
1 
 

 

 مؤسسه فرهنگی میرداماد 

گلستان (جرجان و استرآباد) مرکز دانش نامه  

 

 

 

 

 

هاي دانشنامهمدخل  
 

 

1398نسخه اردیبهشت  ماه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  ن و استرآباد)نامه گلستان (جرجا دانش تاریخ و باستان شناسیبخش  هاي دخلم

 رتبه پیشنهادي براي نگارش جدید در ویرایش نخست شده نوشته عنوان ردیف

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 1
*  

 ارامنه 2
 

2 

 اسبدوانی 3
 

2 

 استادیوم آزادي گرگان 4
 

2 

 استادیوم تختی 5
 

3 

 استادیوم شهداي گرگان 6
 

3 

 استان گلستان دز جمهوري اسالمی 7
 

2 

 استحکامات دفاعی استرآباد 8
 

4 

 استرآباد در دوره افشار 9
*  

 استرآباد در دوره زندیه 10
 

2 

 استرآباد در دوره صفوي 11
*  

 استرآباد در دوره قاجار 12
*  

 استرآباد/ شهر 13
*  

 افسران خراسان در مراوه تپه 14
 

4 

 المپیک گنبد/ سالن ورزشی 15
 

2 

 / کردکوي (ر)آباد  زاده روشن امام 16
 

2 

 زاده عبداهللا گرگان امام 17
 

2 

 زاده نور امام 18
*  

 انزان/ بلوك 19
 

2 

 انقالب اسالمی در گرگان و دشت 20
*  

 اوي 21
*  

 ایرانشهر/ دبیرستان 22
*  

 انبارهاي شهر استرآباد آب  23
 

3 

 آخال/ معاهده 24
*  

 آق تپه 25
*  

 آباد ام خمینی(ره) علیاي ام آموزشکده فنی و حرفه 26
*  
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 آنگرم/ بلوك 27
 

3 

 بابا تکیه/ زیارتگاه 28
 

3 

 بازار قیصریه 29
 

3 

 بازار کهنه استرآباد 30
 

2 

 بازار کهنه 31
 

3 

 بازار نعلبندان 32
 

1 

 بازارهاي هفتگی /بازار ر وزها 33
 

2 

 بازرگانی 34
 

3 

 باشگاه کهن گرگان 35
 

2 

 باشگاه مشعل گرگان 36
 

2 

 باشگاه و استخر سیدین گرگان 37
 

2 

 باشگاه وحدت گرگان 38
 

3 

 هاي کشاورزي باغ 39
*  

 بسکتبال گرگان 40
 

2 

 بقاع متبرکه 41
*  

 ها/ طایفه بنگش 42
 

5 

 آذر گرگان 5  بیمارستان 43
 

1 

 بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوي 44
 

2 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان 45
 

2 

 ارستان خاتم االنبیاء گنبدبیم 46
 

2 

 بیمارستان دزیانی گرگان 47
 

2 

 بیمارستان فلسفی 48
 

2 

 بیمارستان مسعود گرگان 49
 

2 

 ها و مراکز درمانی استان بیمارستان 50
 

2 

 جلیل بیمارستان آل 51
 

3 

 بیمارستان صیاد شیرازي 52
 

2 

 قال پل آق 53
*  

 هاي تاریخی استان پل 54
 

2 
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 ج آذر/ رخدادپن 55
*  

 پوکردوال/ تپه 56
*  

 تبري نوکنده/ دبستان 57
 

3 

 تپه بازگیر 58
*  

 هاي تاریخی تپه 59
*  

 تخت سلیمان/ قلعه 60
 

4 

 تمیشه/ دیوار 61
*  

 تمیشه/ شهر 62
*  

 تپه/ تپه باستانی تورنگ 63
 

1 

 جاده آلمان 64
 

3 

 جر کلباد 65
*  

 جرجان در دوره آل زیار 66
*  

 بویه جرجان در دوره آل 67
 

2 

 قویونلو) قویونلو و قره جرجان در دوره ترکمنان (آق 68
 

3 

 جرجان در دوره تیمور و تیموریان 69
 

2 

 جرجان در دوره سامانی 70
*  

 جرجان در دوره سلجوقی 71
*  

 جرجان در دوره صفاریان 72
 

3 

 جرجان در دوره علویان 73
 

2 

 مغول و ایلخانان جرجان در دوره 74
 

2 

 جرجان/ شهر 75
*  

 جعفرباي / طایفه 76
 

3 

 جنگ گنبد 77
 

2 

 چاپارخانه هاي استرآباد 78
 

2 

 اي / محله چهارشنبه 79
 

4 

 چهل دختران/ مکان باستانی 80
 

4 

 حروفیه استرآباد 81
 

3 

 حزب توده در گرگان و دشت 82
 

5 
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 حوزه علمیه امام خمینی (ره) گرگان 83
*  

 حوزه علمیه امام صادق(ع) 84
 

3 

 حوزه علمیه دارالشفاء 85
 

2 

 حوزه علمیه رضویه 86
 

3 

 حوزه علمیه سعدیه رامیان 87
 

2 

 حوزه علمیه صالحیه 88
 

2 

 حوزه علمیه عرفانی قره بالغ 89
*  

 حوزه علمیه کریم ایشان 90
 

2 

 آباد حوزه علمیه عرفان 91
 

2 

 تسنن استان هاي علمیه اهل حوزه 92
 

2 

 هاي علمیه شیعه استان حوزه 93
 

2 

 خاك عمر/ قبرستان 94
 

3 

 خالد نبی/ مجموعه مذهبی فرهنگی 95
 

1 

 خاندان انصاري استرآباد 96
 

4 

 خاندان فلسفی 97
 

2 

 خاندان کبیر 98
 

3 

 خاندانها 99
 

2 

 خانه امیرلطیفی 100
*  

 خانه جوان فرید 101
 

5 

 ریخی گرگانهاي تا خانه 102
 

2 

 هاي تاریخی گمیشان خانه 103
 

2 

 دامداري استان 104
 

3 

 دانشکده پرستاري مامایی و بویه 105
 

1 

 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 106
 

2 

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 107
*  

 دانشگاه فرهنگیان 108
 

2 

 هاي آزاد اسالمی استان دانشگاه 109
 

2 

 هاي پیام نور استان انشگاهد 110
 

3 
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 دباغان/ محله 111
 

4 

 دبستان دوشیزگان 112
*  

 دبستان دولتی خاقانی کفشگیري 113
*  

 دبستان عنصري 114
 

2 

 دبستان نظامی 115
*  

 دبیرستان نمونه استرآبادي 116
 

2 

 دربنو 117
 

4 

 دروازه بسطام 118
 

3 

 هاي شهر استرآباد دروازه 119
 

2 

 دشت حلقه/ شهر باستانی 120
 

2 

 دشت گرگان/ تقسیمات کشوري 121
 

1 

 دهستان/ مکان تاریخی 122
 

2 

 دواخانه محمدیه 123
*  

 دوشنبه اي / محله 124
 

4 

 دیوار تاریخی گرگان 125
*  

 عباسی راه شاه 126
 

2 

 هاي تاریخی استرآباد راه 127
 

2 

 سرا رباط سفید/ کاروان 128
*  

 کرت/ شهر باستانیزادرا 129
 

2 

 زورخانه پوریاي ولی گرگان 130
 

2 

 زیارت/ مجموعه فلزي 131
 

3 

 سادات استرآباد 132
 

5 

 سدن رستاق/ بلوك 133
*  

 سرپیر / محله 134
 

4 

 سرچشمه / محله 135
 

4 

 سرخ علمان/ جنبش 136
 

2 

 سفال زرین فام جرجان 137
 

2 

 هاي جرجان سفالینه 138
*  



7 
 

 ها نامهسفر 139
*  

 سیدباقر خرابه / قبرستان 140
 

3 

 شاهکوه و ساور/ بلوك 141
*  

 شمال ایران / نشریه 142
 

2 

 شهرداري گرگان 143
*  

 شهرداري گمیشان 144
 

3 

 شهرستان/ مکان تاریخی 145
 

2 

 شیعه در جرجان و استرآباد 146
 

2 

 شیالت استان 147
 

3 

 صنعت استان 148
 

2 

 شه جرجانصنعت شی 149
 

2 

 عکاسی 150
*  

 فانوس دریایی بندرگز 151
 

2 

 فتح گرگان 152
 

4 

 فرمانداري گرگان 153
 

2 

 فرمانداري گنبدکاووس 154
 

2 

 قاجارها در استرآباد 155
*  

 قبرستان ها 156
 

4 

 ها/ قوم قزاق 157
*  

 قلعه خندان 158
*  

 قلعه دختر 159
 

3 

 قلعه کهنه/ محله 160
 

4 

 قلعه ماران 161
 

2 

 آباد قلعه مبارك 162
 

2 

 قلعه محمدحسن قاجار 163
 

4 

 هاي تاریخی قلعه 164
 

2 

 قوم ترکمن 165
*  

 قیزلر قلعه 166
 

3 
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 کاخ آقا محمدخان 167
*  

 کاخ موزه گرگان 168
*  

 کبدي/ ورزش 169
 

3 

 کبود جامه/ بلوك 170
 

3 

 کبودجامه و فخر عمادالدین/ بلوك 171
 

3 

 کتول/ بلوك 172
*  

 کنسولگري روسیه 173
*  

 کتابخانه ها 174
 

2 

 کتول ها 175
 

2 

 کرمانج ها 176
 

3 

 کمسیون ایران و روس 177
 

2 

 کوره هاي آجر در استرآباد و گرگان 178
 

4 

 کوره هاي زغال در استرآباد و گرگان 179
 

4 

 گبري قلعه 180
 

3 

 ها گرگان در اسطوره 181
 

2 

 گرگان در پیش از تاریخ 182
 

2 

 گرگان در دوره اسکندر و سلوکیان 183
* 

2 

 گرگان در دوره اشکانی 184
* 

2 

 گرگان در دوره پهلوي 185
 

2 

 گرگان در دوره ساسانی 186
*  

 گرگان در دوره سلجوقی 187
* 

2 

 گرگان در دوره مادها 188
*  

 گرگان در دوره هخامنشی 189
*  

 ت در دفاع مقدسگرگان و دش 190
*  

 گودارها/ طایفه 191
 

3 

 گورستان خواجه خضر 192
 

2 

 ها و مزارهاي استان گورستان 193
 

2 

 گوکالن ها 194
 

2 
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 گوکالن/ طایفه 195
 

2 

 گرگان 30لشکر  196
 

2 

 گرگان 30لشکر  197
 

2 

 مبارك آباد/ قلعه 198
 

2 

 مجموعه سوارکاري گنبد کاووس 199
 

2 

 ب ایلخانیمحرا 200
 

2 

 محالت شهر گرگان 201
 

3 

 محوطه هاي تاریخی 202
 

2 

 مدرسه عمادیه 203
*  

 مراکز آموزشی 204
 

3 

 مساجد تاریخی 205
 

2 

 مشروطیت در استرآباد 206
*  

 مطبوعات 207
*  

 مقصودلوها / قوم 208
 

3 

 موسسات تحقیقات کشاورزي 209
 

3 

 گلستانموسسه هاي آموزش عالی استان  210
 

3 

 مولودخانه آقا محمدخان(خانه قدس مفیدي) 211
 

2 

 مؤسسه تحقیقات پنبه کشور 212
*  

 مؤسسه فرهنگی میرداماد 213
*  

 میخچه گران / محله 214
 

2 

 میدان / محله 215
 

2 

 نامه قابوس/ نشریه 216
*  

 تپه نرگس 217
*  

 نشریات استان 218
*  

 نظامی کردکوي/ دبستان 219
 

3 

 نعلبندان/ بازار 220
 

1 

 نهضت ملی شدن صنعت نفت در گرگان 221
 

2 

 نوغانداري 222
 

3 



10 
 

 نیروي انتظامی(شهربانی، کمیته) استان 223
 

3 

 هنرستان شهید نصیري گرگان 224
*  

 آباد هنرستان علی 225
 

3 

 هیرکانیا 226
*  

 والیبال گنبد 227
 

2 

 وقایع ایشانی 228
 

3 

 ه آب زیارت خواصه رودوقف نام 229
 

3 

 وقف نامه خواجه مظفر پتکچی 230
 

3 

وقف نامه سیدلطیف شاه(موقوفات امام رضا(ع) و  231
  حضرت رسول(ص) در استرآباد)

3 

 وقف نامه هاي استان گلستان 232
 

2 

 یاریم تپه 233
*  

 یموت ها 234
 

2 

 

  (جرجان و استرآباد)نامه گلستان  دانش جغرافیاي علوم انسانیبخش  هاي مدخل

 دهستان نام ردیف
 شده در ویرایش نخست نوشته

رتبه پیشنهادي براي نگارش 
 جدید

 گلی داغ اسالم آباد پایین 1
  5 

 نیلکوه اب پران 2
  5 

 انزان شرقی ابراهیم اباد 3
  5 

 انجیر آب ابراهیم اباد 4
  5 

 باغلی ماراما ابه پلنگ 5
  5 

 دلند ابه حاجی نظر 6
  5 

 کنگور  ابوالحسن خان 7
  5 

 کنگور  ابوذر 8
  5 

 استر اباد شمالی اتراچال 9
  5 

 آق سو اجن سنگرلی 10
  5 

 قراوالن اجن شیر ملی 11
  5 

 قراوالن اجن قره خوجه 12
  5 
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 آق سو اجن یلی 13
  5 

 نظام آباد احمدآباد 14
  5 

 شیرنگ احمدآباد (بلوچ آباد) 15
  5 

 نظام آباد انارازتق 16
  5 

 زاو کوه ارازعلی شیخ 17
  5 

 فندرسک شمالی ارازگل 18
  5 

 فجر ارازمحمد اخوند 19
  5 

 چهل چاي ارام نرو باال 20
  5 

 چهل چاي ارام نرو پایین 21
  5 

 فجر ارتق حاجی 22
  5 

 اترك ارتق قلیچ چشمه 23
  5 

 عرب داغ ارجنلی 24
  5 

 قزل آالن ارخ بزرگ 25
  5 

 فراغی ارخ کوچک 26
  5 

 گلی داغ ارکلی 27
  5 

 سلطانعلی ارمی آّباد 28
  5 

 شیرنگ ازادتپه 29
  5 

 چهل چاي ازداران 30
  5 

 خرمارود شمالی ازدارتپه 31
  5 

 فندرسک شمالی ازداري  32
  5 

 روشن آباد اسبو محله 33
  5 

 بنفشه تپه استون اباد 34
  5 

 گلسر اسفرانجان 35
  4 

 جعفرباي جنوبی اسکله 36
  5 

 استر اباد جنوبی اسالم اباد جلین 37
  5 

 سدن رستاق شرقی اسالم اباد شاده 38
  4 

 فجر اسالم آباد 39
  5 

 ینقاق اسالم آباد 40
  5 

 مزرعه شمالی اسالم آباد باال 41
  5 
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 مزرعه شمالی اسالم آباد پایین 42
  5 

 لندد اسالم آباد سفلی 43
  5 

 دلند اسالم آباد علیا 44
  5 

 کتول اسالم آباد فندرسک 45
  5 

 چشمه ساران اسالم آباد قشالق 46
  5 

 کتول 1اسالم آباد مزرعه  47
  5 

 کتول 2اسالم آباد مزرعه  48
  5 

 فراغی اسالم تپه 49
  5 

 ینقاق اسماعیل اباد 50
  5 

 جعفرباي جنوبی اشوراده 51
  5 

 شیرنگ رباياشو 52
  5 

 استر اباد جنوبی اصفهان کالته 53
  4 

 زرین گل افراتخته  54
  5 

 نظام آباد اق امام 55
  5 

 فراغی اق سین تپه 56
  5 

 گرگان بوي اق قبر 57
  5 

 قراوالن اق قمیش 58
  5 

 پالیزان اق لر 59
  5 

 نظام آباد اقچلی علیا 60
  5 

 نظام آباد اقچلی قرخلر 61
  5 

 مزرعه جنوبی اقد گش علیا 62
  5 

 گرگان بوي اقزبیر 63
  5 

 خرمارود شمالی اکبراباد 64
  5 

 آق التین اکبراباد 65
  5 

 آق آباد اگري بوغاز 66
  5 

 زرین گل االزمن 67
  4 

 استرآباد االمن 68
  4 

 شلمی التی اغاج بزرگ 69
  5 

 شلمی التی اغاج کوچک 70
  5 
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 نفتلیجه تخماقالتین  71
  5 

 5     الستان 72

 چهل چاي القجر 73
  5 

 دلند اهللا آباد 74
  5 

 سدن رستاق غربی النگ 75
  4 

 استرآباد جنوبی النگ دره 76
  5 

 کتول الوستان 77
  5 

 استر اباد شمالی الوکالته 78
  4 

 پالیزان اله نور 79
  5 

 قلعه میران الهادي 80
  5 

 کتول د سیستانیهاامام آبا 81
  5 

 سدن رستاق شرقی امام زاده روشن آّباد 82
  5 

 چهل چاي امام عبداله 83
  5 

 انجیر آب امامزاده شاهزاده ابراهیم 84
  5 

 فندرسک جنوبی امامیه 85
  5 

 کنگور  امان خوجه 86
  5 

 آق آباد امان قره جه 87
  5 

 آق آباد امان گل تپه 88
  5 

 قاقین امالك 89
  5 

 سلطانعلی امیدآباد 90
  5 

 سلطانعلی امیدیه 91
  5 

 انجیر آب امیر اباد 92
  5 

 زرین گل امیراباد سرخ محله 93
  5 

 کتول امیراباد فندرسک 94
  5 

 مزرعه شمالی امین اباد 95
  5 

 آق التین انبارتپه 96
  5 

 کنگور  انقالب 97
  5 

 انجیر آب اوجابن 98
  4 

 شیخ موسی ج تپه او 99
  5 
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 شلمی اوچران 100
  5 

 اترك اوچقویی 101
  5 

 دلند اوخلی باال  102
  5 

 دلند اوخلی پایین 103
  5 

 دلند اوخلی فروگاه فرهناك 104
  5 

 اترك اوخی تپه 105
  5 

 کتول اودك دوجی 106
  5 

 جعفرباي جنوبی اورکت حاجی 107
  5 

 تمران اوقچی بزرگ 108
  5 

 تمران اوقچی کوچک 109
  5 

 سرگل اولنگ 110
  5 

 آق التین اونق یلقی سفلی 111
  5 

 آق التین اونق یلقی علیا 112
  5 

 استرآباد جنوبی اهنگر محله 113
  4 

 قلعه قافه اهنگر محله 114
  5 

 کرند اي تمر 115
  5 

 چهارکوه ایستگاه چوب  116
  5 

 زرین گل ایستگاه چوببري 117
  5 

 قراوالن ایستگاه طرح جنگلداري گل لوه 118
  5 

 مراوه تپه ایستگاه مایکروویونهصدونه 119
  5 

 قلعه میران ایستگاه معدن زغال سنگ اولنگ  120
  5 

 آق آباد ایشانلر 121
  5 

 کنگور  ایکی قد 122
  5 

 فجر ایگدر سفلی 123
  5 

 فجر ایگدر علیا 124
  5 

 سدن رستاق غربی گهایلوارپنجدان 125
  4 

 سدن رستاق غربی ایلواریکدانگه 126
  4 

 باغلی ماراما ایمر توره مال 127
  5 

 باغلی ماراما ایمر حاجی الهیار 128
  5 
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 فجر ایمر محمدقلی اخوند 129
  5 

 باغلی ماراما ایمر مالساري 130
  5 

 مراوه تپه اینجرلی 131
  5 

 قره سو شرقی ایوان اباد 132
  5 

 آق آباد آبادان تپه 133
  5 

 اترك آراقویی 134
  5 

 زاو کوه آشور محمدي 135
  5 

 شلمی آق امام 136
  5 

 آق آباد آق آباد 137
  5 

 اترك آق بند 138
  5 

 شلمی آق تقه 139
  5 

 گلی داغ آق تقه 140
  5 

 مراوه تپه آق تقه جدید 141
  5 

 شلمی آق چاتال 142
  5 

 پالیزان ق چشمهآ 143
  5 

 پالیزان آق قعله 144
  5 

 زاو کوه آق یاجی 145
  5 

 سلطانعلی آقچلی سفلی 146
  5 

 گلی داغ آقچه آغاچلی 147
  5 

 روشن آباد آلوفن 148
  5 

 قره سو شرقی آنه حاجی 149
  5 

 مراوه تپه بابا شملک 150
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خانه هاي سازمانی معدن زغال سنگ 

 قشالق
 چشمه ساران
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 کنگور  سلمان فارسی 537
  5 

 انجیر آب سلیمان تپه 538
  5 

 چهل چاي سنچولی اباد 539
  5 

 ینقاق سندیکا 540
  5 

 ینقاق سنگ تپه 541
  5 

 فندرسک شمالی سنگستان 542
  5 

 عرب داغ سوار باال 543
  5 

 عرب داغ سوار پایین 544
  5 

 عرب داغ سوار وسط 545
  5 

 انزان شرقی سوته ده 546
  4 

 شلمی سوجق 547
  5 

 مراوه تپه سوزش 548
  5 

 خرمارودجنوبی سوسرا 549
  5 

 زرین گل سیاه رودبار 550
  5 

 استرآباد هسیاه مرزکو 551
  5 

 استر اباد جنوبی سیاهتلو 552
  4 

 چشمه ساران سیب چال 553
  4 

 نیلکوه سیجان 554
  5 

 قره سو شرقی سیجوال 555
  5 

 آق آباد سید نیاز 556
  5 

 خرمارود شمالی سیداباد 557
  5 

 قلعه میران سیدکالته 558
  5 

 گرگان بوي سیدلر 559
  5 

 آبادروشن  سیدمیران 560
* 4 

 انجیر آب سیستانی محله 561
  5 

 مراوه تپه شارلق یموت 562
  5 
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 گلی داغ شارلوق گوگالن 563
  5 

 شیخ موسی شاکریان 564
  5 

 باغلی ماراما شاملو 565
  5 

 استر اباد جنوبی شاه کوه سفلی 566
* 4 

 شیرنگ شجاع آباد 567
  5 

 چهل چاي شرکت صحرا 568
  5 

 مزرعه جنوبی شاورزي و دامپروريشرکت ک 569
  5 

 قلعه میران شش اب 570
  5 

 آق التین شفتالوباغ سفلی 571
  5 

 آق التین شفتالوباغ علیا 572
  5 

 فندرسک جنوبی شفیع اباد 573
  4 

 استر اباد شمالی شمس اباد 574
  4 

 روشن آباد شموشک سفلی 575
  5 

 روشن آباد شموشک علیا 576
  4 

 باغلی ماراما شورالنگ 577
  5 

 مراوه تپه شورجه باال 578
  5 

 گرگان بوي شورحیات 579
  5 

 اترك شوردگش 580
  5 

 زرین گل شهرك صنعتی علی آباد 581
  5 

 مزرعه شمالی شهرك وحدت اسالمی 582
  5 

 باغلی ماراما شهرك بهشتی 583
  5 

 کنگور  شهرك جمهوري اسالمی 584
  5 

 گرگان بوي صنعتی آق قال شهرك 585
  5 

 آق آباد شهرك صنعتی گنبد کاووس 586
  5 

 آق آباد شهرك گلستان امام خمینی 587
  5 

 کنگور  شهید بهشتی 588
  5 

 دلند شهید چمران 589
  5 

 فجر شهید قربانی/مزرعه مهدي تهرانی 590
  5 

 مزرعه شمالی شیخ اباد یلمه سالیان 591
  5 
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 آق التین شیخ تپه 592
  5 

 پالیزان شیخ لرسفلی 593
  5 

 انجیر آب شیر علی اباد 594
  5 

 فندرسک جنوبی شیراباد 595
  5 

 شیرنگ شیرنگ سفلی 596
  5 

 شیرنگ شیرنگ علیا 597
  5 

 زرین گل شیرین اباد 598
  5 

 نظام آباد صاتلق باي زیتونلی 599
  5 

 قراوالن صادق اباد 600
  5 

 آق سو آباد چقرلی صالح 601
  5 

 گرگان بوي صحنه سفلی 602
  5 

 کنگور  صداقتی 603
  5 

 نفتلیجه صفاایشان 604
  5 

 قره سو شرقی صفرحاجی 605
  5 

 گرو صفی اباد 606
  5 

 تمران صوفی شیخ 607
  5 

 تمران صوفی شیخ داز 608
  5 

 تمران صوفی شیخ غراوي 609
  5 

 تمران صوفیان 610
  5 

 جعفرباي جنوبی صیداباد 611
  5 

 شیرنگ ضیا اباد 612
  5 

 فجر طالقان تپه 613
  5 

 استرآباد طاویر 614
  5 

 انزان غربی طرح وطنا 615
  5 

 کنگور  طوقه 616
  5 

 چهل چاي طول ارام 617
  5 

 پالیزان عطا جان قربانی 618
  5 

 کنگور  عاشورا 619
  5 

 الیمزرعه شم عباس اباد 620
  5 
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 استرآباد عباس اباد 621
  5 

 فجر عباس اباد 622
  5 

 چهل چاي عباس اباد امالك 623
  5 

 گرگان بوي عثمان آباد  624
  5 

 ینقاق عرب بوران 625
  5 

 آق آباد عرب سرنگ 626
  5 

 شلمی عرب قاري حاجی 627
  5 

 گلی داغ عرب الله گون 628
  5 

 کتول عرفان اباد 629
  5 

 عرب داغ عزیز آباد  630
  5 

 آق التین عطااباد 631
  5 

 سلطانعلی عطاآباد 632
  5 

 نظام آباد عطابهلکه 633
  5 

 آق آباد عطالر 634
  5 

 استر اباد شمالی علی اباد کنارشهر  635
  4 

 کنگور  1علی اسالمی 636
  5 

 فجر عنایت آباد 637
  5 

 علیسلطان علی آباد سیستانیها 638
  5 

 آق آباد عوض حاجی 639
  5 

 روشن آباد عیسی محله 640
  5 

 آق آباد غراولر 641
  5 

 چشمه ساران غزنوي 642
  5 

 جعفرباي شرقی غفارحاجی 643
  5 

 سدن رستاق شرقی غالم اباد 644
  5 

 چشمه ساران فارسیان 645
  4 

 نیلکوه فارسیان 646
  4 

 لیخرمارود شما فاضل اباد 647
  5 

 کنگور  فتح اباد 648
  5 

 انجیر آب فته باغ 649
  5 
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 فجر فجر 650
  5 

 دلند فجر (مزرعه اشرفیون) 651
  5 

 انجیر آب فخر اباد و گلند تاریکی 652
  5 

 اترك فدوي 653
  5 

 پالیزان فرق سر پایین 654
  5 

 نیلکوه فرنگ 655
  4 

 استر اباد شمالی فوجرد 656
  4 

 استر اباد جنوبی فیض اباد 657
  4 

 گلی داغ قره آقاچلی 658
  5 

 مراوه تپه قره دام جنوبی 659
  5 

 گلی داغ قاپالنلی 660
  5 

 پالیزان قازان قیه 661
  5 

 ینقاق قاسم اباد 662
  5 

 مزرعه شمالی قاسم اباد یلمه سالیان 663
  5 

 قراوالن قانجق شهرك 664
  5 

 ن بويگرگا قانقرمه 665
  5 

 عرب داغ قایران داشلی 666
  5 

 شلمی قپان سفلی 667
  5 

 شلمی قپان علیا 668
  5 

 عرب داغ قدونه سفلی 669
  5 

 عرب داغ قدونه علیا 670
  5 

 سلطانعلی قراول تپه 671
  5 

 کنگور  قراول حاجی تاجی 672
  5 

 گرگان بوي قربان آباد 673
  5 

 تپه مراوه قربان پیکار 674
  5 

 کنگور  قربان شیخ 675
  5 

 کرند قربان قلیچ مال 676
  5 

 قرق قرق 677
  5 

 قراوالن قرق اق قمیش 678
  5 
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 کنگور  قرقیز 679
  5 

 جعفرباي غربی قرمسه 680
  5 

 استر اباد جنوبی قرن اباد 681
  5 

 شلمی قرناق 682
  5 

 شلمی قرناوه سفلی 683
  5 

 شلمی قرناوه علیا 684
  5 

 مزرعه جنوبی قرنجیک پورامان 685
  5 

 قزل آالن قرنجیک خواجه خان 686
  5 

 قزل آالن قرنجیک گوکچلی 687
  5 

 عرب داغ قرنگی جنگل 688
  5 

 مراوه تپه قره اقاچلی 689
  5 

 زاو کوه قره آغاچ 690
  5 

 شیرنگ قره بالغ 691
  5 

 آق التین قره تپه 692
  5 

 قره سو شرقی تپهقره  693
  5 

 تمران قره تپه شیخ 694
  5 

 تمران قره جه 695
  5 

 چهل چاي قره چشمه 696
  5 

 شیخ موسی قره داغلی 697
  5 

 مراوه تپه قره دام جنوبی 698
  5 

 اترك قره دونگ 699
  5 

 قره سو شرقی قره سو 700
  5 

 زاو کوه قره سید 701
  5 

 کنگور  قره شور 702
  5 

 دلند قره قاچ 703
  5 

 قره سو شرقی قره قاشلی 704
  5 

 مراوه تپه قره قول تپه 705
  5 

 اترك قره کسلخه 706
  5 

 جعفرباي غربی قره کیله 707
  5 
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 مراوه تپه قره گل پمپاژ 708
  5 

 مراوه تپه قره گل تخته وسط 709
  5 

 مراوه تپه قره گل شرقی 710
  5 

 اوه تپهمر قره گل غربی 711
  5 

 مراوه تپه قره گل کله 712
  5 

 اترك قره ماخر 713
  5 

 آق آباد قره محمد تپه 714
  5 

 عرب داغ قره یسر باال 715
  5 

 عرب داغ قره یسر پایین 716
  5 

 سلطانعلی قزاقلی 717
  5 

 گلی داغ قزل  اطاق 718
  5 

 مراوه تپه قزل دالق 719
  5 

 نظام آباد قزلجه آق امام  720
  5 

 فجر قزلچه پشمک 721
  5 

 آق التین قزلی 722
  5 

 چشمه ساران قشالق 723
  4 

 اترك قالق بورته 724
  5 

 گرگان بوي قلعه جیق 725
  5 

 نفتلیجه قلعه جیق بزرگ 726
  5 

 نفتلیجه قلعه جیق کوچک 727
  5 

 چهل چاي قلعه چه 728
  5 

 النقزل آ قلعه حاجی گلدي خان 729
  5 

 قلعه قافه قعله قافه باال 730
  4 

 قلعه قافه قعله قافه پایین 731
  5 

 قزل آالن قلعه قره جلر 732
  5 

 قزل آالن قلعه گمش دفه 733
  5 

 انجیر آب قعله محمود 734
  4 

 نفتلیجه قلمس 735
  5 

 چهل چاي قلمی 736
  5 
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 سلطانعلی قلندراباد باال 737
  5 

 سلطانعلی باد پایینقلندرا 738
  5 

 سدن رستاق غربی قلندرایش 739
  5 

 روشن آباد قلندرمحله 740
  4 

 قرق قلی اباد 741
  4 

 ینقاق قلی تپه 742
  5 

 ینقاق قنات حاجی تاجی 743
  5 

 کنگور  قنات شیر ملی 744
  5 

 باغلی ماراما قوچ مراد  745
  5 

 سلطانعلی قورپلچه 746
  5 

 قلعه میران ايقورچ 747
  5 

 نظام آباد قورچاي 748
  5 

 کتول قوش کرپی   749
  4 

 گرگان بوي قوشجان اباد 750
  5 

 پالیزان قوشه تپه 751
  5 

 گلستان قوشه چشمه 752
  5 

 گلی داغ قوشه سو 753
  5 

 فجر قول حاجی 754
  5 

 گلی داغ قوالق کسن 755
  5 

 تمران قویجق 756
  5 

 فجر لیقوین 757
  5 

 چشمه ساران قهوه خانه چشمه بهار 758
  5 

 اترك قیزلر 759
  5 

 سدن رستاق غربی کریم آباد (شیخ) 760
  5 

 ینقاق 1کسرائی  761
  5 

 ینقاق 2کسرائی  762
  5 

 مزرعه جنوبی کارخانه چرم سازي آق قال 763
  5 

 انزان شرقی کارکنده 764
  4 

 چشمه ساران کاشیدار  765
  4 
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 آق سو کاظم خوجه 766
  5 

 باغلی ماراما کاکا 767
  5 

 چهل چاي کالشور 768
  5 

 ینقاق کامران اباد 769
  5 

 شلمی کچیک 770
  5 

 آق التین کرد 771
  5 

 زرین گل کرداباد 772
  4 

 کرند کرند 773
  5 

 قراوالن کرنگ کفتر 774
  5 

 عرب داغ کروك چوتور 775
  5 

 ینقاق م ابادکری 776
  5 

 انجیر آب کریم اباد 777
  4 

 قزل آالن کریم ایشان 778
  5 

 شلمی کریم ایشان 779
  5 

 زاو کوه کسر پیشکمر 780
  5 

 آق آباد کسکن قجق 781
  5 

 گلی داغ کسن 782
  5 

 قلعه میران کشکک 783
  5 

 روشن آباد کفش گیري 784
  4 

 قلعه قافه کفش محله 785
  5 

 روشن آباد کالجان سادات 786
  4 

 روشن آباد کالجان قاجار 787
  4 

 سرگل کالسره 788
  4 

 روشن آباد کالسنگیان 789
  4 

 روشن آباد کلو 790
  4 

 دلند کلو 791
  5 

 چهل چاي کلوکند 792
  5 

 نفتلیجه کله پست 793
  5 

 اترك کلیجه 794
  5 
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 استر اباد شمالی کماسی 795
  4 

 ینقاق کمال اباد 796
  5 

 استر اباد شمالی کمال اباد 797
  5 

 گلی داغ کمرلی 798
  5 

 جعفرباي شرقی کملر 799
  5 

 گلی داغ کنت یري 800
  5 

 چهارکوه کنداب  801
  5 

 گلستان کندسکوه 802
  5 

 کنگور  کنگور 803
  5 

 باغلی ماراما کوچک دیگ سعید 804
  5 

 کتول کوچک استاجیق 805
  5 

 فجر کوچک الوم 806
  5 

 باغلی ماراما کوچک بردي کر 807
  5 

 باغلی ماراما کوچک خرطوم 808
  5 

 کتول کوچک نظرخانی  809
  5 

 فجر کوچک یورت شیخان 810
  5 

 سلطانعلی کور کلی 811
  5 

 عرب داغ کورلر 812
  5 

 شلمی کوروك 813
  5 

 شیرنگ کوزه لی 814
  5 

 جعفرباي شرقی وسلیک 815
  5 

 کنگور  کوسه 816
  5 

 زاو کوه کولی بایندر 817
  5 

 انزان غربی کوه صحرا 818
  5 

 قلعه قافه کوه کمر 819
  5 

 خرمارود شمالی کوه میان 820
  5 

 چهل چاي کویت محله  821
  5 

 استر اباد جنوبی کوي صدف/قزاق محله 822
  5 

 لیوان کهنه کلباد 823
  5 
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 نیلکوه کیارام 824
  5 

 مزرعه شمالی گوگ تپه یک 825
  5 

 مزرعه شمالی گوگ تپه دو 826
  5 

 جعفرباي غربی گامیشلی خواجه نفس 827
  5 

 فراغی گامیشلی نزار 828
  5 

 گرگان بوي گامیشلی یلقی 829
  5 

 کنگور  گاومیشلی 830
  5 

 تمران گچ سو باال 831
  5 

 تمران گچ سو پایین 832
  5 

 سلطانعلی گدم آباد 833
  5 

 کنگور  گرائیلی 834
  5 

 سدن رستاق شرقی گرجی محله 835
  4 

 فندرسک جنوبی گردایش بلوچ اباد 836
  5 

 کنگور  گرکز 837
  5 

 عرب داغ گرگاندوز 838
  5 

 شیخ موسی گري دوجی 839
  5 

 انزان غربی گز (گز شرقی) 840
  5 

 زان غربیان گز غربی 841
  5 

 انزان شرقی گل افرا 842
  5 

 باغلی ماراما گل تپه 843
  5 

 گلی داغ گل چشمه 844
  5 

 دلند گلند 845
  5 

 نظام آباد گلها 846
  5 

 گلی داغ گلیداغ 847
  5 

 قرق گناره 848
  4 

 استرآباد گنو 849
  5 

 قرق گوزن فارس 850
  5 

 آق آباد گوزنی تپه 851
  5 

 آق آباد گوزنی تپه باال 852
  5 
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 پالیزان گوك دره 853
  5 

 زاو کوه گوکجه 854
  5 

 چهل چاي گوگل 855
  5 

 گلستان گوگل بزرك 856
  5 

 پالیزان گوندر 857
  5 

 آق سو گونیلی 858
  5 

 ینقاق گیالن تپه 859
  5 

 تمران گینک لیک قره صحنه 860
  5 

 فندرسک شمالی الله باغ 861
  5 

 انجیر آب الملنگ 862
  4 

 روشن آباد للدوین 863
  4 

 روشن آباد لمسک 864
  4 

 چهل چاي لولوم 865
    

 قراوالن لوه 866
    

 گلی داغ لوهندر 867
    

 نیلکوه لیرو 868
    

 چهل چاي لیسه  869
    

 لیوان لیوان شرقی 870
    

 لیوان لیوان غربی 871
  4 

 شیرنگ تهمارون کال 872
  5 

 فندرسک جنوبی مازیاران 873
  5 

 اترك ماسان کوپ 874
  5 

 تمران ماالي شیخ عطالر 875
  5 

 تمران ماالي شیخ گینگ لیک 876
  5 

 انجیر آب مامایی 877
  5 

 استرآباد ماهیان 878
  5 

 چهل چاي مبارك اباد 879
  5 

 کنگور  مجاور 880
  5 

 راماباغلی ما محمد ایمر 881
  5 
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 فراغی محمدآباد شمالی  882
  5 

 چشمه ساران محمد علی آباد 883
  5 

 سدن رستاق شرقی محمد اباد 884
  5 

 ینقاق محمد اباد 885
  5 

 انجیر آب محمد اباد 886
  4 

 چهل چاي محمد اباد 887
  5 

 انزان شرقی محمداباد 888
  5 

 استرآباد محمدآباد 889
  5 

 فندرسک شمالی دمحمدآبا 890
  5 

 گرگان بوي محمدآباد 891
  5 

 باغلی ماراما محمدآباد 892
  5 

 مزرعه شمالی محمدآباد باال 893
  5 

 مزرعه شمالی محمدآباد پایین 894
  5 

 گرگان بوي محمد الق 895
  5 

 چهل چاي محمد زمانخان  896
  5 

 پالیزان محمد شاهیر 897
  5 

 قینقا محمود اباد 898
  5 

 جعفرباي شرقی مرادبردي 899
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع االگو 900
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع ایمانی 901
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع برت چیگاه 902
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع خجیره 903
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع سبزعلی آباد/دیملو 904
  5 

 وبیاسترآباد جن مرتع سرچال 905
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع سوس 906
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع شاه کالم 907
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع شکرعلی 908
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع قزلق 909
  5 

 استرآباد جنوبی مرتع کمربن 910
  5 
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 فجر مرجان آباد 911
  5 

 پالیزان مردم دره 912
  5 

 لیخرمارود شما مرزبن 913
  5 

 استر اباد شمالی مرزن کالته 914
  4 

 استر اباد جنوبی مریم اباد 915
  4 

 باغلی ماراما مزرعه احمد محمدي 916
  5 

 باغلی ماراما مزرعه پیغمبر قلی یلمه 917
  5 

 باغلی ماراما مزرعه حاجی قاسمی  918
  5 

 باغلی ماراما مزرعه خداقلی نجم الدین 919
  5 

 مزرعه جنوبی خراسانی زاده مزرعه 920
  5 

 سلطانعلی مزرعه قربان شیرمحمدي 921
  5 

 مزرعه جنوبی مزرعه کریم جرجانی 922
  5 

 مزرعه جنوبی مزرعه کشت و صنعت عمران 923
  5 

 کنگور  مزرعه گرئیلی 924
  5 

 نظام آباد مزرعه مختارزاده 925
  5 

 باغلی ماراما مزرعه مشترك محمدي 926
  5 

 مزرعه جنوبی مزرعه منصور جرجانی 927
  5 

 قلعه میران مزرعه نعیم آباد 928
  5 

 مزرعه شمالی مزرعه نمونه ارتش 929
  5 

 لیوان مزرعه نوده 930
  5 

 سلطانعلی مزرعه نورجان شیرمحمدي 931
  5 

 استرآباد مزرعه ولی اهللا معززي 932
  5 

 نظام آباد مزرعه یزدانی 933
  5 

 فندرسک جنوبی مشو 934
  4 

 خرمارود جنوبی معدن زغال سنگ قشالق واحد یک 935
  5 

 قلعه میران معدن گچ رامیان 936
  5 

 چهل چاي معرکه محله 937
  5 

 استر اباد شمالی معصوم اباد  938
  4 

 چشمه ساران معصوم آباد 939
  5 
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 کتول معصوم اباد فندرسک 940
  5 

 اق شرقیسدن رست مفیداباد 941
  5 

 فجر مالتقی(تقی اباد) 942
  5 

 چهل چاي مالشی 943
  5 

 آق آباد مالعلی تپه 944
  5 

 قلعه میران ملچ ارام 945
  5 

 آق آباد ملک علی تپه 946
  5 

 نظام آباد ممی اقچلی 947
  5 

 قراوالن منجلو 948
  5 

 سدن رستاق شرقی مهترکالته 949
  4 

 ه سارانچشم مهدي آباد  950
  5 

 زرین گل مهدي آباد  951
  5 

 باغلی ماراما مهدي آباد  952
  5 

 قرق میان اباد ملک 953
  4 

 زرین گل میان رستاق 954
  5 

 سدن رستاق شرقی میاندره 955
  4 

 شلمی میدان جیق بزرگ 956
  5 

 شلمی میدان جیق کوچک 957
  5 

 باغلی ماراما میدان مراد 958
  5 

 ینقاق میرزاپانک 959
  5 

 گرگان بوي میرزاعلی یلقی 960
  5 

 استر اباد شمالی میرمحله 961
  4 

 مراوه تپه نارلی آجی سو پایین 962
  5 

 نفتلیجه ناردانلی 963
  5 

 دلند نارکالته  964
  5 

 اترك نارلی داغ 965
  5 

 چهل چاي ناعالج 966
  5 

 سدن رستاق شرقی نامن 967
  5 

 استرآباد جنوبی ناهارخورن 968
  5 
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 چشمه ساران نراب 969
  4 

 استرآباد نرسو 970
  5 

 گرو نرسه 971
  5 

 چشمه ساران نرگس چال 972
  4 

 استر اباد جنوبی نصر اباد 973
* 4 

 کتول نصرت اباد 974
  5 

 شیخ موسی نصرت آباد 975
  5 

 آق التین نصرکان سفلی 976
  5 

 شیرنگ نصرکان علیا 977
  5 

 نظام آباد نظرچاقلی 978
  5 

 فندرسک جنوبی نقی اباد 979
  5 

 روشن آباد نوچمن 980
  4 

 استر اباد شمالی نوده شریف  981
  5 

 قرق نوده ملک 982
  4 

 روشن آباد نودیجه 983
  4 

 سلطانعلی نور آباد 984
  5 

 استر اباد جنوبی نومل 985
  4 

 مالیفندرسک ش نی تپه 986
  5 

 قره سو شرقی نیاز آباد 987
  5 

 خرمارود شمالی نیلی 988
  5 

 قرق والش اباد 989
  4 

 چشمه ساران وامنان 990
  4 

 کنگور  وحدت 991
  5 

 نظام آباد 2حاجی نبی  - وحدت  992
  5 

 قلعه قافه ورچشمه 993
  5 

 روشن آباد ورسن 994
  4 

 استرآباد وسی سر 995
  5 

 خرمارودجنوبی وطن 996
  5 

 انزان غربی وطنا 997
  5 
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 انزان غربی ولفرا 998
  4 

 استر اباد جنوبی ولیک اباد 999
  4 

 قلعه میران ویرو 1000
  5 

 باغلی ماراما هادي آّباد 1001
  5 

 روشن آباد هاشم آباد 1002
  5 

 جعفرباي جنوبی هاشمنلی 1003
  5 

 انعلیسلط هجرت/مزرعه روحانی 1004
  5 

 مراوه تپه همت اباد 1005
  5 

 کنگور  همت اباد سیستانیها 1006
  5 

 مزرعه جنوبی همت آباد 1007
  5 

 فندرسک شمالی همت آباد 1008
  5 

 کرند هوتن 1009
  5 

 باغلی ماراما هیوه چی باال 1010
  5 

 باغلی ماراما هیوه چی مرکزي 1011
  5 

 ینقاق هیئت آباد  1012
  5 

 باغلی ماراما یارتی قایه 1013
  5 

 تمران یارم تپه 1014
  5 

 مراوه تپه یاز گلدي 1015
  5 

 عرب داغ یاساقلق 1016
  5 

 روشن آباد یالو 1017
  5 

 گرگان بوي یامپی 1018
  5 

 گلی داغ یانبالغ 1019
  5 

 چهارکوه یزدان محله 1020
  5 

 سدن رستاق شرقی یساقی 1021
  4 

 پالیزان یکه تپه 1022
  5 

 پالیزان یکه توت پایین 1023
  5 

 مراوه تپه یکه چنار 1024
  5 

 قلعه قافه یکه سور 1025
  5 

 آق سو یکه قوز باال 1026
  5 
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 آق سو یکه قوز پایین 1027
  5 

 عرب داغ یل چشمه جدید 1028
  5 

 عرب داغ یل چشمه سفلی 1029
  5 

 داغعرب  یل چشمه علیا 1030
  5 

 گلی داغ یلقی سورلن 1031
  5 

 گرگان بوي یلمه خندان 1032
  5 

 مزرعه شمالی یلمه سالیان 1033
  5 

 تمران یلی بدراق 1034
  5 

 جعفرباي جنوبی یموت 1035
  5 

 ینقاق ینقاق 1036
  5 

 نیلکوه یورت زینل 1037
  5 

 نیلکوه یورت کاظم 1038
  5 
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  نامه گلستان (جرجان و استرآباد) بخش علوم و جغرافیاي طبیعی دانش هاي مدخل

 رتبه پیشنهادي براي نگارش جدید در ویرایش نخست شده نوشته عنوان ردیف

  * آب  .1

  * آب و هوا  .2

  * بندان آب  .3

  * ها آبخوان  .4

 4  سو آقآبشار   .5

  *  آبشار حسینا  .6

   آبشار دوآب   .7

  * آبشار زیارت  .8

 4  آبشار شادان (هفت طبقه)  .9

  * آبشار شیرآباد  .10

  * آبشار کبودوال  .11

  * گرم زیارت آب  .12

  * آشوراده   .13

 2  دوانی اسب  .14

  * کوه باران  .15

 2  هاي استرآباد باغ  .16

  * ببر هیرکان  .17

  * بوکسیت  .18

  * دره پارك جنگلی النگ  .19

  * پارك جنگلی امام رضا کردکوي  .20

  * پارك جنگلی دلند  .21

  * پارك جنگلی قرق  .22

 2  پارك شهر گرگان  .23

  * پارك ملی گلستان  .24

 1  پنبه  .25

  * کوه پیرگرده  .26

  * گل تاالب آجی  .27

  * تاالب آالگل  .28
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  * تاالب آلماگل  .29

  * تاالب اینچه  .30

  * کم تاالب صوفی  .31

  * تاالب گمیشان  .32

  * جانوران   .33

 1  جغرافیا  .34

  * کالته جنگل شصت  .35

 1  ها جنگل  .36

  * ها چشمه  .37

  * خور کوتوله حشره  .38

  * خور کوچک حشره  .39

  * ها ك خا  .40

  * خلیج گرگان  .41

 1  داري  دام  .42

  * درازنو   .43

  * دریاچه ایمر  .44

 3  شیروان  بی دریاچه بی  .45

 3  دریاچه دانشمند   .46

  * دریاي هیرکان  .47

 3  گاه جنگلی افراتخته ذخیره  .48

 3  گاه جنگلی باغو ذخیره  .49

 3  آرام ه جنگلی پونهگا ذخیره  .50

 3  گاه جنگلی رامیان ذخیره  .51

  * گل گاه جنگلی زرین ذخیره  .52

 3  آباد گاه جنگلی سورکش علی ذخیره  .53

  * چشمه گاه جنگلی شمشاد بلبل ذخیره  .54

 3  آباد سورکش گاه جنگلی فاضل ذخیره  .55

  * گاه جنگلی قازانقایه ذخیره  .56

 3  گاه جنگلی قزلق ذخیره  .57

 3  جنگلی مینودشت گاه ذخیره  .58

  * رانش زمین  .59
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 4  رنگو  .60

  * روباه ترکمنی  .61

  * رودخانه اترك  .62

  * رودخانه اوغان  .63

  * آباد رودخانه تیل  .64

 3  چاي رودخانه چهل  .65

  * رودخانه دوغ  .66

  * رودخانه رامیان  .67

 3  گل رودخانه زرین  .68

  * رودخانه زیارت  .69

  * کالته  رودخانه شصت  .70

  * سو رودخانه قره  .71

 3  چاي  رودخانه قوري  .72

  * رودخانه گرمابدشت  .73

  * رودخانه محمدآباد  .74

 3  آب  رودخانه نرم  .75

  * ها رودخانه  .76

 3  زاو    .77

  * در زرق  .78

  * زعفران آلمه  .79

  * سنگ زغال  .80

  * زلزله   .81

  * شناسی زمین  .82

 4  ییالق سازند خوش  .83

  * سد بوستان  .84

  * سد کوثر  .85

 3  سد گرکز   .86

  * سد گلستان  .87

  * سد وشمگیر  .88

  * سرخدار  .89

 4  اي سرو خمره  .90
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 4  سرو زربین  .91

  * سمندر شیرآباد  .92

  * سیل   .93

  * پسند شاه  .94

  * شن و ماسه  .95

 3  هاي گرگان شیست  .96

 1  شیالت   .97

 4  خدایی غار حمام  .98

 4  غار سم  .99

 4  غار کیارام  .100

  * غارها  .101

  * ها قنات  .102

  * کشاورزي   .103

 3  دوکالی کوه   .104

 3  کوه زِبله   .105

  * کوه کهکشان   .106

 3  گرآو  .107

  * رود گرگان  .108

  * ها گسل  .109

 2  گُل رامیان  .110

  * فشان اینچه گل  .111

  * فشان قارنیارق گل  .112

  * فشان گوبکلجه گل  .113

  * لیجه فشان نفت گل  .114

  * گیاهان   .115

  * هاي گرگان لس  .116

  * لوه   .117

 1  ماهیان خاویاري  .118

  * مراتع   .119

  *  معادن  .120

  * بند معادن آق  .121
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  * معدن حسینا  .122

 3  سنگ رامیان و قشالق  معدن زغال  .123

 3  معدن صدف  .124

  * معدن قشالق  .125

 3   معدن ید اینچه  .126

  * نما شده جهان منطقه حفاظت  .127

 3  شده چلچلی منطقه حفاظت  .128

 3  منطقه شکار ممنوع عزیزآباد   .129

 3  منطقه شکار ممنوع قازانقایه   .130

 3  وحش میرزا بایلو  ه حیاتموز  .131

  * ناهارخوران  .132

  * نکارود  .133

 1  داري  نوغان  .134

  * کوه نیل  .135

  * هزارپیچ  .136
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 نامه گلستان (جرجان و استرآباد) دانش فرهنگ و مشاهیر بخش  هاي مدخل
  رتبه پیشنهادي براي نگارش جدید در ویرایش نخست شده نوشته عنوان ردیف

    اُماج/ حلوا 1

    ابراهیم استرآبادي 2

    ابراهیم بن محمد حسین جرجانی 3

    اهللا استرآبادي ابراهیم بن ولی 4

  * ابراهیم استرآبادي  5

    ابراهیم بن احمد استرآبادي  6

    ابراهیم بن عباس صولی جرجانی 7

    ابراهیم بن محمدحسین (محمدحسن) جرجانی 8

    رآباديابراهیم بن ولی اهللا است 9

    ابراهیم بن ولی اهللا گرگین استرآبادي 10

    ابن اسفندیار، محمد بن حسن 11

    بی، یحیی بن محمد ابن بی 12

    ابن حمزه طوسی، محمد بن علی 13

  * ابن شرفشاه استرآبادي 14

    ابن شریف جرجانی، محمد بن علی 15

    ابن عبدك، محمد بن علی 16

  * جرجانیابن عدي  17

    ابن عماد 18

    ابن عماد استرآبادي، علی بن عمادالدین 19

    اهللا ابن ماکوال، علی بن هبه 20

    ابن هندو، علی بن حسین 21

    حسام استرآبادي  ابن 22

    ابو منصور احمدبن فضل نعیمی جرجانی  23

    ابوالحسن جرجانی 24

    جرجانیابوالحسن علی بن عبدالعزیز  25

    ابوالحسن محمد جوهري جرجانی 26

    ابوالروح ربیع بن منصور گرگانی  27

    ابوالفتح بن محمد عربشاهی 28

    ابوالفتح بن محمد میر مخدوم حسینی عربشاهی 29

    ابوالفتح ثابت بن محمد جرجانی 30

    ابوالفتح میرمیران بن ابوالقاسم فندرسکی استرآبادي 31

    ابوالفتوح جرجانی، ثابت بن محمد 32

    ابوالقاسم بن عبدالنبی حسینی ذهبی 33

    ابوالقاسم دهستانی 34

    ابوالقاسم علوي اطروش 35
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    ابوالقاسم گرگانی 36

    ابوالمحاسن جرجانی، حسین بن حسن 37

  * ابوالمحاسن جرجانی 38

    ابوالمعالی بن حسن استرآبادي 39

    بوالهثیم احمدبن حسن جرجانی ا 40

    ابوالهثیم جرجانی 41

    ابوبشیر گرگانی 42

    ابوبکر بن زکی قونري 43

    ابوجعفر گرگانی 44

    ابوسعید گرگانی 45

  * ابوسلیک گرگانی 46

  * ابوسهل مسیحی جرجانی 47

    ابوطالب (السیداالمیر ابوطالب االسترآبادي) استرآبادي 48

    الدین ابوطالب استرآبادي) استرآبادي ابوطالب (منتجب 49

    ابوطالب گرگانی 50

    ابوعامر جرجانی، فضل بن اسماعیل 51

  * ابوعامر جرجانی 52

    ابوعامر فضل بن اسماعیل تمیمی جرجانی 53

    ابوعبداهللا جرجانی 54

    ابوعلی حسین استرآبادي 55

    ابومحمد جرجانی 56

    ابومحمد علوي، یحیی بن محمد 57

    ابونعیم عبدالملک بن محمد جرجانی  58

  * ابویحیی احمد بن داوود جرجانی فزاري 59

    احمد استرآبادي  60

    احمد استرآبادي (متخلص به نسیم)  61

    احمد بن ابراهیم اسماعیل جرجانی 62

    احمد بن ابراهیم اسماعیلی جرجانی  63

    احمد بن حسن استرآبادي 64

  * احمد بن داوود جرجانی 65

    احمد بن سیف الدین استرآبادي 66

    احمد بن سیف سیف الدین استرآبادي 67

    احمد بن علی استرآبادي 68

    احمد بن فضل نعیمی 69

70 
احمد بن محمد (ابوالعباس احمد بن محمد احمد 

   جرجانی بصري) جرجانی

 

    احمد بن محمد استرآبادي 71
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    احمد بن محمد بن احمد بن طرخان کندي جرجانی  72

    احمد بن محمد بن احمد جرجانی 73

    احمد بن محمد بن احمد جرجانی 74

    احمد بن محمد جرجانی 75

    احمد بن محمد حسین منشی قمی 76

    احمد علی بن محمد صادق استرآبادي 77

    مد نسیم استرآبادياح 78

    الدین استرآبادي احمدبن تاج الدین حسن ابن سیف 79

    احمدبن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرآبادي  80

    احمدبن محمد ادریسی استرآبادي  81

    اخباري، محمد بن عبدالنبی 82

    ادریسی استرآبادي، عبدالرحمن بن محمد 83

    ارامنه/ قوم 84

  * از آستارا تا استارباد/ کتاب 85

    اسحاق استرآبادي 86

    اسکندر بن حسین استرآبادي 87

    اسکندر بن دییس جرجانی  88

    اسماعیل استرآبادي 89

    اسماعیل بن احمد اسماعیلی جرجانی 90

    اسماعیل بن حسین جرجانی 91

    اسماعیل بن خداداد هزارجریبی استرآبادي 92

    اسماعیل بن محمد باقر اشرفی 93

    اسماعیل استرآبادي  94

    اسماعیل بن ابراهیم استرآبادي  95

    اسماعیل بن احمد اسماعیل جرجانی 96

    اسماعیل بن حسان جرجانی  97

    اسماعیل بن خداد استرآبادي  98

    اسماعیل بن سعید شالنجی 99

    رآبادي اسماعیل بن علی است 100

    اسماعیل بن محمدباقر اشرفی استرآبادي  101

    اسماعیل جرجانی 102

    اشرف بن شریف جرجانی  103

    اشرف جرجانی 104

    اصم استرآبادي، امیر یوسف 105

    االسترآبادي) استرآبادي  106

    الهی استرآبادي  107

    امام قلی خان قاجار 108
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    الدین ملک بن جمال ی، آقامیرشاه 109

    امین، حسن 110

    امیر آق ملک بن ابی نصر جرجانی 111

    امیر آق ملک بن جمال الدین  112

    امیر یوسف استرآبادي  113

  * امیراعظم 114

    امیرخان سردار(وجیه اهللا میرزا) 115

    امیرشمس المعالی قابوس بن وشمگیر 116

    رآبادي امین است 117

    انزانی، حمزه سلطان 118

    انصاري استرآبادي، حسین بن محمد 119

    انصاري، محمد بن عبدالکریم 120

    اوحدي گرگانی 121

  * آتش بدون دود/ کتاب 122

    آثار احمدي/ کتاب 123

    آداب و رسوم  124

    آشفته استرآبادي 125

    زاده آق امام / امام 126

  * آق آش 127

    آقا کوچک مشفق استرآبادي  128

  * آقا محمدخان قاجار  129

    آقامحمدخان قاجار 130

    قویون آق 131

    آئین هاي مذهبی در استرآباد 132

    آئین هاي ملی در استان 133

    آئین هاي ملی در استرآباد 134

    هاي مذهبی در استان آئین 135

    صفایی قلندري استرآبادي بابا 136

    بارع جرجانی 137

    بازاري استرآبادي 138

    هاي بومی استان  بازي 139

    باالنه پزي در استرآباد 140

    بتکچی 141

    بجلی استرآبادي 142

  * بدرالدین هاللی استرآبادي 143

    برهان استرآبادي 144

    بزمی استرآبادي 145



56 
 

    ده جرجانیبن 146

    بیاضی استرآبادي  147

  * بی خانم استرآبادي بی 148

    کسی استرآبادي  بی 149

    پادرازي/ شیرینی 150

    پالس بافی استان 151

  * پوشاك استان 152

    پوشاك ترکمن 153

    پیام مستضعفین/ نشریه 154

    پیامی استرآبادي 155

    نپیر سید نصیر/ آئی 156

    پیرقلیخان شاه مبیاتی 157

  * تاریخ جرجان / کتاب 158

    ترجمانی، محمد بن محمود 159

    تسلی استرآبادي، محمد معصوم بن محمد امین 160

    تعبیه خوانی/ آیین 161

  * تعریفات / کتاب 162

    تقی استرآبادي 163

    تیمور استرآبادي 164

    اديجاروب ساز استرآب 165

    جعفر بن حسین استرآبادي (منجم) 166

    جفایی استرآبادي 167

    جالل الدین استرآبادي 168

    جالل الدین دهستانی 169

    الدین استرآبادي جمال 170

    الدین بن عبداهللا جرجانی جمال 171

    زاده، محمد بن محمد نقی جناب 172

    يجواد بن محمدرضا استرآباد 173

    جواد بن محمدرضا شریعتمداري 174

    جوهري جرجانی 175

  * چکدیرمه/ غذا 176

    چلنگري در استرآباد و گرگان 177

    چله دوانی 178

    حافظ تاج الدین استرآبادي 179

    حالی استرآبادي 180

  * حجابی استرآبادي 181

    حجابی بنت بدرالدین هاللی 182



57 
 

  * فی استرآباديحرو 183

    حزنی استرآبادي 184

    حزینی یا حزین محمد جرجانی 185

    حسن استرآبادي 186

    حسن بن احمد استرآبادي 187

    حسن بن حمویه استرآبادي 188

    حسن بن سیف الدین استرآبادي 189

    حسن بن علی استرآبادي 190

    رآباديحسن بن غیاث الدین عبدالحمید است 191

    حسن بن محمد استرآبادي 192

    حسن بن محمد بن گرشاسب استرآبادي 193

    حسن بن محمد(المولی حسن بن محمد بن الحسن  194

    حسن بن محمدعلی استرآبادي 195

    حسن بن یوسف رسولی گرگانی  196

    حسن حزینی استرآبادي 197

    حسن سحابی استرآبادي 198

    حسن فندرسکی 199

    حسین استرآبادي 200

    حسین بن حسن استرآبادي 201

    حسین بن محمد استرآبادي 202

    حسین بن محمد تقی استرآبادي 203

    حسینعلی حسینی استرآبادي 204

    حسین بن احمد استرآبادي 205

    حسین بن حسن جرجانی 206

    هستانیحسین بن سعد (اسعد) مؤیدي د 207

    حسین بن علی حسینی استرآبادي 208

    حسین بن محمد واعظ استرآبادي 209

    حسین بن مسعود استرآبادي 210

    حسین بن موسی استرآبادي 211

    حفیظ اصفهانی استرآبادي 212

    حکیمی استرآبادي 213

    حلوا اُماج/ شیرینی 214

    حلیمی، حسین بن حسن 215

    حمزه انزانی نوکندي استرآبادي 216

    حمزه بن محمد استرآبادي 217

    حمزه بن یوسف سهمی جرجانی 218

    حمید الدین دهستانی 219



58 
 

    حیرتی استرآبادي 220

    خاصی، موفق بن محمد 221

    خاقانی خطیرآباد/ مدرسه 222

    خالص استرآبادي 223

    )خاوري شیرازي (جرجانی 224

    خضرشاه استرآبادي 225

    خطیرالدین محمد بن عبدالملک گرگانی 226

    خواجه علی آزادي  227

    خواجه مظفر پتکچی 228

    خواجه منصور بتکچی 229

    خواجه یحیی گرگانی 230

    خوش طبع بالی  231

    خیال اصفهانی 232

    داعی استرآبادي 233

    عهدانشمند/ بق 234

    دائمی استرآبادي 235

    دختر نظام استرآبادي 236

    دختر نظام کبودجامه  237

    درویش بتکچی 238

  * چوبی دسته 239

    دوست استرآبادي 240

    اهللا استرآبادي محمد بن حبیب دوست 241

    محمد بن سلطان محمد هزارجریبی دوست 242

  * دولت محمد آزادي 243

  * ذبیحی، مسیح  244

  * ذخیره خوارزمشاهی/ کتاب 245

  * ذکر خنجر 246

    ذوقی استرآبادي 247

    رادیو و تلویزیون استان 248

    ربیع گرگانی 249

    رجال الکبیر/ کتاب 250

    رستم جرجانی 251

    رشید استرآبادي 252

    رضا (محمدرضا) بن محمدصادق فاضل استرآبادي 253

    رضایی استرآبادي، محمد 254

    رضایی استرآبادي 255

  * الدین استرآبادي رضی 256



59 
 

  * الدین جرجانی رکن 257

    رنگرزي استان 258

  * روحانی فرد، محمدعلی 259

    روحی استرآبادي 260

    روغنی استرآبادي 261

  * رئیس الذاکرین 262

  * رئیس العلماء  263

    بان استرآباديز 264

    زبان تبري 265

  * زبان ترکمنی 266

    هاي استان ها و گویش زبان 267

    زمانی استرآبادي 268

    الدین استرآبادي زین 269

    العابدین بن سلطان بخت جرجانی زین 270

    العابدین بن هاشم استرآبادي زین 271

    العابدین جرجانی زین 272

    تی استرآبادي (بلیانی)زین 273

    زیور آالت ترکمن 274

    زیاد بن عمر (قمري) جرجانی  275

    زیاد بن عمر جرجانی  276

    العابدین بن ابوالفتح میرمیران حسینی استرآبادي زین 277

    ساك/ غذا 278

  * سحابی استرآبادي 279

    سحابی کتولی استرآبادي 280

  *  سردار رفیع 281

    سرغربالی/ شیرینی 282

    سروش گرگانی 283

    سعید، حسن بن عبداهللا 284

  * سلطان حسین واعظ استرآبادي 285

    سلطان محمد استرآبادي 286

    سلیم کاتب استرآبادي 287

  * سماکی استرآبادي 288

  * سهمی جرجانی 289

    سوزن دوزي  290

    زاده ته / امامسید اسماعیل ساورکال 291

    الدین استرآبادي سید ضیاء 292

    سیدمحمد استرآبادي 293



60 
 

    سیدمحمد حسن استرآبادي 294

    سیده بیگم ملک گرگانی 295

    سیاه دوزي 296

    سید اسحاق بن حسن کردکویی 297

    سید اسحاق حسینی استرآبادي  298

    رآباديسید اشرف الدین علی حسینی است 299

    سید جمال الدین استرآبادي 300

    سید جمال الدین بن عبداهللا حسینی جرجانی 301

    سید جمال الدین محمد حسینی استرآبادي 302

    سید حسن (حسین) بن مرتضی حسینی استرآبادي 303

    سید حسن استرآبادي 304

    سید حسن بن محمد استرآبادي (ابن شرفشاه) 305

    سید حسن حزینی استرآبادي 306

    سید دوست محمد بن حبیب اهللا استرآبادي 307

    سید زین العابدین بن هاشم استرآبادي 308

    سید ضیاءالدین بن محمد استرآبادي 309

    سید عبدالحسین عبدالوهاب حسینی استرآبادي 310

    سید عبدالعظیم بن عباس استرآبادي 311

312 
عزیز اهللا بن امام ویردي موسی فندرسکی سید 

   استرآبادي

 

    اهللا بن محمد کیاي حسینی استرآبادي  سید فضل 313

314 
سید محمد باقربن احمد موسوي حسینی طالبان 

   استرآبادي

 

    سید محمد بن محمدباقر میرداماد 315

    سید محمدتقی بن حسن استرآبادي 316

    ن طهر حسینی استرآباديسید محمدتقی بن حس 317

    سید محمدتقی بن عبدالوهاب مشهدي استرآبادي 318

    سیدابوالقاسم امیرلطیفی 319

    سیدابوالقاسم بن عبدالنبی حسینی ذهبی استرآبادي 320

    سیدابوالقاسم بن میرزا بزرگ میرفندرسکی 321

    سیدابوالقاسم قاري استرآبادي  322

    عالی بن بدرالدین حسن استرآباديسیدابوالم 323

    سیدابوطالب استرآبادي  324

    سیدابوطالب بن میرزا بیگ بن ابوالقاسم فندرسکی 325

    سیدابوطالب بن میرزا بیگ موسوي فندرسکی 326

    سیداحمد استرآبادي حایري قاري 327

328 
سیداحمد علی بن احمد محمد صادق حسینی 

   استرآبادي 

 



61 
 

  * سیداسماعیل جرجانی  329

    سیدامیر ابوالحسن استرآبادي مشهدي 330

    سیدحسین بن محمد تقی حسینی استرآبادي 331

    سیدشرف الدین علی حسینی استرآبادي 332

    سیدشریف استرآبادي 333

    سیدطاهر استرآبادي 334

    سیدعلی بن داود حسینی جرجانی 335

    حمد جرجانیسیدعلی بن م 336

    سیدمحمد بن علی بن ابراهیم حسینی استرآبادي  337

    سیدمحمد بن علی جرجانی  338

    استرآبادي حسینی علی بن سیدمحمد مومن 339

  * محمد حسینی استرآبادي (میرداماد) سیدمحمدباقربن 340

    سیدمحمدبن حسین (فخرالدین) سماکی استرآبادي 341

    رضابن ابوالقاسم حسینی کمالی استرآباديسیدمحمد 342

    سیدمیرابوالقاسم بن باقر استرآبادي 343

    سیده بیگم جرجانی بنت ناصر 344

    سیري استرآبادي 345

    شالنجی، اسماعیل بن سعید 346

    شامیرزا بن امیر خواجه استرآبادي 347

    شاهی استرآبادي (سبزواري) 348

    حسین بن اسماعیلشجري،  349

    شراري استرآبادي 350

    شرح آیات االحکام/ کتاب 351

  * شرف الدین علی استرآبادي 352

    شرف جرجانی  353

    شریف ثانی استرآبادي 354

    شریف جرجانی 355

    شعربافی 356

    شکر میرفندرسکی 357

    شمالی دهستانی 358

    شمس استرآبادي 359

  * شمس الدین محمد جرجانی  360

    شمس الدین محمد عجیبی گرگانی  361

    شمس دهستانی 362

    الدین استرآبادي شمس 363

    الدین محمد استرآبادي شمس 364

  * شوشتري، سید محمدعلی 365



62 
 

    شیخ عبدالخالق کبیري 366

    شیخ هادي کبیر نجفی 367

    صابر استرآبادي 368

    صاحب موالنا (فصیح الدین صاحب دارا) 369

    صدر قونوي (گرگانی) 370

    صدرا اصفهانی استرآبادي 371

    صدرالدین بن علی استرآبادي 372

    صدرالدین استرآبادي 373

    علی بن محمد شریف عربی استرآبادي بن صدرالدین 374

  * صدقی استرآبادي 375

  * صدقی استرآبادي 376

  * صرف میر/ کتاب 377

    صریع الغوانی انصاري جرجانی 378

    صفی استرآبادي 379

  * صنایع دستی 380

    صوفی استرآبادي 381

  * ضیاءالدین بن سیدید بن جرجانی 382

    ضیاءالدین بن محمد استرآبادي 383

    ضیاءالدین استرآبادي 384

    طاهر بن محمد جرجانی  385

    طاهر محمد بن حسن استرآبادي 386

    طاهر محمد بن حسن نسیانی تتوي 387

    طاهري استرآبادي 388

    طایري استرآبادي 389

    طرمطراق جرجانی 390

    ظفر بن داعی عمري 391

    ظفر بن مهدي علوي استرآبادي 392

    ظهیر استرآبادي 393

    عارف استرآبادي 394

    م استرآباديعاز 395

    عاشور استرآبادي 396

    عباس بن یحیی استرآبادي 397

    عباسخان بیگلربیگی 398

    عبدالحسین بن عبدالوهاب حسینی استرآبادي 399

    عبدالحق استرآبادي 400

    عبدالحی بن عبدالوهاب اشرفی استرآبادي 401

    عبدالرحمن بن محمد ادریسی استرآبادي 402



63 
 

    عبدالرحمن جرجانی  403

    عبدالرحیم بن محمد حسینی جرجانی  404

    عبدالرشید بن حسین جرجانی  405

    عبدالرفیع بن عبداهللا فندرسکی استرآبادي 406

    عبدالعزیز بن اردشیر استرآبادي 407

    عبدالعظیم بن عباس استرآبادي 408

    ترآباديعبدالقادر بن صدرالدین محمد اس 409

  * عبدالقاهر جرجانی 410

    عبدالکریم جرجانی 411

    عبدالکریم بن محمد تقی گرگانی  412

    عبداهللا بن عبداهللا استرآبادي 413

  * عبداهللا بن عدي جرجانی  414

    عبداهللا بن محمد جرجانی 415

  * عبداهللا بن مسیح تهرانی 416

    عبداهللا بن یوسف جرجانی 417

    الدین جرجانی عبدالمؤمن بن صفی 418

    عبدالنبی بن علی استرآبادي 419

    عبدالنبی بن علی شریعتمدار استرآبادي 420

    اهللا استرآبادي عبدالواحد بن نعمه 421

  * عبدالوحید استرآبادي 422

    اهللا جیالنی عبدالوحید بن نعمه 423

    نعمت اهللا استرآبادي عبدالوحید (عبدالواحد) بن 424

    عبدالوهاب (اسفراینی) استرآبادي 425

    عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی جرجانی 426

    عبدالوهاب بن حسین استرآبادي 427

    عبدالوهاب بن طاهر (علی) حسینی استرآبادي 428

    عبدالوهاب بن طاهر استرآبادي 429

    يعبدالوهاب بن علی استرآباد 430

  * عبدالوهاب بن علی حسینی استرآبادي 431

    عجیبی جرجانی 432

    عزالدین بن ابراهیم استرآبادي 433

    عزالدین حسین استرآبادي 434

    عزالدین حسین بن شمس الدین استرآبادي 435

  * عزیزبن اردشیر زنده استرآبادي 436

    عزیزي استرآبادي 437

    اديعصمت استرآب 438

    عقیلی استرآبادي، محمد بن حسین 439



64 
 

    عالءالدین کبود جامه 440

    علوي، محمد اشرف بن عبدالحسیب 441

    علی استرآبادي 442

443 
علی بن داود (ضیاءالدین محمد بن سدیدالدین علی) 

   جرجانی

 

    علی بن داود خادم استرآبادي 444

    علی بن عبدالعزیز جرجانی 445

    علی بن علی استرآبادي 446

    علی بن محمد تقی گرگانی 447

    علی بن محمد جعفر استرآبادي 448

    علی بن محمد حسین استرآبادي 449

    علی بن محمد زبحی جرجانی 450

    علی مدنی گرگانی 451

    بن محمدجعفر شریعتمدار استرآبادي علی 452

    علی استرآبادي 453

    علی بن احمد جوهري گرگانی (جرجانی) 454

    علی بن حسن استرآبادي 455

    علی بن حسین (ابن هندو) 456

    علی بن حسین استرآبادي (خواجه علی آزادي) 457

    علی بن حمزه جرجانی  458

    علی بن داود خادم استرآبادي 459

    علی بن زین الدین انصاري استرآبادي 460

    علی بن عبدالعزیز جرجانی 461

    علی بن محمد بن ابراهیم جرجانی  462

    علی بن محمد بن محمد شریف عربی استرآبادي 463

    علی بن محمد جرجانی  464

465 
علی بن محمد جرجانی معروف به میرسیدشریف 

   جرجانی 

 

    علی بن محمد حسینی استرآبادي 466

  * یعتمدار استرآباديعلی بن محمد شر 467

    علی بن محمد فصیحی استرآبادي 468

    علی بن محمد گرگانی  469

    علی بن محمد مدنی گرگانی  470

    علی بن محمود استرآبادي 471

    علی زردوز استرآبادي 472

    علی گرگانی  473

    علی گل استرآبادي 474
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  * علی محمدخان کتول 475

    الدین استرآباديعماد 476

    عمادالدین علی بن علی استرآبادي 477

    عمار بن رجاء استرآبادي 478

    عیسی بن یحیی مسیحی 479

    عیاري استرآبادي 480

    عیانی استرآبادي 481

    عیسی بن یحیی جرجانی  482

    عیوقی استرآبادي 483

    عیوقی دهستانی (مجیدالدین عیوق) 484

    غباري استرآبادي (اسفراینی) 485

    غذاهاي استان  486

    غریبی استرآبادي 487

    غوغایی استرآبادي 488

    غیاث استرآبادي 489

    غیرتی استرآبادي 490

    فارغی استرآبادي 491

    فاضل استرآبادي، رضا 492

    فاضل استرآبادي، نجفعلی بن حسن 493

    ي، محمد بن حسنفاضل هند 494

    فاطمه (بی بی فاطمه) بنت محمدباقر استرآبادي 495

    فانی جرجانی 496

    فتح بن یزید جرجانی  497

  * فتحعلی خان قاجار 498

  * فخرالدین اسعد گرگانی 499

    فخرالوزراي استرآبادي، محمد علی 500

    فخري گرگانی 501

    فدایی استرآبادي 502

    فرخی گرگانی 503

    فرشته دکنی استرآبادي 504

    فروغی استرآبادي 505

    فزونی استرآبادي، هاشم بن جالل 506

    فزونی استرآبادي 507

    فصیح الدین صاحب دارا استرآبادي 508

  * فصیحی استرآبادي 509

    فضل بن اسماعیل جرجانی  510

    نعیمی استرآبادياهللا بن عبادالرحمن   فضل 511



66 
 

    اهللا بن محمد تقی گرگانی فضل 512

    اهللا بن محمد تقی بهري گرگانی   فضل 513

    اهللا بن محمد کیا حسینی استرآبادي فضل 514

    اهللا بن محمدباقر استرآبادي  فضل 515

  * اهللا حروفی استرآبادي  فضل 516

    اهللا شیرازي (استرآبادي)  فضل 517

    اهللا نعیمی استرآبادي  فضل 518

    فکري استرآبادي 519

    فنایی استرآبادي 520

    فهمی استرآبادي 521

  * قابوس بن وشمگیر 522

    الزمان قاجار، نادر بن بدیع 523

    قاسم استرآبادي 524

    اهللا/ نماینده مجلس قاضی، نعمت 525

    قاضی علی جرجانی 526

    ترکمنقالی  527

    قانعی علی جرجانی 528

  * قربان بایرام 529

    قریش استرآبادي 530

    قلیه پته/ غذا 531

    قلیه/ غذا 532

    قمري گرگانی 533

    کتول/ پوشاك 534

    کتول/ موسیقی مقامی 535

  * کتولی / گویش 536

    کرمانی، محمد ابراهیم بن مهدیقلی 537

    با شالکشتی  538

    کاتبی استرآبادي 539

    کتابخانه هاي استان 540

    کتابخانه هاي استرآباد در دوره قاجار 541

    کتابخانه هاي گرگان 542

    کلمه اهللا استرآبادي 543

    کمال الدین بن حسن سحابی استرآبادي 544

    کمالی استرآبادي 545

    کوکب استرآبادي 546

    هساري جرجانی (طبري)کو 547

  * کیکاووس بن اسکندر 548
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    گفتگو/ آئین مذهبی 549

    گلخنی استرآبادي 550

    هاي استان  ها و لهجه گویش 551

  * المعی گرگانی 552

    الهوري، مسعود بن سعد 553

  * ألله/ موسیقی 554

    لقایی استرآبادي 555

  * لوترا 556

  * حمد رحیملیوانی، م 557

    لیث جرجانی (طبرستانی) 558

    ماش پتی/ غذا  559

    الدین بن ضیاءالدین حسینی استرآبادي مال 560

    مایلی تهرانی (استرآبادي) 561

    مجول بازي 562

    محب الدین شیرازي استرآبادي 563

    محبی دهستانی  564

    محرم در استرآباد 565

    سترآباديمحرمی ا 566

    محزون استرآبادي 567

    محسن استرآبادي (نجفی) 568

    محقق شریعت استرآبادي 569

    محمد ابراهیم بن محمد خلیل استرآبادي 570

    محمد ابراهیم بن مهدي قلی ظهیرالدوله قاجار  571

    محمد استرآبادي 572

    محمد اسماعیل مهرعلی گرگانی  573

  * مد امین استرآباديمح 574

    محمد امین بن محمد شریف استرآبادي 575

    محمد باقر استرآبادي 576

    محمد باقر بن محمد تقی استرآبادي 577

    محمد باقر محوي استرآبادي 578

    محمد باقر میرداماد استرآبادي 579

    محمد بزمی استرآبادي 580

    محمد بن ابراهیم جرجانی 581

    محمد بن ابراهیم استرآبادي 582

    محمد بن ابوطالب حسینی استرآبادي 583

    محمد بن احمد جرجانی  584

    محمد بن احمد غطریفی جرجانی 585
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    محمد بن تاج الدین حسن اصفهانی  586

    محمد بن جعفر خزاعی جرجانی  587

  * محمد بن جعفر صادق (ع) [دیباج] 588

    محمد بن حاجی کامران استرآبادي 589

    محمد بن حسن استرآبادي 590

    محمد بن حسن ختن استرآبادي 591

    محمد بن حسین ابن عبدالوارث 592

    محمد بن حسین استرآبادي 593

    محمد بن حسین بدلیسی استرآبادي 594

    محمد بن حسین جرجانی 595

    جانی محمد بن حسین عطشی جر 596

    محمد بن حسین عقیلی استرآبادي 597

    محمد بن خوابگی گیالنی استرآبادي 598

  * محمد بن زید 599

    محمد بن زین العابدین استرآبادي 600

    محمد بن عبدالکریم انصاري استرآبادي 601

    محمد بن عبداهللا اصفهانی جرجانی  602

    محمد بن عبداهللا جرجانی  603

    محمد بن عبداهللا کاتبی ترشیزي 604

    محمد بن عبداهللا کاتبی نیشابوري استرآبادي 605

    محمد بن عبداهللا هاللی استرآبادي 606

    محمد بن عبدالنبی اخباري استرآبادي 607

    محمد بن علی استرآبادي 608

    محمد بن علی جرجانی  609

    انی محمد بن علی حائري جرج 610

    محمد بن علی حسینی جرجانی  611

    محمد بن علی ضریر جرجانی  612

    محمد بن علی عبدکی جرجانی  613

    محمد بن عمر (عمرو) جرجانی  614

    محمد بن قاسم استرآبادي 615

    محمد بن قوچعلی استرآبادي 616

    محمد بن کامران استرآبادي 617

    مد باقر حسینی استرآباديمحمد بن مح 618

    محمد بن محمد جرجانی 619

    محمد بن محمود گرگانی  620

    محمد بن مدك استرآبادي 621

    محمد بن منصور جرجانی 622
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    محمد بن منصور زرین دست جرجانی  623

    محمد بن نصراهللا استرآبادي 624

    الدین استرآبادي محمد بن نظام 625

    محمد بن یحیی جرجانی  626

    محمد بن یحیی صولی جرجانی  627

  * محمد تقی استرآبادي 628

    محمد تقی بن حسن استرآبادي 629

    محمد تقی بن عبدالوهاب استرآبادي 630

    محمد تقی بن محمد اسماعیل استرآبادي 631

    محمد تقی خیال احمدآبادي 632

    رمیمحمد جرجانی جه 633

  * محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استرآبادي 634

    محمد جعفر بن محمد طاهر استرآبادي 635

  * محمد حسن استرآبادي 636

    محمد حسن خلیلی گرگانی  637

    محمد حسینی استرآبادي 638

    محمد حسین گرگانی  639

    محمد رضایی استرآبادي 640

    بن محمد علی استرآباديمحمد شفیع  641

    محمد صادق استرآبادي 642

  * محمد صالح استرآبادي 643

    محمد صالح بن محمد تقی استرآبادي 644

    محمد علی بن احمد استرآبادي 645

    محمد علی بن محمد حسین حسینی استرآبادي 646

    آباد / آزادشهر (ر) محمد علی 647

    تی گرگانی محمد علی عنای 648

    محمد قاسم بن غالمعلی استرآبادي 649

    محمد کاظم بن محمد شفیع حائري هزارجریبی 650

    محمد کیا جرجانی 651

    محمد مجلد استرآبادي 652

    محمد محسن بن محمدمومن استرآبادي 653

    محمد مروزي استرآبادي 654

    اديمحمد معصوم بن محمد امین استرآب 655

    محمد مقیم بن حسین استرآبادي 656

    محمد مهدي استرآبادي لکهنویی 657

  * محمد مهدي استرآبادي 658

    محمد مهدي بن محمد رحمتی 659
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    محمد مهدي بن محمد شفیع استرآبادي 660

    محمد مهدي بن محمد نصیر استرآبادي 661

    ديمحمد مهدي بن محمد نصیر استرآبا 662

    محمد مؤمن بن دوست محمد استرآبادي 663

    محمد حسینی استرآبادي محمد مؤمن بن دوست 664

    محمد مؤمن بن علی استرآبادي 665

    محمد مؤمن بن محمد شفیع استرآبادي 666

  * محمد مؤمن حسینی استرآبادي 667

    محمد نامی استرآبادي 668

    باديمحمد نصرآبادي استرآ 669

    محمد ولی استرآبادي 670

    محمد یوسف استرآبادي 671

  * محمدآخوند گرگانی 672

    محمدبن ابوطالب استرآبادي 673

  * محمدتقی خان باالرستاقی هزارجریبی 674

    محمدجعفر بن مالیوسف شریعتمدار 675

    محمدجعفر شریعتمدار استرآبادي 676

    ر شریعتمدار استرآبادي محمدحسن بن جعف 677

    محمدحسن بن محمدجعفر شریعتمدار استرآبادي 678

  * خان قاجار محمدحسن 679

    محمدحسین بن ضیاءالدین یحیی گرگانی  680

    محمدحسین بن محمدزمان استرآبادي 681

  * محمدحسین مقصودلو استرآبادي 682

    محمدرضا ابن محمدصادق استرآبادي 683

    محمدرضا بن ابوالقاسم استرآبادي 684

    محمدرضا بن علی استرآبادي 685

    محمدرضا بن علی شریعتمدار استرآبادي 686

    محمدرضا بن محمد مهدي استرآبادي 687

    محمدرضا بن محمدصادق استرآبادي 688

    محمدشفیع استرآبادي 689

    محمدصالح بن محمد مؤمن استرآبادي 690

    محمدصالح بن محمدتقی استرآبادي 691

    محمدصالح بن بدرالدین محمی جرجانی  692

    محمدعلی استرآبادي 693

    محمدعلی بن سجاد حسینی  694

    محمدعلی بن محمدحسین استرآبادي 695

    محمدعلی قسمتی استرآبادي 696
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    محمدقاسم بن غالمعلی هندوشاه استرآبادي 697

    محمدکاظم بن محمد شفیع حائري استرآبادي 698

    محمدکیاء جرجانی  699

    محمدمقیم بن حسین استرآبادي 700

701 
محمدمهدي بن محمد نصیر (میرزامهدي منشی) 

   استرآبادي

 

    محمدمؤمن بن دوست محمد استرآبادي 702

    محمدمؤمن بن علی استرآبادي 703

    استرآبادي محمدهاشم فزونی 704

    محمدولی کمینه 705

    محمود بن احمد استرآبادي 706

    محمود بن عمر زمخشري 707

    محمود بن محمدحسن شریعتمداري 708

    محمود بن نصراهللا گرگانی 709

    محمود ترکمنان استرآبادي 710

    محمود صابر استرآبادي 711

    محوي استرآبادي 712

  * برات استرآباد/ کتابمخا 713

  * مختومقلی فراغی 714

    مخلدي گرگانی 715

    مرادي استرآبادي 716

    مرتضی بن فتح علی استرآبادي 717

    مزین، منصور 718

  * مسالک و ممالک/ کتاب 719

  * مسعود المالک هزارجریبی 720

    مسعود بن نصره الدین  721

    مسعود جرجانی  722

    مسکین قلیچ  723

    مسیح بن محمدسعید تهرانی استرآبادي 724

    مشتري استرآبادي 725

    مشربی استرآبادي 726

    مشفق استرآبادي، آقا کوچک 727

    مشفق استرآبادي مصلح استرآبادي 728

    مطرزي، ناصر بن عبدالسید 729

    مظهر استرآبادي 730

  * تابمظهر االعجاز/ ک 731

    معتدي گرگانی مازندرانی، عبدالکریم بن محمد تقی 732
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    معمري گرگانی 733

    الدین بن محمد اشرف شیرازي  معین 734

    معینی استرآبادي 735

  * معینی، اسداهللا 736

    مفتون استرآبادي 737

    مقصودلو استرآبادي 738

    مقیم استرآبادي 739

    مین استرآباديمالمحمد ا 740

    ملک گرگانی 741

    منتخب الدین (نجیب الدین) ابوطالب استرآبادي 742

    مهجور استرآبادي 743

    مهدي استرآبادي 744

    مهدي بن حسن جرجانی 745

    مهدي بن نصیر استرآبادي 746

    مهدیقلی خان دولو قاجار 747

    مهرعلی گرگانی، محمد اسمعیل 748

    موزه میراث روستاي قرق 749

    موسوي استرآبادي، میر محمد بن ابوطالب 750

    الدین بن نورالدین موسوي شوشتري، رضی 751

    موسیقی استان 752

    موسیقی تبري 753

  * موسیقی ترکمن 754

    موسیقی مقامی مینودشت 755

    مؤمن استرآبادي 756

  * انیمیر سید شریف جرج 757

    میر شمس الدین محمد جرجانی 758

    میرداماد میرفندرسکی 759

  * میرزا ابوطالب فندرسکی 760

  * میرزا محمد استرآبادي 761

  * میرزا مسیح مجتهد استرآبادي 762

  * میرزا مهدي خان استرآبادي 763

  * میرفندرسکی 764

  * میرمحمد باقر طالبان استرآبادي 765

  * میرمحمد مؤمن استرآبادي 766

    مینودشت و رامیان/ پوشاك 767

    مینودشت/ موسیقی مقامی 768

    میر ظهیر سماکی استرآبادي 769
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    میراجري استرآبادي 770

    میرزا محمد استرآبادي 771

    میرزا مقیم لشکرنویس 772

    میرزا یوسف بهاء االطباء 773

    رآباديمیرزاحسین است 774

    میرمحمدهاشم فزونی استرآبادي 775

    میرهاشم استرآبادي 776

  * میریوسف علی (اصم) استرآبادي 777

    نادم کوهساري استرآبادي 778

    نازکی استرآبادي 779

    نازنینی استرآبادي (سبزواري) 780

781 
ناصرالدین حسین بن مجدالدین محمد بن علی 

   جعفري رغدي

 

    ناطقی استرآبادي 782

    نامی استرآبادي کرمانشاهی 783

    نان پادرازي 784

    نان خرمایی 785

    نان زنجبیلی 786

    ناهی جرجانی 787

    نباتی استرآبادي 788

    نجاتی استرآبادي 789

    نجیبا استرآبادي 790

    نردي استرآبادي 791

    نسیم استرآبادي 792

    نسیم شاملو استرآبادي 793

    نسیمی گرگانی 794

    نصراهللا بن حسن استرآبادي 795

    نطقی استرآبادي 796

  * نظام الدین استرآبادي 797

    نظام الدین عبدالحی استرآبادي 798

    الدین نظام استرآبادي نظام 799

    نعیم بن عبدالملک استرآبادي 800

    بادينعیمی استرآ 801

    نمد مالی 802

    نمدمالی استان 803

    نوح جرجانی  804

    نودسته چلیک بازي 805
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    نوروز در استان گلستان 806

    نوروز در استرآباد 807

    نوري استرآبادي 808

    نیازي استرآبادي 809

    هادي استرآبادي 810

    هاشمی استرآبادي 811

    ن علیهروي، حسی 812

    هاللی جغتایی، بدرالدین 813

  * هاللی استرآبادي 814

    همایی استرآبادي 815

    همدانی، عبدالجبار بن احمد 816

    همدمی جرجانی  817

    هندوشاه استرآبادي 818

  * هودي/  موسیقی 819

  * هیمروس 820

    وارثی (اردبیلی) استرآبادي 821

    باديوارق استرآ 822

    والهی استرآبادي 823

    والی استرآبادي 824

    واهبی استرآبادي 825

    وفا استرآبادي 826

    هاي استان  نامه وقف 827

    والیی استرآبادي 828

    یاري استرآبادي 829

    یحیی بن حسین جرجانی 830

  * یحیی بن زید 831

    یحیی بن علی استرآبادي 832

    یحیی بن محمد زباري نیشابوري 833

    یمنی استرآبادي 834

    یوسف بن عبداهللا زجاجی 835

    یوسف بن علی جرجانی 836

    یوسف بن قاسم استرآبادي 837

    یوسف جرجانی 838

    یوسف علی بن محمد جرجانی 839
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 آباد)نامه گلستان (جرجان و استر دانشهنر و معماري هاي بخش  مدخل
در ویرایش نخست شده نوشته عنوان  ردیف  رتبه پیشنهادي براي نگارش جدید 

 2   ابریشم بافی  1
 1   ابزارآالت چوپانان 2
 1   ابزارآالت کشاورزان 3
زاده سه شنبه گرگان امام 4    3 
زاده نه تن گرگان امام 5    3 
زاده آق امام امام 6    3 
 3   آب انبار حاج علی گرگان 7
  3 یا  4   آب انبارکفشگیري  8

 2   آسیاب هاي استان  9
 3   آسیاب هاي گرگان 10
 3   آق مشهد / بقعه 11
 4   آلوچه باغ/ محله 12
 3   بازار طاقی استرآباد 13
 2   بازار کهنه گرگان 14
 1   بازار نعلبندان 15
 5   باغ مزار لطفی 16
رخانباغ و عمارت سرهنگ علی اصغ 17    5 
 3   باغشاه گرگان/ محله 18
 2   بافت تاریخی باالجاده 19
 2   بافت تاریخی جهان نما 20
 3   بافت تاریخی چغر 21
 2   بافت تاریخی روستاي حاجی آباد 22
 1   بافت تاریخی روستاي زیارت گرگان 23
 2   بافت تاریخی ساسنگ 24
 1   بافت تاریخی شاهکوه سفلی 25
 3   بافت تاریخی شاهکوه علیا 26
 2   بافت تاریخی فارسیان 27
 2   بافت تاریخی کفشگیري 28
 1   بافت تاریخی گرگان 29
 1   بافت تاریخی گمیشان 30
 5   باال کوچه دربنو 31
 5   باال کوچه سرچشمه 32
 4   برج محمد آباد 33
 4   بقعه چهل تن گرگان 34
شهیدین) گرگان بقعه میرکتولی(بقعه 35    3 
 4   بلوچ خیلی استرآباد/ محله 36
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 3   بناي ایستگاه راه آهن (بندرگز) 37
 2   بناي گمرك (بندرگز) 38
قال پل آق 39  *  
 5   پل داش کفري 40
 2   پیرتکیه هاي استرآباد 41
 4   تاالر فخرالدین اسعد گرگانی 42
 1   تکایاي استان 43
گرگان تونل زیرزمینی 44    5 
 2   تئاتر استان  45
 2   جاجیم بافی زیارت 46
 4   چنار سرچشمه(معماري) 47
 3   چوغا(چوخا) بافی 48
 4   حاجیلر استرآباد/ محله 49
 4   حمام امام حسن محله دباغان گرگان 50
 2   حمام خوردیماق 51
 3   حمام رامیان 52
 3   حمام زرین گل گرگان 53
شاه(حمام باغشاه) حمام 54    4 
  * حمام قاضی 55
 3   حمام کاسه گران گرگان 56
 5   حمام کفشدوزان 57
 4   حمام میخچه گران گرگان 58
هاي تاریخی استان حمام 59     
 3   خانه احمددوست 60
 2   خانه اسدي پور 61
  * خانه امیرلطیفی 62
 4   خانه امیر امجد/ گرگان 63
احاجی خوزینی  (گمیش تپه)خانه آق 64    2 
  * خانه باقري 65
 3   خانه برهانی 66
 2   خانه بهرام محمد خوزینی  (گمیش تپه) 67
 1   خانه تقوي 68
 3   خانه حاج عباس شفیع استرآبادي(شفیعی) 69
 4   خانه حاج عباس کریمی (فیض آّباد) 70
 2   خانه حاج محمد حاجی خوزینی (گمیش تپه) 71
 1   خانه حاج محمدشفیع استرآبادي(خانه شفیعی) 72
 4   خانه حاج نصرت ابراهیمی  73
 1   خانه حاجی قاسمی(خانه مشورطه) 74
  3 یا  4   خانه حسین آقابابایی (زیارت) 75
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 3   خانه خراسانی 76
 2   خانه دارویی 77
 3   خانه دائمی گرگان 78
 3   خانه دماوندي 79
دماوندي (بندرگز) خانه 80    3 
 4   خانه دولو (گمیش تپه) 81
 4   خانه دیانی 82
 3   خانه دیلمی گرگان 83
نژاد خانه رضا قلی 84  *  
 3   خانه رئیس العلماء(خانه خراسانی) 85
 3   خانه سلطان العلماء 86
  3 یا  4   خانه شعبان بادلی (زیارت) 87

 3   خانه شعر بافان 88
نه شموشکی (زیارت)خا 89   3 یا  4   

 2   خانه شیرمحمدي (گمیش تپه) 90
 3   خانه صداقت کیش گرگان 91
 4   خانه صفرقلی هزارجریبی 92
 4   خانه عابدي کر (گمیش تپه) 93
  3 یا  4   خانه عباس عالءالدین (زیارت) 94

 3   خانه علی نقی سرتیپ کیاء 95
 4   خانه علیرضا انتظاري 96
 3   خانه فاطمی گرگان 97
 4   خانه فروغی(خانه بیگلریبیگی) گرگان 98
 3   خانه قاضی اعظمی 99

  3 یا  4   خانه قربانعلی 100

 3   خانه قوانلو 101
 1   خانه کبیر 102
 4   خانه کتولی (گمیش تپه) 103
 3   خانه کربالئی محمد دوستی دیلمی 104
)خانه لیوانی (بندرگز 105    3 
 3   خانه محمدرضا شیرنگی 106
 3   خانه معروف 107
  * خانه مفیدیان 108
 3   خانه میرزا داوود گرجی(خانه شایگان) 109
 4   خانه ننه خانم باقري (کردکوي) 110
    خانه هاي ثبت ملی در باالجاده 111
    خانه هاي ثبت ملی در بندرگز 112
یمین شهرخانه هاي ثبت ملی در س 113     
    خانه هاي ثبت ملی در کفشگیري 114
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    خانه هاي ثبت ملی در گمیشان 115
 3   خانه یحیایی گرگان 116
 2   خانه یعقوب شیرنگی 117
هاي تاریخی امچلی خانه 118    1 
هاي تاریخی خواجه نفس خانه 119    1 
 3   خیابان پهلوي دژ(خیابان شهداء) گرگان 120
بان پهلوي(خیابان خمینی) گرگانخیا 121    2 
 3   خیابان سرخواجه گرگان 122
 3   خیابان فرح(خیابان مجاهدین/ خیابان شهید رجایی)  123
 4   در تاریخی امامزاده راضیه و مرضیه(دوشنبه اي)  124
نور گرگان امامزادهدر تاریخی  125    4 
 4   در تاریخی مسجد جامع گرگان 126
ارالحکومه استرآبادد 127    1 
 2   دربنو/ محله 128
اي/ محله دوشنبه 129    2 
 2   دیوار تمیشه 130
زاده آباد/ امام روشن 131    1 
 3   ساختمان آسیاب لطیفی گرگان 132
 5   ساختمان بانک ملی گرگان 133
 5   ساختمان دارایی گرگان 134
 5   ساختمان شهربانی گرگان 135
تمان کاخ واثقی ساخ 136    5 
 5   ساختمان گاراژ مرکزي گرگان 137
 5   ساختمان گاراژ مهرآئین گرگان 138
 3   سازه هاي آبی استان گلستان 139
 4   سبزه میدان استرآباد 140
 4   سد گرکز 141
 3   سراجی در استرآباد و گرگان 142
 3   سراها و تیمچه هاي استرآباد 143
محلهسرپیر/  144    2 
 2   سرچشمه/ محله 145
 5   سردرپادگان گرگان 146
 4   سفال گردانی 147
 2   سفالگري و تنبوشه سازي در استرآباد و گرگان 148
 4   سقاخانه حضرت عباس گرگان 149
 4   سکه دوزي 150
 3   سماورسازي در استرآباد و گرگان 151
 5   سینماهاي استان 152
رسانی در شهر استرآباد سیستم آب 153    1 
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 3   شاهزاده قاسم(دو چنار/ محله) 154
 3   شمع ریزي در استرآباد و گرگان 155
 2   شهرباستانی تمیشه 156
 3   شهرداري بندرگز 157
 3   شیرکش گرگان/ محله 158
 3   صندوق سازي در استرآباد و گرگان 159
 5   طرح آفتاب گرگان 160
یعبا باف 161    4 
 4   عمارت جهانسوز میرزا  162
 4   عمارت خلوت استرآباد 163
 4   عمارت ذخیره استرآباد 164
 4   عمارت سلیمان خانی استرآباد 165
 4   عمارت عالی قاپو استرآباد 166
 4   عمارت عباس خانی استرآباد 167
 4   عمارت کاله فرنگی استرآباد 168
رگز)فانوس دریایی (بند 169    3 
سازي در استان قایق 170    4 
 4   قلعه آشوراده 171
 5   قلعه گمیشان 172
 4   قنادي و نبات ریزي در استرآباد و گرگان 173
 3   قیصریه گرگان/ بازار 174
 5   کاخ دادگستري 175
سراهاي استان کاروان 176    3 
سراي قزلق کاروان 177  *  
مدرسهکریم ایشان/ مسجد و  178    2 
 3   کاخ رضاشاه (کاخ موزه) 179
 2   کارخانه پنبه پاك کنی لیوانی (بندرگز) 180
 3   کاروانسراي دو درب استرآباد 181
 4   کاروانسراي دیمه لو 182
 2   کاروانسراي رباط سفید 183
 5   کلیسا گرگان 184
 5   کوچه تقوي 185
 5   کوچه حکمت  186
چنار استرآبادگذر سوخته  187    5 
 5   گذر قایی استرآباد 188
 5   گذر نقاره چیان 189
 5   گرگانپارس/ محله 190
 5   گروهبان محله/ محله 191
 3   گنبد تاتا/ معماري 192
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 4   محراب امامزاده نور 193
 4   محراب ایلخانی 194
 2   محله پاسرو  195
 2   مدرسه تقوي 196
ی مدرسه دقیق 197    2 
 5   مدرسه علمیه دارالشفاء 198
 5   مدرسه علمیه رضویه (سردار) 199
 3   مدرسه علمیه صالحیه 200
 3   مدرسه علمیه محسنیه 201
 5   مدرسه علمیه محمد تقی خان 202
 5   مدرسه علمیه مفیدیه 203
 5   مدرسه علمیه یوسفیه 204
    مدرسه عمادیه  205
ی (کردکوي)مدرسه نظام 206    3 
    مساجد تاریخی  207
 2   مساجد سرکوچه استرآباد 208
  * مسجد جامع گرگان 209
  * مسجد حاج آقاکوچک 210
 4   مسجد قاجارها استرآباد 211
  * مسجد گلشن 212
 5   مسجد یوسفیه میرکریم  213
  * مصلی گرگان 214
 2   معماري شهر بندرگز 215
ر جرجانمعماري شه 216    3 
 4   معماري شهر گنبد قابوس 217
 1   معماري قنات در استان گلستان 218
 1   معماري گرگان در دوره پهلوي اول 219
 1   معماري گرگان در دوره پهلوي دوم 220
 1   معماري گرگان در دوره قاجار 221
 3   معماري مدارس دوره پهلوي دوم در گرگان 222
را گرگان(معماري)مکتب الزه 223    4 
 5   مناره آجري میدان شور گرگان 224
 4   مناره مسجد جامع گرگان 225
 4   منبر تاریخی مسجد جامع گرگان 226
  * موزه سنگ قبر و باستان شناسی گرگان 227
 3   میدان عباسعلی گرگان 228
 4   میخچه گران/ محله 229
 4   میدان شهرداري گرگان 230
 5   میدان شور استرآباد 231



81 
 

 5   میدان کریمی گرگان 232
 5   میدان مازندران گرگان 233
 2   میدان هاي استرآباد 234
 3   میدان هاي شهر گرگان 235
 4   میرکریم گرگان/ محله 236
 5   هتل میامی گرگان 237

 

 


