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

آزادشهر ازدارتپه خرمارود شمالی  آزادشهر مرکزي  آزادشهر آزادشهر

نگین شهر نگین شهر نظام آباد 

نوده خاندوز فارسیان  چشمه ساران  نوده خاندوز چشمه ساران 

نوده خاندوز خرمارودجنوبی 

آق قال عطاآباد آق التین  آق قال مرکزي  آق قال آق قال

گري دوجی  شیخ موسی 

قانقرمه  گرگان بوي 

انبارآلوم  چین سیولی  مزرعه جنوبی  انبارآلوم  وشمگیر

انبارآلوم  مزرعه شمالی 

بندرگز گلفرا انزان شرقی  بندرگز مرکزي  بندر گز بندر گز

گزغربی  انزان غربی 

نوکنده  جفاکنده بنفشه تپه  نوکنده  نوکنده 

لیوان شرقی  لیوان 

بندرترکمن  پنج پیکر جعفرباي جنوبی  بندرترکمن  مرکزي  بندرترکمن  ترکمن 

خواجه لر فراغی

نیازآباد قره سوغربی سیجوال سیجوال

قره قاشلی قره سوشرقی

گمیش تپه  خواجه نفس  جعفرباي غربی  گمیش تپه  مرکزي گمیش تپه  گمیشان 

قلعه جیق بزرگ نفتلیجه

سیمین شهر بصیرآباد جعفرباي شرقی  سیمین شهر گل دشت

آرخ بزرگ قزل آالن

دلند توران فارس دلند  رامیان  مرکزي  رامیان  رامیان 

رامیان  باقرآباد قلعه میران 

تاتارعلیا

خان ببین  دارکالته  فندرسک جنوبی  خان ببین  فندرسک 

سعدآباد فندرسک فندرسک شمالی 

علی آباد کردآباد زرین گل  علی آباد مرکزي  علی آباد علی آباد

مزرعه مزرعه  کتول 

سنگدوین

فاضل آباد فاضل آباد استرآباد  فاضل آباد کماالن 

شیرنگ علیا شیرنگ 

کرد کوي  سرکالته  چهار کوه  کرد کوي  مرکزي  کرد کوي  کرد کوي 

یساقی  سدن رستاق شرقی 

چهارده  سدن رستاق غربی 

کالله  اجن سنگرلی  آق سو کالله  مرکزي  کالله  کالله 

تمرقره قوزي   تمران 

کنگور کنگور 

فراغی گوکجه زاوه کوه  فراغی پیشکمر

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

عزیز آباد عرب داغ

مراوه تپه سوزش مراوه تپه  مراوه تپه  مرکزي مراوه تپه  مراوه تپه 

قازان قایه پالیزان

گلی داغ  گلی داغ  گلی داغ  گلی داغ 

عرب قره حاجی شلمی

گرگان جلین استرآباد جنوبی  گرگان  مرکزي  گرگان  گرگان 

جلین رنگیان  انجیراب 

قرق لمسک  روشن آباد 

سرخنکالته سرخنکالته  استرآباد شمالی  سرخنکالته  بهاران 

نوده ملک  قرق 

گنبدکاووس آق آباد  آق آباد  گنبدکاووس مرکزي  گنبدکاووس گنبدکاووس

باغلی ماراما  باغلی ماراما 

فجر  فجر 

سلطانعلی  سلطانعلی 

اینچه برون  داشلی برون اترك  اینچه برون  داشلی برون 

کرند کرند 

مینودشت  القجر چهل چاي  مینودشت  مرکزي  مینودشت  مینودشت 

قلعه قافه  قلعه قافه 

درجن سرگل دوزین کوهسارات

صفی آباد گرو

گالیکش  فارسیان  نیلکوه  گالیکش  مرکزي گالیکش گالیکش

ینقاق  ینقاق 

آق قمیش  قراوالن  صادق آباد لوه

تنگراه گلستان
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