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       رهپویان دانشگاه   )   سمناناستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (     دانشگاه و استان سمنان  آشنایی با :اول بخش            أ

  شهر سمنان یباستانمیدان ارگ، بناي 
  

  
  

  استان سمنانبا آشنایی 
آن از شمال به  يبلنداکه  ه،جا گرفتالبرز  ها کوه رشتهجنوبی  هاي دامنهاستان سمنان در 

این استان از نظر مساحت ششمین استان . شود یمبه دشت کویر ختم  سرانجامجنوب کاسته شده و 
سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، (شهرستان  هشتن داراي کشور و با مرکزیت شهرستان سمنا

این استان در شاهراه . استبخش و شهر و دهستان  ها دهو ) ، بسطام، میامی، سرخهشهر يمهد
نقطه  خود هموارهطبیعی  گاهیجا به علت تاکنونجاده ابریشم واقع شده است که از دیرباز  یباستان

ان بوده است زیرا در جنوب آن کویر مرکزي و غیرقابل ارتباطی شرق و غرب و شمال شرقی ایر
  .البرز قرار دارد وخم چیپرپ هاي کوه رشتهعبور و در شمال آن 

 

  :مردم شیگو
 يها شیگوبه  امروزهزبان پهلوي است که  نخورده دستمردم سمنان از بقایاي  گویش

مردم شاهرود و  گویش. شود یم يبند دسته، بیابانکی يا سرخهسمنانی، سنگسري، شهمیرزادي، 
مهاجرین  نیهمچن. گوناگون و باستانی دارند يها شیگو یبرخدامغان و گرمسار فارسی است و 

ترکی، عربی و  همچون ینیسرزم يها زبانآشنایی با زبان فارسی با  افزون برساکن در گرمسار 
  .ندینما یم گفتگوتاتی 
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  :شهرستان سمنان
. استو مرکز استان سمنان  جا گرفتهالبرز  يها وهک رشتهاین شهرستان در دامنه جنوبی 

کویر در تابستان گرم و خشک و در زمستان  کنارهدر  شدن واقع به علتاین شهرستان  يوهوا آب
کوه نیزوا، رودخانه گل : از اند عبارتکوه و رودخانه این شهرستان  نیتر مهم. استسرد و خشک 

 گرمابهسجد جامع، منار مسجد جامع، مسجد امام خمینی، م توان یمسمنان  یباستانرودبار و از آثار 
  .در بیابانک را نام برد عالءالدولهپهنه، دروازه ارگ، بازار سمنان، غار دربند و آرامگاه شیخ 

 

  :شهرستان دامغان
این شهرستان از شمال به استان مازندران، از شرق به شهرستان شاهرود، از جنوب به 

 به علتاین شهرستان  وهواي آب. رستان سمنان محدود استکویر مرکزي، از غرب به شه
کوهستانی  بخشدر ) است روزه سهکه معروف به بادهاي (و وزش بادهاي شدید  يوبلند یپست

سرد و روزها گرم  ها شبکویري  بخش، معتدل و در در دامنهسرد و در ییالقات و  يوهوا آبداراي 
منصور کوه، شاهدان کوه، مهرنگار  :از اند عبارتشهرستان این  يها رودخانهو  ها کوه نیتر مهم. است

مسجد  توان یمدامغان  یباستان، رودخانه معروف به رودبار از آثار یعل چشمهکوه، رودخانه 
، بازار دامغان و دوست مهمانتاریخانه، مسجد جامع دامغان، برج چهل دختر، پیرعلمدار، برج 

  .برشمرددامغان را  علی چشمه
  

  :مهدي شهر  شهرستان
  .باشد می ستانا مالش واقع در استان سمنان هاي یکی ازشهرستان )سنگسر ( شهر شهرستان مهدي

 - قله نیزوا -جنگل فینسک -شهر آب انبار تاریخی مهدياین شهرستان شامل  بناهاي تاریخی و دیدینی
 - امامزاده یحیی شهمیرزاد -شهر امامزاده قاسم مهدي -اهللا شهمیرزادامامزاده عبد-شهر آب گرم مهدي

روستاي نمونه ) چاشم ( سوسن عطا) بقعه شیخ شهمیرزاد -(چاشم بقاع ابوالقاسم، مهدي و یحیی در
دیواره صخره  -رودبارك  -شهر حسینیه المهدي مهدي (درجزین در) چهل تن(چاشم گردشگري

غار  - عمارت کیپور - شیر قلعه شهمیرزاد -مالده روستاي) مالده ( شکارگاه نوردي سنگسر سل
موزه عشایري ایل  - منطقه حفاظت شده پرور - شهر مسجد پامنار مهدي - کافرقلعه شهر دربند مهدي

  می باشد سنگسر

  :شهرستان سرخه
ه شهرستان سرخه ب سرخهمصوبه هیئت دولت با ارتقاي بخش  برابر 1391/11/9در تاریخ 

استان آباد در  مشتمل بر بخش مرکزي و بخش هفدر سرخه به مرکزیت مؤمن سرخهبه مرکزیت شهر 
کیلومتري شرق پایتخت ایران؛ تهران قرار دارد و با مرکز  170شهرستان سرخه در . ایجاد شد سمنان

کیلومتر فاصله دارد که در شرق شهر سرخه قرار گرفته است و از شمال با استان  20استان؛ سمنان 
شهرستان غرب با  و ازجنوب با استان اصفهان و کویر لوت  و از شهرستان فیروزکوهتهران و 

  .همسایه است شهر يمهدو گرمسار و از شرق با شهرستان سمنان و  آرادان
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  :گرمسار شهرستان 
گفتند  وار میدر قدیم به آن خ. است شهرستان گرمسار و مرکز استان سمنان یکی از شهرهاي رمسارگ

  . است که یکی از ایاالت ملک ري بوده
به علت آنکه گرمسار در کنار کویر قرار گرفته و . بوده است» خواران« ،اشکانیان نام گرمسار در زمان

 .را بدان نهادند» خوار«تر است، بدین مناسبت نام  قاط همجوار خود پستنسبت به ن

هاو روستاهاي آباد است که در برگیرنده شهر استان سمنان رمسار هم اکنون یکی از مناطق آبادگ
گیرد مناطق اطراف  مرکزي سرچشمه می البرز هاي که از رشته کوه رود حبله بسیاري است رودخانه
وجود دارد که قدمت آن را بیش از  استوناوند اي به نام در گرمسار قلعه. کند گرمسار را سیراب می

 .قرار دارد) بن کوه(شمال گرمسار کنونی این قلعه در  زنند سال تخمین می 3500

 

  :شهرستان آرادان
و  گرمسارکیلومتري  15از غرب در  ؛ کهاست استان سمناندر  ایراناَرادان یکی از شهرهاي 

جمعیت این . این شهر مرکز شهرستان آرادان است. قرار دارد سرخه کیلومتري شهر 73از شرق در 
  .بوده استنفر  4968، برابر با 1385سرشماري سال  برابرشهر 

شمال غربی شهر،  بخشاي در  کنند ولی در محله صحبت می زبان فارسیمردم آرادان بیشتر به 
 رامهاز یکی از روستاهاي فیروزکوه به نام  ها آنکنند که اصلیت  صحبت می دیلمیساکنان به زبان 

  .دهند تشکیل می الیکاییروستاهاي آرادان را عشایر . است
رفت در مردادماه سال  جزء تقسیمات شهرستان گرمسار به شمار می نیازا شیپبخش آرادان که تا 

  .ششمین شهرستان استان سمنان شد رانیوز ئتیهبا تصویب  1390
که اکنون هفتمین شهرستان استان سمنان شده،  جمعیت بخش آرادان. . می باشد 130آرادان داراي 

نیز به  یباستانبه نام سلطان شاه نظر در مرکز شهر است که از بناهاي  امامزادهآرادان داراي یک 
  .آید شمار می

 
 


