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

اردل  رستم آباد پشتکوه  اردل  مرکزي  اردل  اردل 

کاج لیرابی  دیناران 

دشتک

سرخون  شکرآباد شلیل  سرخون  میانکوه 

ده کهنه  میانکوه 

بروجن  نقنه  حومه  بروجن  مرکزي  بروجن  بروجن 

سفید دشت 

نقنه

فرادنبه 

بلداجی  آقبالغ  امامزاده حمزه علی بلداجی بلداجی

اورگان  چغاخور

گندمان  کردشامی دوراهان گندمان  گندمان 

گندمان  گندمان 

شهرکرد طاقانک  طاقانک  شهرکرد مرکزي  شهرکرد شهرکرد

طاقانک  نافچ حومه 

کیان 

هفشجان 

نافچ

سورشجان  هارونی  الر  سورشجان  الران 

سودجان مرغملک مرغملک

هارونی

فرخ شهر دستگرد امامزاده دستگرد فرخ شهر فرخ شهر

خیرآباد قهفرخ

بن  بارده وردنجان بن  مرکزي بن بن

وردنجان شیخ شبان حومه 

آزادگان زاینده رودجنوبی یانچشمه شیدا

حیدري شیدا

سامان شوراب صغیر سامان سامان مرکزي سامان سامان

چم چنگ چما

هوره هوره هوره زاینده رود

گرم دره زرین

شلمزار دزك  کیارشرقی شلمزار مرکزي شلمزار کیار

گهرو شلمزار کیار غربی

دستناء

ناغان  دوپالن  مشایخ  ناغان ناغان

ناغان  ناغان 

فارسان گوجان میزدج علیا  فارسان مرکزي فارسان فارسان

گوجان

باباحیدر قلعه شریف سراب باال باباحیدر باباحیدر

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

فیل آباد سراب پایین

جونقان چلیچه میزدج سفلی جونقان جونقان

پردنجان راستاب جونقان

چلیچه

بازفت بازفت بازفت پایین  بازفت بازفت  چلگرد کوهرنگ 

دهناش بازفت باال 

چلگرد صالح آباد دشت زري دشت زرین  چلگرد مرکزي 

چلگرد شوراب تنگزي 

خویه  میان کوه موگوئی

صمصامی صمصامی  دوآب  صمصامی دوآب صمصامی

شهریاري شهریاري

لردگان  ارمندعلیا ارمند  لردگان  مرکزي  لردگان  لردگان 

کالر ریگ 

گوشه  میالس 

سردشت لردگان سردشت لردگان سردشت سردشت لردگان رودشت

مامور دودراء

آلونی  جوانمردي  جوانمردي  آلونی  خانمیرزا

آلونی  خانمیرزا

مال خلیفه  دره نامدار پشتکوه  مال خلیفه  فالرد

مال خلیفه  فالرد 

منج بارز مدرسه  منج  منج 

منج  منج 
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