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

آشتیان  سیاوشان  سیاوشان  آشتیان  مرکزي  آشتیان  آشتیان 

گرکان  گرکان 

مزرعه نو  مزرعه نو 

اراك  امان آباد  امان آباد  اراك  مرکزي  اراك  اراك 

داودآباد مرزیجران  امیریه 

داودآباد  داودآباد 

ضامنجان سه ده 

قاسم آباد شمس آباد 

حاجی آباد حاجی آباد

ایبک آباد مشهد میقان 

کارچان معصومیه  معصومیه  کارچان معصومیه

ابراهیم آباد مشک آباد 

ساروق ساروق  ساروق  ساروق  ساروق 

مشهد الکوبه مشهد الکوبه

خنداب  دهچال  دهچال  خنداب  مرکزي خنداب خنداب

خنداب خنداب

جاورسیان اناج  اناج  جاورسیان  قره چاي

جاورسیان  جاورسیان 

طورگیر سنگ سفید 

تفرش  بازرجان  بازرجان  تفرش  مرکزي  تفرش  تفرش 

خانک  خرازان 

جفتان  رودبار 

شهراب کوه پناه 

فرمهین  فرمهین  فرمهین  فرمهین  مرکزي  فرمهین فراهان

فشک  فشک 

خنجین خنجین خنجین خنجین خنجین

تلخ آب تلخ آب

خمین دهنو آشناخور  خمین  مرکزي  خمین  خمین 

سرکوبه  حمزه لو 

فرنق  رستاق 

گلدشت  صالحان 

رباط مراد گله زن 

قورچی باشی  جوادیه چهار چشمه  قورچی باشی  کمره 

قورچی باشی  خرمدشت 

دلیجان  وسقونقان  جاسب  دلیجان  مرکزي  دلیجان  دلیجان 

نراق  جوشق  جوشق 

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

دودهک  دودهک 

هستیجان  هستیجان 

پرندك  حکیم آباد  حکیم آباد  مامونیه  مرکزي  مامونیه  زرندیه 

زاویه  خشکرود  خشکرود 

مامونیه  پرندك  رودشور 

خشکرود 

رازقان  الویر الویر  رازقان  خرقان 

دوزج  دوزج 

علیشار علیشار

ساوه  قیطانیه  شاهسونکندي  ساوه  مرکزي  ساوه  ساوه 

آوه طراز ناهید  طراز ناهید 

قره چاي  قره چاي 

یل آباد نور علی بیک 

غرق آباد پیمان  آق کهریز  نوبران  نوبران 

نوبران  نوبران  بیات 

یاتان  کوهپایه 

آستانه  عضدیه  آستانه  شازند مرکزي  شازند شازند

شازند کزاز کزاز

شهباز حاجی آباد کوهسار  شهباز قره کهریز

عمارت قره کهریز 

توره  توره  پل دوآب  توره  زالیان 

شهرجدید مهاجران ده کائید زالیان 

نهرمیان   نهرمیان 

هندودر هندودر هندودر هندودر سربند

حشیان  مالمیر 

کمیجان  اسفندان اسفندان کمیجان  مرکزي  کمیجان  کمیجان 

کمیجان وفس

میالجرد  میالجرد  میالجرد  میالجرد میالجرد

خسروبیک   خسروبیک  

محالت  نخجیروان باقرآباد  محالت  مرکزي  محالت  محالت 

نیمور خورهه  خورهه 

مأخذ : نشریه تقسیمات کشوري - وزارت کشور ، تیرماه 1395


