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

اردبیل  تقی دیزج  ارشق شرقی  اردبیل  مرکزي  اردبیل  اردبیل 

شام اسبی  بالغلو

خشکه رود سردابه  

نیار شرقی  

کلخوران شیخ (کلخوران علیا) کلخوران 

هیر بودااللو فوالدلوي جنوبی  هیر هیر

آزادلو بزرگ  فوالدلوي شمالی  

هیر هیر

ثمرین  غربی   ثمرین ثمرین

ینگجه مالمحمدحسن دوجاق

سرعین  ورنیاب  آب گرم  سرعین  مرکزي  سرعین  سرعین 

آلداشین ( آغ امام) آلوارس

آتشگاه ارجستان اردیموسی سبالن

اردیموسی  سبالن 

بیله سوار انجیرلو انجیرلو بیله سوار مرکزي  بیله سوار بیله سوار

گوگ تپه  گوگ تپه  

جعفرآباد شورگل  قشالق جنوبی   جعفرآباد قشالق دشت 

جعفرآباد قشالق شرقی  

پارس آباد گوشلو ساواالن  پارس آباد مرکزي  پارس آباد پارس آباد

اولتان اولتان

اصالندوز اصالندوز  اصالندوز  اصالندوز اصالندوز

بوران علیا قشالق غربی  

تازه کند  محمودآبادطالقانی محمودآباد تازه کند  تازه کند

تازه کند تازه کند

اسالم آباد اسالم آباد جدید اسالم آباد اسالم آباد اسالم آباد

شهرك غربی شهرك

خلخال خوجین خانندبیل شرقی خلخال مرکزي خلخال خلخال

گزاز خانندبیل غربی

لنبر سنجبد شرقی

هشتجین برندق  خورش رستم جنوبی هشتجین خورش رستم

هشتجین  خورش رستم شمالی

کلور کرین  پلنگا کلور شاهرود

شال  شال 

کلور شاهرود

گیوي خلف لو سنجبدشمالی  گیوي  مرکزي  گیوي کوثر

گنجگاه سنجبدغربی 

زرج آباد زرج آباد فیروزآباد فیروز

فیروزآباد سنجبدجنوبی  

گرمی شکرآب  اجارودشمالی  گرمی  مرکزي  گرمی  گرمی 

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

دیزج  اجارودغربی 

حمزه خانلو اجارودمرکزي

آنی آنی

تازه کند انگوت تازه کند انگوت انگوت شرقی تازه کند انگوت انگوت 

قره آغاج پائین  انگوت غربی

قاسم آباد پائین برزند

زهرا اجارودشرقی   زهرا موران 

آزادلو آزادلو

مشگین شهر عباس آباد پري خان  دشت  مشگین شهر مرکزي  مشگین شهر مشگین شهر

آلنی  مشگین شرقی  

رضی  قوشه سفلی  ارشق شمالی   رضی  ارشق 

رضی  ارشق مرکزي  

مرادلو مرادلو ارشق غربی   مرادلو مرادلو

صلوات  صلوات 

گنچوبه  یافت 

الهرود  فخرآباد قره سو الهرود مشگین شرقی 

فخرآباد الهرود الهرود 

نقدي علیا نقدي 

قصابه قصابه  مشگین غربی   قصابه قصابه

شعبان  شعبان 

نمین  دولت آباد دولت آباد  نمین  مرکزي  نمین  نمین 

گرده  گرده  

ننه کران  ویلکیج شمالی  

عنبران  عنبران  عنبران  عنبران  عنبران 

میناباد میناباد

آبی بیگلو حور ویلکیج جنوبی   آبی بیگلو ویلکیج 

آبی بیگلو ویلکیج مرکزي 

نیر اسالم آباد دورسونخواجه   نیر مرکزي  نیر نیر

رضاقلی قشالق  رضاقلی قشالق 

کوراییم  کوراییم  یورتچی شرقی   کوراییم  کوراییم 

قره شیران  یورتچی غربی  

مهماندوست علیا مهماندوست 
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