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

ارومیه  باراندوز باراندوز ارومیه  مرکزي  ارومیه  ارومیه 

باالنج  باراندوزچاي جنوبی  

قره آغاج  باراندوزچاي شمالی  

یورقون آباد باش قلعه  

امامزاده بکشلوچاي 

ترکمان  ترکمان 

دیزج دول  دول 

بالو روضه چاي 

چنقرالوي یکان  نازلوي جنوبی  

قوشچی  قولنجی  انزل جنوبی   قوشچی  انزل 

قره باغ  انزل شمالی  

نوشین  طالتپه  طالتپه  نوشین  نازلو

نازلو نازلوچاي 

نوشین  نازلوشمالی 

سیلوانه موانا ترگور سیلوانه سیلوانه

زیوه  مرگور

راژان  دشت 

سرو روندسفلی  برادوست  سرو صوماي برادوست

هشتیان  صوماي جنوبی 

ممکان  صوماي شمالی 

اشنویه  نلیوان  اشنویه شمالی   اشنویه  مرکزي  اشنویه  اشنویه 

آغبالغ  دشت بیل 

نالوس  نالوس  اشنویه جنوبی   نالوس  نالوس 

هق  هق 

بوکان  قره کند آختاچی   بوکان  مرکزي  بوکان  بوکان 

نوبار ایل تیمور 

گلوالن سفلی  ایل گورك 

پکشوه  بهی فیض اله بیگی  

سیمینه داشبند آختاچی شرقی   سیمینه سیمینه 

سیمینه آختاچی محالی 

جوانمرد بهی دهبکري 

پیرانشهر چیانه  پیران  پیرانشهر مرکزي  پیرانشهر پیرانشهر

دربکه  الهیجان 

کوپر منگور غربی 

گردکشانه  پسوه  الهیجان شرقی   گردکشانه  الجان 

سیلوه  الهیجان غربی  

تکاب  اوغول بیک  افشار تکاب  مرکزي  تکاب  تکاب 

دورباش  انصار 

قوجه  کرفتو

احمدآبادسفلی  احمدآباد تازه کند نصرت آباد تخت سلیمان 

قره بالغ  چمن 

چوپلو ساروق 

سیه  چشمه  قرنقو ببه جیک   سیه چشمه  مرکزي  سیه چشمه  چالدران 

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

خضرلو چالدران جنوبی  

زاویه  چالدران شمالی  

آواجیق شادلوي سفلی  آواجیق جنوبی   آواجیق دشتک 

آواجیق آواجیق شمالی  

خوي  دیزج  دیزج  خوي  مرکزي  خوي  خوي 

فیرورق  قوروق  رهال 

دیزج دیز پسک سفلی  فیرورق 

دیزج دیز قره سو

گوهران  گوهران 

ایواوغلی  ایواوغلی   ایواوغلی   ایواوغلی  ایواوغلی 

مهلزان ولدیان 

زرآباد بله سورسفلی  الند زرآباد صفائیه 

زرآباد سکمن آباد

قطور زري  زري  قطور  قطور 

قطور  قطور 

قره ضیاءالدین  چورس  چورس  مرکزي  قره ضیاءالدین  چایپاره  قره ضیاءالدین 

بسطام بسطام

حاجیالر حاجیالر جنوبی حاجیالر حاجیالر

کامل آباد حاجیالر شمالی

سردشت  اسالم اباد آالن  سردشت  مرکزي  سردشت  سردشت 

ربط بریسو باسک کولسه 

بیوران سفلی  بریاجی  

ربط گورك سردشت 

میرآباد میرآباد گورك نعلین  میرآباد وزینه 

نالس  ملکاري 

تازه شهر ملحم  زوالچاي  سلماس  مرکزي  سلماس  سلماس 

سلماس  سیالب  کره سنی  

تمر کنارپروژ

قره قشالق  لکستان 

چهریق  چهریق  کتبان  کوهسار

دلزي  شپیران 

کوزه رش  شناتال 

شاهین دژ صفاخانه  صفاخانه   شاهین دژ مرکزي  شاهین دژ شاهین دژ

محمودآباد هوالسو هوالسو

محمودآباد محمودآباد

کشاورز صورین  چهاردولی   کشاورز کشاورز

کشاورز کشاور

ماکو قره تپه  چایباسارجنوبی  ماکو مرکزي  ماکو ماکو

دم قشالق علیا قره سو

کشمش تپه  قلعه دره سی  

بازرگان  قوش  چایباسارشمالی   بازرگان بازرگان

میالن ساري سو

پلدشت  عشق آباد چایباسارشرقی   پلدشت  مرکزي پلدشت پلدشت

بهلول آباد زنگبار

نازك علیا بیگ جان  گچلرات شرقی   نازك علیا ارس



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

نازك علیا گچلرات غربی  

شوط صوفی  قره قویون شمالی    شوط مرکزي شوط شوط

یوالگلدي  یوالگلدي 

مرگنلر مرگنلر قره قویون جنوبی   مرگنلر قره قویون 

مخور چشمه سرا

مهاباد قره بالغ  آختاچی غربی   مهاباد مرکزي  مهاباد مهاباد

گوگ تپه  مکریان شرقی  

دریاز مکریان غربی  

خلیفان کیتکه  کانی بازار خلیفان  خلیفان 

عبداهللا کرده  منگورشرقی  

میاندوآب  بکتاش  زرینه رود میاندوآب  مرکزي  میاندوآب  میاندوآب 

سرچنار زرینه رودجنوبی  

شیبلوي سفلی  زرینه رودشمالی  

گوگ تپه خالصه  مرحمت آباد

حاج حسن  مکریان شمالی  

للکلو مرحمت آبادجنوبی  

باروق  نختالو آجرلوي شرقی   باروق  باروق 

قرقچی  آجرلوي غربی  

باروق  باروق 

چهاربرج  چهاربرج  مرحمت آبادشمالی   چهاربرج  مرحمت آباد

فیروزآباد مرحمت آبادمیانی  

نقده  بیگم قلعه   بیگم قلعه   نقده  مرکزي  نقده  نقده 

میرآباد سلدوز

محمدیار شهرك مهدي  المهدي  محمدیار محمدیار

حسنلو حسنلو
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