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

ازنا المهدي  پاچه لک غربی  ازنا مرکزي  ازنا ازنا

دربند سیالخور شرقی 

مومن آباد مومن آباد جاپلق شرقی  مومن آباد جاپلق

آشور آباد جاپلق غربی 

الیگودرز سور پاچه لک شرقی  الیگودرز مرکزي  الیگودرز الیگودرز

خمه سفلی  خمه  

چمن سلطان  بربرودشرقی  چمن سلطان  بربرودشرقی 

فرسش فرسش

شاپورآباد بربرود غربی  شاپورآباد بربرود غربی 

چشمه پر چشمه پر

کیزاندره  پیشکوه ذلقی  بزنوید بشارت 

بزنوید ذلقی شرقی 

پرچل  ذلقی غربی 

شول آباد شول آباد ززشرقی  شول آباد ززوماهرو

حیه  ززغربی 

برگسر ماهرو

بروجرد دره صیدي  دره صیدي  بروجرد مرکزي  بروجرد بروجرد

مرکزخدمات شیروان  شیروان 

واالنجرد  واالنجرد 

مرکزخدمات همت آباد همت آباد 

اشترینان  دره گرگ  اشترینان  اشترینان  اشترینان 

جعفرآباد بردسره 

بن دیزه  گودرزي 

پلدختر سراب حمام  جایدر  پلدختر مرکزي پلدختر پلدختر

پل تنگ پاعلم  جلوگیر 

مورانی  مالوي 

واشیان نصیرتپه  میانکوه غربی 

معموالن  افرینه  افرینه  معموالن  معموالن 

معموالن  معموالن 

چشمک زیرتنگ  میانکوه شرقی 

خرم آباد ایمان آباد ازنا خرم آباد مرکزي  خرم آباد خرم آباد

کمالوندغالمعلی  ده پیر 

تجره سراب  ده پیر شمالی 

رباط نمکی  رباط 

برآفتاب دو کاکاشرف 

دارائی  کرگاه شرقی 

بدرآبادسفلی  کرگاه غربی 

سپیددشت  تنگ هفت  تنگ هفت  سپیددشت  پاپی 

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

چم سنگر  چم سنگر 

سپیددشت  سپیددشت 

حکومتی  کشور 

سراب جلدان  گریت 

بیرانشهر چهاربرجی  بیرانوندجنوبی  بیرانشهر بیرانوند

بیدهل بیرانوند شمالی 

زاغه  رازان  رازان  زاغه  زاغه 

زاغه  زاغه 

سیاه گوشی  قائدرحمت 

سراب دوره  چاه ذوالفقار تشکن  سراب دوره  چگنی  سراب دوره  دوره

سراب دوره  دوره 

چم پلک  کشکان شمالی  چم پلک  شاهیوند

خاطره کشکان جنوبی 

ویسیان شوراب سفلی  شوراب  ویسیان ویسیان 

ویسیان ویسیان 

دورود حشمت آباد  حشمت آباد  دورود مرکزي  دورود دورود

سیاه کله  دورود 

ژان  ژان 

چاالنچوالن  چاالنچوالن  چاالنچوالن  چاالنچوالن  سیالخور

کاغه  سیالخور 

نورآباد دم باغ  میربگ جنوبی  نورآباد مرکزي  نورآباد دلفان 

فرهادآباد میربگ شمالی 

ظفرآباد نورآباد 

فروزوند وسطی  نورعلی 

هفت چشمه کهریزوردشت علیا ایتیوند جنوبی  هفت چشمه  کاکاوند

تقی آباد ایتیوند شمالی 

هفت چشمه  کاکاوند شرقی 

چشمه کوزان علیا کاکاوند غربی 

برخوردار خاوه جنوبی  برخوردار خاوه

کفراج  خاوه شمالی 

الشتر مومن آباد دوآب  الشتر مرکزي  الشتر سلسله 

چشمه برقی  قلعه مظفري 

سیاه پوش  هنام 

ده رحیم  یوسف وند 

فیروز آباد فیروز آباد  فیروز آباد  فیروزآباد فیروزآباد

عدل آباد قالئی 

کوهدشت  خوشتاب وند کوهدشت جنوبی  کوهدشت  مرکزي  کوهدشت  کوهدشت 

نامجو کوهدشت شمالی 

اشتره گل گل  گل گل 



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

درب گنبد بلوران بلوران درب گنبد درب گنبد

درب گنبد  درب گنبد 

گراب  چقاپیت طرهان غربی  گراب  طرهان 

گراب  طرهان 

کوهنانی  گرخوشاب عبدي  زیرتنگ  کوهنانی  کوهنانی 

کوهنانی  کوهنانی 

چقابل چقابل رومشکان چقابل مرکزي چقابل رومشکان

خیردرار بازوند

سوري سوري سوري سوري

رومیانی رومیانی
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