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  آموزش نرم افزار پروتیوس 

 GPRS و GSM های شبکه با آشنایی

 بررسی و مقایسه انواع میکروفون ها

 

 روشهای حل مساله های ریاضی

 خودکار آبی دات کام

 دانلود مقاالت برق الکترونیک و کامپیوتر
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 استان اصفهانتاریخی و جاذبه های فرهنگی با فرهنگ ، آداب و رسوم و آشنایی 

 

 

 

رایش است می توانید و قابل وی word کامل که به صورت دریافت نسخهجهت 

 از طریق لینک زیر اقدام به خرید کنید .
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 چکیده :

 کشور کل مساحت از درصد ۵۲/۱ حدود یعنی مربع کیلومتر ۶۷۱ و هزار ۶۰۱ حدود مساحتی با اصفهان استان

 ازجنوب سمنان، و قم مرکزی، هایاستان به شمال از استان، این. است داده اختصاص خود به ایران مرکز در را

 و اریبختی و چهارمحال و خوزستان لرستان، هایاستان به غرب از بویراحمد؛ و یهکهگیلو و فارس هایاستان به

.شود می محدود خراسان و یزد استان به شرق از  

 درخشش هنوز قرنها گذر و تاریخی نوسانات وجود با که است جواهری همچون اصفهان ایران شهرهای میان در

 وجود با و کرده شروع را زندگی امروز گویی که است ابشاد آنچنان شهر این.است کرده حفظ را خود شکوه و

 با چنان اصفهان زیبای طبیعت و غنی فرهنگ.است داشته وجود همیشه گویی که است اصیل آنچنان این

 اسالمی-ایرانی فرهنگ از کاملی تجلی اصفهان. است دیگری بازتاب یک هر رسد می نظر به که سازگارند یکدیگر

 را سوم مقام کشور، سطح در جمعیت نظر از اکنون که است اصفهان استان مرکز اصفهان، تاریخی شهر .باشد می

 بیابانک، و خور خوانسار، شهر، خمینی دهاقان، کرون، و تیران توان،اردستان، می آن مهم شهرهای از. دارد

 لنجان، ان،گلپایگ کاشان، فالورجان، شهر، فریدون فریدن، شهرضا، میمه، و شهر شاهین سمیرم، چادگان،

 . برد نام توان می را نطنز آباد، نجف نایین، مبارکه،

http://khodkarabi.com/


WwW.Khodkarabi.com 
 

5 
 

 

 مقدمه :

 فالت مرکز در شهر این طبیعی و جغرافیایی مناسب موقعیت ، است ایران قدیمی بسیار شهرهای از اصفهان

 مهم کزمرا از که است داده مکان ا آن به گذشته های دوران درهمه رود زاینده وجود و حاصلخیز خاک و ایران

 شاعران و نویسندگان المثل ضرب آن مناسب هوای و آب.  باشد وبوم مرز این ساکن آریایی نژاد های فعالیت

 از را اصفهان خاک. اند بوده ممتاز هنرمندی و ابتکار و العاده فوق ذکاوت و هوش داشتن به آن مردم.  است بوده

 روشن جهت حفاریهایی اصفهان در هنوز گرچه.  اند کرده معرفی آفرین هنر را آن مردم و پرور هنر دیرباز

 اسالمی های دوره در ولی ، نیامده عمل به ساسانی و اشکانی و هخامنشی های دروه در شهر این تاریخ نمودن

 ؛ بوده پایتخت دوره چند در و رفته شمار به ایران مهم شهرهای از پیوسته ، اخیر قرن چهارده طی ایران تاریخ

 دیگرش مرز و جیحون رود را آن مرز یک که بوده پهناوری امپراطوری پایتخت ، سلجوقیان ندورا در بخصوص

 داشته جهانی شهرت ، سلسله این پایتخت عنوان به ، صفوی دوران در.  است داده می تشکیل مدیترانه دریای را

 آداب و ها سنت و مقدس های نمکا ، تاریخی آثار ، شاعران ، نویسندگان ، رجال ، جغرافیا و تاریخ درباره.  است

 تدوین نویسندگان و مورخان را متعددی کتب ، حاضر زمان تا هجری سوم قرن از آن محلی شعایر و رسوم و

 چون ، ایران پادشاهان دردربار اروپا بازرگانی و سیاسی نمایندگان و جهانگردان ، صفوی دردوران.  اند کرده

 مکان و جغرافیا و تاریخ درباره اطالعاتی حاوی که اند گذاشته یادگار به دخو از هایی نامه سفر ، شاردن  تاورنیه

 . است اصفهان بخصوص و ایران اجتماعی اوضاع و تاریخی های
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 :موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

 هایاستان هب و از شمال استشده واقع در مرکز ایران کیلومتر مربع ۶۰۲۱0۷حدود  با مساحتی استان اصفهان 

و یزد  خراسان هایاستان به و کهگیلویه و بویراحمد، ازشرق فارس هایاستان به و از جنوب و سمنان ، قممرکزی

 . براساساست مرکز استان شهراصفهان  .محدود است و چهار محال و بختیاری لرستان هایاستان به و از غرب

، خمینی ، برخوارومیمه،اردستانعبارتند از: اصفهان اصفهان استان هایشهرستان، کشوری تقسیمات آخرین

، نجف ، نائین، مبارکه، لنجان،گلپایگان، کاشان، فریدون شهر، فالورجان، شهرضا، فریدنشهر، خوانسار، سمیرم

درصد در  0۰/۷7تعداد  . از ایناست نفربوده ۵۲۲/۱۵0/0 اصفهان استان ، جمعیت۶0۷۲ آباد و نطنز. در آبانماه

 .اندبوده غیر ساکنو بقیه داشته سکونت روستایی درصد در نقاط ۱۷/۵۲و  شهری نقاط

  

 :اصفهان آب و هوا

 روزتابستان تریندر گرم آن حرارت ، حداکثر درجهاست خشک معتدل استان اصفهان بطور کلی و هوای آب

 آن ساالنهحرارت درجه و متوسط درجه ۱/۶۰ روز زمستان در سردترین آن حرارت درجه قلو حدا درجه ۱/7۰

 ساالنه بارندگیمیزان روز و متوسط ۷۱ استان یخبندان . تعداد روزهایاست شده گراد ثبت سانتی درجه ۷/۶۱

دارد و  منظمیچهارگانه و هوا ممتاز و فصول آب از نظر شهر اصفهان .است شده متر گزارشمیلی ۱/۶۶۱نیز  آن

 .مشهود است بخوبی آن هر فصل آغاز و پایان
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 :تاریخ و فرهنگ اصفهان

 آن ها ودژها، امنیتقلعه با افزایش اند کهکرده معرفی و دفاعی سپاهی را پایگاه ، اصفهانتاریخی هایدر کتاب

، ، سارویهآتشگاهمانند قلعه متعدد تاریخی . وجود قالعاست گردیده تضمین ازیو شهرس سکونت نیز برای

 مرکزی خشکهایو کوه بیابان در میان اصفهان . استقرار جلگهنظر است دژ، گارددژ و... مؤید این،کهنتبرک

را  آن دیگر، تاریخاز طرف پهناور ایران در مرکز فالت آن خاص ارتباطی و موقعیت ، و اهمیتطرف از یک ایران

 مختلفی قومیترکیب که است هاییاستان از جمله . استان اصفهاناست کرده ، مرتبطکشور ایران قدمت به

 هاو تا حدودیها، یهودیها، ارمنیبختیاری دهند ولیمی زبانها تشکیل را فارس استان جمعیت دارد،اکثریت

، ارمنی هایاقلیتو زبانهای است ، فارسیاستان مردم رایج دارند. زبان اسکان از آن هاییها نیز در قسمتریآذ

 .اندزیسته ویا در آن شهر برخاسته از این نظری صاحب دارد.ادبا، شعرا و حکمای نیز رواج لری وهمچنین عبری

 

 :اصفهانشهر 

 بزرگخانواده هفت یا اعضای نفوذ اسپوهران تحت ساسانیان بود و در دوره پایتخت در عهد اشکانیان اصفهان 

مورد  عباسیمنصور خلیفه ها بود و در زمانعرب سلطه تحت چهارم قرن تا اوایل . بعد از اسالمقرار داشت ایرانی

 الدوله رکن ه.ق0۵۷ برگزید و در سال پایتختی را به اصفهان زیاری مردآویج ه.ق 0۶۱ . در سالقرار گرفت توجه

شد. در  فتح سلجوقیطغرل دست به ه. ق 770 لشهر در سا کرد. این انتخاب پایتختی را به نیز اصفهان دیلمی

 سلطه تحت ه.ق ۱0۱بنا گردید. در سال در اصفهان متعددی های، مساجد و کوشکعمارات سلجوقیان دوره
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 آسیب وتاز تیمورلنگ در تاخت ولی یافت رونق شهر دوباره این مغول سپاه از بازگشت . پسقرارگرفت مغول

 .دید راوانف

 

شد.  آغاز آن دوباره شکوفایی ،دورانصفوی عباسشاه پایتخت عنوان به ه.ق ۶۰۰۰ شهر در سال این با انتخاب 

 اصفهان آباد راایجاد کردند. با سقوطفرح آباد و شهرکسعادت هایو باغ او کاخ جانشینان عباس از شاه پس

 دوباره افشار رونقی در دوره شد، ولی فراهم آن انحطاط ، موجباتصفویه سلسله و انقراض محمود افغان بدست

شهر  عمران جریان شیرازو تهران به ترتیب کشور به پایتختی انتقال در پی و قاجاریه زندیه . در دورانیافت

 انحطاط بر اصفهان ه.ق ۶۵۷۱قاجار در سال شاه پسر ناصرالدین السلطانظل شدن شد. با حاکم متوقف بالنسبه

اخیر شهر  دو دهه آغاز شد. در طی اصفهان شهر و منطقه صنعتی توسعه پهلوی آغاز شد. در دوره آن دوباره

 از شهرهای یکی اکنونو هم است گرفته صورت در آن توجهی جالب هایو نوسازی یافته فراوانیتوسعه اصفهان

 .است و جهان ایران معروفسیاحتی

 

 :صنایع دستی و سوغاتی های اصفهان

 استان سنتی برصنایع عالوه استان . در ایناست ایران ستید صنایع کانون ترینمظهر مهم استان اصفهان

 استان دستی صنایعدارد. تولیدات نیز رواج ایران و استانهای سایر مناطق مهم دستی ، تولید دیگر صنایعاصفهان

 اصفهان استان رایج دستی یعصنا دارد.مهمترین درخور توجه بازاری توریسم صنعت نسبی رونق دلیل به اصفهان
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 ، زیورآالتکاری ، نقرهزنی ، قلمکاری ، منبتسازی، خاتم، میناسازیکاری ، قلمبافی ، زریبافی عبارتند از: قالی

 .ندآیشمار می به اصفهان استان مهّم هایو گز... در شمارسوغاتی با سوهان همراه که ، سرامیک، کاشیزنانه

  

 .................................. :غذاهای محلی اصفهان
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