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 ٍیژُ ًاهِ تَر یکرٍزُ زًجاى )گٌبذ سلطاًیِ(

 

 سخٌی چٌذ با ّوکاراى

 رساًی خذهت در جْت اٍ از ٍ فرهَد عٌایت ها بِ را ایشاى ٍخاًَادُ ّوکاراى هحترم بِ خذهت تَفیق كِ شاكرین را بسرگ خذاًٍذ

 طلبین. هی هذد داًشگاّی هحترم ّوکاراى بِ بْتر

 خذهات ارتقاي سطح بوٌظَر ادارُ ایي تعاٍى، ٍ رفاُ اّذاف راستاي داًشگاّی؛ در عسیساى شوا بِ خَش اهذگَیی عرض ضوي

 است. ًوَدُ زًجاى )گٌبذ سلطاًیِ( یکرٍزُ تَر برگساري بِ اقذام كاركٌاى رفاّی

 شائبِ ٍ بی صادقاًِ خذهات از ًاچیس چٌذ ّر اي گَشِ بتَاًین ٍ ّوکاراى بَدُ براي خَبی هیسباى تَر برگساري زهاى در اهیذٍارین

 ًوایین. جبراى را ّوکاراى

 ًشاًی ادارُ بِ ایي سایت ٍب بِ داًشگاُ ٍ تعاٍى رفاُ ادارُ اخبار آخریي از اطالع جْت تَاًٌذ هی هحترم ّوکاراى

(http://refahi.tums.ac.ir )ًِوایٌذ. هراجع 
 

 

 پیشیٌِ شْر سلطاًیِ

کیلَهتزی جٌَب شزلی سًجاى ٍالغ گزدیذُ است.  93هتز اس سطح دریا در  0881تاى سًجاى تا ارتفاع تخش سلطاًیِ در ًاحیِ هزکشی اس

ّشتن پیش هٌطمِ سلطاًیِ اس دیزتاس هَرد تَجِ الَام هختلف لزار گزفتِ است. تز اساس کتیثِ ّای تِ دست آهذُ اس شاّاى آشَر در لزى 

طایفِ جٌگاٍر )ساکاراتی( تَدُ ٍ در ػْذ فزهاًزٍایاى هاد تِ ًام اریثاد خَاًذُ شذُ است ٍ پارتْا آى را تِ  اس هیالد سلطاًیِ هحل سکًَت

ًام ًخستیي پادشاُ خَد ارساس ًاهیذًذ. پس اس استمزار هغَالى در ایزاى ٍ پایتختی تثزیش تا تَجِ تِ شثاّت دشت سلطاًیِ تِ 

ي هٌطمِ کِ در آى سهاى لٌمَر اٍالًگ ًام داست، جلة شذ. تز اساس هتَى تاریخی ٌّگام ٍرٍد چوٌشارّای هغَلستاى، تَجِ ایلخاًاى تِ ای

 هغَالى تِ ایزاى ًام سلطاًیِ شزٍیاس تَدُ ٍ تؼذ اس ٍرٍد ایلخاًاى، سلطاًیِ ًام گزفتِ است.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
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 چوي طبیعی سلطاًیِ

ّکتار( در سوت جٌَب فالت سًجاى  031کیلَهتز ) 0زض هتَسط کیلَهتز ٍ ػ 01کیلَهتز هزتغ تِ طَل  93ایي چوي تا ٍسؼت تمزیثی 

دًیا کِ ارتفاع ػلف آى  غزتی لزار گزفتِ است، در هتَى جغزافیایی چوي سلطاًیِ تِ ًام پزری ) تْتزیي ًَع ػلفشارّای-ٍ تا اهتذاد شزلی

زی شْز تاریخی سلطاًیِ است، اس ایٌزٍ سالِ ػاهل اصلی شکل گی 0111ساًتیوتز هی رسذ( یاد هی شَد. ایي هحَطِ  31تا  91تِ 

 اّویتی کوتز اس گٌثذ سلطاًیِ ًذارد.

 

 

 

 ٌبذ سلطاًیِ، بسرگتریي گٌبذ اجري جْاىگ

ّجزی لوزی در داخل ارگ سلطٌتی ساختِ  009تا  019تٌای تاریخی گٌثذ سلطاًیِ تِ دستَر سلطاى هحوذ خذاتٌذُ )الجایتَ( اس سال 

تزد ٍ دٍ درٍاسُ شوالی ٍ جٌَتی، تا استفادُ اس سٌگ ّای آّکی سثش ساختِ شذُ است. گٌثذ  01شذُ، کِ ارگ هذکَر تا پالى هزتغ دارای 

فاع پس اس کلیسای ساًتاهاریا دلفیَرُ فلَراًس ٍ هسجذ ایاصَفیِ استاهثَل سَهیي گٌثذ هزتفغ جْاى هی تاشذ. ایي سلطاًیِ اس ًظز ارت

ػوذُ تزیي هصالح تِ کار رفتِ در ساسُ ایي تٌا آجز هی تاشذ. اتذاع تٌای ّشت ضلؼی، الْام گزفتِ اس همثزُ سلطاى سٌجز در هزٍ هی تاشذ. 

اٍلیي تار در تاریخ هؼواری جْاى در ایي تٌا صَرت گزفتِ است. پَستِ تیزًٍی گٌثذ تا کاشی ّای فیزٍسُ ای گٌثذ دٍ پَستِ پیَستِ تزای 

پَشیذُ شذُ است. تشئیٌات تِ کار رفتِ در ایي تٌای تاریخی اًَاع کاشی کاری، ًماشی رٍی گچ، اجز کاری هشثک، همزًس کاری گچی ٍ 

تِ ػٌَاى ّفتویي احز  0981ا هضوَى ایات لزاى ٍ احادیج هی تاشذ. گٌثذ سلطاًیِ در سال اجزی ٍ گچ تزی تز رٍی پارچِ، کتیثِ ّایی ت

 هلی ایزاى در فْزست هیزاث جْاًی یًَسکَ تِ حثت رسیذُ است.

 

 
 

 سردابِ

در احز تیواری  ّـ .ق 001سزداتِ در ضلغ جٌَتی گٌثذ ٍ در سیز فضای تزتت خاًِ لزار گزفتِ است. سلطاى هحوذخذاتٌذُ در سال 

  درگذشت. طثك تیاى هَرخاى سزداتِ هحل دفي سلطاى هی تاشذ.

 

 

 

 

 



 ربت خاًِت

هتز هی تاشذ کِ هحزاتی تا تشئیٌات  08تزتت خاًِ در لسوت جٌَتی گٌثذ تِ سوت لثلِ ساختِ شذُ است. ارتفاع تزتت خاًِ 

الولک ٍ المیاهِ است کِ تا خط کَفی ٍ حلج ًَشتِ همزًس در اى ٍالغ شذُ است. تزتت خاًِ، دارای کتیثِ ّایی اس دٍ سَرُ 

شذُ است. تا تَجِ تِ هطالؼات ٍ تزرسی ّای اًجام گزفتِ تِ ًظز هی رسذ ایي فضا کارتزی ًواسخاًِ داشتِ است. سلطاى 

هخالفت  هحوذ خذاتٌذُ طی سفزی تِ ًجف تصوین هی گیزد کِ همثزُ اهام ػلی )ع( را اس ًجف تِ ایي هکاى اًتمال دّذ اها تا

 .ػلوای ًجف هثٌی تز حزام تَدى ًثش لز در اسالم هَاجِ هی گزدد

 هقبرُ ٍ خاًقاُ چلپی اٍغلَ

ایي همثزُ تٌایی آجزی است کِ در جٌَب غزتی همثزُ الجایتَ ٍالغ شذُ است. پالى تٌا تِ شکل ّشت ضلؼی است. ایي تٌا 

)ّـ ق( ساختِ شذُ است. ارتفاع ایي  8حکیواى ٍ ػارفاى ایزاى؛ در لزى ؛ یکی اس تشرگاى َسط هزیذ ًاهذار جالل الذیي رٍهیت

)ّـ ق( در گذشت. ایي تٌا یکصذ ٍ شصت  001هتز هی تاشذ. چلپی اٍغلَ تز احز تیواری در سال  1هتز ٍ لطز دّاًِ آى  01تٌا 

 ٍ ّفتویي احز تاریخی تِ حثت رسیذُ در لیست آحار هلی ایزاى است.

 

 

 

 

 سَغات

سلطاًیِ هجوَػِ ای اس سَغات استاى سًجاى لاتل تْیِ است. صٌایغ دستی هخل هلیلِ دٍسی ٍ چارٍق دٍسی را هی تَاًیذ اس در 

شیزیٌی ّای هؼزٍف سًجاًی هخل تاللَای سًجاًی ٍ شیزیٌی شستی ًیش اس دیگز سَغات . هغاسُ ّای خزیذ یادگاری تخزیذ

شوش ٍ گزدٍ ّن اس هحصَالت کشاٍرسی ًاحیِ است کِ در فصل لاتل تْیِ سلطاًیِ ٍ استاى سًجاى ّستٌذ. هیَّای خشک، ک

 .ّستٌذ
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