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

آستارا گیالده  حیران  آستارا مرکزي  آستارا آستارا

ویرمونی  ویرمونی 

لوندویل چلوند چلوند لوندویل لوندویل 

لوندویل  لوندویل 

آستانه اشرفیه شیرکوه چهارده  چهارده  آستانه اشرفیه مرکزي  آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه

دهشال  دهشال 

کیسم  کیسم 

کشل آزادسرا گورکا 

کیاشهر دهگاه  دهگاه  کیاشهر کیاشهر

دهسر کیاشهر 

املش  حاجی آباد املش جنوبی  املش  مرکزي  املش  املش 

کهنه گوراب  املش شمالی 

رانکوه  ملکوت  سمام  رانکوه  رانکوه 

رانکوه شبخوس الت 

کجید  کجید 

بندر انزلی  کپورچال  چهار فریضه  بندر انزلی  مرکزي  بندر انزلی  بندر انزلی 

لیچارکی حسن رود   لیچارکی حسن رود 

رشت  خشت مسجد پسیخان  رشت  مرکزي  رشت  رشت 

پیر بازار  پیر بازار 

دارسازي (خناچاه) حومه 

الکان  الکان 

خشکبیجار حاجی بکنده  حاجی بکنده خشکبیجار  خشکبیجار خشکبیجار

نوشر نوشرخشکبیجار 

خمام چاپارخانه  چاپارخانه  خمام  خمام 

باال محله چوکام چوکام

کته سر کته سرخمام 

سنگر اسالم آباد  اسالم آباد  سنگر سنگر

سراوان  سراوان 

ویشکاننک  سنگر 

کوچصفهان  بلسبنه بلسبنه کوچصفهان  کوچصفهان 

لولمان کنارسربزرگ  کنار سر 

لولمان  لولمان 

لشت نشاء جیرهنده  جیر هنده لشت نشاء  لشت نشاء لشت نشاء

زیباکنار علی آباد زیبا کنار 

باال محله گفشه   گفشه لشت نشاء 

رضوانشهر شنگاور خوشابر  رضوانشهر مرکزي  رضوانشهر رضوانشهر

دارسرا گیل دوالب 

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

پره سر بازاردیناچال  دینا چال  پره سر پره سر

ارده  ییالقی ارده 

رستم آباد رستم آباد رستم آباد جنوبی  رودبار مرکزي  رودبار رودبار

رودبار اسکولک  رستم آباد شمالی 

منجیل  جمال آباد کلشتر 

لوشان 

بره سر بره سر خورگام  بره سر خورگام 

چهارمحل  دلفک 

توتکابن  شهربیجار بلوکات  توتکابن  رحمت آبادو بلوکات

دشتویل  دشتویل 

توتکابن  رحمت آباد 

جیرنده  جیرنده  جیر نده  جیرنده  عمارلو

کلیشم  کلیشم 

رودسر چینی جان  چینی جان  رودسر مرکزي  رودسر رودسر

رضامحله   رضامحله 

چابکسر قاسم آباد سفلی  اوشیان  چابکسر چابکسر

چاي جان  سیاهکلرود 

رحیم آباد زیاز اشکور سفلی  رحیم آباد رحیم آباد

سارم  اشکورعلیا و سیارستاق ییالق

طول الت  رحیم آباد 

شوئیل  شوئیل 

کالچاي  بی باالن  بی باالن  کالچاي  کالچاي 

واجارگاه  ماچیان  ماچیان 

سیاهکل  توتکی  توتکی  سیاهکل  مرکزي  سیاهکل  سیاهکل 

خرارود  خرارود 

مالفجان  مالفجان 

دیلمان  پیرکوه علیا پیرکوه  دیلمان دیلمان

دیلمان  دیلمان 

شفت  جیرده  جیرده  شفت  مرکزي  شفت  شفت 

مالسرا مالسرا

احمد سرگوراب نصیرمحله  احمد سرگوراب  احمد سرگوراب  احمد سرگوراب 

چوبر  چوبر 

صومعه سرا طاهر گوراب  طاهر گوراب  صومعه سرا مرکزي  صومعه سرا صومعه سرا

ضیابر  ضیابر 

کسماء  کسماء 

مرجقل  لیف شاگرد تولم  مرجقل  تولم 

هندوخاله  هندوخاله 

گوراب زرمیخ  گوراب زرمیخ  گوراب زرمیخ  گوراب زرمیخ  میرزاکوچک جنگلی 

مرکیه  مرکیه 



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

فومن  رود پیش  رود پیش  فومن  مرکزي  فومن  فومن 

گشت  گشت 

گوراب پس  گوراب پس 

لولمان  لولمان 

ماسوله سیاهورود آلیان  ماکلوان  سردار جنگل 

ماکلوان ماکلوان  سردار جنگل 

هشتپر چلونصر ساحلی جوکندان  هشتپر مرکزي  هشتپر طوالش 

طوالرود  طوالرود 

کیش دیبی کوهستانی طالش 

اسالم  اسالم  اسالم  اسالم  اسالم 

خاله سراي پنجاه و هفت خاله سرا

خرجگیل پائین  خرجگیل 

حویق  چوبر  چوبر  حویق  حویق 

چوبر حویق  حویق 

لیسار خطبه سرا خطبه سرا لیسار کرگان رود

لیسار  لیسار 

لنگرود چاف و چمخاله چاف  لنگرود مرکزي  لنگرود لنگرود

چاف و چمخاله دیوشل  دیوشل 

گل سفید  گل سفید 

اطاقور اطاقور اطاقور اطاقور اطاقور

الت لیل  الت لیل 

شلمان  دریاسر  دریاسر  کومله کومله

کومله  مریدان  مریدان 

الهیجان  آهندان  آهندان  الهیجان مرکزي  الهیجان الهیجان

باز کیاگوراب  باز کیاگوراب 

بازارسرلفمجان  لفمجان 

لیالستان  لیالستان 

سطل سر لیل 

رودبنه  رودبنه  رودبنه  رودبنه  رودبنه 

باالمحله ناصر کیاده شیرجوپشت 

ماسال  کوچکام  حومه  ماسال  مرکزي  ماسال  ماسال 

تاسکوه  ماسال 

بازارجمعه  بازارجمعه  شاندرمن  بازارجمعه  شاندرمن 

شیخ نشین  شیخ نشین 

مأخذ : نشریه تقسیمات کشوري - وزارت کشور ، تیرماه 1395


