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

آمل  مرانده  پائین خیابان لیتکوه آمل  مرکزي  آمل  آمل 

ترك کال دشت سر سفلی

قادي محله  هرازپی جنوبی 

امامزاده عبداهللا امامزاده عبداهللا باالخیابان لیتکوه امامزاده عبداهللا امامزاده عبداهللا

رزکه  چالو 

دابودشت  رئیس آباد دابوي جنوبی  دابودشت  دابودشت 

آهنگرکال دابوي میانی

فیروزکالي وسطی دشت سر غربی اجبارکال دشت سر 

نظام آباد دشت سر شرقی

رینه  گزنک  باالالریجان  گزنک  الریجان 

گزنک  بائیجان  الریجان سفلی 

بابل سلطان محمدطاهر فیضیه  بابل  مرکزي  بابل  بابل 

امیرکال پائین گنج افروز گنج افروز 

اسبوکال اسبوکال

گتاب  گتاب  گتاب شمالی  گتاب  گتاب 

باالمرزبال  گتاب جنوبی 

مرزي کال مرزي کال بابل کنار  مرزي کال بابل کنار

دراز کال  دراز کال 

گلوگاه  گلوگاه  سجادرود  گلوگاه  بندپی شرقی 

فیروزجاه ثابت  فیروز جاه 

خوش رود پی  خوش رود  خوش رود پی  خوش رود پی بندپی غربی 

شهید آباد  شهید آباد 

زرگر محله  زرگر محله  کاري پی  زرگرمحله  الله آباد

پائین احمدچاله پی  الله آباد 

بابلسر بابل پشت  بابلرود  بابلسر مرکزي  بابلسر بابلسر

باقرتنگه  ساحلی 

بهنمیر  بهنمیر  بهنمیر  بهنمیر بهنمیر

عزیزك  عزیزك 

هادي شهر ایسی کال پازوار  هادي شهر رودبست 

خشکرود  خشکرود 

فریدونکنار سوته باریک رود شمالی فریدونکنار مرکزي  فریدونکنار فریدونکنار

بی نمد باریک رود جنوبی

کاردگرمحله امامزاده عبداهللا جنوبی کاردگرمحله دهفري

ازباران امامزاده عبداهللا شمالی

بهشهر کوهستان  کوهستان  بهشهر مرکزي  بهشهر بهشهر

رستمکال زاغمرز میان کاله 

خلیل شهر خلیل شهر پنج هزاره 

سفیدچاه  شهداء بیشه بنه  یانه سر

بیشه بنه  عشرستاق 

گلوگاه نیاال توسکا چشمه  گلوگاه  مرکزي  گلوگاه گلوگاه

خورشیدکاله آزادگان

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

لمراسک  کلباد شرقی لمراسک کلباد

قلعه پایان کلباد غربی

تنکابن  سلیمان آباد گلیجان  تنکابن  مرکزي  تنکابن  تنکابن 

شیرود میر شمس الدین میر شمس الدین 

خرم آباد قلعه گردن  بلده  خرم آباد خرم آباد

امامزاده قاسم  دوهزار 

یوج  سه هزار 

نشتارود تمشکل تمشکل نشتارود نشتا

کترا کترا

عباس آباد سیدمحله  لنگارود شرقی عباس آباد مرکزي  عباس آباد عباس آباد

ولیکستان لنگارود غربی

سلمان شهر تازه آباد کالرآباد غربی سلمان شهر سلمان شهر

کالر آباد چارز کالر شرقی کالر آباد کالر

سی سرا کالرغربی

جویبار شیب آبندان حسن رضا  جویبار مرکزي  جویبار جویبار

گلیرد سیاهرود 

کوهی خیل  کوهی خیل  چپکرود  کوهی خیل  گیل خوران 

الریم  الریم 

چالوس  تازه آباد کالرستاق شرقی  چالوس  مرکزي  چالوس  چالوس 

هچیرود هچیرود کالرستاق غربی 

مرزن آباد طویر کوهستان  مرزن آباد مرزن آباد

گویتر بیرون بشم 

کالردشت  کردیچال  کالردشت شرقی  کالردشت  مرکزي  کالردشت  کالردشت 

واحد کالردشت غربی

رامسر تمل  اشکور  رامسر مرکزي  رامسر رامسر

کتالم وسادات شهر جنت رودبار جنت رودبار 

گالش محله  چهل شهید 

میان الت سخت سر 

ساري  شرفدارکاله  اسفیورد شوراب  ساري  مرکزي  ساري  ساري 

سنگتراشان  کلیجان رستاق سفلی

بندارخیل  مذکوره 

سمسکنده علیا  میاندورود کوچک 

کیاسر تلمادره  پشتکوه  کیاسر چهاردانگه 

کیاسر چهار دانگه 

خالخیل  گرماب 

فریم  سنگده  بنافت  فریم دودانگه 

فریم  فریم 

پایین هوالر ریگ چشمه تنگه سلیمان پایین هوالر کلیجان رستاق

پائین هوالر کلیجان رستاق علیا

فیروزکنده  رودپی شرقی  آکند رودپی



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

گل نشین رودپی غربی

فرح آباد فرح آباد شمالی فرح آباد رودپی شمالی

پنبه چوله پایین فرح آباد جنوبی

سورك  جامخانه کوهدشت شرقی سورك  مرکزي سورك میاندورود

دارابکال کوهدشت غربی

اسالم آباد میاندورود بزرگ 

طبق ده گهرباران شمالی طبق ده گهرباران

ماکران گهرباران جنوبی

آالشت  شورمست رودبار راستوپی  پل سفید مرکزي  پل سفید سوادکوه 

پل سفید هللا بند ولوپی

زیرآب  سرخکال سرخکال زیرآب  زیرآب

اتو کسلیان

شیرگاه  کلیج خیل  شرق وغرب شیرگاه  شیرگاه  مرکزي شیرگاه سوادکوه شمالی

شارقلت  لفور 

چایباغ چایباغ چایباغ نارنجستان

بورخیل هتکه

قائم شهر شیخ کلی  باالتجن  قائم شهر مرکزي  قائم شهر قائم شهر

ارطه  ارطه  بیشه سر 

قادیکالبزرگ  علی آباد 

کوتنا کوهساران 

رکابدارکال نوکندکال 

کیاکال نجارکالجدید کیاکال کیاکال مرکزي کیاکال سیمرغ

پایین دسته رکن کال دشت کنار

سنگتاب  تاالرپی  سنگتاب تاالرپی

خراط کال طور

محمودآباد کلوده  اهلمرستاق جنوبی  محمودآباد مرکزي  محمودآباد محمودآباد

آزادمون  اهلمرستاق شمالی 

خط آهی  هراز پی غربی 

سرخرود سرخرود دابوي شمالی  سرخرود سرخرود

بیشه کال هراز پی شمالی 

نکا زرندین سفلی  پی رجه  نکا مرکزي  نکا نکا

طوسکال قره طغان 

گل خیل  مهروان 

استخرپشت  استخرپشت  چلمردي  هزارجریب 

زیارت کال زارم رود 

رویان  کاسیگرمحله  میان بند  نور مرکزي  نور نور

نور ایزدشهر ناتل کنار سفلی 

ایزدشهر سلیاکتی  ناتل کنار علیا 

بلده  پیل  اوزرود  بلده  بلده 

تاکر تتارستاق 

بلده  شیخ فضل اله نوري 



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

چمستان  رئیس کال الویج  چمستان  چمستان 

بنفشه ده  میانرود 

چمستان  ناتلرستاق 

نوشهر اندرور بلده کجور  نوشهر مرکزي  نوشهر نوشهر

موسی آباد خیرود کنار 

نارنج بن  کالج 

پول  دشت نظیر پنجک رستاق  پول  کجور

کجور کجور توابع کجور 

پول  زانوس رستاق 
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