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

آباده  ایزدخواست  ایزدخواست  آباده  مرکزي  آباده  آباده 

ایزدخواست  بهمن  بهمن 

بهمن  بیدك بیدك

صغاد سورمق  سورمق 

سورمق   

ارسنجان  خبریز خبریز ارسنجان  مرکزي  ارسنجان  ارسنجان 

شورآب  شورآب 

علی آباد ملک علی آباد ملک

استهبان  ایج  ایج  استهبان  مرکزي  استهبان  استهبان 

ایج

رونیز رونیز رونیز  رونیز رونیز

ماه فرخان  خیر 

اقلید شهرمیان  شهرمیان  اقلید مرکزي  اقلید اقلید

خنجشت  خنجشت 

خسروشیرین خسروشیرین

حسن آباد احمد آباد  احمد آباد  حسن آباد حسن آباد

بکان  بکان 

حسن آباد  حسن آباد 

سده  آسپاس  آسپاس  سده  سده 

دژکرد  دژکرد  دژکرد 

سده  سده

بوانات  جشنیان  باغستان  بوانات  مرکزي  بوانات  بوانات 

سیمکان  سیمکان 

مزایجان مزایجان  مزایجان  مزایجان مزایجان

سروستان  سروستان 

کره اي باغ صفا باغ صفا کره اي سرچهان 

حسامی توجردي توجردي

حسامی سرچهان 

جهرم  حیدرآباد جلگاه جهرم  مرکزي  جهرم  جهرم 

خرم آباد کوهک 

باب انار باب انار خفر باب انار خفر

خاوران  تادوان  راهگان 

اسماعیل آباد سفیدار

علی آباد  علی آباد 

گل برنجی گل برنجی

دوزه جرمشت باال پشت پر دوزه  سیمکان 

دوزه  پل به باال

شاغون  پل به پائین

قطب آباد قطب آباد  قطب آباد  قطب آباد کردیان 

علویه علویه

صفاشهر صفاشهر خرمی صفاشهر مرکزي  صفاشهر خرم بید

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

قشالق قشالق

قادرآباد شهید آباد  شهید آباد  قادرآباد مشهد مرغاب

داراب  بختاجرد  بختاجرد  داراب  مرکزي  داراب  داراب 

سنگ  چارك  بالش 

پاسخن  پاسخن 

مادوان  فسارود 

نصروان  نصروان 

شهنان  هشیوار 

جنت شهر جنت شهر قریه الخیر  جنت شهر جنت

قلعه بیابان  قلعه بیابان 

رستاق  رستاق  رستاق  رستاق 

تل بارگاه  کوهستان 

فدامی فدامی آبشور  دوبرجی  فورگ 

دوبرجی  دوبرجی  فورگ 

حاجی آباد خسویه   خسویه   حاجی آباد مرکزي  حاجی آباد زرین دشت

دبیران  دبیران  دبیران 

زیرآب  زیرآب 

شهرپیر شهرپیر ایزدخواست غربی شهرپیر ایزدخواست

گل کویه ایزدخواست شرقی

اردکان  جوزکنگري خفري  اردکان  مرکزي  اردکان  سپیدان 

کمهر کمهر

بهرغان  شش پیر

بیضا بانش  بانش  بیضا بیضا

بیضا بیضا

کوشک هزار کوشک هزار

هماشهر میرزا محمدي  سرناباد هماشهر همایجان 

هماشهر همایجان 

داریان  بیدزردسفلی  بیدزرد  شیراز مرکزي  شیراز شیراز

شیراز داریان  داریان 

شهر جدید صدرا صادقیه  دراگ

کدنج  سیاخ دارنگون 

سلطان آباد قره باغ 

نصرآباد کفترك 

خانه زنیان  چهل چشمه  دشت ارژن  خانه زنیان  ارژن 

خانه زنیان  قره چمن 

ریچی  کوهمره سرخی

زرقان  بندامیر بند امیر  زرقان  زرقان 

لپوئی  رحمت آباد رحمت آباد 

لپوئی  زرقان 

خرامه  خیرآبادتوللی  خیرآباد خرامه  مرکزي  خرامه خرامه

کفدهک کفدهک

معزآباد جابري معزآباد

سلطان شهر سفلی  سفلی  سلطان شهر کربال



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

دهقانان دهقانان

کوار اکبرآباد کوار  کوار مرکزي  کوار کوار

ده شیب  فرمشکان 

طسوج  طسوج  طسوج طسوج

فتح آباد فتح آباد

سروستان  کت گنبد سروستان  سروستان مرکزي  سروستان  سروستان 

شوریجه شوریجه

کوهنجان کوهنجان  کوهنجان  کوهنجان  کوهنجان 

مهارلو مهارلو

فراشبند آویز آویز فراشبند مرکزي  فراشبند فراشبند

نوجین نوجین  نوجین 

دهرم دولت آباد دژگاه  دهرم دهرم

دهرم  دهرم 

فسا مقابري  جنگل  فسا مرکزي  فسا فسا

صحرارود صحرارود

کوشک قاضی  کوشک قاضی 

ششده  ششده ششده ششده  ششده وقره بالغ

قره بالغ  قره بالغ  قره بالغ 

زاهدشهر فدشکوئیه  فدشکوئیه  زاهدشهر شیبکوه 

میانشهر میانشهر میانده 

نوبندگان  نوبندگان  نوبندگان  نوبندگان  نوبندگان 

فیروزآباد احمدآباد  احمدآباد  فیروزآباد مرکزي  فیروزآباد فیروزآباد

جایدشت  جایدشت 

میمند پرزیتون  پرزیتون  میمند میمند

جوکان  خواجه اي 

دادنجان  دادنجان 

قیر کارزین فتح آباد قیر  مرکزي  قیر قیروکارزین

کارزین مبارك آباد مبارك آباد

مبارك آباد هنگام  هنگام 

امام شهر

افزر افزر افزر افزر افزر

مزرعه پهن  زاخروئیه 

کازرون  مهرنجان  بلیان  کازرون  مرکزي  کازرون  کازرون 

دریس   دریس 

سیدحسین  شاپور

باالده  جره  جره  باالده  جره و باالده 

دادین علیا دادین 

نرگس زار فامور 

کنارتخته  کنارتخته   کنارتخته  کنارتخته  کنارتخته و کمارج

کمارج  کمارج 

نودان  کالنی  دشت برم  نودان  کوهمره 

نودان  کوهمره 

قائمیه  مالي انبار سمغان قائمیه  چنار شاهیجان



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

انارستان  انارستان

خشت شهبازخانی امامزاده محمد خشت خشت

بورکی علیا بورکی

الر لطیفی  حومه  الر مرکزي  الر الرستان 

خور درز درزوسایبان 

لطیفی دهکویه  دهکویه 

عماد ده باغ  صحراي باغ  عماد ده صحراي باغ 

عماد ده  عماد ده

جویم  جویم  جویم  جویم  جویم 

بلغان  هرم 

بنارویه بنارویه  بنارویه  بنارویه  بنارویه 

ده فیش ده فیش

بیرم  باالده  باالده  بیرم  بیرم 

بیرم  بیرم 

اوز کوره  بیدشهر  اوز اوز

فیشور  فیشور 

گراش  فداغ فداغ گراش  مرکزي  گراش گراش

خلیلی خلیلی

ارد ارد ارد ارد

زینل آباد سبزپوش

خنج  سیف آباد  سیف آباد  خنج  مرکزي  خنج خنج

بیغرد تنگ نارك

باغان باغان محمله محمله

محمله  محمله 

المرد ترمان  حومه  المرد مرکزي  المرد المرد

سیگار  سیگار 

اشکنان اشکنان  اشکنان  اشکنان  اشکنان 

اهل کال  کال 

عالمرودشت خیرگو خیرگو عالمرودشت عالمرودشت

عالمرودشت عالمرودشت

چاه ورز چاه ورز چاه ورز چاه ورز

شیخ عامر شیخ عامر

مهر ارودان علیا ارودان  مهر مرکزي  مهر مهر

مهر مهر

گله دار فال فال گله دار گله دار

گله دار  گله دار 

اسیر اسیر اسیر اسیر اسیر

شهرك امام خمینی دشت الله

وراوي وراوي وراوي وراوي وراوي

خوزي خوزي  خوزي 

مرودشت  کوه سبز رامجرد یک مرودشت  مرکزي  مرودشت  مرودشت 



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

فتح آباد رودبال 

کناره  کناره 

مجدآباد مجدآباد 

محمدآباد محمدآباد 

زنگی آباد نقش رستم 

رامجرد بیدگل  ابرج  رامجرد درودزن 

درودزن  درودزن 

رامجرد رامجرد دو

سیدان  سیدان  خفرك علیا  سیدان  سیدان 

کره طاوي  رحمت 

کامفیروز خرم مکان  خرم مکان  کامفیروز کامفیروز

کامفیروز کامفیروز جنوبی 

خانمین خانیمن کامفیروز شمالی  خانمین کر

گرمه گرمه

سعادت شهر نعیم آباد سرپنیران  سعادت شهر مرکزي  سعادت شهر پاسارگاد

جیسقان  کمین 

مادرسلیمان مادرسلیمان مادرسلیمان مادرسلیمان پاسارگاد

ابوالوردي ابوالوردي

نور آباد آهنگري  بکش دو نورآباد مرکزي  نورآباد ممسنی 

خومه زار گچگران  بکش یک 

مورکی  جاوید ماهوري 

مهرنجان  جوزار 

فهلیان علیا فهلیان 

دولت آباد دشمن زیاري  دولت آباد دشمن زیاري

مشایخ  مشایخ 

بابامنیر بابامنیر ماهور  بابامنیر ماهور میالتی

میشان علیا میشان 

مصیري  مصیري  رستم یک  مصیري  مرکزي  مصیري  رستم 

دهنومقیمی  رستم دو

کوپن چهارطاق  پشتکوه رستم  کوپن سورنا

کوپن رستم سه 

نی ریز نصیرآباد رستاق  نی ریز مرکزي  نی ریز نی ریز

هرگان  هرگان 

آباده طشک آباده طشک آباده طشک آباده طشک آباده طشک

کوشکک بختگان 

تم شولی  حناء

مشکان  دهچاه  دهچاه  مشکان  پشتکوه 

مشکان  مشکان 

قطرویه ریزآب  ریزآب  قطرویه  قطرویه 

قطرویه  قطرویه 
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