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اجتماعی ،  اقتصادی ،  عمده ای را در عرصه های  اسالمی تحول  جمهوری  مقدس  نظام  استقرار  شکوهمند انقالب و  پيروزی 
فرهنگی و سياسی موجب شده و دستاوردهای بيشماری را برای مردم ايران به همراه داشته است. در اين ميان استان سرسبز مازندران 

سهم فراوانی در پاسداشت انقالب و تالش جهت رسيدن به اهداف بلند انقالب داشته و در اين امر جزء استان های پيشتاز بوده است.
دراين درس شما می توانيد  با برخی از فعاليت های صنعتی ــ عمرانی، علمی، آموزشی و فرهنگی انجام گرفته پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی در استان آشنا شويد.     

صنعت 
 وجود صنعت در هر منطقه ای موجب توسعٔه اقتصادی آن می شود. صنايع دستی استان بعداز پيروزی انقالب اسالمی  رشد 

داشته است . علت اين امر را چه می دانيد؟ 
صنايع کارخانه ای استان شامل واحد های صنعتی در نواحی و شهرک های صنعتی و صنايع کوچک است.

درس چهاردهم

شکل ١ــ٦   ــ موقعيت شهرک های صنعتی استان مازندران
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

در استان مازندران به علت اهميت کشاورزی و نقش زمين در آن چون وجود شهرک های صنعتی موجب کاهش زمين های 
کشاورزی می شد فعاليت شهرک های صنعتی درسال ۱۳۶۹ آغاز شد، درحال حاضر ۳۶ شهرک و ناحئه صنعتی فعال با زمين صنعتی 
۱۲۱۰ هکتار وجود دارد که ۱۰۳۲ واحد صنعتی در حال بهره برداری، ۶۳ واحد صنعتی در مرحله نصب ماشين آالت و ۵۴۴ واحد 

در حال ساخت و سازند.

شکل ٢ــ٦ــ کارخانه نساجی

تعداد معادن  فعال  استان حدود ۱۰۴  مورد است. زغال سنگ ، سرب ، سنگ آهک ، سنگ مرمر ، نمک آبی ، پوکه معدنی ، 
بوکيت و سيليس از ذخاير معدنی استان است. 

 طی سال های ۸۸ ــ۱۳۵۶ تعداد معادن فعال با متوسط رشد ساالنه ۴/۷ درصد از ۲۴ به ۱۰۴ معدن  و ميزان استخراج معادن 
فعال با متوسط رشد ساالنه ۳/۶ درصد از ۷۸۶ به ۱۹۱۲ هزار تن افزايش يافته است.

شکل٣ــ٦ــ شهرک صنعتی
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فعاليت  
 ــ ميزان توليد محصوالت کشاورزی استان را در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۸۸ باهم مقايسه کنيد. چه نتيجه ای 

می گيريد؟ به کمک دبيرتان علت را بيان کنيد. 
ــ علت توسعٔه فعاليت های دامی و آبزی پروری در استان چيست؟  

فعاليت های عمرانی و زير بنايی 
فعاليت های عمرانی استان را می توان در دو بخش شبکٔه ارتباطی، حمل و نقل و عمران شهری و روستايی مورد بررسی قرار داد: 

الف) شبکۀ ارتباطی و حمل و نقل: امروزه فعاليت های بخش های حمل و نقل در تمامی  عرصه های اقتصادی (توليد، توزيع و 
مصرف) و همچنين حمل و نقل مسافر به چشم می خورد. اهميت شبکه های حمل و نقل در توسعٔه بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی 

و گردشگری به گونه ای است که بدون سرمايه گذاری های زير بنايی در آن، امکان توسعٔه بخش های ديگر وجود ندارد.  
دراستان مازندران حمل و نقل کاال و مسافر از چهارطريق هوايی، دريايی، راه آهن و راه آسفالته انجام می گيرد.

بيشتر بدانيم  
مازندران تنها استانی است که از طريق سه محور هراز ، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور ارتباط دارد. سه 
فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر، امکان ارتباط هوايی آن را با ساير نقاط برقرار می سازند. راه آهن سراسری نيز از 
اين استان عبور می کند. عالوه بر آن جادٔه ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول ۲۲۰ کيلومتر با فاصله ۳۰ الی ۳۰۰متر 

از کنار دريای خزر می گذرد.  

ادارٔه کل راه و ترابری استان در زمينٔه توسعه و تعريض راه ها اقدامات مهمی انجام داده است که عبارت اند از: 
۱ــ توسعه و تعريض راه های اصلی به چهار خطه و فرعی ها به اصلی و همچنين ايجاد باند سبقت در راه های کوهستانی اصلی 

از جمله محورهای قائمشهر، فيروزکوه و محور هراز 
پل،  (تونل،  فنی  ابنيه  و  راه  سازه های  از  نگهداری  همچنين  و  آسفالت  روکش  و  بهسازی  با  موجود  راه های  نگهداری  ۲ــ 

ديوارهای حائل و ضامن) و ترميم قسمت های آسيب ديده راه ها و ابنيه ها 
۳ــ ايمن سازی راه ها با خط کشی، ايجاد روشنايی و نصب عالئم و تجهيزات ايمنی در راه ها
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بيشتر بدانيم  

شکل ٤ــ٦ــ عمليات راه سازی

«راه روستايی »: 
مراکز  و  شهرها  با  روستاها  ارتباط  موجب  که  حياتی  شريان های  به عنوان  روستاها  ارتباطی  مسيرهای  و  راه ها 
عمده اقتصادی، اجتماعی و … هر کشورند نقش و جايگاه ويژه ای در امر توسعٔه اقتصادی دارند. استان مازندران با 
توجه به نوع اقليم و شرايط توپوگرافی و به طبع تنوع فراورده های کشاورزی، مسئلٔه راه های مناسب روستايی به منظور 
حمل ونقل هرچه سريع تر، آسان تر و در عين حال ارزان ترين فراورده ها به بازار مصرف يکی از اصلی ترين موضوعات 

مورد بررسی اداره کل  راه و ترابری است. 
با پيروزی انقالب اسالمی طول راه های روستايی استان از حدود ۲۵۰۰ کيلومتر به ۷۷۶۶کيلومتر رسيده است. 
اداره کل راه و ترابری استان در زمينٔه ايجاد يک راه روستايی ايمن و مناسب در استانی چون مازندران (به دليل تراکم 
و تعدد روستاها) نيز اقدامات در خور توّجهی را انجام داده است تا آنجا که براساس آمار و اطالعات موجود، قبل 
داشت که  وجود  آسفالته  غير  راه  کيلومتر   ۱۹۴۶ آسفالته و  راه  کيلومتر   ۴۳۰ مازندران  استان  در  اسالمی  انقالب  از 
پس از گذشت ۳۲ سال به ۳۷۳۴کيلومتر راه آسفالته و ۴۰۳۲ کيلومتر راه غير آسفالته رسيده است که پيشرفت بسيار 

چشمگيری را نشان می دهد.   
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شکل٥ــ٦ــ راه روستايی ورفام

جدول ١ــ۶  ــ وضعيت راه های استان قبل و بعداز انقالب شکوهمند اسالمی (پايان سال۸۶)

جمع کل راه ها به کيلومترطول راه غير آسفالت به کيلومترطول راه آسفالت به کيلومتر 
۴۳۱۹۴۶۲۳۷۶ قبل از انقالب اسالمی
۳۷۳۴۴ بعد از انقالب اسالمی  ۳۲۷۷۶۶

بيشتر بدانيم  
ب) بخش عمرانی روستايی و شهری:  بعداز پيروزی انقالب اسالمی برای عمران و آبادی روستاها و شهرها 

اقدامات زيادی انجام شده است که از جملٔه آن ها می توان به موارد زير اشاره کرد: 
 ــ گاز رسانی به روستاها و شهرهای استان

 ــ افزايش تعداد روستاهای دارای آب آشاميدنی و برق 
 ــ افزايش مساحت فضای سبز شهری 

 ــ افزايش دفاتر مخابراتی روستايی، شهری و بين شهری 
 ــ مطالعه و اجرای طرح های هادی روستايی 

 ــ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و زباله وگسترش فضای سبز در شهرها و روستاها
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

ج) علمی آموزشی ــ درمانی  
درصد   ۸۵/۰۱ مازندران  استان  باسوادی  ميزان  سال  ۱۳۸۵  عمومی  سرشماری  نتايج  براساس   : پرورش  و  آموزش  ــ   
است که در نقاط شهری ۹۰/۰۵درصد ودر نقاط روستايی ۷۹/۳۰درصد بوده است. در سال های اخير آموزش و پرورش و نهضت 

سوادآموزی در استان در جهت بهبود کيفيت و کميت آموزش فعاليت زيادی انجام داده اند. 

شکل ٦ــ٦ــ روستای آغوزه ـ درۀ گلوگاه

بيشتر بدانيم  
جدول ٢ــ۶ــ وضعيت آموزش وپرورش استان مازندران در سال های۱۳۵۷و۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷عنوان
۲/۳۱۵۲/۱تعداد مدرسه دورٔه ابتدايی ۶
۸/۴۵۶۱تعداد کالس دورٔه ابتدايی /۱۱

۲۸۹/۸۳۱۹۹/۱۷۱تعداد دانش آموز دورٔه ابتدايی
۴۳۹۱/۲۴۹تعداد مدرسه دورٔه راهنمايی
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بيشتر بدانيم  

۵۲۴ / ۶۵۷۵ / ۱تعداد کالس دورٔه راهنمايی
۹تعداد دانش آموزدورٔه راهنمايی  / ۹۵۹۱۱۹ / ۹۲۴
۴ / ۱ـــــــــتعداد مدرسه دورٔه متوسطه ۹
۸۲ / ۸۳ـــــــــتعداد کالس دورٔه متوسطه

۷۴ / ۱۷۴ـــــــــتعداد دانش آموز دورٔه متوسطه

ــ آموزش عالی: در بخش آموزش عالی شاهد تحوالت عظيمی در استان هستيم. براساس اطالعات موجود در سال ۱۳۵۶ در 
استان ۵۹۹ / ٢ نفر دانشجو وجود داشت که به ازای هر صدهزارنفر جمعيت ۱۵۸ نفر دانشجو بوده است در حالی که تعداد دانشجويان در 

ـ   ۱۳۸۷ به  ۳۸۶ /۱۲۰نفر رسيده که براساس اين شاخص به ازای هرصدهزارنفر ١١٩ / ٤ نفر افزايش يافته است.    سال۸۸ ـ
 ــ بهداشت و درمان : درسائه تالش های گستردٔه بخش بهداشت و درمان، ارتقای سطح سالمت افراد با توجه به افزايش 
شاخص های توسعٔه انسانی در چند دهه اخير چشمگير بوده است. برای ارتقای شاخص های سالمت تدابيری انديشيده شده که از 

جمله آن ها اصالح نظام سالمت در قالب طرح پزشک خانوار، واکسيناسيون اطفال، طرح غربالگيری بينايی و… است.

جدول٣ــ۶ــ وضعيت بهداشت و درمان استان مازندران درسال های ۱۳۵۶ و۱۳۸۷

سال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷عنوان
۴تعداد پزشکان (عمومی و متخصص) ۶۲/ ۳۴

۶۶۱/۲۳۱خانٔه بهداشت فعال روستايی
۲۱۳۹تعداد مؤسسات درمانی فعال (بيمارستان ها و زايشگاه ها)

۷۹۳۵۸تعداد داروخانه ها
۳۷۲۴۳تعداد آزمايشگاه ها
۱۵۱تعداد راديولوژی  ۴

۲۲۵۱تعداد مراکز توانبخشی
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شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 د) فعاليت های  فرهنگی و هنری ــ گردشگری    
ـ فرهنگی و هنری: وجود فضاهای فرهنگی موجب توسعه و تعميق هويت و فرهنگ اسالمی می شود. در بيشتر شهرستان های  ـ 
استان مازندران حداقل  يک فضای فرهنگی وجود دارد. کتابخانه های عمومی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،موزه ها و 

سينماها و... ازجمله فضاهای فرهنگی اند.

فعاليت  
در محل زندگی شما کدام فضاهای فرهنگی وجود دارد؟ اين فضاها چه تأثيری در زندگی فردی و اجتماعی 

شما دارد؟

  ــ گردشگری 
به نظر شما:

 ــ آيا استان مازندران توانمندی جذب گردشگری را دارد؟ 
 ــ آيا می توانيد چند مورد از اين توانمندی ها را نام ببريد؟ 

در استان مازندران ۱۵ روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری و منطقٔه نمونٔه گردشگری تصويب شده است که در توسعٔه 
گردشگری استان مؤثر بوده است.

بيشتر بدانيم  
جدول ٤ــ۶ــ اسامی موزه ها و بناهای تاريخی استان 

اسامی  بناهای تاريخی اسامی  موزه ها

موزٔه تاريخی شهر بابل
موزٔه صنايع دستی و هنرهای سنتی

سايت موزٔه گوهرتپه 
موزٔه کندلوس

موزٔه قرآن وشهدای آمل
موزٔه تماشاگه خزر رامسر

مجموعٔه عباس آباد
مجموعٔه عمارت کلبادی وحمام وزيری ساری

مجموعٔه تاريخی فرح آباد ساری
خانٔه نيما (يوش) و کاخ چايخوران

ساختمان تاريخی آالشت ــ برج رسکت
برج الجيم ــ قلعٔه کنگلو

قلعٔه مارکوه رامسر ــ هتل قديم رامسر
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در  گام  نخستين  است.  توسعه  کالن  و  بلندمدت  برنامه ريزی  وجود  و  برنامه  تنظيم  و  تهيه  کشور  يک  توسعٔه  ويژگی های  از 
برنامه ريزی و آينده نگری پذيرش يک چشم انداز واحد است. اين چشم انداز تصويری از آينده مطلوب را ترسيم می کند که براساس 
آن می توان برنامه های بلندمدت و کالن توسعه را تعيين کرد. ترسيم چشم انداز آينده اين امکان را به برنامه ريزان اقتصادی،اجتماعی ، 
فرهنگی،سياسی و زيست محيطی می دهد که دورنمای واقعی رابه صورت عملی به مرحله اجرا در آورند و از حداقل امکانات ،بيشترين 

استفاده بهينه را انجام دهند و به توسعٔه پايدار دست يابند. 

چشم انداز استان مازندران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی    
ضرورت تعيين چشم انداز باتوجه به توانمندی ها و محدوديت های استان، داشتن نگاهی آينده نگر برای تعالی و پيشرفت توسعٔه 
استان امری اجتناب پذير است. بنابراين بهتر است هرگونه برنامٔه توسعه که برای چشم انداز آيندٔه استان تهيه وتدوين می شود علمی و در 

قالب آمايش سرزمين با توجه به توانمندی های استان باشد.
ويژگی های دورنمای استان مازندران در افق ۱۴۰۴ عبارت اند از: 

۱ــ برخورداری از اقتصاد چندبعدی و پايدار،دارای سهم عمده در عرصٔه کشاورزی و محصوالت صنايع تبديلی و وابسته به 
کشور و منطقه

۲ــ برخورداری از سطح مناسبی از توليدات صنعتی و معدنی برای تبادالت داخلی وخارجی با توجه به طبيعت استان 
۳ــ بهره مندی از اقتصاد دانش محور متکی بر فّناوری های نوين (نانو،بيوتکنولوژی) که دارای نقش مؤثر در تقسيم کار ملی دارد.

و  خارجی  گردشگران  پذيرای  و  زيبا  چشم انداز های  و  آلودگی  از  عاری  و  پاک  محيطی  جذاب،  طبيعت  از  برخورداری  ۴ــ 
داخلی مبتنی بر ارزش های معنوی و اسالمی

۵  ــ برخورداری از شبکه های حمل و نقل و ارتباطی 
۶  ــ بهره مندی از نيروی انسانی کارامد و متخصص در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

چشم انداز آيندهٴ استان درس پانزدهم

بيشتر بدانيم  
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴ ) کشاورزی استان مازندران 

٭ مهار آب های سطحی و تداوم عمليات آبخيزداری   
٭ توسعه و تجهيز و مکانيزاسيون کشاورزی   
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٭ زهکشی سراسری اراضی کشاورزی شمال   
٭ تسريع در احداث عمليات زيربنايی دهکده گل و گياه چپکرود و پايانه های گل در استان

٭ تسريع در يکپارچه سازی، تجهيز و نوسازی اراضی استان و فراهم آوردن تمهيدات الزم جهت کشت مجدد
٭ مطالعه و امکان سنجی ايجاد بازار بورس محصوالت کشاورزی 
٭ توسعٔه آموزش و ترويج به منظور ارتقای بهره وری عوامل توليد

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) صنعت و معدن استان مازندران
٭ زمينه سازی جهت توسعٔه کارخانه های فرآورده مواد معدنی وفلزی در نواحی کوهستانی استان 

٭ امکان سنجی طرح های صنايع نوين در استان
٭ استقرار واحدهای صنعتی به گونه ای که محدوديت های احداث آن رفع شود.

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) ميراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران
طرح  قالب  در  دريايی  پارک  ايجاد  و  منطقه ای  گردشگری  تفريحی،  مجموعه های  ايجاد  برای  زمينه سازی  ٭ 

جامع گردشگری استان
٭ مطالعه و اجرای موزه در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت ثبت آثار مهم تاريخی و فرهنگ معنوی در يونسکو
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) راه و ترابری استان مازندران

٭ تسريع در احداث آزاد راه تهران ــ شمال
٭ ارتقای مشخصات فنی بهسازی و مرمت راه های فيروزکوه، هراز و کندوان

٭ مطالعه و اجرای اتصال راه آهن تهران ــ دامغان به امير آباد بهشهر
٭ تسريع در تکميل عمليات اجرايی بندر اميرآباد ــ نوشهر ــ فريدونکنار

٭ تسريع در مطالعه و تکميل کمربندی های شهر های استان
٭ ايجاد ايستگاه های تجسس و نجات دريايی در امتداد سواحل استان

٭ توسعه های ضروری و تجهيز امکانات مناسب فرودگاه دشت ناز ساری و احداث راه دسترسی جواداالئمه (ع)
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) نيرو استان مازندران

٭ تسريع در اتمام مطالعه واجرای نتايج طرح انتقال آب از غرب به شرق استان
٭ تأمين و ارتقای کيفيت آب آشاميدنی در مراکز شهری و روستايی استان

٭ تهئه طرح جامع سيل و ساماندهی رودخانه های استان واجرای پروژه های ساماندهی رودخانه ها
بابل،  جويبار،  ساری،  شهرهای  فاضالب  تصفئه  و  جمع آوری  طرح های  از  بهره برداری  و  اجرا  در  تسريع  ٭ 

بابلسر، نوشهر و چالوس
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فعاليت  
شده  ذکر  موارد  جز  به  اقداماتی  چه  ساله  بيست  چشم انداز  به  توجه  با  استان  در  کشاورزی  توسعٔه  برای  ۱ــ 

می توان انجام داد؟
۲ــ باتوجه به افق ۱۴۰۴ استان در جدول زير يک مورد از چشم انداز بيست ساله را بنويسيد.

چشم انداز بيست ساله نيروچشم انداز بيست ساله کشاورزیچشم انداز بيست ساله راه و ترابری

۳ــ به نظر شما باتوجه به چشم انداز بيست ساله ۱۴۰۴ استان وظايف ما در ارتباط با زادگاه مان چيست؟
۴ــ در يک بند وضعيت استان مازندران را در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی توصيف کنيد.

٭ تأمين روشنايی محورهای اصلی ارتباطی استان 
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استان مازندران

٭  تسريع در احداث بيمارستان های نيمه تمام در استان 
بيماری  درمان  و  PNDپيشگيری  آزمايشگاه  ژنتيک،  مشاورٔه  تخصصی  مرکز  راه اندازی  و  احداث  ٭ 

تاالسمی  قبل از تولد در مرکز استان
چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) ارتباطات و فّناوری اطالعات استان مازندران 

٭ تدوين طرح جامع فّناوری اطالعات استان 
٭ راه اندازی پورتال الکترونيکی استان با اهداف ارائٔه خدمات الکترونيکی 

٭ تقويت زير ساخت ها و تجهيزات ارتباطات وفناوری اطالعات با توجه به توريستی بودن استان
٭ ايجاد مراکز رشد تجاری، ايجاد و توسعه مراکز کار آفرينی و نوآوری و راه اندازی پارک فّناوری استان 

چشم انداز بيست ساله (افق ۱۴۰۴) فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران
٭ مطالعه و اجرای کتابخانٔه مرکزی در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت احداث بازارچٔه فرهنگ و هنر در مرکز استان
٭ مطالعه و اجرای موزٔه هنرهای معاصر در مرکز استان

٭ زمينه سازی جهت احداث و ساماندهی فضاهای فرهنگی از جمله سالن ها و سينماها
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منابع و مآخذ
پديده  اقبال،  عباس  تصحيح  به  طبرستان،  ۱۳۶۶،تاريخ  حسن،  بن  محمد  بهاء الدين  کاتب،  اسفنديار  ابن 

خاور،تهران
اسفندياری، علی(نيما يوشيج)، ۱۳۸۹، به کوشش سيروس طاهباز، مجموعٔه کامل اشعار، نگاه،تهران

اسالمی، حسين، ۱۳۷۲، تاريخ دوهزار ساله ساری، دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر،قائم شهر
اسالمی، حسين، ۱۳۷۳، جغرافيای تاريخی ساری 

اسالمی، حسين، ۱۳۸۳، ساری در نهضت مشروطه، شلفين، ساری
مصطفی  وپژوهش  تصحيح  به  شروين،  جبال  احوال  فی  التدوين   ،۱۳۷۳ خان،  محمدحسن  اعتمادالسلطنه، 

احمدزاده، فکر روز، تهران
افشارسيستانی، ايرج، ۱۳۸۱، دريای خزر، وزارت امورخارجه، تهران

انصاری، مهدی، ۱۳۷۸، شيخ فضل اللّه نوری ومشروطيت، اميرکبير، تهران
اولياء الله آملی، محمد بن حسن، ۱۳۱۳، تاريخ رويان، به تصحيح عباس خليلی، کتابخانٔه اقبال، تهران

باقرزاده، عبدالرحمن، ۱۳۷۷، آشنايی با فرزانگان بابل، مبعث، تهران
باقری حميدآبادی، ۱۳۸۵، اهل خمول، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، ساری

برزگر، اردشير، ۱۳۸۸، تاريخ طبرستان، به تصحيح و پژوهش محمد شکری فومشی، رسانش، تهران
بنافتی، سيد حسين، ۱۳۸۴، جنبش ميرعماد در مازندران، تصحيح و تحشيه فريده يوسفی، شلفين، ساری

بينايی، قوام الدين، ۱۳۸۵، افسانه های مردم نور و رويان مازندران، رسانش، تهران
بينايی، اباصلت، ۱۳۸۲، ايزده (ايزدشهر)، به کوشش قوام الدين بينايی، شلفين، ساری

خدادادی، بنيامين، ۱۳۸۸،مجموعه تصاوير جغرافيايی استان مازندران، سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی مازندران

وزارت   ، مازندران  استان  جغرافيای   ،۱۳۸۹ محمدرضا،  فرزاد،  و  اصغر  سيدعلی  هاديان،  و  صادق  ترزبان، 
آموزش و پرورش

هاديان، سيدعلی اصغر، ١٣٨٥، جغرافيای ايرانگردی، جزؤه دانشگاهی دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و 
هنر شماره يک ساری

ترکمان، محمد، ۱۳۷۸، اسناد امير مويد سوادکوهی، نی، تهران
ترکمنی آذر، پروين و پرگاری، صالح، ۱۳۷۸ ،تاريخ تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در 

دورٔه صفاريان و علويان، سمت
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جهانگيری، علی اصغر، ۱۳۷۵، کندلوس، انتشارات موسسٔه فرهنگی جهانگيری، تهران 
حجازی، کناری، سيد حسن، ۱۳۷۲، يادگارهای دينی و تاريخی باستانی مازندران، انجمن خدمات فرهنگی 

ايرانيان خارج از کشور، تهران
حکيميان، ابوالفتح، علويان طبرستان، ۱۳۴۸، دانشگاه تهران، تهران

خدادادی، بنيامين، ۱۳۸۸، مجموعه تصاوير جغرافيايی استان مازندران، سازمان ميراث فرهنگی 
دادفر، هيلدا وشهام، افشين، ۱۳۸۹، جغرافيای ايرانگردی، نشر طراوت، تهران  

درگاهی،زين العابدين، ۸۶ ــ۱۳۸۰،مجموعه مقاالت در گستره مازندران ، پنج دفتر، نشر رسانش، تهران 
درگاهی، زين العابدين، ۱۳۷۹، علوی سرايان مازندران، رسانش، تهران
درگاهی، زين العابدين، ۱۳۸۴، مازندران در سفرنامه ها، رسانش، تهران

درگاهی، زين العابدين، ۱۳۷۹، منظومه هژبر سلطان، نشر رسانش، تهران 
درويشی، ابراهيم، ۱۳۸۹، ريشه های قومی قبايل سواد کوه، شلفين، ساری

ذکريايی، حسين، ۱۳۸۲، پابه پای ستاره نگاهی به زندگی حاج حسين جان بصير، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
تهران

رابينو، ياسنت لوئی، ۱۳۶۵، مازندران و استراباد، ترجمه غالمعلی وحيد مازندرانی، علمی و فرهنگی، تهران
رنجبريان، بهرام و زاهدی، محمد، ۱۳۸۸، شناخت گردشگری، ناشر چهار باغ اصفهان 

روح االمينی، محمود، ۱۳۸۴، زمينٔه فرهنگ شناسی، انتشارات عطار، تهران 
روحانی، سيدکاظم، ۱۳۷۰، تحليلی بر نهضت های سياسی ــ دينی ايران، کيهان، تهران

رئيسی آتنی، گلبرار، ۱۳۸۴، دانشمندان مازندران، ترنم بهار، ساری
رئيسی، گلبرار، ۱۳۷۷، فرزانگان مازندران، جلد اول، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 

زنده دل، حسن و دستياران، ۱۳۷۹،استان مازندران، ايرانگردان، تهران
ستوده، منوچهر، ۱۳۷۴، ازآستارا تا استارباد، آگاه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 

سمامی حائری، محمد، ۱۳۷۲، بزرگان تنکابن،کتابخانٔه عمومی حضرت آيت اللّه العظمی مرعشی نجفی، قم 
سورتيجی، سامان، ۱۳۸۱،قالع باستانی مازندران، پژوهشگاه ميراث فرهنگی کشور، تهران

شاه محمدی، حجت و معصومی، سيد امير، ۱۳۷۸،سيمرغ، نشر هفت، تهران 
شايان، عباس، ۱۳۶۴، مازندران، انتشارات علمی، تهران چاپ دوم 

شجاع شفيعی، محمد مهدی، ۱۳۷۷، تاريخ هزار سالٔه اسالم در نواحی شمالی ايران، اشاره، تهران 
شهابی، علی اکبر، ۱۳۶۳، احوال و آثار محمد بن جرير طبری، نشر اساطير، تهران 

صمدی، حسين، ۱۳۷۲،در قلمرو مازندران، مجموعه مقاالت، فرهنگ سرای مازندران، ساری
نشر  درگاهی،  العابدين  زين  تصحيح  و  پژوهش  مازندران،  ادبيات  تاريخ   ،۱۳۸۱ محمد،  سيد  شهاب،  طاهری 
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رسانش، تهران
طبری، عمادالدين حسن، ۱۳۷۶، تحفة االبرار فی مناقب االئمة االطهار (ع)، به تصحيح و تحقيق سيد مهدی 

جهرمی، دفتر نشر ميراث مکتوب، تهران
عسگری، علی بابا، ۱۳۵۰،بهشهر (اشرف البالد)، اداره فرهنگ و هنر، تهران

عطوفت شمسی، مسعود، ۱۳۸۳، ازسخت سر تا رامسر در گذر زمان، بدرقه جاويدان، تهران
عالمه، صمصام الدين، ۱۳۷۷، تاريخ جامع تنکابن، تنکابن، تنکابن

عمادی، اسدالله، ۱۳۸۲، افسانه های مردم مازندران، شلفين، ساری
عمادی، اسداللّه، ۱۳۷۲، بازخوانی تاريخ مازندران، فرهنگ خانه مازندران، ساری 

عنايتی، علی اکبر، ۱۳۸۹ مازندران درعصر وحشت، شلفين، ساری
فرهادی، مرتضی، ۱۳۷۳، فرهنگ يادگيری در ايران، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

قادری، اسماعيل، جغرافيای جهانگردی، جزوه درسی دانشگاه تهران
قربانی، ابوالقاسم، ۱۳۶۵، زندگی نامٔه رياضی دانان دورٔه اسالمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 

کردی، علی، ۱۳۸۶، اسناد اتحادئه کمونيست های ايران در واقعٔه آمل، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران
کريمان، حسين، ۱۳۷۵، پژوهشی در شاهنامه، به کوشش علی مير انصاری، سازمان اسناد ملی ايران، تهران

کوئن، بروس، ۱۳۷۲،درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمٔه محسن ثالثی، نشر فرهنگ معاصر، تهران
کيا، صادق، ۱۳۵۳، شاهنامه و مازندران، انديشه نيک، تهران

گيالنی، مالشيخ علی، ۱۳۵۳، تاريخ مازندران، تصحيح و تحشيه منوچهر ستوده، بنياد فرهنگ ايران
الريجانی، صادق، ۱۳۷۷، آموزگار جاويد،مرصاد، قم

متاجی کجوری، صاحبه، ۱۳۸۵،کتاب شناسی مازندران، آرون، تهران 
مجد، مصطفی، ۱۳۸۰، مرعشيان در تاريخ ايران، نشررسانش، تهران

مجد، مصطفی، ۱۳۸۶، ظهور و سقوط علويان طبرستان، رسانش، تهران
مرعشی، سيد ظهيرالدين، ۱۳۶۳، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، به اهتمام برنهارد دارن، گستره، تهران 

معصومی، علی، ۱۳۸۵، فرهنگنامٔه چهره های برتر علمی و فنی تاريخ ايران، آستان قدس رضوی، مشهد
کشور  فرهنگی  ميراث  سازمان  پژوهش  معاونت  تاريخ،  از  پيش  در  ايران  صادق،   ،۱۳۷۸ شهميرزادی،  ملک 

تهران
مهجوری، اسمعيل، ۱۳۸۱،تاريخ مازندران، جلد اول، توس، تهران

مهجوری، اسماعيل، ۱۳۴۵، تاريخ مازندران، جلد دوم، چاپ اثر، ساری، چاپ اول  
 نصراللّه زاده زواردهی، عباس، ۱۳۸۷، تربيت در مثل های مازندرانی،  بابل 

وفايی، شهربانو، ۱۳۸۱،سيمای ميراث فرهنگی مازندران، اداره کل ميراث فرهنگی، ساری 



١٤٢

هومند، نصراللّه، ۱۳۷۵،گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گيالن، نشر مؤلف، تهران
يزدان پناه لموکی، طيار، ۱۳۸۳، تاريخ مازندران باستان، چشمه، تهران

يوسفی، فريده، ۱۳۸۰، فرهنگ و آداب و رسوم سوادکوه، چاپ نيما، بابلسر 

مجموعه ها و نشريات:
ــ ۱۳۸۳،معاونت اقتصادی و برنامه ريزی استانداری مازندران، ربع قرن سازندگی در مازندران ۸۱ ــ ۵۷ 

ــ سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مازندران، چشم انداز استان مازندران در افق ۱۴۰۴هـ.ش و سند ملی 
توسعٔه استان در برنامٔه چهارم توسعٔه کشور 

ــ معاونت برنامه ريزی استانداری مازندران، سالنامٔه آماری مازندران ۱۳۸۷، آبان ۱۳۸۸
ــ سازمان مديريت و برنامه ريزی استان مازندران، سيمای استان مازندران، ۱۳۸۵

ــ بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، اروند خاطرات، رسانش، تهران،۱۳۸۳
ــ دانشگاه مازندران، چکيده مقاالت همايش بين المللی دريای خزر، شلفين، ساری،۱۳۸۲

ــ دانشکدٔه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، چکيده مقاله های نخستين همايش نيماشناسی، شلفين، 
ساری،۱۳۸۱

نژاد،  هاشمی  عبدالکريم  سيد  االسالم  حجت  شهيد  اطالعات،  وزارت  تاريخی  اسناد  بـررسی  مرکز  ــ 
تهران،۱۳۷۷

نيما  پژوهشی  و  علمی  و  ملی  (همايش  دمان  صبح  تا  مازندران،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ــ 
يوشيج)، شلفين، ساری،۱۳۸۹

ــ دبيرخانٔه شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، مجموعه مقاالت فرهنگ مازندران، 
رسانش، تهران،۱۳۸۱

ــ دانشگاه امام حسين(ع)، مجموعه مقاالت سمينار حماسٔه اسالمی مردم آمل، دانشگاه امام حسين(ع)، قم، ۱۳۷۴
سال  ما،  گيالن  استبداد»،  حامی  يا  آزاديخواه  سوادکوهی  مويد  ۱۳۸۳، «امير  پاييز  العابدين،  زين  درگاهی،  ــ 

چهارم، شماره پياپی۱۶  
ــ رضايی، احمد، «پراکندگی اقوام در مازندران و گلستان»، فصلنامٔه مطالعات ملی، سال سوم، شماره ۹ 

ــ فرهادی، مرتضی، ۱۳۸۷، گونه شناسی «يادگيری  ها و تعاونی ها در ايران»، مجلٔه پژوهش نامٔه علوم انسانی، 
شماره ۲، دانشگاه مازندران  



١٤٣

شکوفايی استان مازندران پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

تقدير و تشکر
با سپاس فراوان از همٔه عالقه مندان به سرفرازی مازندران که راهنما و ياريگر گروه مؤلفان بوده اند و با تشکر 

بسيار از ادارات کل، سازمان ها و نهادهای استان مازندران که نامشان در زير می آيد:
۱ــ اداره کل آموزش و پرورش استان

٢ــ گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
٣ــ استانداری محترم استان

٤ــ بنيادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
٥ ــ بنياد مسکن انقالب اسالمی

٦  ــ جهاد کشاورزی
٧ــ اداره کل راه وترابری 

٨ ــ شرکت شهرک های صنعتی
٩ــ شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش به ويژه برادر دکتر علی رمضانی پاجی

١٠ــ سازمان صنايع و معادن
۱١ــ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

۱۲ــ سازمان جنگل ها و مراتع
۱۳ــ سازمان محيط زيست

۱۴ــ سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی
۱۵ــ سازمان فضايی ايران

۱۶ــ نيروگاه شهيد سليمی نکا


