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مجلس شورای اسالمی مورخ   مصوب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

51/4/5631 

 تعاریف -فصل اول  
 .استبى فٌبصش تمسیوبت کشَسی فجبستٌذ اص: سٍستب، دّستبى، شْش، ثخش، شْشستبى ٍ - 1هبدُ 

ٍضـ عجیقی،اجتوبفی، فشٌّگی ٍ  سٍستب ٍاحذ هجذاء تمسیوبت کشَسی است کِ اص لحبػ هحیظ صیستی ) - 2هبدُ 

خبًَاس یب صذ ًفش افن اص  22کِ حذالل تقذاد  حَصُ ٍ للوشٍ هقیي ثجتی یب فشفی هستمل  ثَدُ کِ ثب التصبدی( ّوگي

دائوی آى ثِ عَس هستمین یب غیش هستمین ثِ یکی اص  سبکٌبىثبشٌذ ٍ اکثشیت  سکًَت داشتِ هتوشکض یب پشاکٌذُ دس آًجب

فقبلیتْب اشتغبل   ایي ثبغذاسی ثِ عَس افن ٍ صٌبیـ سٍستبیی ٍ صیذ ٍ یب تشکیجی اص کشبٍسصی، داهذاسی، فقبلیتْبی

 .شذُ است ًبهیذُ هی داشتِ ثبشٌذ ٍ دس فشف ثِ فٌَاى دُ، آثبدی، دّکذُ یب لشیِ

ٍ ثِ دٍ شکل هستمل ٍ تبثـ  شافیبیی ٍ هحلی است کشبٍسصی کِ ثٌب ثِ تقشیف سٍستب ًجَدُهضسفِ ًمغِ جغ - 1تجصشُ 

 .شَد هی شٌبختِ

اًجبم فقبلیتْبی غیش کشبٍسصی.  شَد کِ ثٌب ثِ تقشیف سٍستب ًجَدُ ٍ ثیشتش هحل ای اعالق هی هکبى ثِ ًمغِ - 2تجصشُ 

 .شَد ست کِ ثِ دٍ شکل هستمل ٍ تبثـ شٌبختِ هیخبًِ ٍ ًؾبئشآًْب( ا لَُْ  ایستگبُ، کبسگبُ، کبسخبًِ، )

هضسفِ ٍ هکبى تبثـ دس هحذٍدُ ثجتی یب فشفی سٍستبی هتجَؿ خَد ٍ ثِ عَسکلی اص لحبػ ًؾبم تمسیوبت  - 3تجصشُ 

 .شَد هی  کشَسی جضٍ آى هحسَة

ًؾبهبت اداسی صیش لحبػ  هضسفِ ٍ هکبى هستمل داسای هحذٍدُ ثجتی یب فشفی هقیي ٍ هستمل ثَدُ ٍ اص - 4تجصشُ 

 .ثبشذ حست هَسد هی  پَشش ٍاحذ تمسیوبتی هشثَعِ

ثَدُ ٍ اص ثِ ّن  هقیي دّستبى کَچکتشیي ٍاحذ تمسیوبت کشَسی است کِ داسای هحذٍدُ جغشافیبیی - 3هبدُ 

 هحیظ عجیقی، فشٌّگی، التصبدی ٍ اجتوبفی شَد کِ اص لحبػ ّوجَاس تشکیل هی  هکبى، هضسفِ پیَستي چٌذ سٍستب،

 .ًوبیذ شجکِ ٍاحذی سا فشاّن هی  سیضی دس سیستن ٍ ثشًبهِ سسبًی ٍ خذهبت ّوگي ثَدُ ٍ اهکبى

دسجِ تشاکوی ثِ ششح صیش  حذالل جوقیت دّستبى ثب دس ًؾش گشفتي ٍضـ پشاکٌذگی ٍ اللیوی کشَس ثِ سِ - 1تجصشُ 

 .شَد تمسین هی
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 ًفش 8222تشاکن صیبد  -الف 

 ًفش 6222تشاکن هتَسظ  -ة 

 .ًفش 4222تشاکن کن  -ج

ثَدُ دس لبلت هَجَد ثبلی ٍ  دّستبًْبی هَجَد کِ اص ًؾش ٍسقت، جوقیت ٍ دستشسی داسای تشاکن هغلَة - 2تجصشُ 

ثبشٌذ اص عشیك تمسین ٍ یب ادغبم تقذیل ٍ ثِ دّستبًْبی جذیذ  هی اص ایي لحبػ ًبهتٌبست  دّستبًْبیی کِ آى تقذاد اص

 .تجذیل خَاٌّذ شذ

خذهبت سٍستبیی آى هحذٍدُ  هشکض دّستبى هٌحصشاً سٍستبیی اص ّوبى دّستبى است کِ هٌبسجتشیي هشکض - 3تجصشُ 

 .شَد شٌبختِ هی

ًؾش ثبفت سبختوبًی، اشتغبل  شْش هحلی است ثب حذٍد لبًًَی کِ دس هحذٍدُ جغشافیبیی ثخش ٍالـ شذُ ٍ اص - 4هبدُ 

ثِ عَسی کِ اکثشیت سبکٌبى دائوی آى دس هشبغل کست،  ثَدُسیوبیی ثب ٍیژگیْبی خبص خَد   فَاهل، داسای ٍ سبیش

اشتغبل داشتِ ٍ دس صهیٌِ خذهبت شْشی اص خَدکفبیی ًسجی   فقبلیتْبی اداسی کشبٍسصی، خذهبت ٍ تجبست، صٌقت،

ٍ حذالل  پیشاهَى خَد ثَدُ  اجتوبفی، التصبدی، فشٌّگی ٍ سیبسی حَصُ جزة ٍ ًفَر کبًَى هجبدالت ثشخَسداس ٍ

 .ی دُ ّضاس ًفش جوقیت ثبشذداسا

 .شْشسبصی خَاّذ ثَدٍ  تقییي هحذٍدُ شْشی ثِ پیشٌْبد شَسای شْش ٍ تصَیت ٍصاستیي کشَس ٍ هسکي - 1تجصشُ 

سبکٌبًش خَد سا اّل آى  هحلِ. هجوَفِ سبختوبًْبی هسکًَی ٍ خذهبتی است کِ اص لحبػ ثبفت اجتوبفی - 2تجصشُ  

 .تبثـ تمسیوبت شْشداسی خَاّذ ثَد ّبی شْش یي است حذٍد هحلِهحذٍدُ هق  ٍ داسای داًٌذ هی هحل

 .شَد هی هٌغمِ. دس شْشّبی ثضسگ اص ثِ ّن پیَستي چٌذ هحلِ، هٌغمِ شْشی تشکیل - 3تجصشُ 

لبًًَی شْش لشاس داشتِ ٍ اص حذٍد  شَد کِ دس داخل ٍ خبسج هحذٍدُ حَصُ شْشی. ثِ کلیِ ًمبعی اعالق هی - 4تجصشُ 

 .تجقیت کٌٌذ  ٍاحذی فشفی ثجتی ٍ

هسئَل گشفتي خذهبت ٍ  ثخش فشبیشی ٍاحذی است اص تمسیوبت کشَسی کِ ثب داشتي یک ثخشذاس سیبس - 5هبدُ 

کٌٌذ تبثـ فشهبًذاسی ٍ  ّش هٌغمِ کِ اسکبى هی خَاّذ ثَد ٍ فشبیش دس فصَل هختلف دس  اداسات هشثَعِ ّوبٌّگی ثب

 .ّستٌذ استبًذاسی ّوبى هٌغمِ
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چٌذ  ياص ثِ ّن پیَست خش ٍاحذی است اص تمسیوبت کشَسی کِ داسای هحذٍدُ جغشافیبیی هقیي ثَدُ ٍث - 6هبدُ 

کِ دس آى فَاهل عجیقی ٍ اٍضبؿ اجتوبفی،  چٌذیي هضسفِ، هکبى، سٍستب ٍ احیبًبً شْش ّوجَاس هشتول ثش دّستبى

دس ًؾش گشفتي تٌبست ٍسقت، جوقیت،  ثِ ًحَی کِ ثب  آٍسد ٍجَد هی سیبسی ٍاحذ ّوگٌی سا ثِ فشٌّگی، التصبدی ٍ

 اهکبًبت عجیقی ٍ  ّبی دٍلت دس جْت احیبء سیضی هَلقیتْب، ًیل ثِ اّذاف ٍ ثشًبهِ سبیش استجبعبت ٍ دستشسی ٍ

 .التصبدی آى تسْیل گشدد استقذادّبی اجتوبفی ٍ تَسقِ اهَس سفبّی ٍ

گشفتي ٍضـ پشاکٌذگی ٍ  شْشی ثب دس ًؾشحذالل جوقیت هحذٍدُ ّش ثخش ثذٍى احتسبة ًمبط جوقیت  - 1تجصشُ 

 .تشاکوی ثِ ششح صیش تمسین شذُ است  ثِ دٍ دسجِ اللیوی کشَس

 هٌبعك ثب تشاکن صیبد سی ّضاس ًفش -الف 

 .ّضاس ًفش 22هٌبعك ثب تشاکن هتَسظ  -ة 

ظ اللیوی، سیبسی، کلیِ ششای دس ًمبط کن تشاکن، دٍسافتبدُ، هشصی جضایشی ٍ جٌگلی ٍ کَیشی ثب تَجِ ثِ - 2تجصشُ 

تصَیت ّیأت ٍصساء ٍ دس هَاسد استثٌبیی ثب تصَیت هجلس،  دٍاصدُ ّضاس ًفش جوقیت ثب  اجتوبفی تب حذالل التصبدی ٍ

 .ثبشذ  1هیضاى تقییي شذُ دس تجصشُ  کوتش اص تَاًذ جوقیت ثخش هی

فشٌّگی، التصبدی ٍ  عجیقی،هشکض ثخش، سٍستب یب شْشی، اص ّوبى ثخش است کِ هٌبسجتشیي کبًَى  - 3تجصشُ 

 .شَد هی  سیبسی آى هحذٍدُ شٌبختِ

ّن پیَستي چٌذ ثخش  شْشستبى ٍاحذی اص تمسیوبت کشَسی است ثب هحذٍدُ جغشافیبیی هقیي کِ اص ثِ - 7هبدُ  

 .ًذا فشٌّگی ٍاحذ هتٌبست ٍ ّوگٌی سا ثِ ٍجَد آٍسدُ اجتوبفی، التصبدی، سیبسی ٍ  ّوجَاس کِ اص ًؾش فَاهل عجیقی،

دسجِ تشاکوی ثِ ششح صیش  حذالل جوقیت شْشستبى ثب دس ًؾش گشفتي ٍضـ پشاکٌذگی ٍ اللیوی کشَس ثِ دٍ - 1تجصشُ 

 .شَد هی تمسین

 ًفش 122222تشاکن صیبد  -الف 

 .ًفش 82222تشاکن هتَسظ  -ة 
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اللیوی، سیبسی، التصبدی ٍ  ششایظ دس ًمبط کن تشاکن، دٍسافتبدُ، هشصی، جضائشی ٍ کَیشی ثب تَجِ ثِ کلیِ - 2تجصشُ 

تَاًذ  ٍصیشاى ٍ دس هَاسد استثٌبیی ثب تصَیت هجلس شَسای اسالهی هی ًفش ثب تصَیت ّیأت ّضاس 52حذالل  اجتوبفی تب

 .ثبشذ ًفش ّضاس 52کوتش اص 

عجیقی، فشٌّگی، التصبدی،  هشکض شْشستبى یکی اص شْشّبی ّوبى شْشستبى است کِ هٌبسجتشیي کبًَى - 3تجصشُ 

 .شَد شٌبختِ هی  اجتوبفی آى هحذٍدُ یبسی ٍس

هشکض آهبس دسجبت تشاکن سا  هبُ ثب ّوکبسی سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ٍ 3ٍصاست کشَس هَؽف است ؽشف هذت  - 8هبدُ 

 .ٍصیشاى ثشسبًذ  تصَیت ّیأت تقییي ٍ ثِ

ّن پیَستي چٌذ شْشستبى  ثِاستبى، ٍاحذی اص تمسیوبت کشَسی است ثب هحذٍدُ جغشافیبیی هقیي، کِ اص  - 9هبدُ 

 .شَد التصبدی ٍ عجیقی تشکیل هی سیبسی، اجتوبفی، فشٌّگی،  تَجِ ثِ هَلقیتْبی ّوجَاس ثب

الحبق سٍستبّب، ثخشْب یب  تَاًذ ثب تصَیت ّیأت ٍصیشاى ثب اًتضاؿ ٍ ٍصاست کشَس ثٌب ثِ ضشٍست هی - 1تجصشُ 

تصَیت هجلس شَسای اسالهی ایجبد استبى جذیذ ضشٍسی  آًکِ ثِتقذیل ًوبیذ. هگش   شْشستبًْبی هجبٍس، استبًْب سا

 .داشتِ ثبشذ  حذالل یک هیلیَى ًفش جوقیت شٌبختِ شَد. استبى جذیذ ثبیذ

التصبدی، فشٌّگی، عجیقی ٍ  هشکض استبى یکی اص شْشّبی ّوبى استبى است کِ هٌبسجتشیي کبًَى سیبسی، - 2تجصشُ 

 .شَد هی  اجتوبفی آى استبى شٌبختِ

هشکض دّستبى ٍ ّش دّستبى  دٍلت هَؽف است ثب حفؼ جْبت سیبسی اجتوبفی ّش سٍستب سا ثِ ًضدیکتشیي - 12هبدُ 

شْشستبى ٍ ّش شْشستبى سا ثِ ًضدیکتشیي هشکض استبى  ّش ثخش سا ثِ ًضدیکتشیي هشکض  سا ثِ ًضدیکتشیي هشکض ثخش ٍ

 .هٌضن ًوبیذ

ّستٌذ ثب ّوبى فٌَاى ثبلی  ْبیی کِ فبلذ ششایظ هزکَس دس ایي لبًَىثخشْب، شْشّب، شْشستبًْب ٍ استبً - 11هبدُ 

 .ثب ششایظ هٌذسج دس ایي لبًَى هٌغجك گشداًذ االهکبى آى گًَِ ٍاحذّب سا حتی  هبًٌذ، دٍلت هَؽف است هی
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 نظام تقسیمات کشوری -فصل دوم 

استبى ٍ استبى تبثـ  ٍ شْشستبى تبثـاص لحبػ ًؾبم اداسی دّستبى تبثـ ثخش ٍ ثخش تبثـ شْشستبى  - 12هبدُ 

 .خَاّذ ثَد تشکیالت هشکضی

هشکضیت ٍ تغییش ًبم ٍ ًبهگزاسی ٍاحذّبی  ّش گًَِ اًتضاؿ، الحبق، تجذیل، ایجبد ٍ ادغبم ٍ ًیض تقییي ٍ تغییش - 13هبدُ 

 .ٍصاست کشَس ٍ تصَیت ّیأت ٍصیشاى خَاّذ ثَد ثٌب ثِ پیشٌْبد  کشَسی، ثجض استبى تمسیوبت

اجشایی ٍ لضبیی( ٍ  اداسی ) سفبیت هحذٍدُ کلیِ ٍاحذّبی تمسیوبتی ثشای توبهی ٍاحذّب ٍ سبصهبًْبی - 14هبدُ 

 .الصم است  اسالهی کشَس ًْبدّبی اًمالة

ٍؽبیف سبصهبًی خَد دس ّش  ًیشٍّبی ًؾبهی دس استجبط ثب دستَسالقولْبی شَسای فبلی دفبؿ ٍ اجشای - 1تجصشُ 

 .خَاّذ ثَد دٍلت اص ایي هبدُ هستثٌی  بیٌذُ سیبسیهحذٍدُ ثب اعالؿ ًو

شْشستبًْب ٍ ّش حَصُ اًتخبثبتی  االهکبى هٌغجك ثِ هحذٍدُ ّبی اًتخبثبت هجلس شَسای اسالهی حتی حَصُ - 2تجصشُ 

 .کٌذ ّبی اًتخبثبت سا لبًَى هقیي هی حَصُ شْشستبى خَاّذ ثَد. هحذٍدُ  یک یب چٌذ هتشکل اص

ّبی  لبًًَی هحذٍدُ حَصُ هبُ اص تبسیخ تصَیت ایي لبًَى الیحِ 6َس هَؽف است ؽشف هذت ٍصاست کش - 3تجصشُ 

 .ًوبیذ تصَیت ثِ هجلس شَسای اسالهی تمذین  ٍ جْت اًتخبثبتی سا تْیِ

هسئَلیي ٍاحذّبی  هبُ الیحِ لبًًَی حذٍد ٍؽبیف ٍ اختیبسات 3ٍصاست کشَس هَؽف است ؽشف هذت  - 15هبدُ 

 .ًوبیذ جْت تصَیت ثِ هجلس شَسای اسالهی تمذین  تْیِ ٍ تمسیوبت کشَسی سا

اجشایی آًشا تْیِ ٍ پس اص  ّبی ًبهِ هبُ اص تبسیخ تصَیت ایي لبًَى آییي 6ٍصاست کشَس هَؽف است ؽشف  - 16هبدُ 

 .اجشاء گزاسد  دٍلت ثِ هَسد تصَیت ّیأت

کشَس سا تْیِ ٍ ثش اسبس آى  خشیي آهبس جوقیتّبی اجشایی آ ًبهِ دٍلت هَؽف است ّوضهبى ثب تْیِ آییي - 17هبدُ 

 .ایي لبًَى سا اجشاء ًوبیذ

 .آغبص ًوبیذ افتبدُ ٍ هحشٍم ٍصاست کشَس هَؽف است اجشاء ایي لبًَى سا اص ًمبط دٍس - 18هبدُ 

 تیش هبُ یک ّضاس ٍ سیصذ ٍ لبًَى فَق هشتول ثش ّجذُ هبدُ ٍ ثیست ٍ دٍ تجصشُ دس جلسِ سٍص چْبسشٌجِ پبًضدّن

 .ًگْجبى سسیذُ است تصَیت ٍ ثِ تأییذ شَسای هجلس شَسای اسالهی شصت ٍ دٍ

 اکجش ّبشوی -سئیس هجلس شَسای اسالهی                                             


