
 

جمع زیادي از استادکاران 
اکبر 
زمین دبیرستان بخشی از ملک 
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا 

متر مربع می باشد. طبقه زیر زمین به 
کالس هاي 

مشخصه معماري عصر ساسانی و قوسهاي خیزدار 
می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

شده 

امی کارهاي ساختمان به پایان 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

عدد 
هزار کارگر در ساخت این 

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
شد. 
این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

به ثبت رسیده است. 

 

جمع زیادي از استادکاران 
اکبر  مهریزي، علی

زمین دبیرستان بخشی از ملک 
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا 

متر مربع می باشد. طبقه زیر زمین به 
کالس هاي متر مربع است. 

مشخصه معماري عصر ساسانی و قوسهاي خیزدار 
می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

شده سانتی متر با موزاییک فرش 

امی کارهاي ساختمان به پایان 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

عدد هزار 11تن آهک، 
هزار کارگر در ساخت این 

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
شد.  ز منبع آب ساخته شده درطبقه دوم تغذیه می

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

به ثبت رسیده است. 

جمع زیادي از استادکاران طراحی و توسط 
مهریزي، علی)، حسینعلی محمودي 

زمین دبیرستان بخشی از ملک 
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا 

متر مربع می باشد. طبقه زیر زمین به 
متر مربع است. 

مشخصه معماري عصر ساسانی و قوسهاي خیزدار 
می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

سانتی متر با موزاییک فرش 

امی کارهاي ساختمان به پایان 
  

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

تن آهک،  400
هزار کارگر در ساخت این 40

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
ز منبع آب ساخته شده درطبقه دوم تغذیه می

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

به ثبت رسیده است.  آثار ملی ایران

طراحی و توسط 
)، حسینعلی محمودي 

زمین دبیرستان بخشی از ملک اجرا شده است. 
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا 

متر مربع می باشد. طبقه زیر زمین به  4725
متر مربع است.  2965به مساحت 

  است.  
مشخصه معماري عصر ساسانی و قوسهاي خیزدار 
می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

سانتی متر با موزاییک فرش  5امت 

امی کارهاي ساختمان به پایان تم 1310و در آبان ماه 
  نامگذاري شد.

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

400تن گچ،  575
40بنا و  10600

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
ز منبع آب ساخته شده درطبقه دوم تغذیه می

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

آثار ملی ایران  عنوان یکی از
  سیس شد. 

طراحی و توسط توسط معمار فقید فرانسوي، آندره گدار، 
)، حسینعلی محمودي دمعرف به اکبر آخون

اجرا شده است.  محمدابراهیم رمضانخانی
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا 

4725 يزیربناو 
به مساحت  متر مربع در بخش جان ناودانی و طبقه همکف 

 قرار گرفته همکف
مشخصه معماري عصر ساسانی و قوسهاي خیزدار که  شکل

می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

امت در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

و در آبان ماه 
نامگذاري شد. ایرانشهراصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 
.   

575هزار تن سنگ الشه، 
10600کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
ز منبع آب ساخته شده درطبقه دوم تغذیه میها ا

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

  . است تغییر داده شده
عنوان یکی از به 
سیس شد. تا  یزد

توسط معمار فقید فرانسوي، آندره گدار، 
معرف به اکبر آخون(یزدي از جمله زنده یاد استاد علی اکبر خرمی 

محمدابراهیم رمضانخانی
نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت جهت ساخت دبیرستان اهدا   

و  یپالن ناودان
متر مربع در بخش جان ناودانی و طبقه همکف 

همکفطبقه در  
شکل نوع قوسهاي تخم مرغی

می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه 

  شده است.
در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

و در آبان ماه  آغاز گردید 1305
اصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 
.تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده است

هزار تن سنگ الشه،  6میلیون آجر، 
کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
ها ا داشته و شیرهاي آب خوري و حتی شیرهاي آب باغچه

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 
  .رساندند به منبع می
تغییر داده شده موزه علوم

 20048 شماره ثبت
یزد  دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در

توسط معمار فقید فرانسوي، آندره گدار، 
یزدي از جمله زنده یاد استاد علی اکبر خرمی 

محمدابراهیم رمضانخانی و
 ،نسراي نوابی بوده است که مالک آن

پالن ناودان ابدر دو طبقه 
متر مربع در بخش جان ناودانی و طبقه همکف 

 سالن آمفی تئاتر
نوع قوسهاي تخم مرغی

می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق 
سانتی متري خاك و بر روي خاك یک الیه آجر چینی بصورت خشکه  10تا  5

شده است. سانتی متر اجرا
در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

1305فروردین 
اصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 
تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده است

میلیون آجر، 30
کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
داشته و شیرهاي آب خوري و حتی شیرهاي آب باغچه

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 
به منبع می چرخ چاه
موزه علومبه  1367

شماره ثبت  با 1377
دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در

توسط معمار فقید فرانسوي، آندره گدار، دبیرستان ماندگار ایرانشهر 
یزدي از جمله زنده یاد استاد علی اکبر خرمی 

و زبان گالب، محمود خوش
نسراي نوابی بوده است که مالک آن

در دو طبقه مدرسۀ ایرانشهر 
متر مربع در بخش جان ناودانی و طبقه همکف 1760

سالن آمفی تئاترو  درس، اتاق هاي اداري
نوع قوسهاي تخم مرغیسقف طبقات ساختمان از 

می باشد بنا شده است. طاق از نوع آجري و در محدوده آمفی تئاتر دوالیه دارد. روي طاق ویژگی عصر صفوي 
5در بام ساختمان یک الیه 

سانتی متر اجرا 5/4چینی  به ضخامت 
در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

فروردین  15ی در عملیات ساختمان
اصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام 

هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 
تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده است

30در این ساختمان متجاوز از 
کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 

  بنا شرکت داشته اند.
در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 

داشته و شیرهاي آب خوري و حتی شیرهاي آب باغچه
این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 

چرخ چاه توسط
1367از سال زیرزمین 

1377تیر  4این اثر در تاریخ 
دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در

دبیرستان ماندگار ایرانشهر 
یزدي از جمله زنده یاد استاد علی اکبر خرمی 

گالب، محمود خوش
نسراي نوابی بوده است که مالک آنکاروا

   .کرده است
مدرسۀ ایرانشهر  ساختمان
1760مساحت 

درس، اتاق هاي اداري
سقف طبقات ساختمان از 

ویژگی عصر صفوي 
در بام ساختمان یک الیه 

چینی  به ضخامت 
در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

  است.
عملیات ساختمان

اصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام  علی وید رس
هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده است
در این ساختمان متجاوز از 

کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 
بنا شرکت داشته اند.

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
داشته و شیرهاي آب خوري و حتی شیرهاي آب باغچه

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 
توسط چاه چهل گز و

زیرزمین کاربري 
این اثر در تاریخ 

دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در

  

دبیرستان ماندگار ایرانشهر 
یزدي از جمله زنده یاد استاد علی اکبر خرمی 

گالب، محمود خوش
کاروا

کرده است
ساختمان
مساحت 

درس، اتاق هاي اداري
سقف طبقات ساختمان از 

ویژگی عصر صفوي 
در بام ساختمان یک الیه 

چینی  به ضخامت 
در سقف زیرزمین تا راس قوس خاکریزي و بر روي آن جمعا به ضخ

است.
عملیات ساختمان

رس
هزینه ساخت این بناي ارزشمند در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار 

تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده است
در این ساختمان متجاوز از 

کاشی و هزار متر مربع سنگ تراش مصرف گردیده است. مجموعا 
بنا شرکت داشته اند.

در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان آب و سرویس بهداشتی 
داشته و شیرهاي آب خوري و حتی شیرهاي آب باغچه

این منبع آب در یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب را از طریق 
چاه چهل گز و

کاربري 
این اثر در تاریخ 

دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در
  

  



 

انتظار می رود که تحت زلزله 
ساختمان 

سه بعدي حجمی با استفاده از  

 

انتظار می رود که تحت زلزله 
ساختمان  2، ایمنی جانی ساکنین و ایمنی تجهیزات و تاسیسات تامین گردد و در سطح خطر 

سه بعدي حجمی با استفاده از  
  وسپس به نرم افزار آباکوس منتقل گردیده ومورد تحلیل قرار گرفته است.

انتظار می رود که تحت زلزله 
، ایمنی جانی ساکنین و ایمنی تجهیزات و تاسیسات تامین گردد و در سطح خطر 

سه بعدي حجمی با استفاده از  
وسپس به نرم افزار آباکوس منتقل گردیده ومورد تحلیل قرار گرفته است.

  ایرانشهر

انتظار می رود که تحت زلزله تعیین شد. لذا 
، ایمنی جانی ساکنین و ایمنی تجهیزات و تاسیسات تامین گردد و در سطح خطر 

سه بعدي حجمی با استفاده از   به صورت
وسپس به نرم افزار آباکوس منتقل گردیده ومورد تحلیل قرار گرفته است.

ایرانشهر دبیرستان ساختمان

  سالن آمفی تاتر
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