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

بانه  شوي   شوي   بانه  مرکزي  بانه  بانه 

آرمرده  بله که  بله که  آرمرده  آرمرده 

آرمرده  پشت آربابا

کانی سور بوالحسن  بوالحسن  کانی سور نمشیر

کانی سور کانی سور

کوخان  نمه شیر

بوئین سفلی  بوئین سفلی  بوئین  بوئین سفلی  ننور

ننور ننور

بیجار چنگیزقلعه  حومه  بیجار مرکزي  بیجار بیجار

توپ آغاج  خورخوره  خورخوره 

توپ آغاج  سیلتان 

جعفرآباد سیاه منصور

نجف آباد نجف آباد

بابارشانی  بابارشانی  بابارشانی  بابارشانی  چنگ الماس 

پیرتاج پیرتاج  پیرتاج 

خسرو آباد خسرو آباد

یاسوکند آق بالغ طغامین  طغامین  یاسوکند کرانی 

یاسوکند کرانی 

گرگین  گرگین 

دیواندره نساره علیا حومه  دیواندره  مرکزي  دیواندره  دیواندره 

شریف آباد چهل چشمه 

گاوشله  قراتوره 

هزارکانیان  سارال  هزارکانیان  سارال 

کوله  کوله 

زرینه  گورباباعلی  اوباتو زرینه  کرفتو

زرینه  زرینه 

شالی شل  کانی شیرین 

سرو آباد بیساران بیساران سرو آباد مرکزي  سروآباد سروآباد

پایگالن  پایگالن 

دزلی  دزلی 

رزآب  رزآب 

ژریژه  ژریژه 

قلعه جی  کوساالن 

اورامان تخت  اورامان تخت  اورامان تخت  اورامان تخت  اورامان 

سلین  شالیار

سقز قهرآبادسفلی  ترجان  سقز مرکزي  سقز سقز

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

تموغه  تموغه 

سرا سرا

میرده  میرده 

صاحب  صاحب  صاحب  صاحب  زیویه 

گل تپه  گل تپه 

دگاگاه  چهل چشمه غربی  حسن ساالران  سرشیو

حسن ساالران  ذوالفقار

سنته  امام سنته امام

تیلکوه  تیلکوه 

خورخوره  خورخوره 

سنندج  حسن آباد آبیدر سنندج  مرکزي  سنندج  سنندج 

آرندان  آرندان 

صلوات آباد حومه 

سراب قامیش  سراب قامیش 

علی آباد نران 

توریور ژاورودشرقی  دره کوله سیروان

دره کوله میانرود

شویشه  آویهنگ  ژاورود غربی  شویشه  کالترزان 

شویشه  کالترزان 

نگل  نگل 

خرکه  حسین آبادشمالی  حسین آبادجنوبی حسین آباد

حسین آبادجنوبی حسین آباد جنوبی 

قروه قلعه  بدر قروه  مرکزي  قروه  قروه 

کانی گنجی  پنجه علی 

قاملو پنجه علی جنوبی 

سریش آباد قصالن  قصالن  سریش آباد سریش آباد

گیلکلو لک 

یالغوزآغاج  یالغوزآغاج 

دزج  وینسار چهاردولی شرقی  دزج  چهاردولی 

دزج  چهاردولی غربی 

دلبران دلبران دلبران دلبران دلبران

مالوجه مالوجه

دهگالن  حسن آباد حومه دهگالن  دهگالن  مرکزي دهگالن دهگالن

قوري چاي  قوري چاي 

بله دستی  ئیالق شمالی 

بلبان آباد بلبان آباد ئیالق جنوبی  بلبان آباد بلبان آباد

سیس سیس

کامیاران  شیروانه  بیلوار کامیاران  مرکزي  کامیاران  کامیاران 

گشکی  ژاورود



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

ورمهنگ  شاهو

موچش  موچش  امیرآباد موچش  موچش 

یوسف آباد سورسور

نشورسفلی  عواالن 

کوله ساره  گاورود

مریوان  نی  زریوار مریوان  مرکزي  مریوان  مریوان 

کانی دینار کانی دینار سرگل 

پیرخضران  کوماسی 

برده رشه  برده رشه  خاو و میرآباد برده رشه  خاو و میرآباد

چناره  چناره  سرشیو چناره  سرشیو

جانوره  گلچیدر
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