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، دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، )سنه، کورسان :کردي		به( سنَندج
 سنه قدیم در کوه،هر سنندج را به علت واقع شدن در دامنه شاست.  ایران		در غرب استان کردستان		مرکز

) کوه پاي در ايقلعه( دژسنه را آن داشته، زیادي اهمیت نظامی لحاظ از آن قلعه چون و خواندندمی
به ایران  شاهناصرالدین		که در اواخر سلطنت ژاك دمورگان شد. بدل سنندج به کمکم که نامیدندمی

و در روزگار  صفوي		شهر جدید سنندج در دوره .استآمده، همه جا از این شهر با نام سنه یاد کرده
  .گذاري شدپایه خان اردالنسلیمان	هجري قمري توسط 1046صفی در سال شاه

 آب و شده واقع زاگرس کوهستانی منطقه در و دریا سطح از متري 538٬1 تا 450٬1در ارتفاع این شهر 
جمعیت این  .استهکتار گسترده شده 6/3688وسعت اي بهو در منطقه دارد خشکنیمه و سرد هواي و

مختصات  .است نفر 987٬373، برابر با 1390شهر بر پایه سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
درجه طول شرقی از نصف النهار  46دقیقه عرض شمالی و  35درجه و  14جغرافیایی سنندج در موقعیت 

  .قرار داردچ گرینوی
 ها نیز در این شهر زندگیدر گذشته ارمنی. باشدزبان مردم سنندج کُردي به لهجه سورانی اردالنی می

دین مردم شهرستان سنندج اسالم با مذهب سنّی  .کردند اما با گذشت زمان از سنندج مهاجرت کردندمی
  .اندمچنین در سنندج هنوز در سنندج تعداد اندکی از یهودیان به جا مانده. ه(شافعی) است

  

  
  
  
  
  
  
  

 مشاهیر
. اندجهان گشوده سنندج همواره یک شهر فرهنگی بوده است و هنرمندان زیادي در سنندج چشم به

استاد آواز و خواننده،  اصغر کردستانیسید علی		نگار،شاعر، نویسنده و تاریخ مستوره اردالن
حسین  ساز،نقاش و مجسمه هادي ضیاءالدینی		خواننده،ف صدیق تعری		گروه کامکارها،		 اعضاي
جمشید 		خواننده، مظهر خالقی		خواننده و نویسنده، عباس کمندي		موسیقیدان و نوازنده، زمانییوسف

 .باشندتعدادي از هنرمندان معاصر شهر سنندج می ،خواننده مقدم

  نماي سنندج از آبیدر
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 سینماها

، 569با سه سالن نمایش به ترتیب داراي  م اکنون پردیس سینمایی بهمن سنندج وابسته به حوزه هنريه
به عنوان بزرگترین پردیس سینمایی غرب کشور و یکی از  91مهر ماه  10صندلی در تاریخ  60و  130

  .باشندمجهزترین سینماهاي کشور و همینطور سینما شیدا سنندج با یک سالن نمایش در حال کار می

  جاذبه هاي تاریخی
عمارت مشیر  ،موزه سنندج ،عمارت خسروآباد		توان بهی شهر سنندج میهاي تاریخاز عمارت و خانه

عمارت سرهنگ آزموده 		،عمارت احمدزاده ،عمارت وکیل الملک		،عمارت امجداالشراف		،دیوان
عمارت شیخ محمد باقر مجموعه 		،عمارت ملک التجار ،اهللا شیخ االسالمعمارت مأل لطف		،اردالن
خانه 		،خانه پیر مرادي ،)عمارت آصف وزیري (خانه کرد		،)جت ساالر سعید (موزه سنندعمار		،غیاثی

  .اشاره کرد خانه مجتهدي	و خانه گله داري	،اهللا شیخ محمد مردوخ کردستانیخانه آیت ،معمار باشی
بازار سنندج در  .بازار سرتپوله		و بازارتاریخی سنندج		بازارهاي مشهور و تاریخی سنندج عبارت اند از

دو طرف خیابان انقالب قرار گرفته و بخش شمالی آن بازار سنندجی و بخش جنوبی آن بازار آصف نام 
حمام 		،حمام صالحی		،حمام خان		،حمام شیشه		توان بههاي تاریخی سنندج میاز حمام .رفته استگ

، اشاره حمام وکیل الملک		،حمام عمارت ماللطف اهللا شیخ االسالم		،حمام عمارت آصف		،عبدالخالق
  .کرد

بر  اشاره کرد که واقع در شرق سنندج پل تاریخی قشالقدیگر آثار تاریخی این شهر می توان به  از 
این ساختمان  ساختمان شهرداري .از آثار دوره صفویه و زندیه است وروي رودخانه قشالق ساخته شده 

معمار قدیمی و سرشناس سنندجی » ابراهیم مختار پوریان«لت دکتر مصدق و توسط استاد در زمان دو
  .ساخته شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

 پل تاریخی قشالق )عمارت آصف (خانه کرد
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 هاي مذهبیجاذبه

مسجد خورشید لقا 		،و زیارتگاه هاجره خاتونمسجد 		توان بهتاریخی و مهم سنندج میاز مساجد 
ره اشامسجد وزیر		،مسجد وکیل		،مسجد رشید قلعه بیگی		،مسجد داراالمان		،مسجد داراالحسان		،خانم
  .کرد

 مقبره شرف		،امامزاده پیرمحمد		،امامزاده پیرعمر سنندج		توان به،هاي مذهبی اسالمی میاز دیگر مکان
هاي مذهبی دیگر ادیان که در حال از مکان .اشاره کرد مقبره شیخ محمد باقر غیاثی		،الملک اردالن

  د.اشاره کر کنیسه یهودیان سنندج	و کلیساي سنندج	توان بهحاضر پابرجا مانده است می

  جاذبه هاي طبیعی
 در و است هکتار 000٬78هاي اطراف سنندج که مساحت آن حدود توان جنگلهاي طبیعی میاز جاذبه

 شهر سنندج داراي چندین چهار .پارك ملت نام برد و پارك جنگلی آبیدر		اند،شده واقع سنندج جنوب
 پس از چهار باغ اصفهانساخته شده در ایران  هاياز زیباترین چهار باغ چهارباغ خسروآباد که باغ است 

  .بود

  

  

  

  

  

  

 قلل مرتفع

شین جنوب سنندج، شاه نمهم ترین قلل این شهرستان عبارتند از: آبیدر، سلطان سراج الدین، آواالن در 
مجموعه پارك  .در ژاوه رود، کوه کوچک در جنوب غربی و کوه چرخ الن در جنوب غربی سنندج

ندین بیدر بر دامنه کوه آبیدر قرار گرفته است. چآغرب سنندج و در انتهاي خیابان در  که تفریحی آبیدر
باشد هاي این مجموعه باغ امیریه میباغ و چشمه طبیعی در این پارك وجود دارد. یکی از بزرگ ترین باغ

هاي دیگر جاذبه از باشد.نیز میمتر  25×12اي در ابعاد با پرده ي روباز جهان سینمابزرگترین که داراي 
  .اشاره کرد موزه تاریخ طبیعی	و سد وحدته توان بسنندج می

  

 پارك جنگلی آبیدر
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  فهرست هتل هاي سنندج
  

  

  

  

  

  

  مراکزآموزش عالی و دانشگاه ها
 دانشگاه کردستان 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
 تحقیقات کردستان

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 

 جهاد دانشگاهی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 

 دانشگاه پیام نور استان کردستان 

 آموزشکده سما واحد سنندج 

 آموزشکده فنی شهید یزدان پناه 

 دانشگاه جامع علمی کاربردي 

 سازمان مدیریت صنعتی 

 آموزشکده فنی دختران 

 مرکز تربیت معلم شهید مدرس 

  بنت الهدي صدر سنندجمرکز تربیت معلم 

 مؤسسه غیرانتفاعی ماد 

 مؤسسه غیر انتفاعی توسعه دانش 

  

  مراکز درمانی
 بیمارستان بعثت 

 بیمارستان توحید 

 بیمارستان قدس 

 بیمارستان تامین اجتماعی 

 بیمارستان کوثر (در دست احداث( 

  شهید قاضیبیمارستان 

  بیمارستان دکتر سیدالشهدایی
 )(خصوصی

 بیمارستان آریا (خصوصی( 

 بیمارستان آرا (خصوصی(

  

  

  

  آدرس  درجه   نام  ردیف
 بلوار پاسداران ستاره 4  هتل شادي  1

 سه راه شالمان ستاره 3 هتل جهانگردي  2

 سه راه شالمان ستاره 2 هتل فرهنگیان  3

 فردوسی ستاره 1 هتل آبیدر  4

 فردوسی ستاره 1 هتل جبار  5

 فردوسی ستاره 1 هتل هدایت  6
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  صنعت
، استوریزهپ	سازي، تولید شیرصنایع نساجی، کفاشی، چرمدر  هاي متعددکارخانه دارايشهر سنندج 

کاغذسازي، تولیدات شیمیایی، تولیدات برق و الکترونیک و فلزي، تولیدات کانی غیر فلزي، 
سنندج هستند. در این شهرستان معادن  هاي غذایی و داروسازي از جمله صنایع شهرستانفراورده

ن نیز رکت تراکتورسازي کردستاش .زیادي نیز وجود دارد که به علت مرغوبیت جنبه صادرات دارند
هاي غرب ایران را تأمین که در سنندج مستقر است و در حال حاضر تراکتورهاي موردنیاز استان

ف و هاي آن به صورت بسیار ظریاست که قالیبافی ایران کی از مراکز مهم قالییاین شهر  .کندمی
 .شودپود با گره متقارن بافته میتک

قشالق)، که در ده کیلومتري شمال شهر بر رودخانه قشالق احداث شده و (سد مخزنی وحدت
 .کنداست، آب آشامیدنی اهالی سنندج را تأمین میدریاچه وحدت را به وجود آورده

» سرنجیانه«کیلومتري روستاي  6کرمانشاه و در فاصله -مجتمع پتروشیمی کردستان در جاده سنندج
ل نیروگاه سیک رود.ترین واحد صنعتی این شهر به شمار میسنندج ساخته خواهد شد و بزرگ

مگاوات در هفت  956ترکیبی سنندج شامل چهار واحد گازي و دو واحد بخار با ظرفیت نامی 
 .کیلومتري این شهر قرارداد

  فرودگاه
در نوبت  در حال حاضر .استدج در استان کردستان واقع شدهندر شهر سن		المللی سنندجفرودگاه بین

بلعکس توسط شرکت آسمان و در نوبت بعد از ظهر صبح روازنه یک پرواز از سنندج به تهران و 
ون پروازهاي م اکنه .شودهواپیمایی قشم از سنندج به تهران و بالعکس انجام می نیز یک پرواز توسط

گیرد. خارجی به مقصد سلیمانیه و اربیل (هه ولیر) اقلیم کردستان عراق در این فرودگاه صورت می
  .گیردپرواز در هفته صورت مییانگین دو به صورت م این پرواز ها


