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

ابوموسی جزیره سیري  سیري  ابوموسی  مرکزي  ابوموسی  ابوموسی 

جزیره تنب بزرگ  تنب  تنب بزرگ  تنب 

بندرعباس محله نوایسین  ایسین  بندرعباس  مرکزي  بندرعباس  بندرعباس 

تازیان پائین  تازیان پائین  تازیان 

گچین باال گچین 

سرخون سرخون

سیاهو سیاهو

قلعه قاضی قلعه قاضی قلعه قاضی قلعه قاضی قلعه قاضی

دهنو دهنو

تخت شمیل شمیل تخت تخت

تخت تخت

فین  فین  فین  فین  فین 

قطب آباد گهره 

پل شرقی  خمیر خمیر  خمیر مرکزي خمیر خمیر

کهورستان  کهورستان 

رویدر رویدر رویدر رویدر رویدر

رودبار رودبار

بستک  دهنگ  گوده  بستک  مرکزي  بستک  بستک 

ده تل  ده تل 

فتویه  فتویه 

جناح کمشک  فرامرزان  جناح  جناح 

جناح جناح

کوخرد هرنگ کوخرد هرنگ هرنگ  کوخرد هرنگ کوخرد هرنگ

کوخرد هرنگ کوخرد

بندرلنگه گزیر حومه  بندرلنگه  مرکزي  بندرلنگه  بندرلنگه 

کنگ  بندرمغویه  مغویه

لمزان دژگان دژگان لمزان مهران

پدل مهران

چارك  چارك  چارك  چارك  شیبکوه 

بندر مقام  مقام 

کیش  کیش  کیش  کیش  کیش 

جزیره الوان  الوان 

کوشکنار زیارت بهدشت  کوشکنار کوشکنار پارسیان پارسیان

دشتی کوشکنار  کوشکنار 

پارسیان به ده  مهرگان  پارسیان مرکزي

بوچیر بوچیر

بندر جاسک جاسک کهنه  جاسک  بندرجاسک  مرکزي  بندرجاسک  جاسک 

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

کنگان  کنگان 

یکدار گابریک 

سدیج سورك  لیردف لیردف

پی وشک پی وشک

سردشت سردشت سردشت سردشت مرکزي سردشت بشاگرد

کلورجکدان  جکدان 

درنگ مدو پارمون  درنگ مدو گافروپارمون

سیت ماسیتی گافر

گوهران گوهران گوهران گوهران گوهران

خمینی شهر درآبسر

حاجی آباد دهستان باال درآگاه  حاجی آباد مرکزي  حاجی آباد حاجی آباد

پتکوئیه  طارم 

فارغان  شمیل باال آشکارا فارغان  فارغان 

فارغان  فارغان 

سرگز پور کوه شاه  سرگز احمدي

سرگز احمدي 

دهبارز خراجی  آب نما  دهبارز مرکزي  دهبارز رودان 

راهدار راهدار

فاریاب  فاریاب 

بیکاه بیکاه بیکاه بیکاه بیکاه

برنطین برنطین

باالشهر جغین شمالی  باالشهر جغین

پالور جغین جنوبی 

زیارتعلی  زیارتعلی  رودخانه  زیارتعلی  رودخانه 

فاریاب رودخانه بر 

نورآباد مسافر آباد 

درگهان  درگهان  حومه  قشم  مرکزي  قشم  قشم 

قشم رمکان  رمکان 

سوزا دوالب  دوالب  سوزا شهاب 

سوزا سوزا

طبل  صلخ 

جزیره الرك شهري  الرك 

هنگام جدید هنگام 

هرمز هرمز هرمز

میناب  تیاب  تیاب  میناب  مرکزي  میناب  میناب 

تیرور حکمی  حومه 

کریان  کریان 



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

گوربند  گوربند 

هشتبندي توکهور  توکهور  هشتبندي توکهور 

هشتبندي چراغ آباد

سندرك بندر  بندر  سندرك  سندرك 

درپهن  درپهن 

سندرك  سندرك 

بندزرك بندزرك  بندزرك بندزرك

کرگان کرگان

سیریک  سیریک  سیریک  سیریک مرکزي سیریک سیریک

گروك گونمردي  بیابان 

کوهستک کوهستک بمانی  کوهستک بمانی

شاهمردي شاهمردي
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