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صحافی: علی

تلفن پخش: 88891202

r_shirazian@yahoo.com :نظرات و پیشنهادات

شابک: 978-600-297-080-0

ISBN: 978-600-297-080-0

الگوی حفاظت پیشگیرانه

9601 - 15 - 02

کتاب راهنما

حق چاپ و نشر اين كتاب متعلق به نگارنده است.

با مشارکت اسنادیبا مشارکت

با سپاس از 

با سپاس از 

با همکاری 

همکاران 

با حامیت

علیرضا جاوید )معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران(

طهمز احمدپور )مدیرعامل سازمان فنی و مهندسی شهر تهران(

مهدی مدیری )رییس سازمان جغرافیایی کشور(

علی اصغر قائمی )مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران(

علیرضا مختارپور )دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور(

موسی حقانی )مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر(

غالمرضا محمدزاده )رییس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران(

کامران مصطفوی )قائم مقام سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران(

احمد فرهادی پور )معاون اطالعات مکانی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران(

محسن جاللی فراهانی )قائم مقام موسسه نشر شهر(

غالمرضا امیرخانی )معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی(

رضا فراستی )موسسه مطالعات تاریخ معاصر(

هادی کلهر )معاون توسعه بازار موسسه نشر شهر(

سعید احمدخان بیگی )سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران(

مهرشاد کاظمی )رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تهران(

سیدمحمد معالج )مدیرعامل شرکت چاپ دایره سفید(

در مراحل مختلف تهیه و تولید این مجموعه، افراد بسیاری به صورت مستقیم تأثیرگذار بوده اند. همکاری این اشخاص نمی بود بی تردید این اثر امکان توفیق نمی یافت.

سپاس بی دریغ خود و بهره برداران »کتاب تهران نگاری« را تقدیم این اشخاص می کنم:

سیروس عالیی • رضا غریبی، حسین کالته)موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(

علی شاه حسینی، حمید بحیرایی، سیدایرج باقرزاده، احمد بروغنی، حمیدرضا خسروی، علی محمدی )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(

حمیدرضا جاللی، مژگان طریقی، محسن مسعودشاهی، یوسف ملک محمدی )موزه هنرهای دینی امام علی)ع((

احترام کیانمهر، مرجان علیزاده، هما قاضی، فریماه باقری )مرکز اسناد و کتابخانه ملی(

حمیدرضا آزادی، محمد احمدی، محمدعلی واحدی، سعید کاویانی مهر، رضا دروگر )سازمان نقشه برداری کشور( • محمدجعفر اسِتکی )شرکت رایان ابزار امین(

مرتضی دامن پاک، بهزاد خاکپور، حسین حمیدی نیا، ربابه قدیری، کمال روزبهانی، مژده محمدی )مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه(

عادل درخشانی، جهانگیر ادیب )شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران( • سیدکاظم موسوی بجنوردی، علی کرم همدانی، عبدالحسین آذرنگ، مسعود تاره، حمید مّتقی )مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی(

جهانگیر سپهربند )کارتوگراف بازنشسته سازمان جغرافیایی( • سعید بختیاری )انتشارت گیتاشناسی( • ژیال پاک، گل صنم سحاب )موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب(

افسانه ِگشِتر )جلیل زاده( • احمد مظفرمقام )کتابخانه مجلس( • سوسن اصیلی، عباس توکلی جلودار )کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(

رضا شکوری، حسین ابراهیمی نایینی، سعید عبدالوند )سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران( • عبدالرضا شهیدی پارسا )اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران(

فرهاد تهرانی، علی غفاری )قطب علمی طراحی شهری در بافت های تاریخی دانشگاه شهید بهشتی( • سعید کالیه )کارشناس ارشد مرمت(

جالل صفری )دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی( • مسعود نصرتی، سیدحسین اصغرسلطانی، جبار آوج، نسرین خلیلی، حسن تسبیح پور، همایون خداداد )کاخ گلستان(

غالمرضا سحاب، نیما سحاب )دنیای جغرافیای سحاب( • مهدی قربانی، سیروس آذرین شال، سلیمان کاظم پور )شرکت چاپ دایره سفید( • عباس تارانتاش، معصومه نوروزی )انتشارات دستان(

اشکان رضوانی نراقی )دانشجوی دکتری مطالعات شهری( • ابراهیم ابوعلی زاده )دانشجوی دکتری فیزیک( • الدن تاجبخشیان )موزه آلبوم های سلطنتی و اسناد سعدآباد(

محمد الهیاری، زهرا خلج )نهاد کتابخانه های عمومی کشور( • علی نیکنام، اکرم نادری )اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران(

محمدسعید ایزدی، حمیدرضا شیخ انصاری، حمیدرضا سپهری، فریبا فرزام )شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(

 ناصر احدی ، کاظم استیری ، فتح الله عصاری ، فرهاد احدی )صحافی علی( • محمدرضا شرایلی • شیرین زارع )نوه زنده یاد اردشیر زارع( • میترا اعتضادی )کارشناس ارشد مرمت آثار(

اسکندر خمسه پور )ورنی چاپ( • شعبان افضلی، محمود رسائی، محمدرضا ماستری فرهانی )فرآیند گویا( • شیرین شیرازیان

آتوسا مهرتاش )کارشناس ارشد معماری و شهرسازی( • محمد غالم نژاد )کارشناس ارشد مرمت بنا( • منوچهر محجوب )مدیر دفتر فنی شرکت سهامی آب منطقه ای تهران(

احسان رحیمی، جواد مهراندیش، میترا خراسانیان )سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران( • علی حقیقی )گرافیست( • مریم کیوان خسرو، فریده سپاسی، علی شیرازیان و نامی شیرازیان.

سیروس محسنین )مشاور( • سپیده خداکرمی )همکار پژوهشی( • آزاده معالج )مجری چاپ و تولید(

بهنا آهوقلندری، علیرضا بنی جانی، صدف کمی پور )استخراج عناوین مکانی( • مریم میرزایی، محمدامین اسالمی )گردآوری اطالعات(

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی • سازمان اسناد و کتابخانه ملی • موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران • سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران • آلبوم خانه و مرکز اسناد خطی کاخ گلستان • مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح • سازمان نقشه برداری کشور • بنیاد نیشابور )با سپاس از فریدون جنیدی( • موزه هنرهای دینی امام علی)ع( • شرکت هود )سهامی خاص(

موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب )با سپاس از محمدرضا سحاب( • موسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی )با سپاس از سعید بختیاری(

انتشارات دنیای جغرافیایی سحاب )با سپاس از غالمرضا سحاب( • شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران )با سپاس از عادل درخشانی(

قطب علمی طراحی شهری در بافت های تاریخی دانشگاه شهید بهشتی • دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح • موزه آلبوم های سلطنتی و اسناد سعدآباد

مجموعه شخصی زنده یاد ایرج افشار )با سپاس از بهرام افشار( • اداره کل مرکز نسخ خطی کتابخانه ملی • ستاد اجرایی فرمان امام )نمایندگی لواسان( • مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 

ETH-Bibliothek of ETH Zurich • American Geographical Society Library, The University of Wisconsin - Milwaukeelibraries • HEC.



نقشه تهران - 1241ق.  3

نقشه تقسیم آب رود کرج - 1267ق.  4

نقشه دارلخالفه طهران )روسی( - 1258ق./ 1268ق.  5

نقشه دارلخالفه طهران )فارسی( - 1258ق./ 1268ق.  6

نقشه کرشیش اطراف تهران - 1275ق.  8

نقشه دارالخالفه طهران - 1275ق.  10

نقشه بلوکات دارالخالفه - 1284ق.  20

نقشه اردوی شمال قصر قاجار - 1292ق.  23

نقشه عرض راه از دارالخالفه به قزوین - 1299ق.  25

نقشه دارالخالفه طهران و اطراف - 1308ق.  26

نقشه مسیر سفر ناصرالدین شاه به عراق - 1309ق.  30

نقشه دارالخالفه ناصری تهران - 1309ق.  36

نقشه پروژه چراغ گاز - 1310ق.  54

نقشه امالک شمال غرب تهران - 1311ق.  55

نقشه مختصر اطراف تهران - 1316ق.  56

نقشه محدوده ارگ سلطنتی - 1317ق.  57

نقشه اطراف تهران - 1318ق.  58

نقشه شمال غرب تهران - 1322ق.  61

نقشه مانور نظامی سلطنت آباد - 1324ق.  70

نقشه اطراف تهران - 1328ق.  72

نقشه طهران و بلوکات اطراف - 1328ق.  74

طهران و نواحی - 1328ق.  86

نقشه دهات و آبادیهای معروف اطراف تهران - 1328ق.  87

نقشه قنوات یافت آباد مبارکه   88

کروکی سفارت خانه ها - 1283ش.  89

نقشه تهران - 1293ش.  90

نقشه محوطه کاخ های سلطنتی - 1295ش.  92

نقشه منطقه ای پرشیا - 1296ش.  93

نقشه اطراف تهران، ارکاِن حرب کل قشون - 1302ش.  94

نقشه تهران، نمایش مدارس - 1304ش.  98

عکس هوایی تهران - 1304ش.  100

نقشه آسیا - بلوک تهران - 1306ش.  103

نقشه وضع و ترتیب خیابان های طهران - 1308ش.  104

نقشه جدید طهران )خیابان کشی( - 1309ش.  106

نقشه اراضی قیطریه - 1309ش.  112

نقشه شرق و شمال شرق طهران  116

نقشه کل زمینهای قصر شاهنشاهی گلستان - 1310ش.  118

نقشه مجرای قنات شاه  120

نقشه طهران و اطراف - 1315ش.  122

طرح تحول شهر تهران - 1316ش.  126

نقشه مانور همایونی )شمال تهران( - 1318ش.  127

نقشه اردوی اقدسیه - منطقه 1  128

نقشه اردوی اقدسیه - منطقه 2  132

نقشه نمره 9 طهران  136

عکس هوایی تهران -1319ش.  138

عکس هوایی تهران - 1321ش.  140

راهنمای تهران و اطراف - 1323ش.  146

نقشه راهنمای تهران - 1323ش.  148

نقشه شهر تهران - 1326ش.  151

نقشه حدود شهر تهران - 1326ش.  152

نقشه راهنمای شهر تهران - 1327ش.  154

راهنمای شهر تهران - 1328ش.  169

نقشه شهر تهران - برزن های ده گانه - 1329ش.  184

نقشه گردشگری اطراف تهران - 1331ش.  186

نقشه تهران دفتر جنگ انگلستان - 1331ش.  188

نقشه خط سیر اتوبوسرانی - 1332ش.  198

نقشه راهنمای اطراف تهران - 1332ش.  199

نقشه راهنمای تهران - 1332ش.  204

نقشه شهر تهران - 1333ش.  207

عکس هوایی تهران - 1334ش.  222

نقشه تهران - 1334ش.  224

نقشه های آب تهران - 1334ش.  228

نقشه تهران، ری، شمیران - 1334ش.  229

نقشه تهران - 1335ش.  230

عکس هوایی تهران - 1335ش.  232

نقشه تراکم تهران - 1335ش.  234

نقشه آب تهران، توپوگرافی - 1337ش.  236

نقشه آب تهران، سطح آب - 1337ش.  238

نقشه آب تهران، ثقل سنجی - 1337ش.  240

تهران، شمیران، ری، دماوند، کرج - 1338ش.  242

نقشه راهنمای تهران و حومه - 1338ش.  244

تهران بزرگ - 1338ش.  246

نقشه مرکزی تهران - 1340ش.  248

نقشه کامل تهران - 1340ش.  250

251  نقشۀ تهران - 1342ش.

نقشه عمومی شهر تهران - 1342ش.  252

تهران - 1342ش.  260

نقشه 2000 : 1 تهران - 1343ش.  261

نقشه 5000 : 1 تهران - 1343ش.  262

نقشه تهران  263

نقشه راهنمای مفصل تهران مرکزی - حدود 1347ش.  264

نقشه راهنمای کامل تهران و حومه - حدود 1347ش.  272

نقشه راهنمای تهران  274

نقشه تهران بزرگ - 1347ش.  275

گودهای تهران - 1348ش.  398

طرح جامع تهران - 1348ش.   400

تهران و اطراف - 1349ش.  402

تهران - 1351ش.  404

تهران باختری، تهران پارس - 1352ش.  415

تهران - 1353ش.  420

نقشه کامل تهران - 1354ش.  421

نقشه تهران مرکزی - 1355ش.  422

نقشه کامل و مفصل تهران - 1355ش.  426

اطلس فرهنگی شهر تهران - 1355ش.  435

تهران - 1357ش.  438

نقشه لشگرک و گلندوک  442

نقشه تلو و ارتفاعات جنوبی لشگرک  444

نقشه لشگرک  446

نقشه سوهانک  447

نقشه اقدسیه  448

نقشه نیاوران  449

نقشه تجریش  450

منطقه باختری تجریش، اوین، درکه، ونک  451

نقشه تجریش  452

نقشه درکه  453

نقشه فرحزاد  454

نقشه پونک  455

نقشه کن  456

نقشه تهران  457

نقشه سرخ حصار  458

نقشه جوادیه و ارتفاعات باختری ُسرخ حصار  460

نقشه دوشان تپه  461

نقشه حدود مجیدیه و قسمتی از فرح آباد  462

نقشه مجیدیه )فرح آباد(  463

نقشه قلهک و سلطنت آباد  464

نقشه شمال تهران  466

نقشه عشرت آباد  468

نقشه جمشیدیه  469

نقشه چیتگر  470

نقشه وردآورد  471

نقشه نازی آباد  472

نقشه مهرآباد  473

نقشه عظیم آباد  474

وسفنارد  475

نقشه صیدآباد  476

نقشه شاتره  477

نقشه مرادآباد  478

نقشه فیروز بهرام  479

نقشه مسگرآباد  480

نقشه کارخانه سیمان  481

نقشه شهر ری  482

نقشه روستاهای اطراف سلیمانیه کرج                 489

نقشه امالک اطراف مشاء - 1297ق.   490

نقشه اراضی اطراف ورامین                 492

نقشه قریه گلندوک - 1303ش.  494

نقشه قریه شورک آب لواسانات - 1324ش.  496

نقشه ایران - 1729م.  501

نقشه ایران - 1732م.  501

نقشه سبزه میدان - 1276ق.  502

نقشه راه تهران به مازندران - 1882م. / 1299ق.   502

نقشه مناطق بین تهران و قم - 1882م. / 1299ق.  503

نقشه جنوب غرب آسیا، بخشی از پارس - 1310ق.  503

طهران و اطراف - 1325ق.  503

نقشه خطوط تلگراف مملکت ایران - 1324ق.   504

قطعه C8 از نقشه پرشیا - 1918م.    504

قطعه 9 تهران، سری هندوستان و  مجاور - 1917م.   504

قطعه M9 از سری هندوستان و کشورهای مجاور - 1924م.   505

نقشه حومه تهران - 1304ش.  505

کروکی محدوده تهران - 1306ش.  505

نقشه اطراف تهران - 1306ش.  505

حوزه سرشماری - 1311ش.   505

نقشه طهران نمره 2 - آبانماه 1315ش.  505

نقشه طهران نمره 7 - 6 - 5 - آبانماه 1315ش.  506

کروکی مشرق شمیران      506

نقشه منطقه شمال تهران، دانشگاه جنگ   507

نقشه تهران، کمپ های لهستانیان - 1321ش.  507

نقشه تقریبی محدوده محله یهودیان - 1321ش.  507

نقشه تهران )انگلیسی( - 1953م.  508

طرح تأمین آب ُشرب تهران   509

نقشه شبکه لوله کشی شهر تهران - 1336ش.  509

نقشه تهران )انگلیسی( - 1332ش.  510

نقشه کاربری اراضی تهران - 1349ش.  511

نقشه شمال تهران - 1347ش.  511

نقشه محدوده تپه های قیطریه - 48-1347ش.  511

نقشۀ توسعۀ تدریجی طهران - 1348ش.  512

نقشه تهران - 1346ش.  512

نقشه تهران - 1346ش.  512

طرح جامع تهران - 1346ش.  513

طرح تأمین آب تهران - 1348ش.   513

راهنمای محدودۀ 25 سالۀ تهران  513

تهران  514

راهنمای شهر تهران  514

راهنمای شهر تهران - 1345ش.  515

نقشه راهنمای تهران  515

نقشه تهران )فارسی - انگلیسی( - 1346ش.  516

تهران - 1351ش.  516

تهران و حومه - 1357ش.  516

نقشه راهنمای تهران مرکزی  517

نقشه تهران، لواسانات، شهر ری، شهریار، کرج، ورامین  517

تصویر ماهواره ای منطقه تهران - دهۀ 1970  518

نقشه کامل تهران مرکزی - 1355ش.  520

نقشه تهران، ویرایش - 1353ش.  520

تهران بزرگ  520

راهنمای کامل تهران )انگلیسی( - 1354ش.  521

نقشه کامل تهران )انگلیسی( - 1354ش.  521

نقشۀ کامل تهران مرکزی )انگلیسی( - 1356ش.  521

نقشۀ گردشگری تهران )انگلیسی(      522

نقشۀ جدید تهران )انگلیسی(  522

نقشۀ تهران و اطراف )انگلیسی(  522

نقشه راهنمای شهر تهران  523

نقشه راهنمای تهران  523

نقشه عمومی تهران  523

نقشه راهنمای تلفن خدمات تهران - 1357ش.  524

اسناد جغرافیایی تهران دوراِن قاجار  1

فهرست

پیوست 1: مجموعه نقشه های 1:10000 ارتش  439 اسناد جغرافیایی تهراِن دوران پهلوی پیوست 2: نقشه های مناطق اطراف تهران103   487

راهنما

پیوست 3: نقشه های تکمیلی  499

فهرست اعالم  527

اسناد جغرافیایی تهراِن دوران پهلوی پیوست 3: نقشه های تکمیلی103   499

کتاب تهران نگاری حاوی 314 قطعه نقشه تهران قدیم و یا مناطق اطراف آن است که از دو بخش قاجار و پهلوی، سه پیوست و یک فهرست اعالم تشکیل شده 

است. در بخش های دوران قاجار و دوران پهلوی نقشه ها به ترتیب تاریخ از قدیم به جدید مرتب شده و اغلب بصورت کامل ارائه شده اند. در این دو بخش عناوین 

روی بیشتر نقشه ها خوانده شده، که در پیش یا پس از هر نقشه به ترتیب الفبا مرتب و در جداول جداگانه ارائه شده است. شما می توانید با پیدا کردن عنوان 

مورد نظر، محدوده آن را روی نقشه بیابید.

در بخش پهلوی صفحه 275 کتاب نقشه »تهران بزرگ« آغاز می شود که 122 قطعه )سال 1347( است، با حدود 22.500 عنوان قرائت شده، که امکان ارائه آن بصورت 

مستقل با توجه به محدودیت صفحات وجود نداشت. اما عناوین آن در فهرست اعالم مستتر است و شما از آن طریق به صفحه مورد نظر راهنمایی خواهید شد.

در پیوست یک، نقشه ها در سه نوار شمال، مرکز و جنوب و از شرق به غرب مرتب و ارائه شده اند. همچنین در پیوست یک و دو فهرست عناوین مندرج بر نقشه ها 

در انتهای هر پیوست آمده است و شما را به نقشه مورد نظر رهنمون می سازد. 

کل عناوین قرائت شده بر نقشه ها حدود 46.000 عنوان است که پس از تجمیع در قالب 39.000 عنوان در فهرست اعالم ارائه شده است. شما همچنین می توانید 

عناوین را به نشانی : www.irannegari.com  و در بخش کتاب تهران نگاری جستجو نمایید و نظرات، پیشنهادات و یا سواالت خود را با نگارنده در میان بگذارید.



پس از انتشار کتاب »راهنمای نقشه های تاریخی تهران« در سال 1391 و سه سـال تـالش بـرای انـتـشـار »اطلس تهران قدیم« در اواخر 

سال 1394 ، به نظر نمی رسید که نیاز باشد کتاب دیگری در خصوص نقشه های قدیمی تهران در آینده نزدیک انتشار یابد. اما بازتاب 

انتشار اطلس تهران قدیم موجب شد، که در کمـتـر از سه ماه چندین برابر نقشه های منتشر شده ، برای چاپ مجموعه بعدی پیشنهاد 

شوند.

تا در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه، ثمره مشـارکتـ شـان را دریافت نمایند. از سوی دیگر  پیشنهاددهندگان اغلب اشتیاق داشتند 

بهره برداران نیز تمایل به دسترسی به نقشه های بیشتر و در قطعی بـزرگـتـر را مطرح می نمودند. بنابراین زمینه های شکل گیری این 

آمد. پدید  مجموعه 

طی هشت ماه تالش همکارانم، همکاری بسیاری از افراد و حمایت خانواده موجب به ثمر رسیدن این مجموعه شد و کار کوچکی که 

در سال 1390 با استخراج عناوین مکانی شش نقشه آغاز شده بود با ارائه 314 قطعه نقشه و استخراج عناوین مکانی بخش بیشتر آن 

)46000 عنوان قرائت شده(، امروز در اختیار بهره برداران است.

بازتاب نظرات بهره برداران از اطلس تهران قدیم زمینه های بسیار گوناگون و کاربردی را از نقشه های قدیمی مشخص ساخت که فراتر از 

نگاه تاریخی و هویتی به این اسناد است. کاربرد نقشه ها در گویاسازی سندهای ملکی و غیرملکی، شناسایی بستر و حریم رودخانه ها و 

مسیل ها، شناسایی منابع آب، قنوات و ملکیت و مسیر آنها، شناسایی گودها و سایر عوارض بستر شهری، شناسایی بناها و نقاط شاخص 

تاریخ معاصر،  تدقیق خاطرات فردی و جمعی، مطالعات  آینده پژوهی،  شهری در دوره های مختلف، مطالعات شهرسازی، مطالعات 

مطالعات جامعه شناسی، زبان شناسی و بسیاری زمینه های دیگر، موجب می شود که وجه کاربردی و فنی آنها را در ارتقای کیفیت زندگی 

امروز شهر تهران، بیش از وجوه دیگر مد نظر قرار دهیم.

این مجموعه حاصل مشارکت جمعی است و موفقیت آن متعلق به افراد، سازمان ها و همکاران نامبرده است، و مسئولیت نارسایی ها 

و یا قصور احتمالی با نگارنده بوده و پذیرای نظرات شما هستم.

رضا شیرازیان

تهران - بهمن 1395

پس آنچه را که خواننده این کتاب می بیند تنها نتیجه یک عمر نیست بلکه نتیجه بسی عمرهاست

یادادشت دهخدا بر لغتنامه
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 نماييد. تاريخ برداشت نقشه به توضيحات صفحه قبل مراجعه * براي
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 غرب نقشه، مقابل فوج خلخال جنوب عبدالرزاقخان 34
 شرق نقشه، غرب ميدان مشق افواج فوج اردبيل و مشكين 35
 غرب نقشه فوج افشار 36
 شمال غرب نقشه فوج خاصه 37
 غرب نقشه فوج خلخال 38
 غرب نقشه فوج دويم نصرت 39
 شرق نقشه، غرب ميدان مشق افواج فوج قهرمانيه 40
 جنوب شرق نقشه فوج ماكو 41
 جنوب نقشه قريه قصر 42
 غرب نقشه شمال قنات قصر 43
 غرب نقشه شمال خانه قهوه 44
 غرب نقشه، مقابل فوج دويم نصرت محمودبيك ياور 45
 جنوب نقشه، شرق قصر قاجار مسجد 46
 كنار مسير قنات قصر، شرق فوج افشار معلم كل 47
 كنار مسير قنات قصر، شرق فوج افشار معلمين 48
 كنار مسير قنات قصر، شرق فوج خلخال معلمين مدرسه 49
 شرق نقشه شمال ممّرسيل 50
 شرق نقشه ميدان مشق افواج 51
 كنار مسير قنات قصر، شمال قصر قاجار ميرزا عباسخان 52
 شرق نقشه، مقابل سوار ماكو خان نصراهللا 53

 ) ]14[ پايين كادر نقشه صفحه قبل (تصوير 
نقشه اردوي با شوكت و شكوه نظامي واقع 

سال   مطابق  قاجار  قصر  شمال  سمت  در
سنه   دليل  خيريّت  تنگوزئيل  فال  فرخنده
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 ) ]14[ پايين كادر نقشه صفحه قبل (تصوير 

 خانه زاد دولت ابد بنياد محمدحسن ميرزا
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 محل روي نقشه  عناوين ر
 آباد غرب نقشه، شرق خيابان جليل انبار 1
 شرق نقشه، شرق عمارت ديواني جنوب عالي باب 2
 عالي شرق نقشه، غرب باب جنوب تكيه دولت 3
 شرق نقشه، شرق عمارت ديواني جنوب عالي جلوخان باب 4
 آباد غرب عمارت ديواني، شرق خيابان جليل خيابان ارك 5
 جنوب ميدان طوبخانه خيابان الماسيه 6
 غرب ميدان طوبخانه خيابان اميريه 7
 جنوب نقشه خانه خيابان جبه 8
 وسط نقشه، جنوب خيابان الماسيه خيابان جديد 9
 غرب نقشه آباد خيابان جليل 10
 شرق نقشه شمال خيابان چراغ گاز 11
 شرق نقشه خيابان ناصريه 12
 غرب نقشه، غرب خيابان جديد داالن 13
 شمال نقشه، جنوب ميدان طوبخانه درب ؟ خانه 14
 جنوب غرب ميدان طوبخانه درب الماسيه 15
 جنوب نقشه درب انبار چادر ؟ 16
 شمال صحن ارك، غرب خيابان ارك درب انبار طوبخانه 17
 آباد غرب نقشه، ميانه خيابان جليل درب انبار غله 18
 غرب ميدان طوبخانه درب باغچه 19
 جنوب نقشه درب تكيه 20
 شمال نقشه، جنوب ميدان طوبخانه درب تلگرافخانه 21
 شمال نقشه، جنوب ميدان طوبخانه درب تلگرافخانه 22
 جنوب ميدان طوپخانه درب تلگرافخانه 23
 شرق نقشه، جنوب تقاطع خيابان جديد درب حرمخانه مباركه 24
 جنوب ميدان طوبخانه درب حياط موزيك 25
 غرب نقشه، غرب صحن ارك جنوب خان اهللا فرج حاجي خانه درب 26
 جنوب نقشه ميرزا محمد خانه حاجي درب 27
 غرب صحن ارك جنوب نقشه، شمال درب دفتر 28
 جنوب نقشه، شمال صحن ارك درب ديوانخانه 29
 جنوب ميدان طوبخانه، ضلع غربي خ. الماسيه درب قورخانه 30
 خيابان جليل آباد، جنوب خيابان اميريه درب قورخانه 31
 غرب ميدان طوبخانه درب قورخانه  32
 جنوب ميدان طوبخانه درب مدرسه 33
 جنوب ميدان طوبخانه درب مدرسه 34
 جنوب ميدان طوبخانه درب مدرسه 35
 شمال صحن ارك، غرب خيابان ارك درب مدرسه ماليي ؟ 36
 جنوب نقشه خانه درب نقاره 37
 عالي جنوب شرق نقشه، جنوب باب دكاكين 38
 وسط نقشه، جنوب خيابان جديد سردرب الماسيه 39
 خانه جنوب نقشه، شمال خيابان جبه صحن ارك 40
 غرب خيابان ناصريه عمارات ديواني 41
 شمال نقشه ميدان طوبخانه 42

 .1:  4000ق.، عبداهللا مهندس، مقياس 1295هاي ورودي كاخ هاي سلطنتي،  درب نقشه  : 15تصوير 
 ، از انتشارات روزنامه اطالعات.226هزار روز تاريخ ايران و جهان، جلد اول، صفحه  28مأخذ : كتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اي كه نقشه در آن به چاپ رسيده آمده : ] [ ذيل صفحه
اي كه از طرف ميرزا ابراهيم امين السلطان (پدر ميرزا علي اصغرخان   صفحات اول و آخر كتابچه

خـان   حسـيـن  مـيـرزا  اتابك) در مورد مقرارت حفاظت كاخ هاي سلطنتي نوشته شده و بتأييـد
مشيرالدوله (سپهساالر) رسيده است. صفحه اول اين دستور العمل را ناصرالدين شاه امضاء كرده 

مـحـمـد   مـرحـوم  سال پيش) است و جزو اسناد 101ق. ( 1295است اين سند مربوط به سال 
سند تاريخي  اين اهداي السلطنه بوده از تيمسار سپهبد چنگيز و شمگير بمانسبت باقرخان شجاع

 و نقشه ضميمه آن سپاسگزاريم.
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 محل روي نقشه  عنوان ر
 زار غرب الله اتحاديه 1
 شمال ميدان سپه، شرق خ. عالءالدوله السلطنه  احتشام 2
 خويي شرق ناصريه، كوچه امام جمعة اداره تجارتي و صنعتي فرانكوپرسان 3
 شمال منوچهري اديب 4
 آباد و استخر حدفاصل يوسف ارباب فَرج 5
 سعد شمال نادري، شرق مسعود ارباب كيخسرو 6
 غرب سفارت روس ارفعيه 7
 آباد شمال خ. سپه، غرب خ. يوسف استخر 8
 شمال خيابان رودكي نماز آسيدعلي پيش 9
 السلطنه و مولوي حدفاصل قوام اعتماد 10
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف البرز 11
 شرق خانقاه الهامي 12
 شرق ناصريه جمعة خويي امام 13
 غرب خيابان نادري امير معظم 14
 امتداد جنوبي پهلوي اميريه 15
 شمال ميدان سپه، شرق خ. عالءالدوله السلطان امين 16
 جنوب چراق برق، غرب پامنار دربار امين 17
 السلطنه، شمال قزاقخانه غرب قوام ايران 18
 االسالم آباد، غرب ظهير شمال شاه هاشم آسيد 19
 سپه آباد، جنوب خيابان شرق خيابان يوسف بازار 20
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف باستيان 21
 الدوله آباد، شرق صنيع شمال شاه باغ سپهساالر 22
 شمال خيابان سپه باغ ملّي 23
 عالءالدوله، روبروي سفارت آلمان باغ ملي(بانك ملي) 24
 غرب ميدان سپه، ابتداي خيابان سپه بانك پهلوي 25
 شرق ميدان سپه بانك شاهنشاهي 26
 خانه غرب عالءالدوله، شمال قزاق بختياري 27
 الدوله، جنوب غزالي غرب خيابان صنيع الممالك بديع 28
 جنوب اسالمبول، شرق عالءالدوله برلين 29
 شمال ميدان سپه بلديه 30
 جنوب پستخانه، شرق تلفونخانه السلطنه بهاء 31
 غرب خيابان ناصر خسرو بهرام 32
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف بهرام 33
 الملك غرب مولوي، جنوب مودب پاريس 34
 برق جنوب چراق پامنار 35
 جنوب نادري، غرب نوبهار پانسيون تري 36
 شرق ميدان سپه شمال پستخانه (خيابان) 37
 شرق ميدان سپه شمال پستخانه (دفتر) 38
 السلطنه شمال خيابان كاشف ساالر اندرون سپه پشت 39
 هادي غرب خيابان شيخ پهلوي 40
 برق، جنوب پستخانه شمال چراغ بربري تخت 41
 جنوب ميدان سپه تركمنها 42
 برق، شرق بانك شاهنشاهي چراغ تلفونخانه 43
 جنوب ميدان سپه تلگرافخانه 44
 شمال خيابان رودكي جالير 45
 الدوله شمال غرب عالء جمشيد 46
 الدوله شمال غرب عالء جمشيد 47
 شرق ميدان توپخانه برق چراق 48
 كادر پايين سمت راست نقشه برق چراق 49
 الملك شمال چراغ برق، شرق سراج محمد حاج ميرزا علي 50
 زار، شمال پستخانه شرق الله حاجي باقر 51
 غرب خ. ُلختي، جنوب ظفرالسلطنه بوشهري التجار معين حاجي 52
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف حاجي مهراس 53
 زار شرق الله حاجي ميرزا علي صراف 54
 شمال سعدي حافظ 55
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف حافظ 56
 هادي، شمال مخصوص غرب شيخ حمام 57
 االسالم آباد، غرب ظهير شمال شاه حمام وزير 58
 غرب خيابان رودكي خاقاني 59
 جنوب كاشف السلطنه خانقاه 60
 كبير حدفاصل درويش خان و سردار خجم 61
 غرب سعدي، جنوب منوچهري  ها خركچي 62
 جنوب نادري، شرق نوبهار خواجو 63
 ميدان غرب سبزه شمال دربار 64
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف درشتي 65
 جنوب خ سپه، غرب خ. البرز درگاهي 66
 الدوله شمال خيابان صنيع دروازه دولت 67
 جنوب سپهساالر خان درويش 68
 غرب سعدي، جنوب منوچهري  دفتر عمليات فني ايران 69
 الدوله، جنوب نادري غرب عالء دفتر عمليات فني ايران طهران 70
 تقاطع سعدي و اسالمبول دفتر مشاوره حقوقي دارالوكالة ميرزا حسينخان منشور 71
 نادري، كوچه شيرواني (؟)دكتر اوگانس  72
 خيابان نادري جنب قتنسولخانه مريكا دكتر توركيا 73
 الملك برق، شرق سراج شمال چراغ السلطان دكتر لقمان 74
 هادي غرب خ استخر، شرق خ شيخ خان دكتر ميرزا ابوالحسن 75
 كنج جنوب شرقي ميدان سپه دكتر يونس 76
 چراغ برق، شرق تخت بربري دواخانه نظامي 77
 غرب باغ سپهساالر شمال ديبا 78
 جنوب هدايت (اسالمبول) رفاهي 79
 شرق دروازه دولت جنوب {خيابان}رودكي  80
 جنوب منوچهري ژان دارك 81
 شمال بازار سبزي ميدان 82
 غرب ميدان سپه {خيابان}سپه  83
 شرق خيابان رودكي سپهساالر 84
 برق شمال چراغ الملك سراج 85
 شرق ناصريه سرتيپ عليخان 86
 السلطنه شرق كاشف سردار كبير 87
 غرب مجلس دارالشوراي ملي السلطان سردر ظل 88
 السلطنه غرب استخر، جنوب مهذب سفارت افغان 89
 جنوب خيابان بهرام سفارت ايطاليا 90
 عالءالدوله، شمال كوچه برلين سفارت آلماني 91
 شرق عالءالدوله، جنوب كوچه برلين سفارت بلژيك 92
 هادي شمال خ سپه، بين استخر و شيخ سفارت تركيه 93
 شمال خيابان بهرام سفارت چكسلواكي 94

 محل روي نقشه  عنوان ر
 الدوله شمال غرب عالء سفارت روس 95
 جنوب خيابان بهرام سفارت فرانسه 96
 السلطنه، روبروي اعتماد شرق قوام سفارت مصر 97
 السلطنه، جنوب اعتماد غرب قوام شاميرخان 98
 غرب مجلس آباد شاه 99
 شرق پهلوي هادي شيخ 100
 جنوب نادري، شرق عالءالدوله شيرواني 101
 جنوب سردار كبير صِندلي 102
 شمال مجلس دارالشوراي ملي شاه علي صفي 103
 جنوب دروازه دولت الدوله صنيع 104
 شرق خيابان لُختي ظفرالدوله 105
 غرب خيابان ُلختي ظفرالسلطنه 106
 آباد، مقابل ظهيرالسالم جنوب شاه السلطان ظل 107
 شاه علي آباد، غرب صفي شمال شاه ظهيراالسالم 108
 شرق پهلوي، غرب امير معظم عباسي 109
 برق، مقابل تلفونخانه جنوب چراق ها عرب 110
 السلطنه شرق كاشف عشقي 111
 زار غرب الله عالءالدوله 112
 برق، غرب پامنار جنوب چراق الملك عماد 113
 شرق منوچهري غزالي 114
 شرق خيابان لُختي، جنوب ظفرالدوله غفاري 115
 ضلع غربي باغ ملي فرخ 116
 غرب عالءالدوله، شرق ارباب كيخسرو فردوس 117
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف باشي قاپچي 118
 غرب ميدان سپه، ابتداي خيابان سپه ها قراقوني 119
 آباد غرب عالءالدوله، شرق يوسف قزاقخانه 120
 غرب خ پهلوي، شمال خ سپه قصر اعليحضرت همايوني 121
 معظم شمال خيابان امير قنسولخانه آمريكا 122
 سعد جنوب ناصرخسرو، غرب مسعود قنسولخانة روسيه 123
 شمال خيابان منوچهري قنسولخانة نروژ 124
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف قوام 125
 جنوب نادري، شرق مولوي السلطنه قوام 126
 مقابل مسجد سپهساالر قيصريه 127
 شرق دروازه دولت جنوب السلطنه كاشف 128
 جنوب نادري، انتهاي كوچه شيرواني {سالمتي}كلينيك سانته  129
 شمال ميدان سپه، شرق خ عالءالدوله كوچه عالءالدوله 130
 آباد، روبروي باغ سپهساالر جنوب شاه كوچه مخصوص 131
 السلطنه جنوب نادري، غرب قوام كوچة سرهنگ 132
 جنوب خ سپه، جنوب خيابان فرخ خان گذر تقي 133
 شرق باغ سپهساالر شمال هادي گذر شيخ 134
 الدوله جنوب خيابان صنيع لُختي 135
 جنوب اسالمبول، غرب لُختي زار الله 136
 شمال مسجد سپهساالر مجلس دارالشوراي ملّي 137
 حدفاصل شيخ هادي و اميريه مخصوص 138
 الملك برق، غرب سراج شمال چراغ الصنايع مدير 139
 آباد شمال خيابان سپه، شرق يوسف مريضخانه 140
 عليشاه، غرب ظهيراالسالم جنوب صفي مريضخانه شوروي 141
 جنوب مجلس دارالشوراي ملي مسجد سپهساالر 142
 شمال نادري، غرب ارباب كيخسرو مسعود سعد 143
 شرق ناصريه مسعودخان 144
 السلطان آباد، غرب ظل جنوب شاه مشت لوطي 145
 شمال خيابان رودكي مشهدي اسمعيل بقال 146
 الدوله، جنوب منوچهري شرق عالء مصباح حضرت 147
 جنوب ميدان سپه، جنوب تلگرافخانه معتمد 148
 غرب دروازة دولت معمار مخصوص 149
 جنوب خيابان سپه، مقابل باغ ملي معين حضور 150
 شرق ميدان سپه شمال مقدم 151
 السلطان آباد، غرب ظل جنوب شاه منتظرالدوله 152
 السلطنه جنوب كاشف منضوري 153
 غرب سعدي منوچهري 154
 هادي حدفاصل مولوي و شيخ الملك مودب 155
 هادي حدفاصل استخر و شيخ السلطنه مهذب 156
 آباد، شرق باغ سپهساالر شمال شاه مهندس 157
 الدوله، شرق خ سپه جنوب خيابان عالء ميدان سپه 158
 آباد جنوب خيابان سپه، غرب يوسف مير 159
 السلطنه، جنوب اعتماد غرب قوام حسين ميرزا سيد 160
 شمال قزاقخانه ميرشكار 161
 غرب خيابان اسالمبول نادري 162
 جنوب سفارت روس ناصر خسرو 163
 جنوب ميدان سپه ناصريه 164
 آباد جنوب خيابان سپه، شرق يوسف ناموس 165
 زار، شمال پستخانه شرق الله نظام وثوق 166
 غرب ميدان توپخانه نظميه 167
 ضلع شمال سفارت روس {خيابان}نعيم  168
 السلطنه جنوب نادري، شرق قوام نوبهار 169
 شمال نادري، غرب مسعود سعد نوبهار 170
 السلطنه و قزاقخانه تقاطع قوام وزارتِ جنگ 171
 آباد، روبروي باغ سپهساالر جنوب شاه وزير 172
 الدوله غرب خيابان صنيع هدايت 173
 غرب شاه آباد، شرق عالءالوله هدايت (اسالمبول) 174
 غرب خيابان فرخ، شرق خيابان استخر آباد يوسف 175
 زار شمال ميدان سپه، ابتداي الله يونكرس 176
 زار، پايين كوچه اتحاديه غرب الله BP  .A.P.O.C{شركت نفت ايران و انگليس} 177
178 DUNLOP RUBBER CO. (INDIA) LTD الدوله الدوله، مقابل كوچه عال خيابان عال 
179 Fars شرق سفارت روس 
180 Hotel D France زار شمال ميدان سپه، غرب خيابان الله 
181 INTOURIST   {آژانس مسافرتي شوروي} آباد، روبروي كوچه مهندس جنوب خ. شاه 
182 K.K.B. شرق خانقاه، خيابان الهامي 
183 LEG. DES PAYS BAS {سفارت هلند} معظم جنوب خيابان امير 
184 MAISON DE COMMERCE A. BRASSEUR شمال شرق سبزي ميدان 
185 MIN. D’ECONOMIE MIN.INSTR.PUR السلطان آباد، جنوب ظل جنوب خيابان شاه 
186 MIN. DE AFF. ETR. غرب خيابان دربار 
187 MIN. DE COMMUNICATION ميدان شمال سبزه 
188 MIN. DE FINANSES غرب خيابان دربار 
189 MINIST. DE JUSTICE شرق خيابان دربار شمال 
190 PTCHELA ضلع شمالي كوچه رفاهي 
191 Q & G. VALCKE & CO. جمعة خويي ناصريه، كوچه امام 
192 BELGO PERSAN TES ميدان شرق سبزه جنوب 
193 A & G. VALCRE & C شرق خيابان ناصريه 
194 - - 

104 

 ش. (*)1308هاي تهران،  : نقشه وضع و ترتيب خيابان 61تصوير 
 ايران معاصر تاريخ مطالعات موسسه مأخذ:

 
طـي   ش.1308  تـاريـخ  و  اسـت  نشـده  درج  مـذكـور  * تاريخي بر نقشه

قـرار   مورد استناد  قديم  اطلس تهران 152استدالل ارائه شده در صفحه 
 گرفته است.
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 هاي روي نقشه است.) (شماره رديف شمارهفهرست راهنماي اماكن مشخص شده بر لژند نقشه 
 راهنما راهنما عنوان اماكن عنوان اماكن به زبان فرانسه ر
1 POSTE POUR ETRANGER 5 -ث  پست خارجه C.5. 

2 POSTE POUR INERIEUR 5 -ث  پست داخله C.5. 

3 BUREAU DE TELEGRAPHE 5 -ث  تلگراف C.5. 

4 PALAIS DE CHACH 2 -ث  قصر سلطنتي C.2. 

5 PALAIS ROSE[GOLESTAN] 5 -د  سرخ (گلستان) قصر گل C.5. 

6 MINISTERE DE EACOUR 5 -ب  وزارت دربار D.5. 

7 MINISTERE DE LAGUERRE 4 -د  وزارت جنگ B.4. 

8 MINISTERE TRAVAUX PUBLICS 5 -د  وزارت فواعد عامه D.5. 

9 MINISTERE DE JUSICE  4 -د  وزارت عدليه D.4. 

10 MINISTERE DE L’INTERIEUR  4 -د  وزارت داخله D.4. 

11 MINISTERE AFFAIRES ETRANGERES  4 -د  وزارت خارجه D.4. 

12 MINISTERE DES FINANCES  5 -د  وزارت ماليه D.5. 

13 MINISTERE L’INSTRUCTION PUBL  (؟) 3 -ث  وزارت معارف C.6. 

14 MINISTERE POSTE ET TELER  5 -ث  وزارت پست و تلگراف C.5. 

15 TRESORERIE GENERALE  5 -د  -ث  كل  خزانه داري C.D.5. 

16 ARSENALE  6 - 5 -د  قورخانه D.5.6. 

17 BOREAU D’ENREGITREMENT  5 -ث  دفتر ثبت C.5. 

18 CHAMBRE DE COMMERCE  5 - 4 -د  اطاق تجارت D.4.5. 

19 DIRECTION DE LA BOUANE  5 -ب  اداره گمرك B.5. 

20 SERAI DE LA BOUNNE  6 -ح  سراي گمرك H.6. 

21 PREFET DA LA POLICE  5 -ث  اداره نظميه C.5. 

22 MUNICIPALITE  5 -ث  بلديه C.5. 

23 TRIBUNAL  4 -د  اداره عدليه D.4. 

24 ABM.DES CHEMIN DE FER 5 -د  آهن اداره راه D.5. 

25 PALAIS DU GOUVERNEMENT 5 -د  عمارت حكومتي D.5. 

26 PARLAMENT 6 -ث  مجلس شوراي ملي C.6. 

27 INSTRUCTION ? 6 -ث  اداره صحيه C.6. 

28 CLUB DES OFFICIERS 4 -ب  كلوب صاحبمنصبان B.4. 

29 THEATRE SYRIUS 4 -ب  تاتر سيروس B.4. 

30 SOLEIL ET LION ROUGE 5 -ث  شير و خورشيد سرخ C.5. 

 هاي روي نقشه است.) (شماره رديف شمارهفهرست راهنماي اماكن مشخص شده بر لژند نقشه 
 راهنما راهنما عنوان اماكن عنوان اماكن به زبان فرانسه ر

31 L’EGATION D’AFGHANISTAN 3 -ث  سفارت افغانستان C.3. 

32 LEGATION  D’ALLEMAGNE  5 -ب  سفارت آلمان B.5. 

33 LEGATION  D’ANGLETERRE  4 -ب  سفارت انگليس B.4. 

34 CONSULAT D’AUTRICHE  5 -ث  قونسولخانه  اطريش C.5. 

35 LEGATION   BELGE  5 -ب  سفارت بلژيك B.5. 

36 LEGATION   D’EGYPTE  4 -ب  سفارت مصر B.4. 

37 CONSULAT D’ETATS-UNIO  3 -ب  متحده  قونسولخانه ممالك B.3. 

38 LEGATION   FRANCRISE  سفارت فرانس - - 

39 LEGATION   D’ITALIE  3 -ب  سفارت ايطاليا B.3. 

40 LEGATION   DU JAPAN  2 -ب  سفارت ژاپون B.2. 

41 LEGATION   DE NORVEGE  ؟؟؟ سفارت نروژ A.6. (?) 

42 LEGATION   TURQUE  3 -ث  سفارت تركيه C.3. 

43 LEGATION   DES PAYS BAS  3 -ب  سفارت هلند B.3. 

44 LEGATION   SOVIETIQUE  {شوروي} 4 -ا  سفارت سويت A.4. 

45 CONSOLAT SOVIETIQUE  4 -ا  }شوروي { سويت  قونسولخانه A.4. 

46 BANQUE IMPERIALE  5 -ث  بانك شاهنشاهي C.5. 

47 BANQUE  NATIONALE 5 -4-ب  بانك ملي B.4.5. 

48 BANQUE  PAHLEVI 5 -4-ث  بانك پهلوي C.4.5. 

49 BANQUE  OTTOMANE 5 -ب  بانك عثماني B.5. 

50 BANQUE  RUSSE 6 -ث  بانك روس C.6. 

51 HOTEL  IMPERIALE 4 -ث  هتل امپريال C.4. 

52 HOTEL  GRAND HOTEL 5 -ث  گراند هتل C.5. 

53 HOTEL  FRANCE 5 -ث  هتل فرانسه C.5. 

54 HOTEL  VICTORIA 5 -ث  هتل ويكتوريا C.5. 

55 HOTEL  ASTORIA  5 -ب  هتل آستريا B.5. 

56 HOTEL  BERLINHOF  5 -ب  برلين هف B.5. 

57 MOSQUEE DE LA PRINCESSE  5 -ي  خانم  مسجد شاهزاده E.5. 

58 MOSQUEE  DU ROI  3 -ي  مسجد شاه - 

59 MOSQUEE  DE LA MERE DU ROI  5 -د  شاه  مسجد مادر D.5. 

60 MOSQUEE  DE  HAKIM  5 -ي  -د  مسجد حكيم D.E.5 

 ،  ش.، فرانسـوا دِ رمـيـزر  1309فرانسه)،  -(فارسي  نقشة جديد طهران:    62تصوير 
 .1:  6,500مقياس: 

 آرشيو شركت هود مأخذ: 
 

 [ باال راست نقشه : ] 
 نقشه جديد طهران

 1 : 6,500مقياس 
 

 [ باال چپ نقشه : ]
 PLAN DE LA  VILLE  

TEHERAN  
ECHELLE   1 : 6500 

 

 [ پايين راست نقشه : ]
 1309كتابخانه مظفريه /  -محل فروش كتابخانه اقبال  

 

 [ پايين راست نقشه : ]
 / در مطبع الكتريكي سعادت و اخوان كتابچي به طبع رسيد طهران

 

 [ پايين راست : ]
 iNG. DiPL. Francois DE ROMEISER 

 

 [ وسط پايين : ]
  LEGENDE   /[ راهنماي نقشه ] 

 

 [ در وسط و پايين نقشه : ]
 BARTEERES DE LA POLICE چين]     [خط حدود كميساريا  
 POSTES DE LA POLICE ]      9 - 1 محل كميساريا [عالمت  

  CHEMIN DE FER آهن]            آهن [عالمت خط عالمت خط   

RUES PROJECTIONNEES ET ELARGISSEMENTS   

 }ترجمه عبارت: پروژه توسعه خيابانها{خيابان /  خرابي عالمت
 

 ش.1309آبان  27: اخطار بلديه در خصوص نقشه فوق در روزنامه اطالعات مورخ  63تصوير 
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 تاريخ)، دانشكده افسري.  ، (بدون1: نقشه اردوي اقدسيه دانشكده افسري، منطقه  79تصوير 
 آرشيو سعيد بختياري. -مأخذ : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي 

 

 [ باال در مركز نقشه ]
 نقشه موقتي منطقه عمليات اردوي اقدسيه دانشكده افسري

 1منطقه 
 

 [ پايين در مركز نقشه ]
 سيستم المبر شمال ايران

 برداري دانشكده افسري سرگرد آذر معاون نقشه
 
 

 .1:  قطعه شمالي نقشه اردوي اقدسيه دانشكده افسري، منطقه  80تصوير 

 

 



 

144 

 ش.1321اي از عكس هوايي سال  :  قطعه 90تصوير 



 

221 
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 مأخذ: سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران.                   1:  9,300، مقياس: Master Joint Fund Operations. Engineering and Construction Divisionش.، 1334:  نقشه تهران،  151تصوير 
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                                     ش.                                                                                                                           1347نقشه تهران، حدود  122از  1: قطعه  198 تصوير

   

 1 2 

 آجودانيه -اقدسيه  11 12 



442 

              مأخذ : سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران                            . 1:  10,000ش. ، دائره جغرافيايي ارتش، 1329: نقشه لشگرك و گلندوك،  345تصوير 
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 مأخذ : مركز اسناد خطي كاخ گلستان ميرزاي مهندس.       ق. ، حاج محمد1297: نقشه دوازده قطعه چمن و امالك اطراف مشاء،  382تصوير 
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