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

اسدآباد موسی آباد جلگه  اسدآباد مرکزي  اسدآباد اسدآباد

چنارعلیا چهاردولی 

یوسف اباد دربندرود 

جنت آباد سیدجمال الدین 

آجین آجین  پیرسلیمان  آجین پیرسلمان

طویالن سفلی  کلیائی 

بهار آبرومند  آبرومند  بهار مرکزي  بهار بهار

زاغه  سیمینه رود 

صالح آباد حسن قشالق  دیم کاران  صالح آباد صالح آباد

صالح آباد  صالح آباد 

اللجین  دینارآباد سفالگران  اللجین  اللجین 

مهاجران حسین آبادلتگاه  مهاجران 

تویسرکان  جعفریه  حیقوق نبی  تویسرکان  مرکزي  تویسرکان  تویسرکان 

سرکان  اشتران  خرم رود 

سیدشهاب  سیدشهاب 

باباپیر کرزان رود 

فرسفج  فرسفج  قلقل رود  فرسفج  قلقل رود

میانده  کمال رود 

واالشجرد میان رود 

رزن  سورتجین  خرقان  رزن  مرکزي  رزن  رزن 

رزن  رزن 

دمق  بابانظر بغراطی  دمق  سردرود

دمق  سردرود سفلی 

خورونده  سردرود علیا 

قروه درجزین درجزین  درجزین سفلی قروه درجزین قروه درجزین

چانگرین  درجزین علیا 

کبودرآهنگ داق داق آباد حاجیلو  کبودرآهنگ مرکزي  کبودرآهنگ کبودرآهنگ

ویان  سبز دشت 

حصارقوجه باغی  سرداران 

دستجرد راهب 

کوهین  کوهین 

شیرین سو شیرین سو شیرین سو شیرین سو شیرین سو

چالو مهربان علیا 

گل تپه  علی صدر  علی صدر  گل تپه  گل تپه 

گل تپه  گل تپه 

قهورد سفلی  مهربان سفلی 

مالیر جوزان  جوزان  مالیر مرکزي  مالیر مالیر

مهرآباد حرم رود علیا 

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

ازناو کوه سرده 

جوراب  موزاران 

اسالم آباد ترك شرقی 

ازندریان  حسین آبادشاملو المهدي  جوکار جوکار

جوکار ینگی کند تر ك غربی 

جوکار جوکار 

زنگنه  مهدویه  کمازان سفلی  زنگنه  زند

زنگنه  کمازان علیا 

پیروز کمازان وسطی 

سامن  آورزمان  آورزمان  سامن  سامن 

حسین آبادناظم  حرم رود سفلی 

کهکدان  سامن 

آنوچ  سفیدکوه 

نهاوند کوهانی  شعبان  نهاوند مرکزي  نهاوند نهاوند

دهفول  طریق االسالم 

باباقاسم  گاماسیاب 

فیروزان  فیروزان  خزل شرقی  فیروزان  خزل 

شهرك  سلگی 

برزول  برزول  فضل  برزول  زرین دشت 

توانه  گرین 

گیان  گیان  گیان  گیان  گیان 

میان آبه  سراب 

جورقان  ابرو  ابرو  همدان  مرکزي  همدان  همدان 

مریانج  تفریجان  الوندکوه شرقی 

همدان  انصاراالمام  الوند کوه غربی 

آبشینه  سنگستان 

گنبد  گنبد 

جورقان  هگمتانه 

قهاوند قهاوند جیحون دشت  قهاوند شراء

بیوك آباد چاه دشت 

کوزره  شور دشت 

فامنین  اصله  مفتح  فامنین  مرکزي  فامنین  فامنین 

فامنین  خرم دشت 

تجرك  پیشخور  تجرك  پیشخور 

خماجین زردشت
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