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

اسالمشهر ده عباس  ده عباس  اسالمشهر مرکزي  اسالمشهر اسالمشهر

بهرام آباد بهرام آباد

چهار دانگه  چهاردانگه  چهاردانگه  چهاردانگه  چهاردانگه 

فیروزبهرام  فیروزبهرام 

احمدآباد مستوفی  احمدآباد مستوفی  احمدآباد مستوفی احمدآباد مستوفی 

چیچکلو چیچکلو

پاکدشت  حصارامیر حصار امیر  پاکدشت  مرکزي  پاکدشت  پاکدشت 

فرون آباد فرون آباد فرون آباد 

فیلستان  فیلستان 

شریف آباد جمال آباد جمال آباد  شریف آباد شریف آباد

شریف آباد شریف آباد 

کریم آباد کریم آباد 

تهران تلوباال سیاهرود  تهران  مرکزي  تهران  تهران 

سولقان  سولقان  کن  کن 

خالزیر خالزیر  آفتاب آفتاب

آفتاب آفتاب

شهر جدید پردیس گلخندان قدیم گلخندان بومهن بومهن شهر جدید پردیس پردیس

بومهن کرشت کرشت

خسروآباد جاجرود خسروآباد جاجرود

سعیدآباد جاجرود سعیدآباد 

دماوند سربندان  ابرشیوه   دماوند مرکزي  دماوند دماوند

کیالن  مراء تاررود 

آبسرد آبسرد جمع آبرود 

رودهن  آبعلی  آبعلی رودهن  رودهن 

آبعلی مهرآباد مهرآباد 

رباط کریم  آدران  امامزاده ابوطالب  رباط کریم  مرکزي  رباط کریم  رباط کریم 

نصیر شهر منجیل آباد منجیل آباد 

شهر جدید پرند وهن آباد  وهن آباد 

نسیم شهر اسماعیل آباد اسماعیل آباد  نسیم شهر بوستان  گلستان  بهارستان

همدانک  همدانک 

گلستان  صالحیه صالح آباد گلستان  گلستان 

صالحیه میمنت آباد میمنت 

ري  اسالم آباد عظیمیه ري مرکزي  ري  ري 

غنی آباد غنی آباد 

حسن آباد حسن آباد  حسن آباد  حسن آباد فشاپویه 

کلین کلین 

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

باقرشهر کهریزك کهریزك کهریزك  کهریزك 

کهریزك 

قیامدشت خاوران شرقی قیامدشت خاوران

قاسم آباد تهرانچی خاوران غربی

قلعه نو قلعه نو قلعه نو قلعه نو

چاله طرخان چاله طرخان

تجریش  تجریش  شمیرانات 

لواسان  لواسان بزرگ  لواسان بزرگ  لواسان  لواسانات 

افجه  لواسان کوچک 

فشم  حاجی آباد رودبار قصران  فشم  رودبار قصران 

شمشک

شاهدشهر وحیدیه  جوقین  شهریار مرکزي  شهریار شهریار

شهریار رزکان  رزکان 

صباشهر سعیدآباد  سعیدآباد 

شهر جدید اندیشه  فردوسیه  فردوس 

وحیدیه  صباشهر قائم آباد 

باغستان باغستان مویز

فردوسیه 

مالرد مالرد مالرد شمالی مالرد مرکزي  مالرد مالرد

بیدك (بیدگینه) مالرد جنوبی

صفادشت  اختر آباد  اختر آباد  صفادشت صفادشت

صفادشت بی بی سکینه  

قدس  دانش  دانش  قدس  مرکزي  قدس  قدس 

هفت جوي  هفت جوي 

فیروزکوه  سرانزا پشتکوه  فیروزکوه  مرکزي  فیروزکوه  فیروزکوه 

آتشان  حبلرود 

شهر آباد  شهر آباد 

ارجمند سله بن  دوبلوك  ارجمند ارجمند

ارجمند قزقانچاي 

ورامین  خورین بهنام پازوکی جنوبی ورامین  مرکزي  ورامین  ورامین 

باغ خواص  بهنام وسط شمالی 

جوادآباد آب باریک  بهنام وسط جنوبی جوادآباد جوادآباد

جوادآباد بهنام عرب جنوبی

قرچک قشالق جیتو قشالق جیتو قرچک مرکزي  قرچک قرچک

ولی آباد ولی آباد

پیشوا عسگرآباد عباسی عسگریه   پیشوا مرکزي پیشوا پیشوا

قلعه سین پیشوا

جلیل آباد جلیل آباد جلیل آباد جلیل آباد

طارند باال طارند باال
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