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

بیرجند حاجی آباد القورات  بیرجند مرکزي  بیرجند بیرجند

امیرآباد باقران 

گازار شاخنات 

شاخن  شاخن 

کندر فشارود 

مرك  کاهشنگ 

خوسف  خوسف خوسف خوسف  مرکزي  خوسف خوسف

محمدشهر خور خور

ماژان  جلگه ماژان  ماژان جلگه ماژان 

گل براکوه

علی آباد قلعه زري

اسدیه  درمیان  درمیان  اسدیه  مرکزي  اسدیه درمیان

بورنگ میاندشت

گزیک گزیک  گزیک  گزیک  گزیک 

طبس مسینا طبس مسینا طبس مسینا

قهستان قهستان  قهستان  قهستان قهستان

گسک  فخررود 

سربیشه  نازدشت غیناب سربیشه  مرکزي  سربیشه  سربیشه 

سلم آباد مومن آباد 

درح درح درح درح

النو النو

مود مود مود  مود مود

کالته سلیمان  نهارجان 

نهبندان  معدن حاجات  بندان  نهبندان  مرکزي  نهبندان  نهبندان 

میغان  میغان 

خوانشرف  نه

شوسف  شوسف  شوسف  شوسف  شوسف 

دهک  عربخانه 

قائن بیهود پیشکوه  قائن  مرکزي  قائن  قائنات 

اسفدن محمدآباد مهیار

مهموئی  قائن 

آرین شهر آفریز آفریز آرین شهر سده 

قومنجان  پسکوه 

آرین شهر سده 

کرغند  خضري دشت بیاض کرغند  نیمبلوك خضري دشت بیاض

نیمبلوك نیمبلوك  نیمبلوك 

حاجی آباد شاهرخت  پترگان  حاجی آباد مرکزي حاجی آباد زیرکوه 

حاجی آباد زیرکوه 

زهان  زهان  زهان  زهان  زهان 

افین  افین 

آبیز شاسکوه  آبیز شاسکوه

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

آیسک  آیسک  آیسک  آیسک  آیسک  سرایان سرایان

سرایان  مصعبی  مصعبی 

سه قلعه  سه قلعه  سه قلعه  سه قلعه  سه قلعه 

چاه طالب دو کوهه

اسالمیه  باغستان علیا باغستان  فردوس  مرکزي  فردوس  فردوس 

فردوس  برون  برون 

خانکوك  حومه 

بشرویه غنی آباد علی جمال  بشرویه  مرکزي  بشرویه  بشرویه 

کرند کرند

ارسک ارسک  ارسک  ارسک ارسک

رقه  رقه 

طبس  حلوان پیرحاجات طبس مرکزي  طبس طبس 

دشتغران گلشن 

جوخواه منتظریه 

کریت نخلستان 

عشق آباد عشق آباد دستگردان عشق آباد دستگردان

تپه طاق  کوه یخاب

دیهوك دیهوك دیهوك  دیهوك دیهوك

زنوغان  کویر
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