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

اسالم آبادغرب حسن آباد  حسن آباد  اسالم آباد غرب مرکزي  اسالم آباد غرب اسالم آباد غرب

برزه  حومه شمالی 

مومئی  حومه جنوبی 

قلعه شیان شیان 

حمیل  حمیل  حمیل  حمیل  حمیل 

داربیدمنصوري  منصوري 

قلعه هرسم  هرسم 

کرند غرب ده جامی  بیونیج   کرند غرب مرکزي  کرند غرب داالهو

ریجاب ریجاب  بان زرده 

طلسم  حومه کرند 

گهواره  زاوله علیا قلخانی  گهواره  گهواره 

گهواره  گورانی 

پاوه  شمشیر شمشیر  پاوه  مرکزي  پاوه  پاوه 

خانقاه  هولی 

باینگان  بانوره  شیوه سر  باینگان باینگان

بانوره دودان  ماکوان 

نودشه  نیسانه  سیروان  نوسود نوسود

نوسود

تازه آباد نگري  خانه شور  تازه آباد مرکزي  تازه آباد ثالث باباجانی 

قلقله  دشت حر 

میرآباد زمکان 

ازگله  ازگله  ازگله  ازگله  ازگله 

جوانرود زیالن  بازان  جوانرود مرکزي  جوانرود جوانرود

ساروخان  پلنگانه 

مرزان  کالشی  شروینه کالشی

شروینه  شروینه 

روانسر برهان الدین  بدر  روانسر مرکزي  روانسر روانسر

زالوآب زالوآب 

حسن آباد  حسن آباد 

دولت آباد  دولت آباد 

شاهو شاهو منصور آقایی  شاهو شاهو

قوري قلعه قوري قلعه

سرپل ذهاب  ریزه وندنجف  بشیوه پاطاق  سر پل ذهاب  مرکزي  سر پل ذهاب  سر پل ذهاب 

بزمیرآباد پشت تنگ 

قره بالغ  حومه سرپل 

میرمیرو دشت ذهاب 

تپه رش  سرقلعه 

گرده نو جیگران 

ترك ویس  قلعه شاهین  دوازده امام قلعه شاهین

سراب قلعه شاهین  سراب قلعه شاهین 

سنقر آب باریک علیا  آب باریک  سنقر مرکزي  سنقر سنقر

باوله  باوله 

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

فارسینج  پارسینه 

گزنهله  سراب 

ده رضوان گاورود

سطر سطر سطر  سطر کلیائی 

آگاه علیا  آگاهان 

کیونان  کیونانات 

صحنه  دهلق  خدابنده لو صحنه  مرکزي  صحنه  صحنه 

درکه  صحنه 

گاوکل علیا  گاماسیاب 

سمنگان علیا  هجر

میان راهان  موئینه  حر میان راهان  دینور

میان راهان  دینور

کندوله  کندوله 

قصرشیرین  خسروي  الوند  قصرشیرین  مرکزي  قصرشیرین  قصرشیرین 

آقابرار فتح آباد 

کورکهرك  نصر آباد 

سومار سومار سومار  سومار سومار

کرمانشاه  سراب نیلوفر باالدربند  کرمانشاه  مرکزي  کرمانشاه  کرمانشاه 

رحیم آباد دورود فرامان 

کهرارموقوفه  قره سو 

قزانچی  میان دربند 

هلشی  چنار جاللوند  هلشی فیروز آباد

هلشی  سرفیروز آباد 

بوژان  عثمانوند 

کوزران  کوزران  سنجابی  کوزران  کوزران 

هفت آشیان  هفت آشیان 

رباط چقانرگس  چقانرگس  رباط ماهیدشت

رباط ماهیدشت 

مرزبانی  پشت دربند  قلعه بیلوار

قلعه  راز آور 

کنگاور سراب دهلر خزل غربی  کنگاور مرکزي  کنگاور کنگاور

گودین فش  فش 

قزوینه  قزوینه 

کرماجان  کرماجان 

گودین  گودین 

گیالنغرب  گورسفید حومه  گیالنغرب  مرکزي  گیالنغرب  گیالنغرب 

قمرعلی  چله 

جوب باغان  دیره 

نیان  ویژنان 



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

سرمست سوخورنامدارعبدي حیدریه  سرمست گوآور

سرمست گوآور 

هرسین  چقاکبود حومه  هرسین  مرکزي  هرسین  هرسین 

چشمه کبود  چشمه کبود 

بیستون  بیستون  چم چمال  بیستون  بیستون 

چهر شیزر
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