




مفهومچهبهسفیدرنگباشدهمشخصمواردشمانظربه.کنیدتوجهزیرهایشناسنامهتصاویربه
دارد؟اشارهدرایرانجغرافیایی

شهروشهرستان،بخش،دهستانمانندمکاننامبهدارداشاره
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گئووویستعریف
کوچکآبادییکاجتماعی،زندگیمرحلهنخستیندروایرانفالتبهآریاییانورودازپس

.نامیدندمی«گئو»راتربزرگآبادیو«ویس»را

:هخامنشیاندردورهایرانسیاسیتقسیمات
وکردسیمتق،باشدمیشهرهمانکهشْهَربیسیبهراکشورداریوشهخامنشیان،عصردربعدها
در.تندگفمی«ساتراپ»یونانیبهوشهربانراآنهاکهگماشتمأمورینیآنانازهریکبرای

حکومتدرهخامنشیحکومتهایقسمت.شدتقسیمبخش72بهکشورسلوکیاندوران
.داشتادامههاپارتیااشکانیان
:ساسانیاندردورهایرانسیاسیتقسیمات

رستاکو(انشهرست)تسوجیاتسوگ(استان)خوره(ایالت)سرزمینکشوربهساسانیان،دورهدر
.بودشدهتقسیم(دهستان)
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اس

:عباسیانکشوردردورهسیاسیتقسیمات
«تایال»عنوانتحتواحدهاییبهآنهاجغرافیاییقلمروعباسیان،دورهدر

.رسیدمیایالت31بهمجموعدرکهشدمیبندیتقسیم
:وقاجاریه،زندیهصفویهکشوردردورهسیاسیتقسیمات

بهوریکشتقسیماتاصلیعناصروقاجاریهزندیهافشاریه،صفویه،دورهدر
.قصبهوبلوک،والیتایالت،:ازبودندعبارتترتیب
:قاجاریهدردورهایرانهایایالت

هالتایااین.شدتقسیموالیتدوازدهوایالتچهاربهایرانقاجاریهدورةدر
خراسانبنادر،وفارسوبلوچستان،کرمانآذربایجان،:ازبودندعبارت

وسیستان



نـ سابقه تقسیمات کشوری در ایرا



سرزمینشاملایرانکشوریهایبندیبخشساسانیانزماندر

.ودب(دهستان)ُرستاگو(شهرستان)تسوگو(استان)خوره،(ایالت)

اِوستان،(nahang)َنَهنگ،(pāygōs)پایگوس:استان

(Awestān)استبودهاستانمعنیبهاصطالحسهاین.

šahrestān:شهرستان
šahr(estān):شهر

rōstāg:روستاُرستاگ،
,deh:ده wis

زیرکهمنطقه،ناحیه،تسوج=tasugتسوگbrēzan:برزنکوره،

آمدهپهلویدادستانهزارمادیانکتابدرداشتقرارداوریکنظر

.است
.استنداشتهکاربردساسانیعهددرکهاستعربیاصطالحایالت



تقسیمات سیاسی ایران در زمان خلفای عباسی





دههبایرانکشوری،تقسیماتقانونتصویببا1316سالدر
.شدتقسیمشهرستان49واستان

چندهبشهرستانهروشهرستانچندبههراستانقانون،ایندر
هقصبچندبهدهستانهرودهستانچندبهبخشهروبخش
.شدتقسیم







:شهرستان هایشاملیکماستان
(تنکابن)شهسوارـ6رشتـ۵(اراک)سلطان آبادـ4ساوهـ3قزوینـ2ـزنجان1

:شهرستان هایشاملدوماستان
گرگانـ6ساریـ۵سمنانـ4تهرانـ3کاشانـ2قمـ1

:شهرستان هایشاملسوماستان
میانهـ3تبریزـ2اردبیلـ1

:شهرستان هایشاملچهارماستان
بیجارـ۵مراغهـ4مهابادـ3(ارومیه)رضائیهـ2خویـ1

[۸]:شهرستان هایشاملپنجماستان
همدانـ6مالیرـ۵سنندجـ4(کرمانشاه)کرمانشاهانـ3(غرباسالم آباد)شاه آبادـ2ایالمـ1

:شهرستان هایشاملششماستان
ـ4اهوازـ3گلپایگانـ2خرم آبادـ1

:شهرستان هایشاملهفتماستان
الر-6آبادهـ۵فساـ4بوشهرـ3شیرازـ2بهبهان-1

:شهرستان هایشاملهشتماستان
زابلـ۵خاشـ4بندرعباسـ3بمـ2کرمانـ1

:شهرستان هایشاملنهماستان
جویمند-۸سبزوارـ7گنابادـ6بجنوردـ۵قوچانـ4مشهدـ3تربت حیدریهـ2بیرجندـ1

:شهرستان هایشاملدهماستان
یزدـ2اصفهانـ1



تقسیمات کشوری در ایران



چراشهروروستا جزو تقسیمات کشوری نیامده؟

اره را دولت انتخاب میکنه اما اد( یعنی استاندارفرمانداربخشدار ودهیار)سطح 4اداره کنندگان 
را مردم(یعنی شهردار و دهدار )کنندگان این دو نقطه 



منظوربهکاراین.کنندتقسیمتریکوچکواحدهایبهراآنکهاستاینمناسبترکشور،بهترادارهبرای
.گیردمیصورتترمطلوبادارهباحاضرحالدرمردمنیازهایتأمینوترمناسبخدماتعرضه

.یابدمیتغییرزمان،وموقعیتبامتناسبتقسیمات،این
تاوروس،دهستان،شهراستان،شهرستان،بخش:ازاستعبارتحاضرحالدرایرانکشوریتقسیمات

تقسیمات کشوری 

ایران به تفکیک 

استان و شهرستان 



تقسمات کشوری

ک ایران به تفکی

استان



ایرانداخلیتقسمات
:استان

تانشهرسچندپیوستنهمبهازمعیّن،جغرافیاییمحدودهباکهاستکشوریتقسیماتازواحدی
استان،.ودشمیتشکیلطبیعیواقتصادیفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،هایموقعیتبهتوجههمجواربا

.شودمیاستاندارادارهتوسط

:شهرستان
بخشچندپیوستنهمبهازکهاستمعیّنجغرافیاییمحدودهباکشوریتقسیماتازواحدی

واحدفرهنگی،وسیاسیاقتصادی،اجتماعی،اوضاعوطبیعیعواملنظرازکهشدههمجوارتشکیل
.استآوردهوجودرابههمگنیومتناسب

.شودمیادارهفرماندارتوسطشهرستان

:بخش
ان همجـوار،  واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند دهست

جتمـاعی،  شامل چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع ا
.فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است

.بخش، توسط بخشدار اداره می شود

:دهستان
روستا،ندچپیوستنهمبهازکهاستمعیّنجغرافیاییمحدودهباکشوریتقسیماتواحدترینکوچک

مگنهاجتماعیواقتصادیفرهنگی،طبیعی،محیطلحاظازوشودمیتشکیلهمجوارمزرعهومکان
.سازدمیفراهمراواحدایشبکهوسامانهدرریزیبرنامهورسانیخدماتوامکاناست

.شودمیادارهدهدارتوسطدهستان









آذربایجان غربی

آذربایجان  
شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان 
شمالی

خوزستان

مرکزیزنجان

مازندران

لرستان

گیالن

گلستان

بویرو کهکیلویه
احمد

کرمانشاه

کرمان

کردستان

قم

قزوین

فارس

سیستان و 
بلوچستان

سمنان

هرمزگان

همدان

یزد



شهرستان قائنات

خراسان 
جنوبی



خراسان  
جنوبی

تشهرستان قائنا



بخش سده



دهستان 
پسکوه







هدهستان پسکو
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کند؟میادارهکسیچهرادهستان-1
فرماندار-ددهدار-جدهیار-ببخشدار-الف

معناست؟چهبهرستاکساسانیاندرزمان-2
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