشهر کیانشهر طغرالجرد کیانشهر طغرالجرد

سیرجان  نجف شهر نجف آباد سیرجان  مرکزي  سیرجان  سیرجان 

نجف شهر شریف آباد شریف آباد

بلورد بلورد بلورد بلورد بلورد

تکیه  چهارگنبد

زیدآباد زیدآباد زیدآباد زیدآباد زیدآباد

محمودآبادسید محمودآبادسید

پاریز پاریز پاریز پاریز پاریز

هماشهر هماشهر سعادت آباد

خواجوشهر حاجی آباد گلستان  خواجوشهر گلستان

خواجوشهر ملک آباد

شهربابک  استبرق  استبرق  شهربابک  مرکزي  شهربابک  شهربابک 

خورسند مرج  پاقلعه 

خاتون آباد خاتون آباد خاتون آباد

خورسند خورسند

کم سرخ  مدوارات 

میمند میمند

دهج  دهج  دهج  دهج  دهج 

جوزم جوزم  جوزم 

خبر خبر

عنبرآباد دهنه گمرکان  امجز عنبرآباد مرکزي  عنبرآباد عنبرآباد

دوساري دوساري  جهادآباد

علی آبادقدیري  علی آباد

خضرآباد محمدآباد

مردهک گرم ساالررضا گرمسار مردهک جبالبارزجنوبی

مردهک  مردهک 

کلجک  نرگسان 

اختیارآباد اختیارآباد اختیارآباد کرمان  مرکزي  کرمان  کرمان 

باغین  باغین  باغین 



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

زنگی آباد ده لولو درختنگان 

کرمان  سرآسیاب فرسنگی  سرآسیاب فرسنگی

زنگی آباد زنگی آباد

چترود کاظم آباد کویرات  چترود چترود

کاظم آباد هرنگ  معزیه 

راین  گروه  حسین آباد وگروه  راین  راین 

ده میرزا راین 

شهداد اندوهجرد اندوهجرد شهداد شهداد

اندوهجرد استحکام  تکاب 

سیرچ  سیرچ 

گلباف  جوشان  جوشان  گلباف  گلباف 

کشیت  کشیت 

جوپار لنگر ماهان  ماهان  ماهان 

ماهان  محی آباد قناتغستان 

محی آباد

کهنوج  نخلستان  زه  کهنوج  مرکزي  کهنوج  کهنوج 

بارگاه  ده کهان 

کوتک کوتک

چاه مرید چاه ریگان چاه مرید چاه مرید

چاه حاجی کردي کرمان حومه 

فاریاب  فاریاب  گالشگرد فاریاب  مرکزي  فاریاب فاریاب

مهروئیه پائین  مهروئیه 

حورپاسفید حور حورپاسفید حور

زهمکان زهمکان

رودبار  رودبار  رودبار رودبار  مرکزي  رودبار رودبارجنوب

نهضت آباد نهضت آباد

زهکلوت زهکلوت  جازموریان  زهکلوت جازموریان

برج عباس آباد کوهستان 

قلعه گنج  قلعه گنج  قلعه گنج  قلعه گنج  مرکزي  قلعه گنج  قلعه گنج 

سرخ قلعه علیا  سرخ قلعه 

چاه داد خدا چاه داد خدا چاه داد خدا چاه داد خدا

رمشک  رمشک 

راین قلعه  مارز

منوجان  قلعه قلعه منوجان  مرکزي  منوجان  منوجان 

کشمیران  کشمیران 

نور آباد نور آباد

نودژ بجگان  بجگان  نودژ آسمینون 

نودژ نودژ
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