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1398اسفند 



شده با نظر شما موارد مشخصبه . زیر توجه کنیدشناسنامه تصویر به 
اشاره دارد؟ایران دررنگ سفید به چه مفهوم جغرافیایی 



مات ذکر صفحۀ خالی شناسنامه را با مشخصات خود پر کنید و نام هر کدام از تقسی
.خودتان تکمیل نماییداول شناسنامه شده را با توجه به صفحۀ 



ماز اسالایران پیش تاریخچۀ تقسیمات کشوری در 

 اجتماعیپس از ورود آریاییان به فالت ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی

.می نامیدند« گئِو» تر را و آبادی بزرگ « ویس» یک آبادی کوچک را ، 

 هخامنشیان، عصر

گماشت رینی آنان مأموکه همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از شَهْرَبیکشور را به سی داریوش 
. می گفتند« ساتراپ »که آنها را شهربان و به یونانی 

 دوران سلوکیان در

.ه داشتاشکانیان یا پارت ها ادامدر حکومت قسمت های حکومت هخامنشی . تقسیم شدبخش 72به کشور 

 ،در دوره ساسانیان

.بودسیم شده تق( دهستان)رستاکو ( شهرستان)تسوج، تسوگ یا ( استان)خوره ، (ایالت)سرزمینبه کشور 



دوره هخامنشیانکشوری در نقشه تقسیمات 



در دوره عباسیان،

31به موع تقسیم بندی می شد که در مج« ایالت»جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان قلمرو 
.می رسیدایالت 

 در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه

. قصبهووالیت، بلوک ایالت، : اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند ازعناصر 

 ازودند این ایالت ها عبارت ب. تقسیم شدچهار ایالت و دوازده والیت به ایران دورة قاجاریه  در  :
.، کرمان وبلوچستان، فارس و بنادر، خراسان وسیستانآذربایجان

اسالمایران پس از تاریخچۀ تقسیمات کشوری در 



 1316سال در
کهه سهتان ده اتصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران بهه با 

. شدتقسیم شهرستان 49نام هر استان یک عدد بود و 
 قانوناین تقسیمات واحدها در:
استان به چند شهرستان هر 
هر شهرستان به چند بخش و 
دهستان به چند هر بخش و 

قصبهدهستان به چند و هر 

ش.ه1357و درسال 
اسهتان 24پیهروزی انقه ا اسه می، ایهران بهه آستانه در ، 

. تقسیم شد

ش .ه1372در سال و 
جله  جدید با نهام اردبیهب بهه تصهویب مطرح اولین استان 

شورای اس می رسید 

در سالهای بعدپس از آن و 
، ههای شهمالیههای قهم، قهنوین ، تلسهتان، خراسهان استان 

.رضوی، جنوبی و البرز اضافه شدند

ایران معاصرتاریخچۀ تقسیمات کشوری در 



 بهتر کشوراداره،

 عرضه خدمات مناسب تر

 هاای یاز بهتر و سریعتر نتأمین و
مردم 

هدف از تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر



حاضر و اداره آنهاتقسیمات کشوری ایران در حال واحدهای  



بزرگترین واحد تقسیمات کشوری

استان  :
 همجوار هرستان از به هم پیوستن چند شاز تقسیمات کشوری است که با محدودۀ جغرافیایی معین، واحدی

. ودتوجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شبا 

می شوداداره استاندار، توسط استان.



دومین واحد تقسیمات کشوری

شهرستان:

 همجوار خش پیوستن چند ببه هم از واحدی از تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که
احد متناسب و شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، وتشکیل 

.  وجود آورده استرا به همگنی 

 اداره می شودفرماندارتوسط شهرستان.

 تشکیل می شوداستانهمجوار،  یک به هم پیوستن چند شهرستان از



سومین واحد تقسیمات کشوری

بخش  :
 همجوارهستان از به هم پیوستن چند داز تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که واحدی ،

ضاع اجتماعی، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اومکان، چندین مزرعه، شامل 
.  و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده استفرهنگی، اقتصادی 

اداره می شودبخشدار، توسط بخش.

 می شودتشکیل شهرستان ،  یک همجواربخشاز به هم پیوستن چند



کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری 

دهستان  :
 روستا، تن چند از به هم پیوسترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که کوچک

اعی همگن تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتمو مزرعۀ همجوار مکان 
.خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازدو امکان است 

 اداره می شوددهداردهستان توسط.



تقسیمات کشوری تابعیت هر واحد 



1395نقشه  تقسیمات کشوری ایران در سال 



1سواالت
 است؟تقسیمات کشوری ایران پیش از اسالم، متعلق به چه دوره ای است و چگونه بوده کاملترین

؟در دوره پس از ورود آریایی ها ، آبادی های بزرگ چه نامی داشتند

 و آبادی « ... ....................» یک آبادی کوچک را اجتماعی  پس از ورود آریاییان به فالت ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی
.می نامیدند« ..................... » بزرگ تر را 

تقسیمات کشوری در دوره هخامنشیان به چه صورت بوده است؟

؟ساتراپ  به چه معنی است و در چه دوره ای کاربرد داشته است

  أمورینی به مهمان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از آنان که ............................  کشور را به سی داریوش هخامنشی
گماشت ........................  نام 

 انها چیست؟معادل امروزی خوره، تسوگ و رستاک متعلق به چه دوره تاریخی است و  تقسیمات

 و متعلق به چه دوره تاریخی است؟می رفت  ویس برای کدام بخش از تقسیمات کشوری بکار

شهر در دوره هخامنشیان چه عنوانی داشته است؟

داریوش هخامنشی کشور را به چه بخش یا بخش هایی تقسیم نمود؟

سابقه تقسیمات کشوری در ایران به چه دوره ای بر می گردد و چگونه بوده است؟

 ایالت متعلق به چه دوره تاریخی است؟31تقسیم ایران به

 قاجاریه، چه نام داشتند؟دوره صفویه، افشاریه، زندیه و در عناصر اصلی تقسیمات کشوری

؟در دوره قاجاریه ، ایران به چه واحدهایی تقسیم شد

 شدتقسیم ................................. دوازده و ............................   در دورۀ قاجاریه  ایران به چهار

4ایالت ایران در دوره قاجاریه چه نام داشتند؟

 ؟متعلق به چه دوره تاریخی استقصبه، والیت، بلوک و ایالتتقسیم ایران به واحدهای



تقسیم گردید؟اولین بار قانون تقسیمات کشوری در دوره معاصر در چه زمانی تصویب گردید و به چه واحدهایی

بر طبق تقسیمات کشوری جدید ایران دارای چند استان می باشد؟

 استان در چه زمانی تصویب گردید؟24تقسیم ایران به

 جلس به تصویب م.................. و در سال ................... طرح اولین استان جدید پس از انقالب اسالمی با نام
.شورای اسالمی رسید 

پس از انقالب اسالمی ، چه استانهایی به کشور اضافه شدند؟

 عدد بود و  استان که نام هر استان یک...............با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به 1316در سال
. شهرستان تقسیم شد............ 

 استان تقسیم شد................. در آستانه پیروزی انقالب اسالمی، ایران به .

هدف از تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر جیست؟

در حال حاضر ، ایران دارای چند استان است؟

مسوول امور داخلی کشور کیست؟

دهستان، مسول اداره هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری بر عهده چه کسی است؟ استان، شهرستان، بخش ،
شهر و روستا

تفاوت شهر و شهرستان و ده و دهستان چیست؟

دهیار و دهدار چه تفاوتی دارند؟

2سواالت



 تشکیل می شود................... یک از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار.

 می شوداداره ..................... استان، توسط.

 کشوری چیست؟بزرگترین واحد تقسیمات

در تشکیل یک استان جدید چه مسائلی در نظر گرفته می شود؟

 تشکیل می شود........................... یک از به هم پیوستن چند بخش همجوار

 می شوداداره ....................... شهرستان توسط.

شهرستان بر چه اساس تشکیل می شود؟

 تشکیل می گردد.......................... همجوار از به هم پیوستن چند دهستان.

 می شوداداره .......................... بخش، توسط.

یک بخش از چه اجزایی تشکیل شده است؟

 چیست؟  کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری

دهستان از چه اجزایی تشکیل شده است؟

دهستان توسط دهدار اداره می شود.

 اشدب......................... یک واحد تقسیمات کشور باید از نظر طبیعی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی.

 است................... از لحاظ نظام اداری دهستان تابع.

سلسله مراتب تابعیت واحدهای تقسیمات کشوری در نظام اداری کشور به چه صورت است؟

3سواالت


