
  

 بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور 
 شماره :                           1401/343143

 1401/07/09تاریخ  :

 اريبرد تعرفه خدمات نقشه موضوع:

۵۹۸۳۰۷۷ش ش:                                                      ١       از  ١  ���ه      

��� و �ود� ��ورسازمان 
 ریا�ت ���وری 

 مانرئیس ساز

و  کشور هاي توسعه ام دائمی برنامه) قانون احک34ماده ( وضوعم ،کشوریکپارچه در چارچوب نظام فنی و اجرایی 

تصویب   که مبانی آن به "برداري هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه"نون برنامه و بودجه، به پیوست ) قا23ماده (

براي پرداخت هزینه خدمات از تاریخ  شود تا االجرا) ابالغ می م (الزماست، از نوع گروه دو  عالی فنی رسیده  شوراي

 بعد، به مورد اجرا گذاشته شود. به 01/1140/ 01

نامه خرید  ینی)  آ16) ماده (چبرداري به روش تعرفه، موضوع بند ( چنانچه انتخاب مشاور براي انجام خدمات نقشه

، انجام شده باشد، اعمال هرگونه ضریب 1388/ 10/ 01ك مورخ 42986/ت 193542خدمات مشاوره، مصوبه شماره 

 افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به دستورالعمل پیوست ممنوع است. 

)، انتخاب بر اساس کیفیت و QBSهاي انتخاب براساس کیفیت ( از تاریخ ابالغ این بخشنامه، استفاده از روش

برداري ممنوع است. درصورت عدم تطابق خدمات موضوع  ) و بودجه ثابت براي واگذاري خدمات نقشهQCBSقیمت (

هاي یاد شده مجاز  قرارداد با تعرفه پیوست، با تایید و مسئولیت باالترین مقام دستگاه کارفرمایی، استفاده از روش

 .باشد می

 بیو بدون اعمال ضر "برداري خدمات نقشه تعرفهدستورالعمل "الزحمه آنها براساس  که حق ییدر قراردادها

الزحمه قرارداد در قالب اسناد  که حق یدر صورت شود، ی) محاسبه و پرداخت منوسیم ای(پلوس  یکاهش ای یشیافزا

 05/1 بی، با اعمال ضر01/01/1402 خیتا تار 1401/  01/  01 خیخدمات ارائه شده از تار نهیخزانه پرداخت شود، هز

 .شود یساله محاسبه و پرداخت م 3 دیاسناد خزانه با سررس يبرا 1/1 بیساله و ضر 2 دیاسناد خزانه با سررس يبرا

surveying-co.ir       09120918818

ارائھ خدمات نقشھ برداری  ::   09120918818



 09/07/1401مورخ:  343143/1401پیوست بخشنامۀ شماره: برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه
 09/07/1401مورخ  343143/1401 پیوست بخشنامه شماره

هاي این دستورالعمل به باقیماندة قراردادهاي در دست اجرا در صورتی است که شرح ردیف تعرفۀ قرارداد  شمول تعرفه -1
بینی شده در قرارداد و تمدید  نده در مدت پیشهاي پیوست مطابقت کامل داشته و خدمات باقیما با شرح ردیف تعرفه
 مجاز آن انجام شود.

خدمات  صورتحساببرداري کشور است.  برداري به عهده سازمان نقشه نقشهخدمات  يبر قراردادهافنی  لو کنترنظارت  -2
 رفه ابالغی و، مطابق با تعقرارداد الزحمه حق درصد مبلغ 15درصد و حداکثر  5حداقل  بر مبناينظارت و کنترل فنی 

 شود: طبق رابطه زیر محاسبه می
 

 بر حسب ریال تنظار مبلغ حق  = 11× الزحمه قرارداد بر حسب ریال)  (مبلغ حق79/0
 

درصد مبلغ قرارداد، معادل  15بیشتر از  تنظاردرصد و حق  5لغ قرارداد، معادل درصد مب 5کمتر از  تنظارحق  : 1تبصره
 .درصد لحاظ خواهد شد 15

 باشد. یکشور مبرداري  بدون احتساب حق نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه پیوستهاي  تعرفه : 2تبصره
 ها منظور شده است. هاي باالسري در تعرفه هزینه -3
الزحمه خدمات  دستورالعمل تعیین حقاي  هاي منطقه برداري مطابق ضریب هاي نقشه اي تعرفه هاي منطقه ضریب -4

 به زیربا توجه به توضیحات ) و 22/04/1401مورخ  190111/1401 نامه شمارهبخش 3(ضمیمه شماره  ،Rنظارت، 
عملیات  هاي هوایی، عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکس ،هاي تهیه نقشه به روش مستقیم زمینی تعرفه

موقعیت عملیات ترازیابی، عملیات تعیین  و گویاسازي، تهیه نقشه کاداستر شهري و غیرشهري، یتکمیل زمین
، تصویربرداري )72081112تا  72011101(موارد مربوط در ردیفهاي  نقاط ساختمان شناسایی و اي و عملیات ماهواره

تا  72101211ها (ردیفهاي  هاي تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه و همچنین تعرفه هوایی با پهباد، لیزر اسکن زمینی
اعمال  )72121171و  72121141، 72121111هاي  و عملیات زمینی خدمات میکروژئودزي (ردیف )72101215

و ردیف  72101511تا  72101311 ،72101116تا  72101111هاي هیدروگرافی (ردیفهاي  براي تعرفه گردد. می
  :شود اي طبق رابطه زیر محاسبه می ) ضریب منطقه 72101611

  
 

 rاي عملیات آبنگاري:  ضریب منطقه
 R امۀ فوق الذکر:اي مربوط در بخشن ضریب منطقه

دهد. چنانچه تغییري در تقسیمات کشوري ایجاد شود ضریب  ها مقدار ضرایب را تغییر نمی تغییر نام بخش -4-1
 باشد. اي قبل از تغییر، مالك عمل می منطقه

 دهمحدواند، این ضریب به تناسب  هایی که در بیش از یک بخش واقع شده اي در پروژه براي اعمال ضریب منطقه -4-2
 شود. واقع شده در هر بخش محاسبه می

% و در 80تا  ،در مناطق جنگلی کاربراي جبران صعوبت  برداري کشور) با تشخیص دستگاه نظارت (سازمان نقشه -5
باغ، عدم وجود راه دسترسی، ترافیک و  ،شالیزار ،مانداب ،تاالب ،برکه ،مناطق داراي موانع کاري موثر (از قبیل مرداب

 ،%40تا ،و مانند آنها) ، فاصله محدوده هیدروگرافی از نزدیکترین بندرطق شهري، فصل کاري نامناسبازدحام در منا
و  هوایی برداري به روش نقشههاي عملیات زمینی تهیه نقشه  تعرفه ،هاي عملیات زمینی منحصراً به بهاي واحد تعرفه

و عملیات  )72101215تا  72101211 هاي ردیفها ( هاي تهیه مقاطع عرضی رودخانه تعرفهتعرفه هاي هیدروگرافی، 
 شود. اعمال می) 72121171و  72121141، 72121111هاي  زمینی خدمات میکروژئودزي (ردیف

با نظر دستگاه  در مناطق جنگلی در صورتی که موانع کاري موثر وجود داشته باشد اعمال ضریب صعوبت تواماً بصره:ت
 کارفرما امکان پذیر می باشد. نظارت (سازمان نقشه برداري کشور) و

r =  
7/1  

R + 7/0  
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  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه
 09/07/1401مورخ  343143/1401 پیوست بخشنامه شماره

% 20% تا 7بیش از  ،% تپه ماهور7% تا 3بیش از  ،% دشت3اي با خط بزرگترین شیب تا ه زمین ،در عملیات تهیه نقشه -6
 شود. % کوهستان خیلی سخت قلمداد می60% کوهستان سخت و بیش از 60% تا 20بیش از ،کوهستان

برداري هوایی، در صورت  با عوارض شهري به روش نقشه 500/1و  1000/1، 2000/1هاي  براي بهنگام سازي نقشه -7
 گردد: هاي رقومی سه بعدي هم مقیاس از منطقۀ مورد نظر، هزینۀ عملیات به صورت زیر محاسبه می وجود نقشه

بندي  درصد تعرفۀ عملیات زمینی تهیۀ نقشه با طبقه 70معادل  ، تکمیل زمینی و گویاسازيهزینۀ عملیات زمینی  •
 گویا سازي عوارض و تهیۀ نقاط کنترل زمینی مورد نیاز)، تکمیل زمینی، ابه (براي عملیاتمش

 بندي مشابه، بندي هوایی تهیه نقشه با طبقه درصد هزینۀ مثلث 100بندي هوایی معادل  هزینۀ عملیات مثلث  •
 70تا  30اي تغییرات بین درصد، بر 30درصد معادل  30هزینۀ عملیات تبدیل و ترسیم براي تغییرات بین صفر تا   •

هاي تبدیل و ترسیم تهیۀ  درصد تعرفه 100درصد معادل  100تا  70درصد و براي تغییرات بین  70درصد معادل 
 نقشه با طبقه بندي مشابه.

برداري  راي تهیه نقشه به روش نقشهبتهیه شده در سنوات قبل غیر رقومی هاي هوایی  در صورت بهره گیري از عکس -8
 )GSDپیکسل زمینی = اندازه ( گیرد. جدول ذیل مورد استفاده قرار می ،عیین ردیف مناسبنظور تمب ،هوایی

 
منحنی تراز  مقیاس عکس مقیاس نقشه

 (متر)
 GSDحداقل اندازه 

 (سانتیمتر)
 GSD حداکثر اندازه

 (سانتیمتر)
25000/1 40000/1 10 120 200 
10000/1 40000/1 10 80 120 
10000/1 20000/1 5 60 80 
10000/1 20000/1 5/2 40 60 
10000/1 17500/1 5/2 30 40 
10000/1 10000/1 5 50 60 
10000/1 10000/1 2 30 40 
10000/1 10000/1 1 15 25 
5000/1 20000/1 5 40 50 
5000/1 20000/1 5/2 30 40 
5000/1 17500/1 5/2 20 30 
5000/1 10000/1 2 20 25 
5000/1 10000/1 1 15 20 
5000/1 7000/1 5/0 7 10 
 20 15 مسطحاتی 10000/1 2500/1
2000/1 10000/1 2 15 20 
2000/1 10000/1 1 18 20 
2000/1 8000/1 1 15 18 
2000/1 5000/1 1 12 15 
2000/1 4000/1 1 10 12 
1000/1 5000/1 5/0 8 10 
1000/1 4000/1 5/0 6 8 
1000/1 3000/1 5/0 5 6 
500/1 4000/1 5/0 4 6 
500/1 3000/1 5/0 3 4 
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  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه
 09/07/1401مورخ  343143/1401 پیوست بخشنامه شماره

هاي مسطحاتی مورد نیاز  عملیات زمینی تهیه  کشور به عنوان جایگزین شبکه DGPS هاي استفاده از شبکهدر صورت  -9
درصد از  15هاي هوایی در هر مقیاس، میزان  نقشه به روش زمینی و عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکس

 بهاي واحد تعرفه مربوط کسر خواهد شد.
، اکیپ) 5(براي سرپرستی  اکیپ کاري مناسب شامل سرپرست (GIS)عات مکانی هاي اطال ایجاد سیستمهزینه  -10

ریال براي هر اکیپ ساعت یا  1,540,000، با هزینۀ افزاري مورد نیاز افزاري و سخت تجهیزات نرم (یک نفر) و کارشناس
گردد. تعداد اکیپها و  تعیین می 80111172شماره  فیشرح خدمات ردبر اساس ریال براي هر اکیپ روز  000,032,12

 .گردد میزان کارکرد هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می
گیري نقاط  براي انجام عملیات اسکن لیزري زمینی، اکیپ کاري مناسب براي عملیات اسکن لیزري، ایجاد و اندازه -11

 فیشرح خدمات ردبر اساس به محاسبه و ارائه ابر نقاط و همچنین محاسبات و پردازشهاي مربوط  کنترل مورد نیاز
براي هر اکیپ ساعت یا  اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 000008,81,با هزینۀ  90111172شماره 

گردد. تعداد اکیپها و میزان کارکرد  ر اکیپ روز تعیین میبراي ه اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 150,400,000
 گردد. هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می

هاي مناسب براي تهیه  و دوربین (پهپاد) هاي بدون سرنشین براي انجام عملیات تصویربرداري هوایی با استفاده از پرنده -12
برداري هوایی، اکیپ کاري مناسب براي عملیات طراحی، تصویربرداري هوایی و محاسبات و  قشهنقشه به روش ن

با هزینۀ  11911172شماره  فیشرح خدمات ردپردازشهاي مربوط به اطالعات موقعیت و وضعیت دوربین بر اساس 
اعمال ضریب  ریال با 116,000,000هر اکیپ ساعت یا  براي اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 14,500,000

گردد. تعداد اکیپها و میزان کارکرد هر اکیپ با توجه به نوع و حجم  براي هر اکیپ روز تعیین می اي مربوط منطقه
 گردد. خدمات مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می

روش  عملیات تهیۀ نقشه به( مینی و صحرایی باشدبرداري که شامل عملیات ز قراردادهاي خدمات نقشهدر تمام  -13
 ،یابی عمق عملیات تکمیل زمینی و گویاسازي، هوایی، هاياستفاده از عکسعملیات زمینی تهیۀ نقشه با  مستقیم زمینی

عملیات  ،3 و ترازیابی درجه 1 درجه دقیق ترازیابی ،GPSها، تعیین موقعیت نقاط با  رودخانه تهیۀ مقاطع عرضی
 یالرمیلیون  دویست) مبلغ و مانند آنها ، لیزراسکن زمینی، تصویربرداري هوایی با پهپادخدمات میکروژئودزيزمینی 

 برداري به مبلغ کل قرارداد به عنوان تجهیز و اعزام اکیپ نقشه اي مربوط با اعمال ضریب منطقه ریال) 200,000,000(
 گردد. میاضافه 

الزحمه  اي، در محاسبه حق هاي سرمایه هاي تملک دارایی ضوابط و مقررات طرحها بر اساس  با توجه به آنالیز تعرفه -14
به عنوان  156/1اي)، ضریب  هاي سرمایه هاي تملک دارایی ها (به غیر از طرح قراردادهاي منعقده در قالب سایر طرح

 گردد. الزحمه قرارداد اعمال می ضریب جبرانی به مبلغ حق
هاي یاد شده براي  نحوة تعدیل تعرفه هاي جدید و ردیف در هر سال کشور و بودجهبرنامه سازمان در صورت نیاز،  -15

 نماید. قراردادهاي آتی و همچنین قراردادهاي منعقد شده را تعیین و ابالغ می
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 رديف 
شماره  

 صفحه 
 شرح خدمات  شماره تعرفه 

 متر 10سانتيمتر با منحني تراز  200تا  120از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 25000نقشه  تهيه 72011101 7 1

 متر 10سانتيمتر با منحني تراز  120تا  80از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011106 8 2

 متر  5سانتيمتر با منحني تراز  80تا    60از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011111 9 3

 متر 2.5سانتيمتر با منحني تراز  60تا  30از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011121 10 4

 متر 5سانتيمتر با منحني تراز  50تا  40از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 5000تهيه نقشه   72011211 11 5

 متر 2.5سانتيمتر با منحني تراز  40تا  20از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 5000تهيه نقشه   72011221 12 6

 متر 2سانتيمتر با منحني تراز  20تا  15از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011411 13 7

 متر 1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011421 14 8

 متر 2000متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011431 15 9

 متر 1000متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011441 16 10

 متر 400متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011451 17 11

 متر از مناطق مورد لزوم(  1سانتيمتر با عوارض شهري )با منحني تراز  20تا  15از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011461 18 12

 ناطق مورد لزوم( متر از م 1سانتيمتر با عوارض شهري  )با منحني تراز  15تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011491 19 13

 سانتيمتر با منحني تراز نيم متر 10تا   5از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011501 20 14

 سانتيمتر با عوارض شهري )با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم(  10تا   8از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011511 21 15

 سانتيمتر با عوارض شهري )با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم(  8تا   5از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011531 22 16

 سانتيمتر با منحني تراز نيم متر 6تا  3از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 500تهيه نقشه  72011601 23 17

 سانتيمتر با عوارض شهري )با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم( 6تا  3از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 500تهيه نقشه  72011611 24 18

 متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021211 25 19

 نيم مترمتر و منحني تراز  40به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  1:2000نقشه تهيه  72021221 26 20

 متر 500متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021231 27 21

 متر 400متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021241 28 22

 متر 300متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021251 29 23

 متر 200متر و به عرض  1زميني با منحني تراز به روش مستقيم  1:2000تهيه نقشه  72021261 30 24

 متر  100متر و به عرض  تا  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021271 31 25

 متربه روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم   1:1000تهيه نقشه  72021311 32 26

 متر و منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 20به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  1:1000تهيه نقشه  72020321 33 27

 متر  300به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض  1:1000تهيه نقشه  72021341 34 28

 متر  200به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض  1:1000تهيه نقشه  72021351 35 29

 متر  100به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض تا  1:1000تهيه نقشه  72021361 36 30

 به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم 1:1000تهيه نقشه  72021381 37 31

 به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر  1:500تهيه نقشه  72021411 38 32

 متر  100و به عرض  به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 1:500تهيه نقشه  72021431 39 33

 متر 50و به عرض تا به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 1:500تهيه نقشه  72021436 40 34

 از مناطق مورد لزوم به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 1:500تهيه نقشه  72021441 41 35

 به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست سانتيمتر  1:200تهيه نقشه  72021511 42 36

 از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري 1: 500تكميل زميني و گوياسازي نقشه  72021711 43 37

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از    5صفحة 

 رديف 
شماره  

 صفحه 
 شرح خدمات  شماره تعرفه 

 از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري  1: 1000تكميل زميني و گوياسازي نقشه  72021721 44 38

 از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري  1: 2000تكميل زميني و گوياسازي نقشه  72021731 45 39

 کاداستر غير شهري به روش مستقيم زميني  1:2000تهيه نقشه  72031211 46 40

 کاداستر شهري به روش مستقيم زميني 1:500تهيه نقشه  72031511 47 41

 متر عرض از طرفين مسير )پالن پروفيل(  50و پالن  1:200و ارتفاعي  1:2000تهيه پروفيل طولي به مقياس  72041111 48 42

 طرفين مسير متر از 25با عرض تا   1: 200و مقطع عرضي  1:  200و ارتفاعي  1: 2000پياده کردن محور مسير و تهيه مقطع طولي  72041211 49 43

 3ترازيابي درجه  72051111 50 44

 1ترازيابي دقيق درجه  72051116 51 45

 ترازيابي اجرائي 72051211 52 46

 تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي   72061111 53 47

 پياده کردن مختصات نقاط )مانند گمانه ها(  72071111 54 48

 پياده کردن و يا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني  72071211 55 49

 ماندگار شناسايي، ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه 72081111 56 50

 اصلي  ايستگاه شبكهشناسايي، ساختمان و ايجاد  72081112 57 51

 )از طريق جنراليزاسيون(  1:2000هاي رقومي از نقشه  1:10000تهيه نقشه  72091211 58 52

 اي( با استفاده از تصاوير ماهوارهOrthorectifiedتهيه نقشه تصويري قائم ) 72091511 59 53

 يا ماهواره اي ( با استفاده از تصاوير هواييOrthorectifiedتهيه نقشه تصويري قائم ) 27209161 60 54

 هاي توپوگرافي سه بعدي رقومي ( از نقشه DEMتهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين )  72091711 61 55

 اي ( با استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهDSM( يا مدل ارتفاعي رقومي سطح )DEMتهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين )  10720918 62 56

 1: 1000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101111 63 57

 1: 2000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101112 64 58

 1: 5000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101113 65 59

 1: 10000به مقياس  هيدروگرافيتهيه نقشه عمق يابي براي  72101114 66 60

 1: 25000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101115 67 61

 1: 25000به مقياس کوچكتر از  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101116 68 62

 متر  600تا  300طول مقطع با  1: 2000تهيه مقطع عرضي رودخانه با مقياس  72101211 69 63

 انجام خدمات سايد اسكن سونار 72101311 70 64

 نمونه برداري از کف دريا  72101411 71 65

 ساعته 25مشاهدات جريان سنجي  72101511 72 66

 ساعتة جريان سنجي  25تجزيه و تحليل مشاهدات  72101512 73 67

 دقيقه يكبار 10ساعته و هر  24ثبت يك ماهة نوسانات سطح آب به صورت  72101611 74 68

 تجزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي و تعيين سطوح جزر و مدي  72101612 75 69

 (GIS Ready هايفايل ايجاد) GIS مكانيهاي اطالعات ها براي ورود به سامانهآماده سازي نقشه 11701172 76 70

 (GIS)هاي اطالعات مكاني  ايجاد سيستم 11801172 77 71

 عمليات اسكن ليزري زميني  11901172 78 72

 تصويربرداري با پهپاد عمليات  11721119 79 73

 طراحي، مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني 10721211 80 74

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   6صفحة 

 رديف 
شماره  

 صفحه 
 شرح خدمات  شماره تعرفه 

 طراحي مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي 72121131 81 75

 ايمناطق زمين لغزشي به روش ماهوارهژئودتيك رفتارسنجي طراحي مشاهدات و محاسبات  16721211 82 76

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري   هاي خدمات نقشه تعرفه 

82از    7صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

72011105تا  72011101شرح خدمات اجراي رديف شماره:  -1

"متر  10با منحني تراز    سانتيمتر   200تا    120از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 25000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

با طبقه بندي متر از مناطق  10با منحني تراز  سانتيمتر 200تا  120از   GSDازتصوير رقومي با  به روش فتوگرامتري با استفاده از تصاوير رقومي 25000/1تهيه نقشه توپوگرافي 

 مختلف

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  هاي   دستورالعمل 

عمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي  و دستورال 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم: نقشه برداري هوايي نشريه شماره 

 1377اسفند  3/2ويرايش  1: 25000و استاندارد اطالعات توپوگرافي  9359/100به شماره  01/1386/ 29مصوب  4-119نشريه شماره 

 مراحل اجرا: کليات  

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي   GPSستفاده از  انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ) در صورت ا  و  اندکس   تهيه  -

نقاط کنترل   محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است(،  

گيري شده در  و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازه   هوايي  بندي  مثلث  تصاوير و عمليات  دستورالعمل و گوياسازي  عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس

 .هاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحممنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلمرحله تصويربرداري به 

و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي مورد   گرددثبت و ارائه    با دقت مناسب  وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداريپرواز تصويربرداري، موقعيت و  در صورتي که در حين    -

اندازه انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا  از دقطبيعي به عنوان نقاط چك، به  ارضهعتعدادي  گيري  نظر در اين رديف تعرفه، نيازي به  ت تعيين منظور حصول اطمينان 

درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.  10اين صورت هزينه عمليات زميني  رد  .استپارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي 

 .لعمل اعوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده(  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبديل  -

الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روش    .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي  -

 "ايهوارهماهوايي يا    رقومي   تصاوير  از  استفاده  با(  DSM)  سطح  رقومي  مدل   يا (  DEM)  زمين  رقومي  ارتفاعي   مدل  تهيه"استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات  

 انجام گيرد . 

عمليات اديت وکارتوگرافي شامل: -

اساس   بر  اسامي  نمودن  واضافه  نقشه ها  عوارض دستورالعملگوياسازي  روي  بر  مربوطه  براساس دستورالعمل هاي  کارتوگرافي  عمليات  وانجام  تبديل شده  هاي  ويرايش مدل   ،

 ، تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قراردادتهيه يك سري پالت نقشه ها مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

 72111701رديف شماره بر اساس  GIS Readyام عمليات و انج

 دقت نتايج:  

 تر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  ض مشخص تبديل شده نبايد بيش از هفت و نيم مدرصد عوار 90دقت مسطحاتي  دقت مسطحاتي: 

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش   پنجدرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90بيش از  :دقت ارتفاعي

 متر باشند.  سهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

 مدارک و نتايج تحويلي:  

بندي هوايي، مقادير نهايي پارامترهاي بندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثها، مدارک مثلثنقشه  گوياسازيمراکز تصوير، مدارک  GPS و سرشكني مشاهدات    شامل گزارش پردازش

 ها و گزارش فني اجراي عملياتنقشه  ، فايل متاديتايبنديشيتبندي و ها، اندکس مدلتوجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين، فايل رقومي نقشه

بهاي واحد  

)ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
واحد طبقه بندي شماره

2,242,200 1,412,500 37,000 792,700 کيلومترمربع  %15دشت يا با عوارض شهري تا  72011101

2,816,200 1,982,300 41,200 792,700 کيلومترمربع  %25تا  %15تپه ماهور يا با عوارض شهري  72011102

3,750,000 2,662,700 47,200 1,040,100 کيلومترمربع  %50تا  %25کوهستان يا با عوارض شهري  72011103

4,701,300 3,321,900 56,500 1,322,900 کيلومترمربع  %80تا  %50کوهستان سخت يا با عوارض شهري  72011104

5,723,000 3,913,000 72,600 1,737,400 کيلومترمربع  %100تا  %80کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  72011105

هاي ارتفاعي موجود  مدلگيري از  در صورت بهره   شود.هاي تبديل وترسيم اضافه ميبه تعرفه  %15  درصورت پرعارضه بودن منطقه، باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  توضيحات :

زمان   در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در  گردد.درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر مي  40به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي،  

 درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.  10تصويربرداري، هزينه عمليات زميني 

برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از    8صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011110تا  72011106شرح خدمات اجراي رديف شماره  -2

 "متر  10  سانتيمتر با منحني تراز   120  تا  80  از   GSD  ازتصويررقومي با  1/ 10000  نقشه تهيه  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 مختلف   با طبقه بندي متر از مناطق 10 سانتيمتر با منحني تراز 120تا  80از   GSDازتصوير رقومي با  10000/1 تهيه نقشه

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   و دستورالعمل همسان نقشه 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم: نقشه برداري هوايي نشريه شماره 

 1377اسفند  3/2ويرايش  1: 2500و استاندارد اطالعات توپوگرافي  9359/100به شماره  01/1386/ 29مصوب  4-119نشريه شماره 

 کليات مراحل اجرا: 

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي   GPSتهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ) در صورت استفاده از    -

نقاط کنترل   رت گرفته و آماده کردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صواندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است(،  

گيري شده در  و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازه   تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 .بعدي بدون پاراالکس مزاحم هاي سهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلمرحله تصويربرداري به 

و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي مورد   گرددثبت و ارائه    با دقت مناسب  پرواز تصويربرداري، موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداريدر صورتي که در حين    -

انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا   از دقت تعيين طبيعي به عنوان نقاط چك، به  ارضهعتعدادي  گيري  اندازهنظر در اين رديف تعرفه، نيازي به  منظور حصول اطمينان 

 درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.  10اين صورت هزينه عمليات زميني  رد  .استپارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي 

 .اه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده(  به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، ر -

اده هاي ليزر هوايي و يا روش  تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از د  -

 "ايبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره(  DSM)  يا مدل رقومي سطح(  DEM)  تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات  استخراج خطوط تراز  

 انجام گيرد . 

 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل: -

براساس دستورالعمل ه کارتوگرافي  عمليات  وانجام  تبديل شده  هاي  ويرايش مدل  دستورالعمل،  اساس  بر  اسامي  نمودن  واضافه  نقشه ها  عوارض گوياسازي  روي  بر  مربوطه  اي 

 فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قرارداد، تهيه نسخه رقومي تهيه يك سري پالت نقشه ها مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

 72111701رديف شماره بر اساس  GIS Readyو انجام عمليات 

 دقت نتايج:  

 متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دقت مسطحاتي: 

تفاعي بيش  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از پنج متر باشند. دقت ار 90بيش از  :دقت ارتفاعي

 سه متر باشند. درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

 مدارک و نتايج تحويلي:  

بندي هوايي، مقادير نهايي پارامترهاي بندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثها، مدارک مثلثنقشه  گوياسازيمراکز تصوير، مدارک  GPS شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  

 ها و گزارش فني اجراي عمليات، فايل متاديتاي نقشه بنديشيتبندي و ها، اندکس مدلرقومي نقشهتوجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين، فايل 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث  

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011106 %15عوارض شهري تا دشت يا با   کيلومترمربع  792,700 45,300 2,524,000 3,362,000

 72011107 %25تا  %15تپه ماهور يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  792,700 45,300 3,149,500 3,987,500

 72011108 %50تا  %25کوهستان يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  1,040,100 49,400 4,799,800 5,889,300

 72011109 %80تا  %50کوهستان سخت يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  1,322,900 55,100 6,003,300 7,381,300

 72011110 %100تا  %80کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  1,737,400 63,000 7,144,700 8,945,100

هاي ارتفاعي موجود  گيري از مدلدر صورت بهره   شود.هاي تبديل وترسيم اضافه ميتعرفهبه    %15  درصورت پرعارضه بودن منطقه، باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  توضيحات :

زمان   در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در  گردد.درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر مي  40به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي،  

 درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.  10تصويربرداري، هزينه عمليات زميني 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از    9صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011115تا  72011111شرح خدمات اجراي رديف شماره  -3

 "متر  5سانتيمتربا منحني تراز    80  تا   60از    GSDازتصويررقومي با    1/ 10000  تهيه نقشه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 مختلفبا طبقه بندي متر از مناطق  5سانتيمتر با منحني تراز  80تا  60از   GSDازتصوير رقومي با  10000/1 تهيه نقشه

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

ه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي  و دستورالعمل همسان نقش  9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

 9359/100به شماره  01/1386/ 29مصوب  4-119نشريه شماره 

 کليات مراحل اجرا: 

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي   GPSتهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ) در صورت استفاده از    -

نقاط کنترل   محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصاتازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است(،  اند

گيري شده در  ارامترهاي توجيه خارجي اندازه و سرشكني و تعديل پ   تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 .هاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحممنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلمرحله تصويربرداري به 

ادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي مورد و با توجه به مق  گرددثبت و ارائه    با دقت مناسب  پرواز تصويربرداري، موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداريدر صورتي که در حين    -

اندازه انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا  از دقت تعيين طبيعي به عنوان نقاط چك، به  ارضهعتعدادي  گيري  نظر در اين رديف تعرفه، نيازي به  منظور حصول اطمينان 

 درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.  10 اين صورت هزينه عمليات زميني رد  .استپارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي 

 .دستورالعمل  تبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده(  به صورت سه بعدي بر اساس -

ه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روش  تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالو  -

 "ايبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره(  DSM)  يا مدل رقومي سطح(  DEM)  تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات  

 انجام گيرد . 

 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل: -

براساس دستورالعمل ه کارتوگرافي  عمليات  وانجام  تبديل شده  هاي  ويرايش مدل  دستورالعمل،  اساس  بر  اسامي  نمودن  واضافه  نقشه ها  عوارض گوياسازي  روي  بر  مربوطه  اي 

 ، تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قراردادي پالت نقشه ها تهيه يك سرمسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

 72111701رديف شماره بر اساس  GIS Readyو انجام عمليات 

 دقت نتايج:  

 متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دقت مسطحاتي: 

متر باشند. دقت ارتفاعي   دو و نيم درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از   90بيش از  : دقت ارتفاعي

 متر باشند.  يك و نيم ر از درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهت 90بيش از 

 مدارک و نتايج تحويلي:  

بندي هوايي، مقادير نهايي پارامترهاي بندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثها، مدارک مثلثنقشه  گوياسازيمراکز تصوير، مدارک  GPS شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  

 ها و گزارش فني اجراي عمليات، فايل متاديتاي نقشه بنديشيتبندي و ها، اندکس مدلتوجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين، فايل رقومي نقشه

بهاي واحد  

 ال()ري

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011111 دشت کيلومترمربع  1,564,600 148,600 7,091,600 8,804,800

 72011112 تپه ماهور   کيلومترمربع  1,564,600 148,600 7,091,600 8,804,800

 72011113 کوهستان کيلومترمربع  2,090,900 172,200 9,250,700 11,513,800

 72011114 کوهستان سخت  کيلومترمربع  2,573,000 211,700 11,767,300 14,552,000

 72011115 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  3,229,200 290,500 13,568,900 17,088,600

هاي ارتفاعي موجود  گيري از مدلدر صورت بهره   شود.هاي تبديل وترسيم اضافه ميبه تعرفه  %15  دستگاه نظارت تا ميزاندرصورت پرعارضه بودن منطقه، باتشخيص    توضيحات :

زمان   در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در  گردد.درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر مي  40به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي،  

 درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.  10تصويربرداري، هزينه عمليات زميني 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   10صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011125تا  72011121شرح خدمات اجراي رديف شماره  -4

 "متر  2/ 5سانتيمتر با منحني تراز    60تا   30از    GSDازتصوير رقومي با   1/ 10000  تهيه نقشه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر    5/2سانتيمتر با منحني تراز    60تا    30از    GSDازتصوير رقومي با    10000/1اي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه ه 

 مختلفبا طبقه بندي  از مناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

ه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي  و دستورالعمل همسان نقش  9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

 9359/100به شماره  01/1386/ 29مصوب  4-119نشريه شماره 

 مراحل اجرا: کليات  

ستگاه  ي که امكان ايجاد ايي در مكان ها.  سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد    3000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    شناسايي و   -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد.

ترازيابي    انجام  يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه کشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه   -

گيري مشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار ميمستقيم )الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

هاي  گيري زهمحاسبات و پردازش مشاهدات و انداها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،  و تعيين ضريب مقياس ايستگاه  هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي کليه ايستگاه

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگارصورت گرفته و آماده

چنين خطوط و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه    -

 متقاطع پرواز شده  

و کروکي نقاط    کردن ليست مختصاتهاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير  گوياسازيکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات 

 بندي هوايي انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،   -

خراج هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 نجام گيرد. ا "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي( DSM)) يا مدل رقومي سطح( DEM)) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  خطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل: عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي  هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشه و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 72111701رديف شماره 

 دقت نتايج:  

 متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دقت مسطحاتي: 

متر باشند. دقت ارتفاعي    25/1درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از    90بيش از    : دقت ارتفاعي

 متر باشند.  8/0 درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از 90بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011121 دشت کيلومترمربع  9,060,300 205,400 7,868,600 17,134,300

 72011122 تپه ماهور   کيلومترمربع  9,482,300 205,400 7,868,600 17,556,300

 72011123 کوهستان کيلومترمربع  12,045,300 233,500 10,385,100 22,663,900

 72011124 کوهستان سخت  کيلومترمربع  14,976,500 272,900 12,963,600 28,213,000

 72011125 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  18,543,200 332,000 14,407,700 33,282,900

هاي ارتفاعي موجود  گيري از مدلدر صورت بهره   شود.هاي تبديل وترسيم اضافه ميبه تعرفه  %15  درصورت پرعارضه بودن منطقه، باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  توضيحات :

 گردد. درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر مي 40به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي، 

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   11صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011215تا  72011211شرح خدمات اجراي رديف شماره  -5

 "متر  5سانتيمتر با منحني تراز    50تا    40از    GSDازتصوير رقومي با   1/ 5000تهيه نقشه " وانبا عن

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 با طبقه بندي مختلفمتر از مناطق  5سانتيمتر با منحني تراز  50تا  40از  GSDاز تصوير رقومي با  5000/1تهيه نقشه 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

ه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي  و دستورالعمل همسان نقش  9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور    ه طريقب  5000/1رقومي    هاينقشه   تهيه  دستورالعمل  و   و استاندارد  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 1376اسفند ماه 

 کليات مراحل اجرا: 

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي   GPSتهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ) در صورت استفاده از    -

نقاط کنترل   رت گرفته و آماده کردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صواندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است(،  

گيري شده در  و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازه   تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 .بعدي بدون پاراالکس مزاحم هاي سهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلمرحله تصويربرداري به 

و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي مورد   گرددثبت و ارائه    با دقت مناسب  پرواز تصويربرداري، موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداريدر صورتي که در حين    -

انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا   از دقت تعيين طبيعي به عنوان نقاط چك، به  ارضهعتعدادي  گيري  اندازهنظر در اين رديف تعرفه، نيازي به  منظور حصول اطمينان 

 درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.  10اين صورت هزينه عمليات زميني  رد  .استپارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي 

 .اه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده(  به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، ر -

اده هاي ليزر هوايي و يا روش  تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از د  -

 "ايبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره(  DSM)  يا مدل رقومي سطح(  DEM)  تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات  استخراج خطوط تراز  

 انجام گيرد . 

 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل: -

هاي   ويرايش مدل  دستورالعمل،  اساس  بر  اسامي  نمودن  واضافه  نقشه ها  عوارض گوياسازي  روي  بر  مربوطه  براساس دستورالعمل هاي  کارتوگرافي  عمليات  وانجام  تبديل شده 

 ، تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قراردادتهيه يك سري پالت نقشه ها مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

 72111701رديف شماره بر اساس  dyGIS Reaو انجام عمليات 

 : نتايج دقت  

 متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.   يك . نيم درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي 

متر باشند. دقت ارتفاعي   دو و نيم درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از   90بيش از  : دقت ارتفاعي

 متر باشند.  يك و نيم درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90بيش از 

 مدارک و نتايج تحويلي:  

بندي هوايي، مقادير نهايي پارامترهاي بندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثها، مدارک مثلثنقشه  گوياسازيمراکز تصوير، مدارک  GPS زارش پردازش و سرشكني مشاهدات  شامل گ

 ها و گزارش فني اجراي عمليات، فايل متاديتاي نقشه بنديشيتبندي و ها، اندکس مدلتوجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين، فايل رقومي نقشه

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011211 دشت کيلومترمربع  2,393,700 205,400 10,425,200 13,024,300

 72011212 تپه ماهور   کيلومترمربع  2,393,700 205,400 10,425,200 13,024,300

 72011213 کوهستان کيلومترمربع  2,960,500 233,500 13,932,600 17,126,600

 72011214 کوهستان سخت  کيلومترمربع  3,468,200 272,900 18,154,900 21,896,000

 72011215 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  4,248,700 332,000 21,181,000 25,761,700

هاي ارتفاعي موجود  گيري از مدلدر صورت بهره   شود.هاي تبديل وترسيم اضافه ميبه تعرفه  %15  باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزاندرصورت پرعارضه بودن منطقه،    توضيحات :

زمان   در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در  گردد.درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر مي  40به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي،  

 درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.  10تصويربرداري، هزينه عمليات زميني 

 برگشت 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   12صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011225تا  72011221شرح خدمات اجراي رديف شماره   -6

 "متر  2/ 5  تراز   منحني  با   سانتيمتر   40  تا   20  از   GSD با   رقومي  تصوير   از 1/ 5000نقشه   تهيه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از   5/2  تراز  منحني  با  سانتيمتر  40  تا  20  از  GSD  با  رقومي  تصوير  از  5000/1منطقه و تهيه نقشه  در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط  شبكه  هدف ايجاد

 با طبقه بندي مختلفمناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

ه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي  و دستورالعمل همسان نقش  9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور    طريقه  ب  5000/1رقومي    هاينقشه   تهيه  دستورالعمل  و   و استاندارد  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 1376اسفند ماه 

 مراحل اجرا: کليات  

ستگاه  ي که امكان ايجاد ايي در مكان ها.  سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد    2500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    شناسايي و   -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد.

ترازيابي    انجام  يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه کشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه   -

گيري مشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار ميمستقيم )الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

هاي  گيري زهمحاسبات و پردازش مشاهدات و انداها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،  و تعيين ضريب مقياس ايستگاه  هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي کليه ايستگاه

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگارصورت گرفته و آماده

چنين خطوط و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه    -

 متقاطع پرواز شده  

و کروکي نقاط    کردن ليست مختصاتهاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير  گوياسازيکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات 

 بندي هوايي انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،   -

خراج هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد.  "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  خطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل: عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي  هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشه و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 72111701رديف شماره 

 تر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  ض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  يك و نيم مدرصد عوار 90بيش از  :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

 ست و پنج سانتيمتر يو ب يابي بايد داراي دقتي بهتر از يك متر  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : ارتفاعيدقت  

 متر باشند.  موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هشتاد سانتيدرصد نقاط ارتفاعي  90باشند. دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011221 دشت کيلومترمربع  17,817,300 237,800 12,488,600 30,543,700

 72011222 تپه ماهور کيلومترمربع  18,428,500 237,800 12,488,600 31,154,900

 72011223 کوهستان کيلومترمربع  22,542,500 277,200 16,119,800 38,939,500

 72011224 کوهستان سخت  کيلومترمربع  28,152,400 336,300 20,466,000 48,954,700

 72011225 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  34,536,900 434,800 24,454,600 59,426,300

 شود.اضافه مي و ترسيمهاي تبديل به تعرفه %15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان توضيحات :

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   13صفحة 

خدمات:  تهيه شرح  تاريخ

 1401ارديبهشت 

  72011415تا  72011411شرح خدمات اجراي رديف شماره  -7

 "متر  2با منحني تراز    سانتيمتر   20تا    15از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

با  متر از  2  تراز منحني با  سانتيمتر 20 تا  15 از GSD  با رقومي تصوير از 2000/1 منطقه و تهيه نقشه در برداري نقشه ايستگاههاي  و برداري نقشه کنترل نقاط  شبكه هدف ايجاد 

 طبقه بندي مختلف

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90اسفند  3به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335نترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کبرداري کشور و 

 مراحل اجرا: کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه  يدر مكان هاسانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد    2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    شناسايي و  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد.) 
ترازيابي    انجام  يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه کشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه   -

گيري مشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار ميمستقيم )الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

هاي  گيري زهمحاسبات و پردازش مشاهدات و انداها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،  و تعيين ضريب مقياس ايستگاه  هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي کليه ايستگاه

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگارصورت گرفته و آماده

چنين خطوط و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه    -

 متقاطع پرواز شده  

و کروکي نقاط    کردن ليست مختصاتهاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير  گوياسازيکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات 

 بندي هوايي انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،   -

خراج هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 نجام گيرد. ا "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  خطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل: عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي  هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشه و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 72111701رديف شماره 

 سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.  شصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 : بيش ازمسطحاتي دقت دقت نتايج:

فاعي بيش  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از يك متر باشند. دقت ارت 90بيش از   :دقت ارتفاعي

 باشند.   يمترسانت هفتاددرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011411 دشت کيلومترمربع  18,634,900 705,300 43,484,700 62,824,900

 72011412 تپه ماهور کيلومترمربع  19,245,900 705,300 43,484,700 63,435,900

 72011413 کوهستان کيلومترمربع  23,670,000 825,600 59,149,100 83,644,700

 72011414 کوهستان سخت  کيلومترمربع  29,649,500 1,072,300 73,383,400 104,105,200

 72011415 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  36,403,800 1,386,900 89,047,800 126,838,500

 شود.اضافه مي و ترسيمهاي تبديل به تعرفه %15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان توضيحات :

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   14صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72011425تا  72011421شرح خدمات اجراي رديف شماره  -8

 "متر  1با منحني تراز    سانتيمتر   15تا    10از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از 1  تراز  منحني  با  سانتيمتر  15  تا  10  از  GSD  با   رقومي  تصوير  از  2000/1  نقشهمنطقه و تهيه    در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط  شبكه  هدف ايجاد 

 با طبقه بندي مختلفمناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه    90اسفند  3به روش نقشه برداري هوايي ويرايش    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و برداري کشور و 

 مراحل اجرا: کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه  ي در مكان هار.  سانتيمت  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد    2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    شناسايي و   -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. هاي بتني وجود
ترازيابي    انجام  يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه کشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه   -

گيري مشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار ميمستقيم )الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

هاي  گيري زهمحاسبات و پردازش مشاهدات و انداها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،  و تعيين ضريب مقياس ايستگاه  هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي کليه ايستگاه

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگارصورت گرفته و آماده

چنين خطوط و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه    -

 متقاطع پرواز شده  

و کروکي نقاط    کردن ليست مختصاتهاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير  گوياسازيکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات 

 بندي هوايي انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،   -

خراج هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد.  "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  خطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل: عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي  هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشه و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 72111701رديف شماره 

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 : بيش ازمسطحاتي دقت دقت نتايج:

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.   يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011421 دشت کيلومترمربع  19,862,000 781,100 47,236,800 67,879,900

 72011422 تپه ماهور کيلومترمربع  20,473,100 781,100 47,236,800 68,491,000

 72011423 کوهستان کيلومترمربع  25,266,400 932,500 67,965,400 94,164,300

 72011424 کوهستان سخت  کيلومترمربع  31,960,100 1,263,000 86,489,800 119,712,900

 72011425 کوهستان خيلي سخت کيلومترمربع  39,428,500 1,727,700 105,014,300 146,170,500

 شود.اضافه مي و ترسيمهاي تبديل به تعرفه %15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان توضيحات :

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   15صفحة 

خدمات:  تاريخ تهيه شرح 

 1401ارديبهشت 

 72011435تا  72011431شرح خدمات اجراي رديف شماره  -9

 "متر   2000با عرض    متر  1  با منحني تراز   سانتيمتر   15تا    10از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از    1  تراز  منحني  بار  سانتيمت  15  تا   10  ازGSD   با  رقومي  تصوير  از  2000/1  منطقه و تهيه نقشه  در  برداري  نقشه  يستگاههاي ا  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط   شبكه  هدف ايجاد 

 با طبقه بندي مختلف متر  در مناطق   2000مسير با عرض 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه    90اسفند  3به روش نقشه برداري هوايي ويرايش    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و برداري کشور و 

 مراحل اجرا: کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 : بيش ازمسطحاتي دقت دقت نتايج:

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث  

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011431 دشت کيلومتر  32,551,300 2,825,400 71,881,000 107,257,700

 72011432 تپه ماهور کيلومتر  33,773,500 2,825,400 71,881,000 108,479,900

 72011433 کوهستان کيلومتر  42,144,100 3,507,100 92,296,900 137,948,100

 72011434 کوهستان سخت  کيلومتر  52,951,000 3,993,900 117,289,000 174,233,900

 72011435 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  65,926,500 4,643,000 142,281,000 212,850,500

تهيه نقشه   از  استفاده  با  مساحت  افزايش  ميزان  اساس  بر  اضافي  عمليات  الزحمة،حق   تعرفه  در  شده  ذکر  ميزان  از  مسير  عرض  افزايش  با  در خواست کارفرما  درصورت  توضيحات :

درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص   .شودمي  محاسبهمناطق مختلف    (72011425تا    72011421هاي  رديف)  سانتيمتر  15تا    10از    GSDتصوير رقومي با  از    2000/1

 شود.هاي تبديل و ترسيم اضافه ميبه تعرفه %15 دستگاه نظارت تا ميزان

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   16صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72011445تا  72011441شرح خدمات اجراي رديف شماره  -10

 "متر   1000با عرض    متر    1  با منحني تراز   سانتيمتر   15تا    10از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 خدمات ارائه شده: شرح و هدف از  

متر از  1  تراز   منحني  با  سانتيمتر  15  تا  10  از  GSD  با  رقومي  ازتصوير  2000/1برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه 

 با طبقه بندي مختلف متر  در مناطق   1000مسير با عرض 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي 9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره   دستورالعمل تهيهبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 : بيش ازمسطحاتي دقت دقت نتايج:

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011441 دشت کيلومتر  31,896,100 1,413,600 42,001,300 75,311,000

 72011442 تپه ماهور کيلومتر  33,118,200 1,413,600 42,001,300 76,533,100

 72011443 کوهستان کيلومتر  41,203,600 1,754,500 55,553,000 98,511,100

 72011444 کوهستان سخت  کيلومتر  51,725,400 1,997,900 71,392,800 125,116,100

 72011445 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  64,130,600 2,322,400 87,232,600 153,685,600

تهيه نقشه   از  استفاده  با  مساحت  افزايش  ميزان  اساس  بر  اضافي  عمليات  الزحمة،حق   تعرفه  در  شده  ذکر  ميزان  از  مسير  عرض  افزايش  با  در خواست کارفرما  درصورت  توضيحات :

درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص   .شودمي  محاسبهمناطق مختلف    (72011425تا    72011421هاي  رديف)  سانتيمتر  15تا    10از    GSDتصوير رقومي با  از    2000/1

 شود.هاي تبديل و ترسيم اضافه ميبه تعرفه %15 دستگاه نظارت تا ميزان

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   17صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011455تا  72011451شرح خدمات اجراي رديف شماره  -11

 "متر  400به عرض    متر    1  با منحني تراز   سانتيمتر   15تا    10از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از مسير  1  تراز  منحني با  سانتيمتر  15  تا  10  ازGSD   با  رقومي  ازتصوير  2000/1منطقه و تهيه نقشه  در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط  شبكه  هدف ايجاد

 با طبقه بندي مختلفمتر  در مناطق  400با عرض 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از: مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011451 دشت کيلومتر  31,896,100 1,413,600 26,043,700 59,353,400

 72011452 تپه ماهور کيلومتر  33,118,200 1,413,600 26,043,700 60,575,500

 72011453 کوهستان کيلومتر  41,203,600 1,754,500 32,790,100 75,748,200

 72011454 کوهستان سخت  کيلومتر  51,725,400 1,997,900 41,824,600 95,547,900

 72011455 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  64,130,600 2,322,400 50,859,000 117,312,000

تهيه نقشه   از  استفاده  با  مساحت  افزايش  ميزان  اساس  بر  اضافي  عمليات  الزحمة،حق   تعرفه  در  شده  ذکر  ميزان  از  مسير  عرض  افزايش  با  در خواست کارفرما  درصورت  توضيحات :

درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص   .شودمي  محاسبهمناطق مختلف    (72011425تا    72011421هاي  رديف)  سانتيمتر  15تا    10از    GSDتصوير رقومي با  از    2000/1

 شود.هاي تبديل و ترسيم اضافه ميبه تعرفه %15 دستگاه نظارت تا ميزان

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   18صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011465تا  72011461شرح خدمات اجراي رديف شماره  -12

 "لزوم(متر از مناطق مورد   1با منحني تراز  با عوارض شهري )   سانتيمتر   20تا    15از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از 1  تراز  منحني  با  سانتيمتر  20  تا   15  از  GSD  با  رقومي  تصوير  از  2000/1و تهيه نقشه  در منطقه  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط   شبكه  هدف ايجاد

 با طبقه بندي مختلفمناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90اسفند  3به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335نترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  لثمث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011461 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 511,100 7,500 3,033,300 3,551,900

 72011462 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 444,600 7,500 2,387,600 2,839,700

 72011463 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 378,200 7,500 1,741,800 2,127,500

 72011464 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 318,000 7,500 1,254,600 1,580,100

     72011465   % 15تا عوارض شهري  هكتار 251,700 7,500 697,700 956,900

تهيه نقشه   از  استفاده  با  مساحت  افزايش  ميزان  اساس  بر  اضافي  عمليات  الزحمة،حق   تعرفه  در  شده  ذکر  ميزان  از  مسير  عرض  افزايش  با  در خواست کارفرما  درصورت  توضيحات :

نياز به ترسيم حد تفكيك   صورت عدمدر    .شود مي  محاسبهمناطق مختلف    (72011425تا    72011421هاي  رديف )  سانتيمتر  15تا    10از    GSDتصوير رقومي با  از    2000/1

 .شودمياز تعرفه تبديل و ترسيم کاسته  %30ساختمان ها 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   19صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011495تا  72011491شرح خدمات اجراي رديف شماره  -13

 "متر از مناطق مورد لزوم(  1با منحني تراز    )   سانتيمتر با عوارض شهري   15تا    10از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر از    1  تراز  منحني  با  سانتيمتر  15  تا   10از  GSD  با   رقومي  تصوير  از  2000/1منطقه و تهيه نقشه  در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط  شبكه  هدف ايجاد 

 با طبقه بندي مختلفمناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف دشصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

متر باشند. دقت ارتفاعي بيش    نيم يابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    : دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011491 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 536,400 12,200 4,824,400 5,373,000

 72011492 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 470,000 12,200 3,749,800 4,232,000

 72011493 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 403,700 12,200 2,675,000 3,090,900

 72011494 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 343,400 12,200 1,901,700 2,257,300

 72011495 % 15تا عوارض شهري  هكتار 277,000 12,200 1,344,800 1,634,000

تهيه نقشه   از  استفاده  با  مساحت  افزايش  ميزان  اساس  بر  اضافي  عمليات  الزحمة،حق   تعرفه  در  شده  ذکر  ميزان  از  مسير  عرض  افزايش  با  در خواست کارفرما  درصورت  توضيحات :

نياز به ترسيم حد تفكيك   صورت عدمدر    .شود مي  محاسبهمناطق مختلف    (72011425تا    72011421هاي  رديف )  سانتيمتر  15تا    10از    GSDتصوير رقومي با  از    2000/1

 .شودمياز تعرفه تبديل و ترسيم کاسته  %30ساختمان ها 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   20صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011505تا  72011501شرح خدمات اجراي رديف شماره  -14

   "متر   0/ 5    با منحني تراز   سانتيمتر   10تا    5از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 1000تهيه نقشه  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 متر با   5/0  تراز  منحني  با  سانتيمتر  10  تا  5  از  GSD  با  رقومي  تصوير  از  1000/1نقشه  منطقه و تهيه  در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط  شبكه  هدف ايجاد

 بندي مختلف طبقه

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف د سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

باشند.    بيست و پنج سانتيمتريابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    :دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011501 دشت هكتار 593,000 28,700 1,227,300 1,849,000

 72011502 تپه ماهور هكتار 593,000 28,700 1,227,300 1,849,000

 72011503 کوهستان هكتار 733,600 34,600 1,677,600 2,445,800

 72011504 کوهستان سخت  هكتار 971,600 42,700 2,216,000 3,230,300

 72011505 کوهستان خيلي سخت هكتار 1,207,700 55,800 2,754,300 4,017,800

 شود.هاي تبديل و ترسيم اضافه ميبه تعرفه %15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان توضيحات:

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   21صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011515تا  72011511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -15

   "(از مناطق مورد لزوم   متر   0/ 5    منحني تراز  عوارض شهري )با با    سانتيمتر   10تا    8از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 1000تهيه نقشه  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

طبقه   با متر  تراز نيم    منحني  با   سانتيمتر  10  تا  8  از  GSD  با   رقومي  ازتصوير  1000/1منطقه و تهيه نقشه  در  برداري  نقشه  ايستگاههاي  و  برداري  نقشه  کنترل  نقاط   شبكه  هدف ايجاد 

 بندي مختلف

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف د سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

باشند.    بيست و پنج سانتيمتريابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    :دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011511 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 930,900 28,700 6,021,700 6,981,300

 72011512 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 864,400 28,700 4,739,700 5,632,800

 72011513 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 798,000 28,700 3,572,000 4,398,700

 72011514 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 740,300 28,700 2,576,000 3,345,000

 72011515 % 15تا عوارض شهري  هكتار 673,900 28,700 1,808,700 2,511,300

 72011501هاي رديف)سانتيمتر مطابق  10تا   5از  GSDتصوير رقومي با  از  1/ 1000تهيه نقشه ي تعرفه هارديفدر مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس  توضيحات :

   .شودمحاسبه مي (72011505تا 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   22صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011535تا  72011531خدمات اجراي رديف شماره شرح  -16

 "(از مناطق مورد لزوم   متر   0/ 5منحني تراز  عوارض شهري )با با    سانتيمتر   8تا    5از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 1000تهيه نقشه  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

با  متر    نيم  تراز  منحني  با  سانتيمتر  8  تا  5    از  GSDاز تصوير رقومي با    1000/1برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه 

 طبقه بندي مختلف

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119زيابي نشريه شماره  : دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترامورد استفاده  دستورالعمل هاي 

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي 9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100ه شماره  ب  01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره برداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف د سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

باشند.    بيست و پنج سانتيمتريابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    :دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

اي واحد  به

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011531 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 993,000 47,600 6,264,100 7,304,700

 72011532 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 926,600 47,600 5,518,600 6,492,800

 72011533 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 860,300 47,600 4,337,300 5,245,200

 72011534 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 802,500 47,600 3,592,000 4,442,100

 72011535 % 15تا عوارض شهري  هكتار 736,200 47,600 2,846,600 3,630,400

 72011501هاي رديف)سانتيمتر مطابق  10تا   5از  GSDتصوير رقومي با  از  1/ 1000تهيه نقشه ي تعرفه هارديفدر مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس  توضيحات :

   .شودمحاسبه مي (72011505تا 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   23صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72011605تا  72011601شرح خدمات اجراي رديف شماره  -17

  "متر  0/ 5    منحني تراز سانتيمتردر مناطق مختلف با   6تا   3از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 500تهيه نقشه    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر در  تراز نيم    منحني  با  سانتيمتر  6  تا   3  از  GSDاز تصوير رقومي با    500/1هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه   

 فبا طبقه بندي مختلمناطق 

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

برداري جلد چهارم: کارتوگرافي   ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره  

سازمان نقشه   90  اسفند  3ويرايش  به روش نقشه برداري هوايي    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري کشور و 

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  ي در مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف د پانزدهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

باشند.    بيست و پنج سانتيمتريابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    :دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011601 دشت هكتار 1,373,200 73,100 3,094,700 4,541,000

 72011602 تپه ماهور هكتار 1,439,600 73,100 3,094,700 4,607,400

 72011603 کوهستان هكتار 1,493,700 85,000 3,819,900 5,398,600

 72011604 کوهستان سخت  هكتار 1,560,100 109,700 4,952,000 6,621,800

 72011605 کوهستان خيلي سخت هكتار 1,626,600 141,200 5,836,400 7,604,200

 شود.هاي تبديل و ترسيم اضافه ميبه تعرفه %15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان توضيحات:

 برگشت 
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 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   24صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

   72011615تا  72011611شرح خدمات اجراي رديف شماره  -18

   "( از مناطق مورد لزوم   متر نيم  منحني تراز  با  ) عوارض شهري  با    سانتيمتر   6تا   3از    GSDتصوير رقومي با از    1/ 500تهيه نقشه  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

سانتيمتر با منحني تراز نيم   6تا    3از    GSDاز تصوير رقومي با   500/1هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه تهيه نقشه  

 متر با طبقه بندي مختلف

و دستورالعمل   9361/100به شماره    1386/ 29/01مصوب    1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره    دستورالعمل هاي مورد استفاده:

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي 9360/100به شماره    29/01/1386مصوب    2-119ي نشريه شماره  همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هواي

سازمان نقشه    90اسفند  3به روش نقشه برداري هوايي ويرايش    2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  9359/100به شماره    01/1386/ 29مصوب    4-119نشريه شماره  

 23/03/1390مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره ي کشور و بردار

 را: ج مراحل ا کليات  

ي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني  يدر مكان هاسانتيمتر 40* 40* 60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000اد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر يجا شناسايي و -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(  3)در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 
ترازيابي مستقيم    انجام   يقکشور از طربرداري  هاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهکشور و يا شبكه  برداريانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه  -

هاي  گيري کليه ايستگاهمشاهدات و اندازههاي ژئوئيد انجام گردد(،  هاي شبكه و اعمال مدلتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه ماندگار مي)الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاه

ارتفاعي و  از لحاظ مسطحاتي  ماندگار  ايستگاه  شبكه  تعيين ضريب مقياس  ماندگار،  و  نقاط شبكه  تهيه شناسنامه  و  انداها  و  مشاهدات  و پردازش  و  گيريزهمحاسبات  هاي صورت گرفته 

 کردن ليست مختصات شبكه ماندگار آماده

چنين خطوط متقاطع پرواز  و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و هم  اندکستهيه  -

 شده 

و کروکي نقاط کنترل    کردن ليست مختصات هاي صورت گرفته و آمادهگيريمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهتعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي،    انجام عمليات استرئو عكسي و  - 

 تصاوير   گوياسازيعكسي بر اساس دستورالعمل، انجام عمليات  

 بندي هوايي  انجام عمليات مثلث -

 صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده( بهتبديل عوارض مسطحاتي )شامل پوشش گياهي،  -

خراج خطوط  هاي ليزر هوايي و يا روش استتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادهتبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي. الزم به ذکر است اين بخش مي  -

 انجام گيرد. "با استفاده از تصاوير رقومي هوايي (DSM) يا مدل رقومي سطح( DEM) تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"  تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات

 هاي تبديل شده و  عمليات کارتوگرافي شامل:عمليات اديت مدل -

هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدلگوياسازي نقشه

 72111701رديف شماره  بر اساس    GIS Readyظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  هاي مورد نها به فرمتها، تهيه نسخه رقومي فايلبندي، لژاندگزاري نقشهتراز و نقاط ارتفاعي، شيت

 اشته باشند.  سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف د پانزدهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90 بيش از :مسطحاتي دقتدقت نتايج: 

باشند.    بيست و پنج سانتيمتريابي بايد داراي دقتي بهتر از    درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون  90بيش از    :دقت ارتفاعي

 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

هاي ايجاد شده در منطقه )مختصات مسطحاتي و ارتفاعي( به همراه شناسنامه اين نقاط، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي  شامل فهرست مختصات ايستگاه  مدارک و نتايج تحويلي:

، نقشه مدل محلي  (GPSدازش و سرشكني مشاهدات زميني )ترازيابي و مشاهدات  هاي ماندگار، گزارش پرمورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، ضريب مقياس ايستگاه

هاي ژئوئيد کارگيري مدل، گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري آندرصورت به   RTKهاي تعيين موقعيت به روش  ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكه

بندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي، فايل نتايج  ها. مدارک مثلثها و مدارک گوياسازي نقشهكسي به همراه کروکي آنموجود، فهرست مختصات نقاط کنترل ع 

پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين. فايل رقومي نقشهمثلث بندي، فايل  کس شيتبندي و اند ها، اندکس مدلبندي هوايي، مقادير نهايي 

 ها و گزارش فني اجراي عمليات.متاديتاي نقشه 

بهاي واحد  

 )ريال(

تبديل و ترسيم  

 )ريال(

بندي  مثلث

 هوايي )ريال( 

عمليات زميني  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72011611 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 1,515,100 80,600 9,196,800 10,792,500

 72011612 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 1,448,700 80,600 7,711,100 9,240,400

 72011613 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 1,382,300 80,600 6,702,900 8,165,800

 72011614 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 1,328,200 80,600 4,898,800 6,307,600

 72011615 % 15تا عوارض شهري  هكتار 1,261,700 80,600 3,890,600 5,232,900

تا    72011601هاي  رديف)سانتيمتر مطابق    6تا    3از    GSDتصوير رقومي با  از    500/1تهيه نقشه  ي تعرفه  هارديفدر مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس    توضيحات :

   .شودمحاسبه مي (72011605

 برگشت 
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 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   25صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021215الي  72021211 مارهآيتم هاي از شاجراي  :شرح خدمات -19
 "متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

متر از منطقه غير شهري با طبقه   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  2000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه   هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفبندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

 700اصلي با فواصل حداکثر    سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژه  گردد. )در بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يهاايستگاهي که امكان ايجاد  ي هامكاندر    .سانتيمتر در منطقه  30*35*40بعاد  بتن آماده به ا  صورتبهمتر  

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ه ماندگار و ايستگا  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان    - از نقاط معلوم سازمان    ،منطقه  درمعرفي شده توسط کارفرما    يا نقاط   ي تعيين موقعيتهاشبكه   ،بردارينقشه انتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

شبكه ماندگار و اصلي    يهاايستگاهکليه    گيرياندازهمشاهدات و  (،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارليست مختصات شبكه م   کردنآمادهي صورت گرفته و  هاگيري اندازهمحاسبات و پردازش مشاهدات و  و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و ارتفاعي از لحاظ  

   ر.ماندگا يهاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي  ،اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزساختمانتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي   -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارضکليه ترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 تاندارد اسبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد  ابي مجزا هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبه ي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و تهيه  -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
    :مدارک و نتايج تحويلي

  يهاايستگاهو ضريب مقياس    ارتفاعيو    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار،، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي   يهاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهايل  شامل گزارش فني، ف

 ماندگار 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021211 دشت هكتار 2,532,600

 72021212 تپه ماهور هكتار 2,973,200

 72021213 کوهستان هكتار 3,983,700

 72021214 کوهستان سخت  هكتار 4,958,100

 72021215 کوهستان خيلي سخت هكتار 6,502,100

و   72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد.   (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه ) 72021382

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   26صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021222الي  72021221 مارهآيتم هاي از  شاجراي : شرح خدمات -20
 "نيم متريمنحني تراز  متر و  40شبكه بندي قائم الزاويه  به روش مستقيم زميني با    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

منحني تراز متر و    40شبكه بندي قائم الزاويه  به روش مستقيم زميني با    توپوگرافي  2000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 دشت و تپه ماهورمنطقه با طبقه بندي   نيم متر از
مورخ   6335زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان. در  سانتيمتر  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبه متر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   يهاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستميي کوچك هاپروژه)در بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. 

از نقاط معلوم سازمان نقشه   انتقال  - از نقاط معلوم سازمان  در منطقه،  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريمختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    کردن ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و آمادهگيري اندازهمحاسبات و پردازش مشاهدات و  و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

 ي قبلي موجود و ترسيم آنهانقشهدستي و يا استخراج محدوده کار از  GPSبرداشت حدودي محدوده کار با   -

 سانتيمتر کل منطقه  10*10ي هاشبكهمحدوده کاري و مرز شبكه ماندگار،  يهاايستگاهاندکس اوليه شامل  کردنآماده -

اصلي داراي مختصات رند با فواصل    يهاايستگاهتمامي    ، طراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندکس به نحوي که از ابتداي محدوده کاري )سمت چپ باالي اندکس(  -

 ( شوندميواقع  1000اصلي روي گريدها و مضربي از  يهاايستگاهشطرنجي باشد. )تمامي  صورتبهمتر و  1000

 ( شوندميواقع  200ي چوبي روي گريدها و مضربي از هاميختمامي ) ي خاکي بر روي اندکس هاکوپهي چوبي و ها ميخمشخص کردن موقعيت  -

 ها بتنماندگار و تثبيت  ي هاايستگاهاصلي با استفاده از  يها ايستگاهپياده کردن مختصات  -

 شطرنجي و با مختصات رند  صورتبهاصلي  يهاايستگاهمتري در فضاي بين  200پياده کردن نقاط ميخ چوبي به فواصل  -

 شطرنجي  صورتهبي چوبي هاميخمتري در فضاي بين   40ي خاکي با فواصل هاکوپهايجاد   -

 ي که بخش اول در يك ستون هم نام و بخش دوم در يك رديف هم نام باشد صورتبهاصلي  يهاايستگاه گذارينام -

 نوشته شود  هاآني چوبي روي هاميخايستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره همان با نام  ، ي چوبي اطراف هر ايستگاه هاميخ گذارينام -

 اصلي يهاايستگاهاصلي و تهيه فهرست ارتفاع  يهاايستگاهرفت و برگشت و لوپ و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع  صورتبهترازيابي انجام  -

ي خاکي روي هاکوپهچوبي و  ي  هاميخاصلي،    ي هاايستگاهي خاکي بر مبناي نقاط اصلي اطراف، مشخص کردن موقعيت تمامي  هاکوپهي چوبي و  هاميخترازيابي و تعيين ارتفاع    -

 ها آن نقشه و نوشتن ارتفاع 

، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه،  اينقطه شامل عوارض    متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض  -

 دستورالعمل  مطابقها و ....  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريز، تغيير شيبساختمانتك

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    ، رداشتياطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض ب آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

نقاط برداشتي و اضافه نمودن نقاط شبكه و  سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس    ،، خطياينقطهانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي، شامل عوارض    -

و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس   هاشيت   گذارينام،  لژاندگذاري،  بنديشيت،  مطابق استاندارد  بندياليهي سطحي به نقشه بر اساس  ها پترن  و  نمادهااطالعات توصيفي،  

 استاندارد

فرمت مورد    ا بي مجزا   هافايلي نقشه در  هاشيتسه بعدي و تهيه    صورتبهي تراز  هامنحنيي خاکي،  نقاط ارتفاعي و  هاپهکي چوبي،  هاميخفايل کلي شامل تمامي عوارض،  تهيه    -

 نظر در قرارداد

  دقت نتايج:

 مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر   دقت

 سانتيمتربهتر از هفده دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل..( بهتر از ..، محور کانال و  پل گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
   مدارک و نتايج تحويلي:

  يهاايستگاهارتفاعي و ضريب مقياس  و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار،، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي   يهاايستگاهمختصات    ، ليستهاقشهنشامل گزارش فني، فايل  

 ماندگار 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021221 دشت هكتار 3,457,800
 72021222 تپه ماهور هكتار 4,134,200

  2000/1نقشه    هيته  هايتمآي  اساس   بر  فوق  مناطق  الزحمهمورد درخواست کارفرما باشد، حق  ي در مناطق کوهستان  يداخل محدوده کار  يکه برداشت توپوگراف  يدر صورت  توضيحات:

 ( محاسبه خواهد شد. 72021215 تا 72021211 هايفيرد) يمتر 1با تراز  يتوپوگراف

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   27صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021235الي  72021231 شماره ازآيتم هاي جراي ا شرح خدمات : -21

 "متر  500  به عرض    و  متر   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر  500  به عرض    و  متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  2000/1يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  ا  هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفغير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    700اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021231 دشت کيلومتر  140,443,200
 72021232 ماهورتپه  کيلومتر  159,565,100

 72021233 کوهستان کيلومتر  217,507,700

 72021234 کوهستان سخت  کيلومتر  273,385,700

 72021235 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  346,634,500

  72021215الي    72021211  مارهش  ازهاي  بر اساس آيتممتر    500متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند    500در صورتي که باند بيش از    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد. (متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1/ 2000تهيه نقشه )

 72021382و    72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي   

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه )

 برگشت 

 

 

 

 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   28صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72021245الي  72021241 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -22

 "متر  400و به عرض  متر   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر  400و به عرض متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز   توپوگرافي 2000/1منطقه و تهيه نقشه يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در ا هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفغير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335شور به شماره  مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کهاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    700اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021241 دشت کيلومتر  120,998,500
 72021242 ماهورتپه  کيلومتر  142,309,300

 72021243 کوهستان کيلومتر  185,659,000

 72021244 کوهستان سخت  کيلومتر  229,610,400

 72021245 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  298,442,200

 1/ 2000تهيه نقشه  )    72021235الي    72021231  مارهش  ازهاي  بر اساس آيتم  مناطقاين  متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه    400در صورتي که باند بيش از    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد.  (متر 500 به عرض  و  متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي

 72021382و    72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي   

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   29صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72021255الي  72021251 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -23

 "متر  300به عرض    و  متر   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر 300به عرضو  متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه ا هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفغير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    700اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021251 دشت کيلومتر  103,040,500
 72021252 تپه ماهور کيلومتر  118,324,200

 72021253 کوهستان کيلومتر  162,469,100

 72021254 کوهستان سخت  کيلومتر  199,419,200

 72021255 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  264,076,700

 1/ 2000تهيه نقشه  )    72021245الي    72021241  مارهش  ازهاي  بر اساس آيتم  مناطقاين  متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه    300در صورتي که باند بيش از    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد.  (متر 400 به عرض  و  متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي

 72021382و    72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي   

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   30صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

   72021265الي  72021261 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -24

 "متر  200به عرض   و  متر   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر 200به عرض و  متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه ا هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفغير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره و  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    700اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021261 دشت کيلومتر  80,431,100
 72021262 تپه ماهور کيلومتر  91,599,900

 72021263 کوهستان کيلومتر  118,605,900

 72021264 کوهستان سخت  کيلومتر  155,039,300

 72021265 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  197,862,500

 1/ 2000تهيه نقشه  )    72021255الي    72021251  مارهش  ازهاي  بر اساس آيتم  مناطقاين  متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه    200در صورتي که باند بيش از    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد.  (متر 300 به عرض  و  متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي

 72021382و    72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي   

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   31صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72021275الي  72021271 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -25

 "متر  100  تا   و به عرض  متر   1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

از   متر  100تا    و به عرض  متر  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  2000/1يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  ا  هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلف منطقه غير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    700اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...   28 ، متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هفدهمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021271 دشت کيلومتر  60,147,400
 72021272 تپه ماهور کيلومتر  66,664,800

 72021273 کوهستان کيلومتر  85,498,900

 72021274 کوهستان سخت  کيلومتر  114,471,800

 72021275 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  147,992,200

  1/ 2000تهيه نقشه  )    72021265الي    72021261  مارهش  ازهاي  بر اساس آيتم  مناطقاين  متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه    100در صورتي که باند بيش از    :توضيحات 

 محاسبه خواهد شد.  (متر 200 به عرض  و  متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي

 72021382و    72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي   

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   32صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021315الي  72021311 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -26
 "متر  0/ 5به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

متر از منطقه غير شهري با طبقه نيم  به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1/ 1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفبندي 
مورخ   6335زمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سا  :مورد استفاده هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    500اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...  14 ، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر هفدهبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021311 دشت هكتار 5,166,500
 72021312 تپه ماهور هكتار 6,189,700

 72021313 کوهستان هكتار 8,589,500

 72021314 کوهستان سخت  هكتار 11,132,900

 72021315 کوهستان خيلي سخت هكتار 15,061,400

و   72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي    توضيحات:

 محاسبه خواهد شد.   (به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي 1:1000تهيه نقشه ) 72021382

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   33صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021322الي  72021321 مارهآيتم هاي از  شاجراي : شرح خدمات -27
 "متر  0/ 25منحني تراز  متر و  20شبكه بندي قائم الزاويه  به روش مستقيم زميني با    توپوگرافي  1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

منحني تراز متر و    20شبكه بندي قائم الزاويه  با  به روش مستقيم زميني    توپوگرافي  1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 دشت و تپه ماهورمنطقه با طبقه بندي از  متر 25/0
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا:   کليات 

  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكاندر  .  سانتيمتر  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبه متر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   يهاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستميي کوچك هاپروژهدر )از حكاکي مناسب استفاده گردد. بتني وجود ندارد 

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، ميانجام ترازيابي مستقيم  از طريق    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    کردن ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي تهيه شناسنامه نقاط شبك، اصلي

 ي قبلي موجود و ترسيم آنهانقشهدستي و يا استخراج محدوده کار از  GPSبرداشت حدودي محدوده کار با   -

 سانتيمتر کل منطقه  10*10ي هاشبكهمحدوده کاري و  مرزشبكه ماندگار،  يهاايستگاهاندکس اوليه شامل  کردنآماده -

اصلي داراي مختصات رند با فواصل   يهاايستگاهطراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندکس به نحوي که از ابتداي محدوده کاري )سمت چپ باالي اندکس( تمامي  -

 (شونديم واقع  500اصلي روي گريدها و مضربي از  يهاايستگاهشطرنجي باشد. )تمامي  صورتبهمتر و  500

 ( شوندميواقع  100ي چوبي روي گريدها و مضربي از هاميختمامي ) ي خاکي بر روي اندکس هاکوپهي چوبي و ها ميخمشخص کردن موقعيت  -

 ها بتنماندگار و تثبيت  ي هاايستگاهاصلي با استفاده از  يها ايستگاهپياده کردن مختصات  -

 با مختصات رند  شطرنجي صورتبهاصلي  يهاايستگاهمتري در فضاي بين  100پياده کردن نقاط ميخ چوبي به فواصل  -

 شطرنجي  صورتبهي چوبي هاميخمتري در فضاي بين   20ي خاکي با فواصل هاکوپهايجاد   -

 دوم در يك رديف هم نام باشد ي که بخش اول در يك ستون هم نام و بخش صورتبهاصلي  يهاايستگاه گذارينام -

 ها نوشته شود هاي چوبي روي آنهاي چوبي اطراف هر ايستگاه، با نام همان ايستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره ميخميخ گذارينام -

 ي اصليهاايستگاهي اصلي و تهيه فهرست ارتفاع هاايستگاهصورت رفت و برگشت و لوپ و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع انجام ترازيابي به -

ي خاکي روي هاکوپهي چوبي و  هاميخاصلي،    ي هاايستگاهي خاکي بر مبناي نقاط اصلي اطراف، مشخص کردن موقعيت تمامي  هاکوپهي چوبي و  هاميخترازيابي و تعيين ارتفاع    -

 ها آن نقشه و نوشتن ارتفاع 

، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه،  اينقطه، شامل عوارض  اسمتناسب با مقي  برداشت کليه عوارض

 دستورالعمل  مطابقها و ....  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريز، تغيير شيبساختمانتك

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    ، اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

نقاط برداشتي و اضافه نمودن نقاط شبكه و  سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس    ،، خطياينقطهانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي، شامل عوارض    -

و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس   هاشيت   گذارينام،  لژاندگذاري،  بنديشيت،  مطابق استاندارد  بندياليهي سطحي به نقشه بر اساس  ها پترن  و  نمادهااطالعات توصيفي،  

 استاندارد

فرمت    ابي مجزا   هافايلي نقشه در  هاشيتسه بعدي و تهيه    صورتبه ي تراز  هامنحنياکي،  نقاط ارتفاعي و  ي خ هاکوپهي چوبي،  هاميخفايل کلي شامل تمامي عوارض،  تهيه    -

 مورد نظر در قرارداد

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  چهارسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر  هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست..( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    مسطحاتيمعلوم  شناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021321 دشت هكتار 7,414,600
 72021322 تپه ماهور هكتار 9,331,800

  1000/1تهيه نقشه )  72021315  تا   72021311از    شماره   هاي آيتم الزحمه مناطق فوق بر اساس  در صورتي که محدوده کاري برداشت توپوگرافي، کوهستاني باشد حق  توضيحات:

 محاسبه خواهد شد.  (متر 5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   34صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021345الي  72021341شمارهآيتم هاي از اجراي : شرح خدمات -28
 "متر  300  به عرض   و  متر   0/ 5به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

از    متر  300  به عرض  و   متر  5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلف منطقه غير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119ه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشري 23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    500اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...  14 ، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر هفدهبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021341 دشت کيلومتر  182,831,300
 72021342 تپه ماهور کيلومتر  214,172,800

 72021343 کوهستان کيلومتر  296,209,000

 72021344 کوهستان سخت  کيلومتر  389,875,600

 72021345 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  533,766,700

تهيه )  72021315الي    72021311  شماره  ازآيتم هاي    متر از  300متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند    300در صورتي که باند بيش از    توضيحات:

 خواهد شد. محاسبه ( متر 5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1نقشه 

 72021382و    72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  

 محاسبه خواهد شد.  (بلوکي به روش مستقيم زميني 1/ 1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   35صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021355الي  72021351شمارهآيتم هاي از اجراي : شرح خدمات -29
 "متر  200به عرض   و  متر   0/ 5به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر  200به عرض  ومتر    5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفغير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    500اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...  14 ، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر هفدهبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021351 دشت کيلومتر  142,391,300
 72021352 ماهورتپه  کيلومتر  162,402,300

 72021353 کوهستان کيلومتر  220,698,700

 72021354 کوهستان سخت  کيلومتر  291,544,300

 72021355 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  390,867,700

تهيه )  72021345الي    72021341  شماره  ازآيتم هاي    متر از  200متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند    200در صورتي که باند بيش از    توضيحات:

 خواهد شد.محاسبه ( متر 300 به عرض و متر 5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  1000/1نقشه 

 72021382و    72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  

 محاسبه خواهد شد.  (بلوکي به روش مستقيم زميني 1/ 1000تهيه نقشه )

  برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   36صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021365الي  72021361 شمارهآيتم هاي از اجراي : شرح خدمات -30
 "متر  100تا    به عرض   و  متر   0/ 5به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

از    متر  100تا    به عرض   و   متر  5/0توپوگرافيبه روش مستقيم زميني با منحني تراز    1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلف منطقه غير شهري با طبقه بندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119ه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشري 23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    500اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...  14 ، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر هفدهبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021361 دشت کيلومتر  98,722,900
 72021362 تپه ماهور کيلومتر  110,854,000

 72021363 کوهستان کيلومتر  149,215,600

 72021364 کوهستان سخت  کيلومتر  200,260,700

 72021365 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  267,869,800

تهيه )  72021355الي    72021351  شماره  ازآيتم هاي    متر از  100متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند    100در صورتي که باند بيش از    توضيحات:

 خواهد شد.محاسبه ( متر 200 به عرض و متر 5/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  1000/1نقشه 

 72021382و    72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  

 محاسبه خواهد شد.  (بلوکي به روش مستقيم زميني 1/ 1000تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   37صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021382الي  72021381 شماره  آيتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -31
 "از مناطق مورد لزوم  متر   0/ 5به روش مستقيم زميني با منحني تراز   بلوکي   1/ 1000تهيه نقشه    " با عنوان

 پوگرافي تو 1000/1تهيه نقشه نيمه شهري و و از مناطق شهري به روش مستقيم زميني  بلوکي  1000/1و تهيه نقشه ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلف با طبقه بندي  اطق مورد لزوماز من متر 5/0با منحني تراز 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

متر    500اصلي با فواصل حداکثر  سانتيمتر و شبكه  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك  ها پروژهدر  د. )گردبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يها ايستگاهي که امكان ايجاد  هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد(  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمايا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  ن  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطه شامل عوارض  متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزختمانساتك

و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله   متر در کوهستان سخت و ...  14 ، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراکم  برداشت   -

 دستورالعمل  مطابقمنحني تراز 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض  عوارض کليهترسيم و  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سانتي دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر هفدهبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.( بهتر از ..پل، محور کانال و   گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021381 شهري  هكتار 20,941,400
 72021382 نيمه شهري  هكتار 15,821,700

به روش   توپوگرافي  1000/1تهيه نقشه  )  72020315تا    72020311حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي    توضيحات:

 با طبقه بندي واقعي محاسبه خواهد شد. و (متر 5/0مستقيم زميني با منحني تراز 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   38صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021415الي  72021411 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -32
 " متر   0/ 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 500تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه غير شهري با طبقه   متر  25/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلفبندي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  و دستورالعمل 23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 300اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژهدر  بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان، در  در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد( اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 حداقل بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، ميمستقيم    از طريق انجام ترازيابي  بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کرد  هاي ژئوئيدو اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهعوارض    :شامل متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزاختمانستكرودخانه، 

و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله    متر در کوهستان سخت  7،  متر در کوهستان  8متر در تپه ماهور،    10متر در دشت،    5/12باتراکم    برداشت نقاط ارتفاعي  -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل 

 برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  م  ترسيو    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترنو  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر  چهاراز سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر  هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده( بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021411 دشت هكتار 10,184,600
 72021412 تپه ماهور هكتار 12,305,900

 72021413 کوهستان هكتار 16,824,900

 72021414 کوهستان سخت  هكتار 22,943,900

 72021415 کوهستان خيلي سخت هكتار 30,430,800

و   72021441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي    توضيحات:

 محاسبه خواهد شد.  (به روش مستقيم زميني بلوکي 500/1يه نقشه ته) 72021442

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   39صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021435الي  72021431 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -33
 "متر  100و به عرض   متر   0/ 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 500تهيه نقشه    " با عنوان

از منطقه   متر  100و به عرض  متر  25/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 غير شهري با طبقه بندي مختلف
مورخ   6335مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني    :مورد استفاده هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 300اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژهدر  بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان، در  در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد( اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 حداقل بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، ميمستقيم    از طريق انجام ترازيابي  بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کرد  هاي ژئوئيدو اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهعوارض    :شامل متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزاختمانستكرودخانه، 

و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله    متر در کوهستان سخت  7،  متر در کوهستان  8متر در تپه ماهور،    10متر در دشت،    5/12باتراکم    برداشت نقاط ارتفاعي  -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل 

 برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  م  ترسيو    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترنو  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر  چهاراز سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر  هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده( بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021431 دشت کيلومتر  156,544,600
 72021432 تپه ماهور کيلومتر  176,594,200

 72021433 کوهستان کيلومتر  243,456,900

 72021434 کوهستان سخت  کيلومتر  340,300,700

 72021435 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  456,903,800

تهيه )  72021415الي    72021411  شماره  ازآيتم هاي    متر از  100متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند    100در صورتي که باند بيش از    توضيحات:

 خواهد شد. محاسبه ( متر 25/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  500/1نقشه 

 72021442و    72021441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  

 محاسبه خواهد شد.  (بلوکي به روش مستقيم زميني 500/1تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   40صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021440الي  72021436 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -34
 "متر 50و به عرض تا    متر   0/ 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي    1/ 500تهيه نقشه    " با عنوان

از    متر  50و به عرض تا    متر  25/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز    توپوگرافي  500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه    هدف از خدمات ارائه شده:

 منطقه غير شهري با طبقه بندي مختلف 
مورخ   6335ت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديري   :مورد استفاده هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 300اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژهدر  بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان، در  در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد( اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 حداقل بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، ميمستقيم    از طريق انجام ترازيابي  بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کرد  هاي ژئوئيدو اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهعوارض    :شامل متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزاختمانستكرودخانه، 

و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله    متر در کوهستان سخت  7،  متر در کوهستان  8متر در تپه ماهور،    10متر در دشت،    5/12باتراکم    برداشت نقاط ارتفاعي  -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل 

 برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  م  ترسيو    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترنو  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر  چهاراز سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر  هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده( بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021436 دشت کيلومتر  122,261,400
 72021437 ماهورتپه  کيلومتر  134,434,000

 72021438 کوهستان کيلومتر  177,159,500

 72021439 کوهستان سخت  کيلومتر  249,152,700

 72021440 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  332,713,900

تهيه نقشه )  72021435الي    72021431  شماره  از آيتم هاي    متر از  50باند  متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر    50در صورتي که باند بيش از    توضيحات:

 د شد. خواهمحاسبه ( متر 100و به عرض متر 25/0به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  500/1

 72021442و    72021441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما،  چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  

 محاسبه خواهد شد.  (بلوکي به روش مستقيم زميني 500/1تهيه نقشه )

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   41صفحة 

خدمات:  تاريخ تهيه شرح 

 1401ارديبهشت 

 72021442الي  72021441 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -35
 "از مناطق مورد لزوم  متر   0/ 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز    بلوکي  1/ 500يه نقشه  ته   " با عنوان

با    توپوگرافي  1/ 500تهيه نقشه  نيمه شهري و  و  از مناطق شهري  به روش مستقيم زميني  بلوکي    500/1و تهيه نقشه  ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري    :هدف از خدمات ارائه شده

 مختلف با طبقه بندي  اطق مورد لزوماز من متر 25/0منحني تراز 
مورخ   6335مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 300اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژهدر  بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )  يهاايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان، در  در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد( اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 حداقل بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، ميمستقيم    از طريق انجام ترازيابي  بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کرد  هاي ژئوئيدو اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    اندگارکردن ليست مختصات شبكه م هاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ، اصلي

،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهعوارض    :شامل متناسب با مقياس  برداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزاختمانستكرودخانه، 

و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله    متر در کوهستان سخت  7،  متر در کوهستان  8متر در تپه ماهور،    10متر در دشت،    5/12باتراکم    برداشت نقاط ارتفاعي  -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل 

 برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  م  ترسيو    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترنو  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيفايل کلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه  -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر  چهاراز سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت

 سانتيمتر  هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده( بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021441 شهري  هكتار 24,535,200
 72021442 نيمه شهري  هكتار 19,227,200

به  توپوگرافي    500/1تهيه نقشه  )  72021415الي    72021411  شماره   حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي  توضيحات:

 و با طبقه بندي واقعي محاسبه خواهد شد.  (متر 25/0روش مستقيم زميني با منحني تراز 

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021515الي  72021511اجراي آيتم هاي از شماره شرح خدمات:   -36
 "متر   0/ 2توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز    1/ 200هيه نقشه  ت   " عنوان  با

از مناطق غير شهري با طبقه  متر 2/0تراز توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني   200/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:

 بندي مختلف

مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    دستورالعمل هاي مورد استفاده:

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119: کارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم 23/03/1390

 کليات مراحل اجرا: 

متر   200اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر   500شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   يهاايستگاهايجاد    شناسايي و   -

ي کوچك هاپروژهدر  بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )  يها ايستگاهيي که امكان ايجاد  هامكان، در  در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبه

 ايجاد گردد( اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 حداقل بايستمي

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مي)در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري  از طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار و اصلي  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

و    کردن ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و آمادهگيري محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،    از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي 

   ي ماندگار.هاايستگاهاسبه ضريب مقياس براي تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و مح، اصلي

، رودخانه،  چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده ، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهشامل عوارض  متناسب با مقياسبرداشت کليه عوارض    -

 دستورالعمل مطابقو ...   ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزساختمانتك

و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله منحني   متر در کوهستان سخت  2،متر در کوهستان 3متر در تپه ماهور،  4متر در دشت،  5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعي   -

 دستورالعمل  مطابقتراز 

 برداشتي  عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي، شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد ا بي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبه ي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر چهار سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از دو ي ماندگار و اصلي بهتر از هاشبكهمسطحاتي  دقت

 سانتيمتر هفت بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمترچهار .( بهتر از  .. پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص )گوشه ساختمان،براي  هانقشهدقت مسطحاتي 

و ضريب    ارتفاعي و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهمقياس 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021511 دشت هكتار 42,738,600
 72021512 تپه ماهور هكتار 52,155,600

 72021513 کوهستان هكتار 70,717,000

 72021514 کوهستان سخت  هكتار 101,078,400

 72021515 کوهستان خيلي سخت هكتار 125,526,200

 : توضيحات

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401 ارديبهشت

 72021715تا  72021711  شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -37
 "از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري   1/ 500تكميل زميني و گوياسازي نقشه  " با عنوان

 مختلف  عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهيه شهري مناطق از 500/1 نقشه سازي گويا  و زميني تكميل  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم    :استفاده   مورد   دستورالعمل هاي 

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 500/1 نقشه گوياسازي  و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 مراحل اجرا:   کليات 

 شبكه ماندگار درمحدوده کاري   يهاايستگاهبررسي  -

 (متر1000شبكه ماندگار به فواصل  يهاايستگاهو يا ناقص بودن آن ) هاايستگاهتكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود  -

انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان    ، باشدميديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني    صورت  بهمتر    300به فواصل    بردارينقشه  ي هاايستگاهايجاد    -

ترازيابي سراسري در منطقه    )در صورتي که ايستگاه شبكهاز طريق انجام ترازيابي مستقيم    برداريانتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه ،  ي تعيين موقعيتهاشبكهيا    بردارينقشه 

هاي ژئوئيد  اعمال مدلو    انجام ترازيابي ي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     ي شبكه ماندگار را از طريق  هاايستگاهتوان ارتفاع  فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مي 

   . و محاسبات گيرياندازه ، مشاهدات، تعيين کرد(

و   ماهواره ايبا استفاده از دوربين، اسكنر ليزري دستي، گيرنده تعيين موقعيت    اندگرديدهي هوايي ترسيم نهاعكسديد از روي  به لحاظ محدوديت  که  برداشت عوارض تكميلي     -

 . مطابق دستورالعمل 500/1... با دقت متناسب با دقت نقشه 

 مطابق دستورالعمل  اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

مودن اطالعات توصيفي، ي و اضافه نبرداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي، شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 موجود  بنديشيتمطابق استاندارد و بر اساس  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد ا بي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبه ي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و تهيه  -

 است  تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتريارتفاعي و قت مسطحاتي د دقت نتايج:
و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار ايجاد شده،، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  يهاايستگاهمختصات    ، ليستها نقشه شامل گزارش فني، فايل    :مدارک و نتايج تحويلي

 ارتفاعي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021711 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 9,799,300
 72021712 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 7,262,500

 72021713 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 5,102,900

 72021714 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 3,851,700

 72021715 % 15تا عوارض شهري  هكتار 3,816,900

  ار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستورالعمل مي بايست گهزينه ايستگاه هاي ماند توضيحات:

است هزينه به هنگام سازي و يا    الزم به ذکرفهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با کارفرما توافق گردد. 

 ديده نشده است.  ها   تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديفو  تصويربردارياضافه نمودن عوارضي که در حد فاصل زمان 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   44صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021725تا  72021721ه اجراي رديف شمار :شرح خدمات -38
 "از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري   1/ 1000تكميل زميني و گوياسازي نقشه    " با عنوان

 مختلف  عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهيه شهري مناطق از 1/ 1000 نقشه گوياسازي  و زميني تكميل  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 1000/1 نقشه گوياسازي  و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 مراحل اجرا:   کليات 

 شبكه ماندگار درمحدوده کاري   يهاايستگاهبررسي  -

 (متر 1500شبكه ماندگار به فواصل  يهاايستگاهو يا ناقص بودن آن ) هاايستگاهتكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود  -

انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان    ، باشدميديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني    صورت  بهمتر    500به فواصل    بردارينقشه  ي هاايستگاهايجاد    -

ترازيابي سراسري در منطقه    )در صورتي که ايستگاه شبكهاز طريق انجام ترازيابي مستقيم    برداريانتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه ،  ي تعيين موقعيتهاشبكهيا    بردارينقشه 

هاي ژئوئيد  اعمال مدلو    انجام ترازيابي ي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     ي شبكه ماندگار را از طريق  هاايستگاهتوان ارتفاع  فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مي 

   . و محاسبات گيرياندازه ، مشاهدات، تعيين کرد(

و   ماهواره ايبا استفاده از دوربين، اسكنر ليزري دستي، گيرنده تعيين موقعيت    اندگرديدهي هوايي ترسيم نهاعكسديد از روي  به لحاظ محدوديت  که  برداشت عوارض تكميلي     -

 . مطابق دستورالعمل 1000/1... با دقت متناسب با دقت نقشه 

 مطابق دستورالعمل  اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

مودن اطالعات توصيفي، ي و اضافه نبرداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي، شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 موجود  بنديشيتمطابق استاندارد و بر اساس  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد ا بي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبه ي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و تهيه  -

 است  تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتريارتفاعي و قت مسطحاتي د دقت نتايج:
و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار ايجاد شده،، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  يهاايستگاهمختصات    ، ليستها نقشه شامل گزارش فني، فايل    :مدارک و نتايج تحويلي

 ارتفاعي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021721 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 4,007,700
 72021722 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 3,040,400

 72021723 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 2,120,500

 72021724 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 1,611,500

 72021725 % 15تا عوارض شهري  هكتار 1,326,800

  ار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستورالعمل مي بايست گهزينه ايستگاه هاي ماند توضيحات:

است هزينه به هنگام سازي و يا    الزم به ذکرفهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با کارفرما توافق گردد. 

 ديده نشده است.  ها   تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديفو  تصويربردارياضافه نمودن عوارضي که در حد فاصل زمان 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   45صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72021735تا  72021731آيتم هاي از شماره اجراي  :شرح خدمات -39
 "فتوگرامتري از مناطق شهري تهيه شده به روش    1/ 2000تكميل زميني و گوياسازي نقشه    " با عنوان

 مختلف  عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهيه شهري مناطق از 1/ 2000 نقشه گوياسازي  و زميني تكميل  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 2000/1 نقشه گوياسازي  و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 مراحل اجرا:   کليات 

 شبكه ماندگار درمحدوده کاري   يهاايستگاهبررسي  -

 (متر 2000شبكه ماندگار به فواصل  يهاايستگاهو يا ناقص بودن آن ) هاايستگاهتكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود  -

انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان    ، باشدميديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني    صورت  بهمتر    700به فواصل    بردارينقشه  ي هاايستگاهايجاد    -

ترازيابي سراسري در منطقه    )در صورتي که ايستگاه شبكهاز طريق انجام ترازيابي مستقيم    برداريانتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشه ،  ي تعيين موقعيتهاشبكهيا    بردارينقشه 

هاي ژئوئيد  اعمال مدلو    انجام ترازيابي ي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     ي شبكه ماندگار را از طريق  هاايستگاهتوان ارتفاع  فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مي 

   . و محاسبات گيرياندازه ، مشاهدات، تعيين کرد(

و   ماهواره ايبا استفاده از دوربين، اسكنر ليزري دستي، گيرنده تعيين موقعيت    اندگرديدهي هوايي ترسيم نهاعكسديد از روي  به لحاظ محدوديت  که  برداشت عوارض تكميلي     -

 . مطابق دستورالعمل 2000/1... با دقت متناسب با دقت نقشه 

 مطابق دستورالعمل  اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

مودن اطالعات توصيفي، ي و اضافه نبرداشتبر اساس نقاط  ترسيم خطوط تراز  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي، شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 موجود  بنديشيتمطابق استاندارد و بر اساس  بندياليهبه نقشه بر اساس  ي سطحيهاپترن و  نمادها 

 فرمت مورد نظر در قرارداد ا بي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبه ي تراز هامنحنيفايل کلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و تهيه  -

 است  تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتريارتفاعي و قت مسطحاتي د دقت نتايج:
و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار ايجاد شده،، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي  يهاايستگاهمختصات    ، ليستها نقشه شامل گزارش فني، فايل    :مدارک و نتايج تحويلي

 ارتفاعي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72021731 %100تا  %80عوارض شهري  هكتار 2,028,300
 72021732 %80تا  %50عوارض شهري  هكتار 1,523,000

 72021733 %50تا  %25عوارض شهري  هكتار 1,126,300

 72021734 %25تا  %15عوارض شهري  هكتار 825,800

 72021735 % 15تا عوارض شهري  هكتار 746,000

  ار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستورالعمل مي بايست گهزينه ايستگاه هاي ماند توضيحات:

است هزينه به هنگام سازي و يا    الزم به ذکرفهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با کارفرما توافق گردد. 

 ديده نشده است.  ها   تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديفو  تصويربردارياضافه نمودن عوارضي که در حد فاصل زمان 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   46صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72031215الي  72031211مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -40
 "به روش مستقيم زميني کاداستر زراعي   1/ 2000تهيه نقشه    " با عنوان

 به روش مستقيم زمينيکاداستر زراعي  2000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه :هدف از خدمات ارائه شده 
مورخ   6335مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا:   کليات 

 700اصلي با فواصل حداکثر    شبكهسانتيمتر و    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

ي کوچك ها پروژهدر  گردد. )بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده    يهاايستگاهي که امكان ايجاد  ي هامكانسانتيمتر در منطقه، در    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد( ايستگاه اصلي  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستمي

انتقال ارتفاع از نقاط معلوم ساازمان يا نقاط معرفي شاده توساط کارفرما در منطقه، هاي تعيين موقعيت ، شابكهبرداريان نقشاهانتقال مختصاات مساطحاتي از نقاط معلوم ساازم  -

ي شابكه ماندگار را از هاايساتگاهتوان ارتفاع )در صاورتي که ايساتگاه شابكه ترازيابي ساراساري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شاده باشاد، مياز طريق انجام ترازيابي مساتقيم   بردارينقشاه

ي شابكه ماندگار و  هاايساتگاهگيري کليه مشااهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شابكه با  هاايساتگاهاختالف ارتفاع نسابي بين محاسابه   طريق 

کردن ليسات مختصاات شابكه  هاي صاورت گرفته و آمادهگيريمحاسابات و پردازش مشااهدات و اندازهه شاناسانامه نقاط شابكه ماندگار،  و تهي  اصالي از لحاظ مساطحاتي و ارتفاعي

 ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ،  و اصلي  ماندگار

 نماينده کارفرما يا نماينده شورابا حضور  هاآن جلسه هماهنگي با مالكين و توجيه   -

متر در مرزهاي مستقيم به اضافه تمامي انحناها و    40نقاط برداشتي به فواصل  )هندسه قطعات با حضور نماينده کارفرما يا شورا شامل: برداشت کليه مرزهاي هر قطعه  برداشت    -

 ي مختلف داخل قطعههاکشت حدودهم چنين برداشت   ،( ي مرزهاهاشكستگي

 ،رديف درخت  ،آبريز  چشمه،  ، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،اينقطه شامل عوارض    متناسب با مقياسدر داخل و ما بين قطعات  کليه عوارض    برداشت  -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزساختمانتك، رودخانه، انواع جادهنهر، جوي، 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي آوريجمعو  گوياسازييات انجام عمل -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

 دستورالعمل  مطابق. اطالعات توصيفي و تكميل فرم کاداستر شامل: نام بخش، نام روستا، نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، کاربري، شرکاء و ..  آوريجمع -

و اضافه نمودن   هاگيرياندازهي و  برداشتنقاط  حدود قطعات بر اساس  ترسيم  ، خطي و سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتبه نقشه بر اساس استاندارد،  ي سطحيهاپترن  و نمادها اطالعات توصيفي، 

ام روستا، کد روستا، شماره قطعه، شماره شيت، نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، شرکاء، مساحت  تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل: مشخصات پروژه، نام بخش، ن   -

 مطابق مفاد قرارداد ، کاربري و ... )عرصه و اعيان(

  فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتفايل کلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه تهيه  -

  دقت نتايج:

 ي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر هاشبكهمسطحاتي  دقت

 سانتيمتر چهل  ...( بهتر از  پل، محور کانال وگوشه گوشه ساختمان، مرز مشخص قطعه، دقت مسطحاتي عوارض مشخص ) 
ارتفاعي، دفترچه و    معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط    ماندگار، ، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي   ي هاايستگاهمختصات    ، ليستهانقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يها ايستگاهو ضريب مقياس  مالكين
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72031211 قطعه در هكتار  4تراکم قطعات بيش از  هكتار 8,789,000
 72031212 قطعه در هكتار  4تا  2تراکم قطعات  هكتار 6,233,900

 72031213 قطعه در هكتار 1تا  2تراکم قطعات از  هكتار 4,879,900

 72031214 قطعه در هكتار 0.25تا  1تراکم قطعات از  هكتار 4,014,000

 72031215 قطعه در هكتار 0.25تراکم قطعات کمتر از  هكتار 3,554,900

 شود. مياضافه   به تعرفه %20ظارت تا ميزان ندستگاه  صبا تشخي در مناطق کوهستاني، کوهستان سخت و کوهستان خيلي سخت، توضيحات:

ق  وف  جدول  72031213يف  هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت )مابين قطعات( بر اساس رد

 گردد. محاسبه مي

به   %30اري هوايي تهيه شده باشد، با تشخيص دستگاه نظارت، براي تغييرات بيش از  بردهاي هم مقياس به روش مستقيم زميني و يا به روش نقشه  درصورتي که قبالً نقشه  

شود و چنانچه به تشخيص  کسر مياز تعرفه    %40به ميزان  %10و براي تغييرات کمتر از  %30به ميزان  %20تا  %10  ، براي تغييرات%20به ميزان%    30تا    %20  ، براي تغييرات%10ميزان

 . خواهد بودکمتر از مقادير فوق  %5 هاي ماندگار نياز به تكميل داشته باشند، ميزان کاهش تعرفهدستگاه نظارت شبكه 

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72031515الي  72031511 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -41
 "به روش مستقيم زميني کاداستر شهري    1/ 500تهيه نقشه    " با عنوان

 به روش مستقيم زميني کاداستر شهري  500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و    :مورد استفاده هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 300اصلي با فواصل حداکثر    شبكهو  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    1000شبكه ماندگار با فواصل حداکثر    بردارينقشه   ي هاايستگاهايجاد    شناسايي و  -

از پالک هاي آلومينيومي حك شده    توانميي ماندگار و اصلي به لحاظ محدوديت  هابتندر داخل شهر به جاي    ،در منطقهسانتيمتر    30*35*40بتن آماده به ابعاد    صورتبهمتر  

 ايجاد گردد(اصلي ايستگاه  4ايستگاه ماندگار و  2حداقل  بايستميي کوچك هاپروژهدر  ) استفاده نمود.

انتقال ارتفاع از نقاط معلوم ساازمان يا نقاط معرفي شاده توساط کارفرما در منطقه، هاي تعيين موقعيت ، شابكهبردارينقشاهمختصاات مساطحاتي از نقاط معلوم ساازمان انتقال   -

ي شابكه ماندگار را از هاايساتگاهتوان ارتفاع ه فاقد ارتفاع تائيد شاده باشاد، مي)در صاورتي که ايساتگاه شابكه ترازيابي ساراساري در منطقاز طريق انجام ترازيابي مساتقيم   بردارينقشاه

ي شابكه ماندگار و  هاايساتگاهگيري کليه مشااهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شابكه با  هاايساتگاهاختالف ارتفاع نسابي بين محاسابه   طريق 

کردن ليسات مختصاات شابكه  صاورت گرفته و آماده  هايگيريمحاسابات و پردازش مشااهدات و اندازهو تهيه شاناسانامه نقاط شابكه ماندگار،    ي از لحاظ مساطحاتي و ارتفاعياصال

 ي ماندگار.هاايستگاهتهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ،  و اصلي  ماندگار

 ي ديوارها هاشكستگيبه اضافه تمامي انحناها و  هابلوکشامل: برداشت کليه گوشه هاي قطعات و  هابلوکهندسه قطعات و برداشت  -

 عرصه )و اعيان قطعات در صورت درخواست کارفرما(  گيرياندازهبرداشت و  -

هاي  جزيره  ، رديف درخت،، دريچه ها، جدول، جوي، کانيوتك درخت  تير برق،   طحي مانند:، خطي و ساينقطه شامل عوارض  شهري متناسب با مقياس،  کليه عوارض    برداشت  -

 دستورالعمل  مطابقو ...  ، رودخانهوسط بلوار،انواع جاده

 دستورالعمل مطابق شرکاء و ... اطالعات توصيفي و تكميل فرم کاداستر شامل: نام محل، آدرس قطعه، نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، کاربري، آوريجمع -

 برداشتي  عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

و اضافه نمودن    هاگيري اندازهي و  برداشتحدود قطعات بر اساس نقاط  ترسيم  ، خطي، سطحي و  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه    و ترسيم  انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتبه نقشه بر اساس استاندارد،  ي سطحيهاپترن  و نمادها اطالعات توصيفي، 

پدر، نوع مالكيت، شرکاء، مساحت تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل: مشخصات پروژه، نام محل، آدرس قطعه، کد محل، شماره قطعه، شماره شيت، نام و نام خانوادگي مالك، نام    -

 ، کاربري و ... مطابق مفاد قرارداد)عرصه و اعيان(

  فرمت مورد نظر در قرارداد اب ي مجزا  هافايلي نقشه در هاشيتفايل کلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه تهيه  -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر پنجي ماندگار و اصلي بهتر از هاشبكهمسطحاتي  دقت

 سانتيمترده بهتر از   (... اکس جدول و پل، گوشه)عوارض مشخص براي گوشه قطعات و  هانقشهدقت مسطحاتي 
معلوم مسطحاتي،  ، شناسنامه نقاط  ماندگار، شناسنامه نقاط  ماندگار و اصلي   يهاايستگاهمختصات    ليست  و اطالعات توصيفي،  ها نقشهشامل گزارش فني، فايل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ماندگار  يهاايستگاهو ضريب مقياس  دفترچه مالكين
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72031511 قطعه در هكتار   70تراکم قطعات بيش از  هكتار 60,544,200
 72031512 قطعه در هكتار 70تا  50تراکم قطعات  هكتار 47,644,700

 72031513 قطعه در هكتار   50تا  30تراکم قطعات بين  هكتار 34,940,400

 72031514 قطعه در هكتار   30تا  10تراکم قطعات بين  هكتار 28,609,700

 72031515 قطعه در هكتار 10تراکم قطعات کمتر از  هكتار 15,509,400

. هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت گردد ميه طبق توافق انجام شده با کارفرما تعيين و پرداخت  هاي مربوطهزينهدرصورت برداشت و اندازه گيري اعيان قطعات    توضيحات:

 محاسبه مي گردد. جدول فوق  72031515پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت )مابين قطعات( بر اساس رديف 

 

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72041115الي  72041111مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -42

 " ) پالن پروفيل (  متر از طرفين مسير   50و تهيه پالن   1/ 200و ارتفاعي    1/ 2000تهيه مقطع طولي  " با عنوان

با طبقه بندي  متر از طرفين مسير    50و تهيه پالن    200/1و ارتفاعي    2000/1مقطع طولي    شناسايي و مشخص کردن محور مورد نظر کارفرما و تهيه  هدف از خدمات ارائه شده:

 مختلف
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119عمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره و دستورال 23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

ي ارائه شده و يا بر اساس باند کاري که کارفرما در منطقه در راستاي عارضه مشخصي )مانند رودخانه،  هانقشه تعيين محدوده کاري )محور مورد نظر( توسط کارفرما بر اساس    -

 ( طي صورت جلسه اي تحويل مشاور مي دهد...  خطوط لوله، کانال و 

 : گيردميبرداري در منطقه اقدامات زير انجام ي نقشههاايستگاهباشد در صورت عدم وجود برداري در منطقه ميي نقشه هاهايستگاپياده کردن مسير نياز به  منظوربه -

 مطابق دستورالعمل سانتيمتر  40*40*60بتن در جا به ابعاد   صورتبهمتر  2000با فواصل حداکثر ايجاد شبكه ماندگار  -

از نقاط    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه بردارينقشه معلوم سازمان  انتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  باشد، مي  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده از طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  و اندازهمشاهدات  (،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

نقاط شبكه ماندگار،    ارتفاعيمسطحاتي و   اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

در مسير مستقيم براي تمامي رئوس محور و     (عارضه باشد  صورتبه چنانچه محور  )ه اصلي در طول محور کاري و يا به موازات محور  از نوع شبك  بردارينقشه  يهاايستگاهايجاد    -

 متر 700به فواصل 

 قبلي   يهاايستگاهلوپ و با اتصال به  صورتبهرفت و برگشت و  صورتبه ،شبكه اصلي ايجاد شده در مسير يهاايستگاهترازيابي  -

 ها ايستگاهتهيه ليست مختصات مسطحاتي و ارتفاعي  -

 تهيه پروفيل برايمشخص کردن آکس محور مورد نظر  و پياده کردن محور طراحي شده بر روي زمين بر اساس شبكه موجود )و يا ايجاد شده(  -

، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك  اينقطه دستورالعمل شامل عوارض    با  مطابق  ،متناسب با مقياس  ،مسير  يهاايستگاهبرداشت کليه عوارض داخل باند کاري از روي    -

 و ... ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريز ساختمانتكدرخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه، 

 در امتداد مسير  سانتيمتر 20 بيشتر از هايارتفاعتغيير يكنواخت و برداشت کليه  با شيب  متر در مناطق 50نقاط ارتفاعي به فواصل برداشت  -

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 خروجي    محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل  -

  و  نمادها ، خطي و سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،  اينقطه کليه عوارض برداشتي، شامل عوارض  طولي و پالن بر اساس    هايپروفيل  انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم  -

و اضافه نمودن    هاشيت  گذارينام،  لژاندگذاري،  بنديشيتطولي و عرضي و تهيه نقشه پالن،    هاي پروفيلي  ي ، تهيه نقشه جانمااستاندارد  بندياليهي سطحي به نقشه بر اساس  هاپترن 

 کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد

 با فرمت مورد نظر در قرارداد    هانقشه همچنين تهيه فايل   طولي و پالن، هاي پروفيل  تهيه فايل کلي -

  دقت نتايج:

 سانتيمتر  10سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  20ي ماندگار و اصلي بهتر از هاشبكهمسطحاتي  دقت

 سانتيمتر   بيستمعادل در مقطع طولي دقت ارتفاعي  و  سانتيمتر چهل بهتر از ( ... )گوشه ساختمان، پل، محور کانال ودر مقاطع طولي و پالن دقت مسطحاتي عوارض مشخص 
 ماندگار يهاايستگاهو ضريب مقياس  و ترازيابي معلوم مسطحاتي شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و  يهاايستگاهمختصات  ليست ،هانقشه فايلمدارک و نتايج تحويلي: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72041111 دشت کيلومتر  62,435,900
 72041112 تپه ماهور کيلومتر  69,598,400

 72041113 کوهستان کيلومتر  90,586,300

 72041114 کوهستان سخت  کيلومتر  127,726,800

 72041115 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  180,557,900

 محاسبه خواهد شد.  فوق تعرفه درصد 70بر مبناي  الزحمه حق، در صورتي که تهيه پروفيل مورد درخواست کارفرما بوده و نيازي به تهيه پالن از طرفين مسير نباشد توضيحات:

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401 ارديبهشت

 72041215تا 72041211مارهآيتم هاي ازشاجراي : شرح خدمات -43
 "متر از طرفين مسير   25با عرض تا    1/ 200مقطع عرضي  و    1/ 200و ارتفاعي    1/ 2000تهيه مقطع طولي  پياده کردن محور مسير و  " با عنوان

 با طبقه بندي مختلف  200/1و مقطع عرضي  200/1و ارتفاعي  2000/1مقطع طولي  پياده کردن محور مسير طراحي شده و تهيه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

هاي ارائه شده و يا بر اساس باند کاري که کارفرما در منطقه در راستاي عارضه مشخصي )مانند رودخانه،  تعيين محدوده کاري )محور مورد نظر( توسط کارفرما بر اساس نقشه   -

 ( طي صورت جلسه اي تحويل مشاور مي دهد...  خطوط لوله، کانال و 

 : گيردميدر منطقه اقدامات زير انجام  بردارينقشه يهاايستگاهدر صورت عدم وجود  باشد ميدر منطقه  بردارينقشه   يهاهايستگاپياده کردن مسير نياز به  منظوربه -

ي  هانقشه مطابق دستورالعمل مربوطه و منطبق بر مختصات  سانتيمتر    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر    2000با فواصل حداکثر  ماندگار    بردارينقشهيجاد شبكه  ا  -

 تهيه شده در مرحله قبل 

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    ريبردانقشه 

از لحاظ  ي شبكه ماندگار  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و  اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادههاي صورت گرفته  گيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارو  تهيه   ، کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

متر در طول محور طراحي   700  در تمامي رئوس مسير و هم چنين درمسير  مستقيم مابين رئوس به فواصل  (مطابق ايستگاه شبكه اصلي )  بردارينقشه  يهاايستگاهپياده کردن    -

 ( روي شبكه موجود )و يا ايجاد شده شده بر روي زمين از

 قبلي    يهاايستگاهرفت و برگشت به  صورتبهشبكه پياده شده در مسير  يهاايستگاهترازيابي  -

   ها ايستگاهو ارتفاعي  تهيه فهرست مختصات مسطحاتي -

 تهيه پروفيل برايمشخص کردن آکس محور مورد نظر  و پياده کردن محور طراحي شده بر روي زمين بر اساس شبكه موجود )و يا ايجاد شده(  -

سانتيمتر در امتداد مسير با ميخ چوبي و همچنين مشخص نمودن   20مسير شامل تمامي عوارض و مشخص نمودن تغييرشيب هاي باالي    يهاايستگاهبرداشت عوارض از روي    -

ر، تمامي عوارض و با ميخ چوبي )به طوري که در طول مسير و در امتداد عمود بر مسي (داخل باند کاري)در امتداد عمود بر مسير  سانتيمتر 20 بيشتر از هايارتفاع تغيير عوارض و 

 سانتيمتر را در بر بگيرد( 20تغييرشيب هاي باالي 

مطابق دستورالعمل، شامل عوارض سانتيمتر در امتداد عمود بر مسير    20ي باالي  هاشيب ي چوبي در امتداد مسير و برداشت عوارض و تغييرها ميخبرداشت موقعيت تمامي    -

، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريز،  ساختمانتكك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه،  ، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تاينقطه 

 به باال و ...  سانتيمتر 20از  هايارتفاع تغيير 

 اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

، خطي و سطحي و  اينقطهکليه عوارض برداشتي، شامل عوارض ي چوبي و ترسيم پروفيل عرضي بر اساس  هاميخطولي بر اساس  هايپروفيل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم -

،  بنديشيت طولي و عرضي و تهيه نقشه پالن،    هايپروفيل  جانمايي، تهيه نقشه  استاندارد  بندياليهي سطحي به نقشه بر اساس  هاپترن  و  نمادها عات توصيفي،  اضافه نمودن اطال

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد  هاشيت گذارينام، لژاندگذاري

 با فرمت مورد نظر در قرارداد   هانقشهو همچنين تهيه فايل طولي، عرضي و پالن  هاي پروفيل  تهيه فايل کلي -

   دقت نتايج:

 سانتيمتر 10سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  20ي ماندگار و اصلي بهتر از هاشبكهمسطحاتي  دقت

معادل  عرضي    در مقطع طولي و دقت ارتفاعي  و    سانتيمتر  چهل   ...( بهتر از  کانال و)گوشه ساختمان، پل، محور  در مقاطع طولي، عرضي و پالن  دقت مسطحاتي عوارض مشخص  

 سانتيمتر  بيست 
 ماندگار يهاايستگاهو ضريب مقياس  و ترازيابي معلوم مسطحاتي شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و  يهاايستگاهمختصات  ليست ،هانقشهشامل فايل  مدارک و نتايج تحويلي:

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72041211 دشت کيلومتر  95,551,700
 72041212 تپه ماهور کيلومتر  115,424,700

 72041213 کوهستان کيلومتر  159,432,000

 72041214 کوهستان سخت  کيلومتر  228,448,300

 72041215 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  299,718,300

 کارفرما محاسبه خواهد شد. متر به صورت توافقي با   50حق الزحمه عرض بيش از  توضيحات:

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   50صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72051113تا  72051111شرح خدمات:  اجراي رديف شماره  -44
 "ترازيابي درجه سه " با عنوان

به منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان، تعيين ارتفاع نقاط نقشه برداري مورد استفاده  سه  درجه ارتفاعي هاي شبكه براي مبنائي  نقاط گسترش و ايجاد هدف از خدمات ارائه شده:

 در نقشه هاي بزرگ و کوچك مقياس و تعيين ارتفاع پروژه هاي عمراني مختلف

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

 کليات مراحل اجرا: 

 دستورالعمل مطابق ايستگاهها و مسير نامگذاري و  شناسايي طراحي، -

 :زير موارد رعايت با و دشت کيلومتردر 5تا  و کيلومتردرکوهستان 5/2 تا  5/1 فاصله حداکثر با  ترازيابي ايستگاههاي محل انتخاب -

 باشند  نشست احتمال با  مناطق ،  معادن استخراج محدوده   کانال، آب، و نفت  لوله آبرو، رودخانه،  مسيل، آهن،  راه راه، مسير از خارج ايستگاهها * 

 شود استفاده باال ماندگاري لحاظ به پايدار ساختمانهاي مجاورت يا  و  دولتي ساختمانهاي محوطه از شود سعي* 

 باشد داشته وجود کاربران براي دسترسي امكان* 

 گردد ايجاد  ايستگاه گرهي   نقاط در* 

 ( کاري منطقه به مبنائي  نقاط از ارتفاع انتقال در GPS گيرنده  دستگاههاي از استفاده منظور به  . )باشند قوي  فشار هاي دکل از  دور ايستگاهها امكان صورت در* 

 باشد  ميسر  آنها روي بر دقيق ترازيابي مخصوص شاخص استقرار امكان* 

 رفرانس  نقاط و  ايستگاهها براي نقاط اوليه شناسنامه تهيه -

 :از عبارتند دستورالعمل اساس بر مربوطه رفرانس و  ايستگاه ساختمان جهت مناسب  موقعيت -

 مطمئن و مشخص ساختمانهاي يا و بزرگ  پلهاي بتني پايه در مخصوص ديسك نصب* 

 مشخص  ساختمانهاي  کنار  ترجيحاً  ،مقابل  شكل  مشخصات  و  ابعاد  با  نياز  مورد  مصالح  با  ها  رفرنس  همراه  به  بتن  ايجاد*  

 باال  ماندگاري با  مطمئن و

 مربوطه  تنظيمات و  تجهيزات کاليبراسيون  و تست -

  ترجيحاً )  مناسب  جوي  شرايط  در  ترازيابي  دستورالعمل  تجهيزات  مطابق  برگشت  و   رفت  صورت   به  ترازيابي  عمليات  انجام   -

 (  بتن ساختمان از بعد ماه  2

 اعمال تصحيحات ارتومتريك )جهت شبكه هاي ترازيابي سراسري( منظوره ب  سنجي ثقل عمليات  انجام -

 سرشكني از پيش  آناليز و تست -

 مشاهدات  سرشكني و پردازش -

 

 

 

 

 

 

 

 

  دقت نتايج:

 ( کيلومتر حسب بر ترازيابي برگشت و رفت مسير متوسط طول K ) .باشد مي    ±12mm √K از بهتر بست خطاي با  ترازيابي مشاهدات به مربوط نقاط  ارتفاع دقت

، شناسنامه نقاط، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات، شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه ها ايستگاهفهرست مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع  شامل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72051111 دشت کيلومتر  13,950,700
 72051112 تپه ماهور کيلومتر  15,271,700

 72051113 کوهستان کيلومتر  16,994,800

 توضيحات: 

 واسط در تعرفه لحاظ گرديده است.هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است. هزينه ساخت ايستگاه هاي    - 

 . ها لحاظ نشده استهاي سراسري( در تعرفههاي مربوط به عمليات ثقل سنجي )در شبكههزينه  - 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   51صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72051118تا  72051116خدمات: اجراي رديف از شماره شرح  -45
 "دقيق درجه يك  ترازيابي" با عنوان

 در منطقه مورد نظر  زمين پوسته ارتفاع جابجايي بررسيو  ميكروژئودزيهاي  شبكه، يك درجه  ارتفاعي هاي شبكه رايب يئ مبنا نقاطو گسترش  ايجاد هدف از خدمات ارائه شده:

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

 کليات مراحل اجرا: 

 طراحي، شناسايي و نام گذاري مسير و ايستگاه ها مطابق دستورالعمل -

 کيلومتر در دشت و با رعايت موارد زير:  5/2تا  5/1کيلومتر در کوهستان و  5/1تا  1کثر فاصله انتخاب محل ايستگاه هاي ترازيابي با حدا -

 باشند  * ايستگاه ها خارج از مسير راه، راه آهن، مسيل، رودخانه، آبرو، لوله نفت و آب، کانال، محدوده استخراج معادن، مناطق با احتمال نشست

 و يا مجاورت ساختمان هاي پايدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود * سعي شود از محوطه ساختمان هاي دولتي

 * امكان دسترسي براي کاربران وجود داشته باشد

 * در نقاط گرهي ايستگاه ايجاد گردد

 رتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري( در انتقال ا GPS* در صورت امكان ايستگاه ها دور از دکل هاي فشار قوي باشند. )به منظور استفاده از دستگاه هاي گيرنده 

 * امكان استقرار شاخص مخصوص ترازيابي دقيق بر روي آنها ميسر باشد 

 رفرانس  نقاط و  ايستگاهها براي نقاطه اوليه شناسنام تهيه -

 موقعيت مناسب جهت ساختمان ايستگاه و رفرانس مربوطه بر اساس دستورالعمل عبارتند از: -

 مخصوص در پايه بتني پل هاي بزرگ و يا ساختمان هاي مشخص و مطمئن* نصب ديسك 

 کنار ساختمان هاي مشخص و مطمئن با ماندگاري باال  ، ترجيحاًمقابل شكل مشخصات و  ابعادمصالح مورد نياز با  با * ايجاد بتن به همراه رفرنس ها 

 تست و کاليبراسيون تجهيزات و تنظيمات مربوطه  -

 ماه بعد از ساختمان بتن( 2در شرايط جوي مناسب )ترجيحاً  ترازيابي مطابق تجهيزات دستورالعمل برگشت و رفت به صورت دقيق ترازيابي  عمليات  انجام -

ارتومتريك  منظوره  ب  سنجي  ثقل  عمليات  انجام  - تصحيحات  شبكه   اعمال  ترازيابي  )جهت  هاي 

 سراسري( 

کاليبراسيون و درجه حرارت( به مشاهدات و انجام سرشكني هاي  تصحيحات )انكسار،  ساير  اعمال    -

 مربوطه 

 تست و آناليز پيش از سرشكني -

 نوار  دماي  دقيق،  ترازيابي  ميرهاي  کاليبراسيون    جدول  به  توجه  با  مشاهدات  سرشكني  و  پردازش  -

 . است شده گيري اندازه زميني عمليات حين در که حرارت درجه گراديان و انوار

 

 

 

 

 

 

 

 

  دقت نتايج:

 ( کيلومتر حسب بر  ترازيابي برگشت و رفت مسير متوسط طول K )  .مي باشد    ±3mm √K    از بهتر بست خطاي با  ترازيابي مشاهدات به مربوط نقاط  ارتفاع دقت

پردازش و سرشكني مشاهدات، شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه فهرست مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع ايستگاه ها، شناسنامه نقاط، گزارش  شامل    مدارک و نتايج تحويلي:

 ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72051116 دشت کيلومتر  24,649,700
 72051117 تپه ماهور کيلومتر  32,683,100

 72051118 کوهستان کيلومتر  48,749,900

   توضيحات:

 هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است. هزينه ساخت ايستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گرديده است. -

 . ها لحاظ نشده استهاي سراسري( در تعرفههاي مربوط به عمليات ثقل سنجي )در شبكههزينه -

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   52صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72051215تا  72051211اجراي آيتم شماره   :خدماتشرح  -46

 "ترازيابي اجرائي   " با عنوان

 دگار و اصلي تعيين ارتفاع از طريق انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري و گسترش ارتفاع در شبكه هاي منطقه از قبيل شبكه ايستگاه هاي مان هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

 9361/100به شماره   29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  و  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

 هاي داخل منطقه کاري طراحي و شناسايي مسير هاي انتقال ارتفاع از نقاط مبنايي و هم چنين مسيرها و لوپ  -

 کنترل بهتر ترازيابي و جلوگيري از تكرار کل مسير در صورت عدم يكنواختي اختالف ارتفاع هاي رفت و برگشتمنظوربهفرعي در مسير انتقال  يهاايستگاهايجاد  -

 عمليات آغاز از قبل لزوم صورت در اصالح و ترازياب کليماسيون کنترل -

 رفت و برگشت از نقاط مبنائي به منطقه کاري صورتبهله ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال ترازيابي مستقيم به وسي -

 ل انتقال ارتفاع استفاده گردد.در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري در صورت وجود نقاط مبنائي در حوالي محدوده کاري از دو يا چند نقطه مبنائي جهت کنتر -

جهت کنترل منتقل   GPS   صورتبهارتفاع    نيز  جلوگيري ازاشتباهات احتمالي، از يك نقطه مبنائي ديگر  منظوربه  ،ارتفاع از يك نقطه مبنائي به منطقه کاريدر صورت انتقال    -

 گردد

 . باشد  قبول  قابل حد  مبنائي در شبكه مختلف  نقاط از منطقه به شده  منتقل ارتفاعات اختالف که صورتي در ارتفاعات  ميانگين محاسبه -

 لوپ در داخل منطقه کاري صورتبهرفت و برگشت و  صورتبهترازيابي مستقيم به وسليه ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال  -

 . موارد زير در ترازيابي رعايت گردد -

 هاي مربوطهمطابق دستورالعمل* حداکثر  فاصله شاخص از ترازياب 

    %10 فاصله ترازياب از شاخص عقب و جلو * حداکثر

 * تراز بودن شاخص ها در هنگام قرائت

 * محاسبات اوليه ترازيابي به صورت روزانه و تكرار در صورت مطلوب نبودن نتايج اوليه ترازيابي 

 تصحيحات مربوط به لوپ ها و تهيه ليست ارتفاع نقاطسرشكني و  -

   GPSمثلثاتي و دو طرفه و يا با   به صورت  ترازيابي    ، که امكان ترازيابي مستقيم وجود ندارد )مناطق کوهستاني صعب العبور، باطالق و ...( با نظر کارشناس ناظر  يدر مسير هاي   -

 شود.انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دقت نتايج:

 طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب کيلومتر(K )  مي باشد.  ±12mm √Kارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از دقت 
که    هاايستگاهکه داراي مشخصات پروژه و جدول    ماندگار و اصلي  يهاايستگاه  ليستفايل مشاهدات ترازيابي در مورد ترازياب هاي رقومي و فايل  شامل    مدارک و نتايج تحويلي:

 . باشدميارتومتريك  و ارتفاع ستون هاي آن نام ايستگاه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72051211 دشت کيلومتر  10,551,700
 72051212 تپه ماهور کيلومتر  11,872,700

 72051213 کوهستان کيلومتر  13,595,800

 72051214 کوهستان سخت  کيلومتر  16,342,400

 72051215 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  20,553,900

 از آيتم GPSحق الزحمه ترازيابي مثلثاتي و دو طرفه و يا محاسبه اختالف ارتفاع از طريق هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است.  توضيحات:

 محاسبه خواهد شد  (کوهستان سخت ئياجرا ترازيابي) 72051214

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   53صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72061112الي  72061111خدمات: اجراي آيتم هاي از شماره شرح  -47
 "اي هاي ماهواره تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده   " عنوانبا  

ايستگاه هاي ماندگار و  سترش مختصات در شبكه هاي منطقه )انتقال مختصات از نقاط مبنائي به منطقه کاري و گ  تعيين موقعيت مسطحاتي از طريق   هدف از خدمات ارائه شده:

 اي با طبقه بندي مختلفهاي ماهوارهستفاده از گيرندهبا اWGS84 ( نقاط بر اساس بيضوي مبناي اصلي

مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    دستورالعمل هاي مورد استفاده:

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390

 جرا: کليات مراحل ا 

 مورد نظر ي هاايستگاهانتقال مختصات و تعيين مختصات  منظوربهطراحي شبكه مشاهدات  -

 و مشاهدات ماهواره موارد زير رعايت شوند:  گيرياندازهدر  -

 کيلومتر باشد.   50از  کمتر  ،کيلومتر و دو فرکانسه 10کمتر از  ،* اضالع طول باز در صورت استفاده از گيرنده تك فرکانسه

 و آنتن هاي يكسان استفاده شده و آنتن ها نسبت به شمال توجيه شوند. هاگيرندهحتي االمكان از  *

 بزرگتر نباشد. 5از  GDOPکمتر نبوده و  5ي رديابي شده از هاماهواره  د* تعدا

 . ثانيه باشد 5درجه و حداکثر نرخ ثبت  15 بزرگتر از ها ماهواره* زاويه ارتفاع 

 تكميل شود.  دقيقاً (Site Logفرم صحرايي ) و  دستگاه معرفي شده* ارتفاع آنتن به 

 يكسان باشند.   هادستگاه* پارامترهاي معرفي شده به 

دقيقه بعالوه    30معادل  ،ي تك فرکانسههاگيرندهتقريبي براي    صورتبه  ،ي مناسب و قابل پردازشهاماهوارهمدت زمان بهينه جهت مشاهدات يك طول باز براي گيرنده با تعداد    -

 دقيقه بعالوه يك دقيقه براي هر کيلومتر فاصله در نظر گرفته شود. 20معادل  ،ي دو فرکانسههاگيرندهدو دقيقه براي هر کيلومتر و براي 

استفاده شود به نحوي که    هتر است از سه دستگاه ب  ،در انتقال مختصات از نقاط مبنائي به نقاط شبكه ايجاد شده، جهت اطمينان از صحت مشاهدات و محاسبات صورت گرفته  -

چنانچه از دو دستگاه    .را تشكيل دهند  مثلث  فرما( با دو نقطه شبكه ايجاد شده، رئوس يكيك نقطه مبنايي با مختصات معلوم )شبكه ژئودزي کشوري و يا نقاط قبلي و مورد نظر کار

 . لوپ بسته انجام شود صورتبه ماهواره اييرنده گت با بايستي انتقال مختصا شودميبراي تعيين موقعيت استفاده 

 . شودميدر منطقه کاري جهت گسترش مختصات و راحتي کار، روش لوپ بسته پيشنهاد  -

 ها گيرياندازهمحاسبات و پردازش مشاهدات و  -

 ماندگار  يهاايستگاهبا ارتفاع بيضوي و محاسبه ضريب مقياس براي  X,Y,Zتهيه ليست مختصات داراي  -

  دقت نتايج:

   . باشدمي ppm5 +mm20  از بهتربا خطاي بست  هاشبكهمسطحاتي  مشاهداتنقاط مربوط به  ي مسطحات دقت

   مدارک و نتايج تحويلي:

 ي ماندگار هاايستگاهضريب مقياس براي ، معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلي يهاايستگاهمختصات  گزارش فني، ليستشامل  -

  هاايستگاهداراي مشخصات پروژه و جدول  )ورالعمل  تدس  4مطابق فرم شماره  )در صورت درخواست کارفرما(    LOCAL  فهرست مختصات  و  UTMمختصات در سيستم    فهرست  -

 (بيضوي  E(m)-  N(m) - (°)Φ(°)- λ-  h(m)  -شامل: نام ايستگاه  ي هايستون با

 ي دائم   هاشبكهي هادادهدر صورت استفاده از   rinexمشاهده شده و يا فايل  يهاايستگاهکارت شناسايي  -

 گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل پروژه محاسبات انجام شده  -

 و آنتن مورد استفاده ماهواره ايمشخصات گيرنده  -

 ماهواره ايمشاهدات   report، پارامترهاي معرفي آنتن و rinex ،raw dataي مشاهداتي، محاسباتي، فهرست مختصات، گزارش فني، فايل  هافايللوح فشرده شامل کليه  -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72061111 کيلومتر   25تا  10 نقاط متوسط فاصله ايستگاه 28,729,700
 72061112 کيلومتر  10کمتر از نقاط متوسط فاصله  ايستگاه 23,010,000

 : توضيحات 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   54صفحة 

 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72071112الي   72071111 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -48

 "ند گمانه ها(مختصات نقاط )مان   پياده کردن " با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده: 

 با فواصل مختلف تعيين موقعيت آني از روي ايستگاه هاي نقشه برداريپياده کردن مختصات نقاط )مانند گمانه ها( با استفاده از روش 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 ي موجود در منطقه کاري )اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات( از کارفرما هاشبكه يهاايستگاهدريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات  -

 ي فوق  هاشبكهايجاد يا تكميل ي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز، هاشبكهبررسي نقاط    -

 مراحل پياده کردن مختصات نقاط:

   معلوم تصحيحات از ايستگاهدريافت  شبكه موجود و يا ايجاد شده( و ي هاايستگاهبر روي نقاط معلوم )راديويي يك دستگاه گيرنده  قرارو يا است RTKفاده از روش است -

 تا رسيدن به مختصات مورد نظر هاگيري اندازهمراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرک و جابجايي در حول و حوش نقطه و تكرار  -

 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي  -

 شده   گيرياندازهقرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات  -

  دقت نتايج:

سانتيمتر نسبت به    50بهتر از    هاگمانهپياده کردن نقاط  دقت مسطحاتي  و    دستورالعملي ماندگار و اصلي مطابق  هاشبكهمسطحاتي و ارتفاعي    دقت،  هاشبكه در صورت ايجاد  

   هاشبكه 
   مدارک و نتايج تحويلي:

 ليست مختصات نقاط برداشت شده. ، ماندگار و اصلي در صورت وجود ي هاايستگاهمختصات  شامل گزارش فني، ليست
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72071111 کيلومتر 2بيش از  نقطه  9,235,900
 72071112 کيلومتر  2کمتر از  نقطه  6,662,000

 در صورتي که نياز به ايجاد شبكه و يا تكميل آن باشد حق الزحمه آن با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق تعرفه قابل پرداخت مي باشد.   :توضيحات 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   55صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72071213الي   72071211 شماره  آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -49
   "و يا دوربين  برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني پياده کردن و يا  " با عنوان

 با طبقه بندي مختلف  برداريبرداشت و يا پياده کردن مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني و يا دوربين از روي ايستگاه هاي نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335ي کشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه بردار   مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390
 مراحل اجرا: کليات  

 ي موجود در منطقه کاري )اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات( از کارفرما هاشبكه يهاايستگاهدريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات  -

 هاي فوق  هاي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز، ايجاد يا تكميل شبكهبررسي نقاط شبكه   -

 ل برداشت مختصات نقاط:  مراح

 ي موجود( هانقشهحضوري در محل )يا مشخص کردن موقعيت حدودي نقاط روي   صورتبهمشخص کردن موقعيت نقاط توسط نماينده کارفرما  -

شبكه موجود و   يهاايستگاهيك دستگاه گيرنده راديويي بر روي نقاط معلوم )  يا استقرار  10با رعايت بند    RTKاستفاده از روش    ،روي نقاط معلوم  بردارينقشه دوربين  استقرار    -

 دريافت تصحيحات از ايستگاه معلوم    يا ايجاد شده( و

 برداشت موقعيت نقاط  منظوربه  (يا رفلكتور)مراجعه به موقعيت نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرک  -

 تهيه فهرست مختصات نقاط برداشت شده -

 مراحل پياده کردن مختصات نقاط:

 ي موجود در منطقه کاري )اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات( از کارفرما هاشبكه يهاايستگاهدريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات  -

 اي فوق  ههاي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز، ايجاد يا تكميل شبكهبررسي نقاط شبكه   -

هاي شبكه موجود و يا ايجاد شده( و  يك دستگاه گيرنده راديويي بر روي نقاط معلوم )ايستگاه  يا استقرار  RTKبرداري روي نقاط معلوم، استفاده از روش  استقرار دوربين نقشه  -

 دريافت تصحيحات از ايستگاه معلوم 

 تا رسيدن به مختصات مورد نظر ها گيري اندازه و جابجايي در حول و حوش نقطه و تكرار  (يا رفلكتور) استفاده از دستگاه گيرنده متحرکمراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با  -

 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي  -

 شده    گيرياندازهقرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات  -

  دقت نتايج:

برداشت و يا پياده کردن نقاط براي سازه ها و گوشه  دقت مسطحاتي  ي ماندگار و اصلي مطابق آيتم هاي مربوطه و  هاشبكهمسطحاتي و ارتفاعي    دقت ،  هاشبكه جاد  در صورت اي

 سانتيمتر پنج بهتر ازامالک 
   مدارک و نتايج تحويلي:

 ليست مختصات نقاط برداشت شده و يا پياده شده. ، صورت وجودماندگار و اصلي در  ي هاايستگاهمختصات  شامل گزارش فني، ليست
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72071211 نقطه  30تا  نقطه  5,735,400
 72071212 نقطه  100تا  30 نقطه  3,109,900

 72071213 نقطه 100بيش از  نقطه  1,803,200

 توضيحات:  

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   56صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72081111اجراي آيتم شماره :شرح خدمات -50

 "ماندگار  شبكه   ايجاد ايستگاه ، ساختمان و  شناسايي " با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده: 

براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني )توپوگرافي، کاداستر، مقاطع طولي و عرضي، پالن پروفيل، هيدروگرافي و شبكه گاه  تايس  ايجاد  ون  شناسايي،ساختما

 عمليات زميني کار عكسي و ليزر اسكن بصورت مسطحاتي و ارتفاعي  قائم الزاويه(
استفاده: مورد  شماره    دستورالعمل  به  کشور  برداري  نقشه  سازمان  فني  کنترل  و  نظارت  مديريت  زميني  مستقيم  روش  با  مقياس  بزرگ  نقشه  تهيه  مورخ   6335دستورالعمل 

23/03/1390  
 کليات مراحل اجرا: 

 با رعايت موارد زير:  موقعيت ايستگاه و انتخاب شناسايي -

 ايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باشد * موقعيت 

 مكان تثبيت موقعيت ايستگاه و تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشد * ا

 فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته باشد. * 

 يستگاه هاي مجاور ديد داشته باشد * حداالمكان هر ايستگاه به يكي از ا

 پايه و ديد اطراف را داشته باشد * امكان استقرار سه

 با ويژگي هاي زير باشد اختمان ايستگاه  س -

 ) مطابق شكل نمونه (مي باشد.سانتيمتر  35*35سانتيمتر و با سر قالب   40*40*60ابعاد  و با  درجابتن  ساختمان ايستگاه  به صورت *

 سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجادگردد *

 آنها مناسب باشد که به صورت حكاکي ايجاد شود بايستي حكاکي در صورتي سطح بتن *

 * نام ايستگاه ها ترکيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شوند 

 تعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي تقريبي ايستگاه  -

 براي مقياسهاي مختلف به صورت زير مي باشد. ماندگارشبكه  اضالعفواصل  -

 متر  2000  : 2000/1مقياس    

 متر  1500  : 1000/1مقياس    

 متر    1000  : 500/1مقياس      

 متر     500  :   200/1  مقياس    

 

 

 

 

 

 

   دقت نتايج:

 مطابق دستورالعمل 
   مدارک و نتايج تحويلي:

 گوگل ماهواره ايا تصوير يايستگاه، کروکي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه  تقريبي ارتفاع، ايستگاه  مسطحاتيموقعيت  شامل 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72081111 - نقطه  11,148,700
 توضيحات: 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   57صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72081112اجراي آيتم شماره   :شرح خدمات -51
 "اصلي  شبكه   و ايجاد ايستگاه   ساختمان   ،شناسايي " با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده: 

پروفيل، هيدروگرافي  براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني ) توپوگرافي، کاداستر، مقاطع طولي و عرضي، پالن  شبكه اصلي    گاهتايس  و ايجاد   ساختمان  ، شناسايي

 و رئوس شبكه بندي قائم الزاويه ( بصورت مسطحاتي و ارتفاعي 
مورخ   6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره    مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

 9361/100به شماره   29/01/1386مصوب  1-119نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره دستورالعمل همسان  و  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

 شناسايي و انتخاب موقعيت ايستگاه با رعايت موارد زير: -

 د ايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باش* موقعيت 

 تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشد مكان تثبيت موقعيت ايستگاه و * ا

 فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته باشد * 

 * حتي االمكان هر ايستگاه به يكي از ايستگاه هاي مجاور ديد داشته باشد 

 * ايستگاه امكان استقرار سه پايه و ديد اطراف را داشته باشد 

 با در نظر گرفتن ويژگي هاي زير: ايستگاه و ايجاد ساختمان  -

 ) مطابق شكل نمونه (  د.گردمي  سانتيمتر و در کارگاه آماده   30*35*40ابعاد  با ساختمان ايستگاه به صورت بتن آماده  * 

 گردد   سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجاد* 

 شد که به صورت حكاکي ايجاد شود بايستي حكاکي آنها مناسب بادر صورتي سطح بتن * 

 * نام ايستگاه ها ترکيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شود 

 تعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي تقريبي ايستگاه  -

 براي مقياسهاي مختلف به صورت زير مي باشد. اصلي شبكه  عفواصل اضال

 متر  700  : 2000/1مقياس    

 متر  500  : 1000/1مقياس    

 متر     300  : 500/1مقياس      

 متر     200  : 200/1مقياس      

 

 

 

 

   دقت نتايج:

 مطابق دستورالعمل  
 مدارک و نتايج تحويلي:  

 ايستگاه، کروکي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و يا تصوير ماهواره اي گوگلتقريبي موقعيت و ارتفاع شامل 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72081112 - نقطه  7,282,300
 توضيحات:  

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   58صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72091215تا  72091211اجراي رديف شماره شرح خدمات  -52
 "(طريق جنراليزاسيون   از   )   1/ 2000  هاي رقومي نقشه  از   1/ 10000  تهيه نقشه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 جنراليزاسيون   طريق از 2000/1 رقومي هاينقشه  از 10000/1 تهيه نقشه 

، دستورالعمل تهيه 9359/100  شماره   به  29/01/1386مصوب  4-119  شماره  نشريه  کارتوگرافي:  چهارم  جلد  برداري   نقشه  همسان  دستورالعمل  مورد استفاده:  دستورالعمل هاي 

 سازمان نقشه برداري کشور  1383ويرايش اول آذر ماه  25000/1و  2000/1از نقشه هاي رقومي  10000/1نقشه هاي رقومي مقياس 

 مراحل اجرا: کليات  

 ، ... ، لژاندهانقشهافي از قبيل کادر و حذف عوارض اض 10000/1به  2000/1از  هانقشهابعاد  تبديل  -

 با رعايت قواعد بر اساس دستورالعمل  هانقشه جنراليزاسيون عوارض  -

 و هاشورها هاپترنتر، خالصه کردن اسامي طوالني، حذف   جنراليزاسيون اسامي عوارض شامل انتخاب اسامي مشابه،  انتخاب اسامي مصطلح -

  ي هافرمت  به هافايل  رقومي  نسخه  تهيه    ،هانقشه  ، لژاندگزاريبنديشيتطوط تراز و نقاط ارتفاعي،  بر روي عوارض مسطحاتي و خ  دستورالعمل  اساس  بر  کارتوگرافي  عمليات  انجام  -

 قرارداد  در شده ذکر و نظر مورد

 

  دقت نتايج:

 باشد.  1/ 10000نقشه هاي تهيه شده در حد نقشه هاي  دقت  عمليات به نحوي انجام گيرد که

   مدارک و نتايج تحويلي:

 مورد استفاده، گزارش فني اجراي عمليات 2000/1ي هانقشه ، فهرست و مشخصات 10000/1ي تهيه شده در مقياس هانقشهفايل  شامل 

بهاي واحد  

 )ريال(
 شماره طبقه بندي واحد

 72091211 %15دشت يا با عوارض شهري تا  کيلومترمربع  2,211,200

 72091212 %25تا  %15تپه ماهور يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  3,759,100

 72091213 %50تا  %25کوهستان يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  5,616,800

 72091214 %80تا  %50کوهستان سخت يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  8,403,200

 72091215 %100تا  %80کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  کيلومترمربع  14,285,800

 .در تعرفه لحاظ نشده است 1: 2000نقشه هاي هزينه تهيه فايل رقومي  توضيحات :

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   59صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72091515تا  72091511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -53

 "اي از تصاوير ماهواره   با استفاده(  Orthorectified)  نقشه تصويري قائم   تهيه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 باشد.  اي ميماهواره تصاوير از استفاده  با( Orthorectified)  قائم تصويري نقشه تهيه هدف 

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

گيري نقاط برداري زميني براي اندازه( مي باشند و نيازي به انجام عمليات نقشه  RPCدر اين عمليات فرض شده که تصاوير رقومي داراي پارامترهاي توجيه ) مداري يا ضرايب  

   .باشدکنترل زميني نمي 

هاي سه اي و  يا نقشهبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره(  DSM)  يا مدل رقومي سطح(  DEM)همچنين در اين عمليات فرض شده است که مدل ارتفاعي رقومي زمين  

 بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.

 مراحل اجرا: کليات  

 بر اساس دستورالعمل با ابعاد  اعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير مورد نظر -

 توليد تصوير نهايي قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير ورودي -

 اند. کنترل محصول نهايي با استفاده از يكسري نقاط چك که به طور مناسب در سطح کل تصوير توزيع شده -

  دقت نتايج:

 پيكسل باشد.  سهبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از پيكسل باشد، همچنين ن دو خطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از 

ارتو شده،  شامل تصاوير ماهواره  مدارک و نتايج تحويلي: ارتو تهيه شده،  ، گزارش فني مراحل  RPCپارامترهاي توجيه )مداري يا ضرايب  اي خام، تصاوير  ارزيابي تصوير  اجرا و 

 متاديتاي تصوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعمل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72091511 متر( 8)اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:100000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  5,700

 72091512 متر(  8تا  4)اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:100000تا  1:50000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  18,700

 72091513 متر(  4تا  2)اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:50000تا  1:25000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  32,500

 72091514 متر(  2تا  1)اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:25000تا  1:10000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  121,300

 72091515 متر( 1)اندازه پيكسل نهايي کوچكتر يا مساوي از  1:10000مقياس بزرگتر از  کيلومترمربع  357,100

   توضيحات:

 است. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي صرفاً شامل هزينه ها تعرفهو  محاسبات منظور نشدهاي، نقشة رقومي، نقاط کنترل و ...( در هاي اوليه )تصوير ماهوارههاي دادههزينه -

 . باشدپيكسل تصوير اوليه مي  بامحصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر اي فوق در تعرفه ه -

درصد به    10  دازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه« ضربدربه ميزان »نسبت انباشد    نهايي محصول  اندازه پيكسل  از    کوچكتردر صورتي که ابعاد پيكسل اوليه    -

 تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   60صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72091616تا  72091612شرح خدمات اجراي رديف شماره  -54

 "ايماهواره يا هوايي   با استفاده ازتصاوير (  Orthorectified)  ه نقشه تصويري قائم تهي " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 باشد.  مياي يا ماهوارههوايي  تصاوير از استفاده  با( Orthorectified)  قائم تصويري نقشه هدف تهيه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

   .باشد برداري زميني براي اندازه گيري نقاط کنترل عكسي نمي  باشند و نيازي به انجام عمليات نقشهپارامترهاي توجيه خارجي ميدر اين عمليات فرض شده که تصاوير رقومي داراي  

هاي سه  اي و يا نقشهماهوارهبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا  (  DSM)  يا مدل رقومي سطح(  DEM)در اين عمليات فرض شده است که مدل ارتفاعي رقومي زمين  همچنين  

 بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.

 مراحل اجرا: کليات  

 با ابعاد بر اساس دستورالعمل  اعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير مورد نظر -

 توليد تصوير نهايي قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير ورودي -

 اند. يكسري نقاط چك که به طور مناسب در سطح کل تصوير توزيع شدهکنترل محصول نهايي با استفاده از  -

  دقت نتايج:

 پيكسل باشد.   سهپيكسل باشد، همچنين نبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از  دوخطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از 

 : مدارک و نتايج تحويلي

ر ارتو شده، فايل نقاط کنترل زميني و تصويري )فايل پروژه(، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي تصوير ارتو تهيه شده، متاديتاي  مدارک تحويلي شامل تصاوير هوايي خام، تصاويشامل  

 تصاوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعمل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72091612 متر( سانتي100تا  50)اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:10000تا  1:5000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  823,400

 72091613 متر(سانتي 50تا  20بزرگتر از )اندازه پيكسل نهايي  1:5000تا  1:2000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  1,806,900

 72091614 متر(سانتي 20تا  10)اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:2000تا  1:1000مقياس کوچكتر از  کيلومترمربع  8,227,600

 72091615 متر( سانتي 10 تا 5بزرگتر از )اندازه پيكسل نهايي  1:1000مقياس بزرگتر از  کيلومترمربع  22,456,800

 72091616 متر(سانتي  5)اندازه پيكسل نهايي کوچكتر يا مساوي  1:500مقياس بزرگتر از  کيلومترمربع  60,016,500

 توضيحات: 

 است. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي صرفاً شامل هزينه ها تعرفهو  محاسبات منظور نشدهاي، نقشة رقومي، نقاط کنترل و ...( در هاي اوليه )تصوير ماهوارههاي دادههزينه -

 . گرددمي تعيين برداري نقشه  دستورالعمل همسان دوم  جلد از 2 يا نمودار  و 8 بند جدول مطابق استفاده  قابل هوايي  تصاوير ب سمنا يا قدرت تفكيك  مقياس -

 . باشدپيكسل تصوير اوليه مي  بامحصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر اي فوق در تعرفه ه -

درصد به    10  دازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه« ضربدربه ميزان »نسبت انباشد    نهايي محصول  اندازه پيكسل  از    کوچكتردر صورتي که ابعاد پيكسل اوليه    -

 تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   61صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72191715تا   72091711شرح خدمات اجراي رديف شماره  -55

 "بعدي رقوميهاي توپوگرافي سه با استفاده از نقشه (   DEM)  تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 باشد.  افزارهاي مربوطه ميسه بعدي، با استفاده از نرم و  هاي رقومي يا کاغذي رقومي شدهاز نقشه( DEM) زمين رقومي  ارتفاعي مدل هدف تهيه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119و تصويري نشريه شماره دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي  دستورالعمل مورد استفاده:

 مراحل اجرا: کليات  

 هاي مناسب براي استخراج اطالعات ارتفاعي مانند خطوط تراز، نقاط ارتفاعي، عوارض آبي، .... تفكيك اليه -

 و استخراج اطالعات ارتفاعي براي مدل رقومي مورد نظر  واسطه يابي -

 هاي بزرگ آبي. هايي با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غيرواقعي و پهنهقومي تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالت، پر کردن فضاهاي خالي، تعيين تكليف فضاويرايش مدل ر -

 ارتفاعي   هاي اوليه، مقايسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعيين دقتکنترل کيفيت مدل رقومي تهيه شده از طريق مقايسه با نقشه -

 تهيه گزارش فني و متا ديتا    -

  دقت نتايج:

بايست آيد. نقاط چك مناسب که ميدقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعي رقومي با ارتفاعات معلوم متناظر بدست مي  

درصد نقاط استخراج    90اندارد مدل ارتفاعي رقومي توليد شده بايد کمتر از دو سوم فاصله منحني ميزان باشد. در واقع  به خوبي در منطقه توزيع شده باشند. خطاي مربعي است

 هاي ورودي، نسبت به ارتفاع همان نقاط بر روي زمين باشند. برابر دقت ارتفاعي داده  3/1شده از مدل ارتفاعي رقومي توليدي بايد داراي خطايي کمتر از 

  مدارک تحويلي شامل، مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و متني، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده، متاديتاي مدل : شامل  نتايج تحويليمدارک و 

 رقومي تهيه شده بر اساس دستورالعمل

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72091711 متر  2متر تا   1بيش از  نهايي پيكسلاندازة  کيلومترمربع  1,033,100

 72091712 متر 5متر تا  2بيش از  نهايي اندازة پيكسل کيلومترمربع  333,600

 72091713 متر 10متر تا  5بيش از  نهايي اندازة پيكسل کيلومترمربع  137,300

 72091714 متر  20متر تا  10بيش از  نهايي اندازة پيكسل کيلومترمربع  39,500

 72091715 متر  30متر تا  20بيش از  نهايي اندازة پيكسل کيلومترمربع  16,400

   توضيحات:

 باشد.  ي دو منحني ميزان مجاور ميا بيشتر از فاصلهيمحصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر  -

   باشد. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي ميهزينه ها صرفاً شامل هاي اوليه مانند نقشة رقومي و ... در محاسبات منظور نشده و تعرفههاي دادههزينه -

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   62صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

  72091805تا  72091801شرح خدمات اجراي رديف شماره  -56

 "اياستفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره با  (  DSM)  مدل ارتفاعي رقومي سطح  يا(  DEM)  ل ارتفاعي رقومي زمين تهيه مد " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

افزارهاي اي به صورت اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك با استفاده ازنرمماهواره  يا   هوايي  رقومي   ازتصاوير (  DSM)  سطح  يامدل رقومي (  DEM)  زمين  رقومي   ارتفاعي   مدل  هدف تهيه

 باشد.  مربوطه مي

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

(  RPCرهاي مورد نياز )پارامترهاي مداري يا ضرايب  اي نيز داراي پارامتدراين عمليات فرض شده که تصاوير هوايي رقومي داراي پارامترهاي توجيه خارجي بوده و تصاوير ماهواره

 . باشدگيري نقاط کنترل، جهت توجيه تصاوير نميبرداري زميني و اندازهباشند، بنابراين نيازي به انجام عمليات نقشه مي

 مراحل اجرا: کليات  

 افزار مربوطه توليد مدل رقومي اوليه با استفاده از نرم -

 تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالتويرايش مدل رقومي  -

 هاي بزرگ آبي. واقعي و پهنه هايي با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غيرپر کردن فضاهاي خالي، تعيين تكليف فضا -

 ين دقت ارتفاعي  کنترل کيفيت مدل رقومي تهيه شده از ترسيم خطوط تراز و پيداکردن نقاط اشتباه، مقايسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعي -

 تهيه گزارش فني و متا ديتا    -

  دقت نتايج:

بايست از نقاط  آيد. بدين منظور ميدقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعي رقومي با ارتفاعات معلوم متناظر بدست مي

بندي توليد شده، و نقاطي که از  خطوط تراز  نقاطي که از طريق مثلث  ،  GPSتوان از نقاط  اشند، استفاده نمود. در اين ارتباط ميچك مناسب که به خوبي در منطقه توزيع شده ب

 اند، بهره برد. هاي موجود با فواصل مناسب استخراج شدهنقشه

   مدارک و نتايج تحويلي:

متني، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده، متاديتاي مدل رقومي تهيه شده بر اساس مدارک تحويلي شامل، مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و  شامل  

 دستورالعمل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72091801 مترسانتي 5کوچكتر يا مساوي ايي هناندازة پيكسل  کيلومترمربع  94,861,800

 72091802 مترسانتي 10تا   5بيش از ايي هناندازة پيكسل  کيلومترمربع  39,879,600

 72091803 مترسانتي 20تا  10بيش از ايي هناندازة پيكسل  کيلومترمربع  13,454,500

 72091804 مترسانتي 50تا  20بيش از ايي هناندازة پيكسل  کيلومترمربع  3,694,300

 72091805 متر سانتي 100تا  50بيش از ايي هناندازة پيكسل  کيلومترمربع  1,286,600

 توضيحات: 

  هاي پردازش و توليد خروجي نهاييصرفاً شامل هزينه  هاتعرفهو    محاسبات منظور نشدهاي، نقشة رقومي، نقاط کنترل و ...( در  ماهوارههوايي يا  هاي اوليه )تصوير  هاي دادههزينه  -

 است.

 . باشدپيكسل تصوير اوليه مي  بامحصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر اي فوق در تعرفه ه -

درصد    10  دازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه« ضربدربه ميزان »نسبت انباشد    نهاييمحصول  اندازه پيكسل  از    کوچكتراوليه    تصوير  در صورتي که ابعاد پيكسل  -

 به تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   63صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101111 مارهآيتم هاي ش اجراي : شرح خدمات -57

 " 1/ 1000ي دروگراف ي تهيه نقشه ه   ي برا   ياب ي عمق    " با عنوان

 1000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
دستورالعمل همسان    و   9361/100  به شماره   29/01/1386  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب 7-119 آبنگاري نشريه شماره: ري جلد هفتمنقشه بردا

 کليات مراحل اجرا: 

ي که هامكانمنطقه، در  پيرامون  در    سانتيمتر  40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبه متر    2000  شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   يهاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(گردد. )بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  اي تعيين موقعيت  ه، شبكه برداريمعلوم سازمان نقشه انتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  و اندازهمشاهدات  (،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،  و تهيه شناسن  مسطحاتي و  اندازهامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

    ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

تا يك    حداکثربا فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و    يياب عمق خطوط  )موازي    صورتبهمتر    10  حداکثراصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله    يياب عمق طراحي خطوط    -

  (سانتيمتر در مقياس نقشه

 کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد(  ييابعمقفاصله بين خطوط )متر   50تا  حداکثراصلي  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSنزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار  يهاايستگاهاز  ثابت در يكي    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هادستگاهدر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمققرائت عمق با دستگاه 

هاي اندازگيري سرعت صوت در آب  در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاهبارچك و تعيين سرعت صوت در آب ) روزانه توسط صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP يا )گيرياندازهي هادستگاه ( پارامترهاي فيزيكي آبCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zو تهيه ليست مختصات داراي  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپرداشت مجدد  ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و بGPSو اعمال عمق به ليست مختصات   GPS برداشتي

 ي ياب عمقجزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي )سطح آب( همزمان با عمليات  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

   هاعمقتعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي   -

 مطابق دستورالعمل ر حاشيه محدوده کاري متر باالتر از حد آب د 100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 ها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آب يا و ترسيم منحني ترازعوارض خشكي و در ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

  :دقت نتايج 

دقت سانتيمتر،    25موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  دقت  متر،    1تا    هاعمقمسطحاتي  ، دقت موقعيت  دستورالعملمسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق    دقت

 . ترم 2متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک   1، دقت برداشت خط ساحلي 5/2موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 

ي بيش  هاعمقو  ±√ (0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))ي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاعمق، دقت صد عمقدقتي بهتر از يك در ،متر سي ي بيشتر ازهاعمق  %95 يش ازب

 شود.محاسبه مي ±√ (0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))اساس رابطه بر  و کمتر از سي متر متراز ده 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهشامل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه    مدارک و نتايج تحويلي:

 هيدروگرافي هاي نقشهکلي ، فايل  ، مشاهدات زميني به همراه فايل ي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد د )ريال( بهاي واح

 72101111 - کيلومتر  13,787,800
   توضيحات:

محاسبه   کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    يياب عمقو  براي خطوط    گردد ميکيلومتر محاسبه    6/0  ،متر   300با طول کمتر از    ي يابعمقبراي خطوط  ميزان هزينه تعرفه    -

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600و مقاطع  

  .شودميي مربوط اضافه هاتعرفهبه  %40تا   نظارت  و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناک، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل، صخرهنيزار ، باتالقي ،جنگلي  قدر مناط -

تعرفه تهيه   %85بر اساس    در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار   ،هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچهدر    -

مربوطه   بنديطبقه و  "متر  0/ 5مستقيم زميني با منحني تراز  به روش    توپوگرافي  1000/1تهيه نقشه  "با عنوان  72021315  تا  72021311ي شماره هاي  هارديف نقشه توپوگرافي  

 . شودمياستفاده 

 برگشت 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   64صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101112 مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -58
 " 1/ 2000هيدروگرافي   يه نقشه ته عمق يابي براي    " عنوانبا  

  2000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
دستورالعمل همسان    و   9361/100  به شماره   29/01/1386  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب 7-119 آبنگاري نشريه شماره: ري جلد هفتمنقشه بردا
 کليات مراحل اجرا: 

ي که هامكانمنطقه، در  پيرامون  سانتيمتر در    40*40*60در جا به ابعاد  بتن    صورتبه متر    2000  شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   يهاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(گردد. )استفاده بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  شبكه ،  برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاگاهايستتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ما   مسطحاتي و  اندازهندگار،  و تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 .ي ماندگارهاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

تا يك    حداکثربا فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و    يياب عمق خطوط  )موازي    صورتبهمتر    20  حداکثراصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله    يياب عمق طراحي خطوط    -

  (سانتيمتر در مقياس نقشه

 ( پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد کنترلي نبايد بيش از يياب عمق فاصله بين خطوط )متر   100تا  حداکثراصلي  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSنزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار  يهاايستگاهثابت در يكي از    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هادستگاهدر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمققرائت عمق با دستگاه 

آب  ي اندازگيري سرعت صوت در  هادستگاهروزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب )در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از   صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP)  گيرياندازهي هادستگاهيا از ( پارامترهاي فيزيكي آبCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zو تهيه ليست مختصات داراي  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتي

 ي ياب عمقهمزمان با عمليات  (سطح آب)جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

 ،  هاعمقتعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي   -

 مطابق دستورالعمل در حاشيه محدوده کاري متر باالتر از حد آب  100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آب  ترازهاعوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني  ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

  :دقت نتايج 

سانتيمتر، دقت   50متر، دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري    2ها تا  ، دقت موقعيت مسطحاتي عمقدستورالعملق  مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطاب  دقت

 متر.  2متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک   2متر، دقت برداشت خط ساحلي  5موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 

هاي بيش  و عمق ±√( 0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))هاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاي بيشتر از سي متر، دقتي بهتر از يك درصد عمق، دقت عمقعمق  %95 بيش از

 شود.محاسبه مي ±√( 0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))رابطه بر اساس و کمتر از سي متر متر از ده 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهشامل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه    مدارک و نتايج تحويلي:

 زميني به همراه فايل   ، مشاهداتي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101112 - کيلومتر  13,304,700
   توضيحات:

محاسبه   کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    يياب عمقو  براي خطوط    گردد ميکيلومتر محاسبه    6/0  ،متر   300با طول کمتر از    ي يابعمقبراي خطوط  ميزان هزينه تعرفه    -

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600و مقاطع  

  .شودميي مربوط اضافه هاتعرفهبه  %40تا   نظارت  و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناک، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل، صخرهنيزار ، باتالقي ،جنگلي  قدر مناط -

تعرفه تهيه   %85بر اساس    در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار   ،هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچهدر    -

مربوطه    بنديطبقه و  "متر  1مستقيم زميني با منحني تراز  به روش    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه  "با عنوان  72021215  تا  72021211ي شماره هاي  هارديفنقشه توپوگرافي  

 . شودمياستفاده 

 برگشت 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   65صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101113مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -59
 " 1/ 5000ي دروگراف ي تهيه نقشه ه   ي برا   ياب ي عمق    " با عنوان

 5000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار يجاد ايستگاه هاي نقشه برداري ا هدف از خدمات ارائه شده:
و دستورالعمل   9361/100  به شماره  1386/ 29/01  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کليات مراحل اجرا: 

ي که  هامكانمنطقه، در  پيرامون  سانتيمتر در    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر     3000   شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   ي هاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(گردد. )بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط معلوم سازمان    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه بردارينقشه انتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهن ارتفاع  توا)در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و  اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

تا يك    حداکثربا فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و    يياب عمق خطوط  )موازي    صورتبهمتر    50  حداکثره با فاصله  اصلي عمود بر خطوط تراز منطق   يياب عمق طراحي خطوط    -

  (سانتيمتر در مقياس نقشه

 ( پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد کنترلي نبايد بيش از يياب عمق فاصله بين خطوط )متر   250تا  حداکثراصلي  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSنزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار  يهاايستگاهثابت در يكي از    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هاهدستگادر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمققرائت عمق با دستگاه 

ي اندازگيري سرعت صوت در آب  هادستگاهروزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب )در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از   صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP)  گيرياندازهي هادستگاهيا از ( پارامترهاي فيزيكي آبCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zيو تهيه ليست مختصات دارا  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPSبرداشتي 

 ي ياب عمقهمزمان با عمليات  (سطح آب)جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

 ،  هاعمقتعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي   -

 مطابق دستورالعمل در حاشيه محدوده کاري متر باالتر از حد آب  100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آب  ترازهاعوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني  ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

  :دقت نتايج 

متر، دقت موقعيت  1متر، دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  2ها تا ، دقت موقعيت مسطحاتي عمقدستورالعملمسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق  دقت

 متر.  2متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک  2متر، دقت برداشت خط ساحلي  5عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 

هاي بيش  و عمق ±√( 0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))هاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاي بيشتر از سي متر، دقتي بهتر از يك درصد عمق، دقت عمقعمق  %95 بيش از

 .شودمحاسبه مي ±√( 0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))بر اساس رابطه و کمتر از سي متر از ده متر 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهشامل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه    مدارک و نتايج تحويلي:

 زميني به همراه فايل   ، مشاهداتي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101113 - کيلومتر  12,845,900
   توضيحات:

محاسبه   کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    يياب عمقو  براي خطوط    گردد ميکيلومتر محاسبه    6/0  ،متر   300با طول کمتر از    ي يابعمقبراي خطوط  ميزان هزينه تعرفه    -

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600و مقاطع  

  .شودميي مربوط اضافه هاتعرفهبه  %40تا   نظارت  و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناک، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل، صخرهنيزار ، باتالقي ،جنگلي  قدر مناط -

تعرفه تهيه   %85بر اساس    در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار   ،هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچهدر    -

مربوطه    بنديطبقه و  "متر  1مستقيم زميني با منحني تراز  به روش    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه  "با عنوان  72021215  تا  72021211ي شماره هاي  هارديفنقشه توپوگرافي  

 . شودمياستفاده 

 برگشت 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   66صفحة 

 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101114 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -60
 " 1/ 10000ي دروگراف ي تهيه نقشه ه   ي برا   ياب ي عمق    " با عنوان

  10000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
و دستورالعمل   9361/100  به شماره  1386/ 29/01  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کليات مراحل اجرا: 

ي که  هامكانمنطقه، در  پيرامون  سانتيمتر در    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر     3000   شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   ي هاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(گردد. )بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط معلوم سازمان نقشه انتقال    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريمختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  ه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مي)در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقاز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

اظ  ي شبكه ماندگار از لحهاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و  اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

تا يك   حداکثربا فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و  ي يابعمقخطوط )موازي  صورتبهمتر  100 حداکثرود بر خطوط تراز منطقه با فاصله اصلي عم ي ياب عمقطراحي خطوط  -

  (سانتيمتر در مقياس نقشه

 ( پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد کنترلي نبايد بيش از يياب عمق فاصله بين خطوط )متر   500تا  حداکثراصلي  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSنزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار  يهاايستگاهثابت در يكي از    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هادستگاهدر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمققرائت عمق با دستگاه 

ي اندازگيري سرعت صوت در آب  هادستگاهروزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب )در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از   صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP)  گيرياندازهي هادستگاهيا از ( پارامترهاي فيزيكي آبCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zو تهيه ليست مختصات داراي  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPSبرداشتي 

 ي ياب عمقهمزمان با عمليات  (سطح آب)جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

 ،  هاعمقو مدي و ساير تصحيحات روي تعيين و اعمال تصحيحات جزر    -

 مطابق دستورالعمل متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري  100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 وجه به توپوگرافي بستر آب در محدوده آبي با ت ترازهاعوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني  ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد  هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

  :دقت نتايج 

متر، دقت موقعيت    2متر، دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري   5ها تا  ، دقت موقعيت مسطحاتي عمقدستورالعملمسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق    دقت

 متر.  5متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک  5متر، دقت برداشت خط ساحلي  10ناوبري عوارض شناور مورد استفاده براي 

هاي بيش  و عمق ±√( 0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))هاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاي بيشتر از سي متر، دقتي بهتر از يك درصد عمق، دقت عمقعمق  %95 بيش از

 شود.محاسبه مي ±√( 0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))رابطه اساس  برو کمتر از سي متر متر از ده 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهشامل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه    مدارک و نتايج تحويلي:

 زميني به همراه فايل   ، مشاهداتي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101114 - کيلومتر  10,939,700
 توضيحات:  

محاسبه   کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    يياب عمقو  براي خطوط    گردد ميکيلومتر محاسبه    6/0  ،متر   300با طول کمتر از    ي يابعمقبراي خطوط  ميزان هزينه تعرفه    -

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600و مقاطع  

  .شودميي مربوط اضافه هاتعرفهبه  %40تا   نظارت  و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناک، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل، صخرهنيزار ، باتالقي ،جنگلي  قدر مناط -

تعرفه تهيه   %85بر اساس    در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار   ،هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچهدر    -

مربوطه    بنديطبقه و  "متر  1مستقيم زميني با منحني تراز  به روش    توپوگرافي  1/ 2000تهيه نقشه  "با عنوان  72021215  تا  72021211ي شماره هاي  هارديفنقشه توپوگرافي  

 . شودمياستفاده 

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   67صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101115 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -61
 " 1/ 25000هيدروگرافي   يه نقشه ته عمق يابي براي    " با عنوان

  25000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
و دستورالعمل   9361/100  به شماره  1386/ 29/01  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کليات مراحل اجرا: 

ي که  هامكانمنطقه، در  پيرامون  سانتيمتر در    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر     3000   شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   ي هاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 گاه ماندگار ايجاد گردد(در مناطق کوچك حداقل سه ايستگردد. )مناسب استفاده بتني وجود ندارد از حكاکي   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و  اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهدگار و محاسبه ضريب مقياس براي شناسنامه نقاط شبكه مان

تا يك   حداکثربا فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و  ي يابعمقخطوط )موازي  صورتبهمتر  250 حداکثراصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله  ي ياب عمقطراحي خطوط  -

  (سانتيمتر در مقياس نقشه

 کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد(   ييابعمقفاصله بين خطوط )متر   1250تا  حداکثراصلي  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSنزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار  يهاايستگاهثابت در يكي از    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هادستگاهدر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمقق با دستگاه قرائت عم

ي اندازگيري سرعت صوت در آب  هادستگاهروزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب )در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از   صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP)  پارامترهاي فيزيكي آ گيرياندازهي هادستگاهيا از( بCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zو تهيه ليست مختصات داراي  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد  ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPSبرداشتي 

 ي ياب عمقهمزمان با عمليات  (سطح آب)جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

 ،  هاعمقتعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي   -

 مطابق دستورالعمل متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري  100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آب  ترازهاحني عوارض خشكي و دريا و ترسيم من ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

  :دقت نتايج 

متر، دقت موقعيت  5متر، دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  5ها تا ، دقت موقعيت مسطحاتي عمقدستورالعملمسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق  دقت

 متر.  5متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک   10متر، دقت برداشت خط ساحلي  15عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 

هاي بيش  و عمق ±√( 0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))هاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاي بيشتر از سي متر، دقتي بهتر از يك درصد عمق، دقت عمقعمق  %95 بيش از

 شود.محاسبه مي ±√( 0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))رابطه بر اساس و کمتر از سي متر از ده متر 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه  شام  مدارک و نتايج تحويلي:

 زميني به همراه فايل   ، مشاهداتي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101115 - کيلومتر  8,162,600
و مقاطع  محاسبه    کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    ي ياب عمقو  براي خطوط    گرددميمحاسبه    کيلومتر  6/0متر،    300طول کمتر از  با    ي يابعمقبراي خطوط    توضيحات:

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600

 برگشت 

 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   68صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101116 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -62
 "1/ 25000هيدروگرافي کوچكتر از    يه نقشه ته عمق يابي براي    " با عنوان

   25000/1هيدروگرافي کوچكتر از و تهيه نقشه پيرامون منطقه کاري در  شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
و دستورالعمل   9361/100  ارهبه شم  1386/ 29/01  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کليات مراحل اجرا: 

ي که  هامكانمنطقه، در  پيرامون  سانتيمتر در    40*40*60بتن در جا به ابعاد    صورتبهمتر     3000   شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  بردارينقشه   ي هاايستگاهشناسايي وايجاد    -

 در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد(گردد. )بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده   يهاايستگاهامكان ايجاد 

از نقاط معلوم    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  شبكه ،  برداريسازمان نقشه انتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاگاهايستتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ما   مسطحاتي و  اندازهندگار،  و تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آماده  هاي گيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارصورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

 تا يك سانتيمتر در مقياس نقشه    حداکثربا فاصله ار نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و  ي يابعمقاصلي عمود بر خطوط تراز منطقه  خطوط  ييابعمقطراحي خطوط  -

 کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد.   ييابعمقاصلي فاصله بين خطوط  يياب عمقکنترلي عمود بر خطوط   ييابعمقطراحي خطوط  -

)اکوساندر(    يابعمقمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه    GPSمحل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده    ماندگار نزديك  يهاايستگاهثابت در يكي از    GPSاستقرار دستگاه گيرنده    -

متحرک و هم زمان    GPSبا دستگاه گيرنده    گيرياندازهمشاهدات و  در داخل قايق،    ياب عمقو دستگاه    GPSي گيرنده  هاهدستگادر داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات  

 ي طراحي شده هايابيعمق در طول خطوط   يابعمققرائت عمق با دستگاه 

ي اندازگيري سرعت صوت در آب  هادستگاهروزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب )در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از   صورتبه يابعمق کاليبراسيون 

(SVP)  گيرياندازهي هادستگاهيا از ( پارامترهاي فيزيكي آبCTD )  ).استفاده شود 

به ازاي هر موقعيت از نقاط    ياب عمقروي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه     X,Y,Zيو تهيه ليست مختصات دارا  GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي    -

 ها گپ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPSبرداشتي 

 ي ياب عمقهمزمان با عمليات  (سطح آب)انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي جزر و مدي و  يهاايستگاهطراحي و تعيين   -

 ،  هاعمقتعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي   -

 مطابق دستورالعمل متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري  100در ساحل تا شعاع  ناوبريکمك برداشت کليه عوارض    -

 در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آب  ترازهاعوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني  ، ترسيمييابعمقانجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط  -

 و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد هاشيت گذاريناماندگذاري، ، لژبنديشيتي هيدروگرافي، هانقشهتهيه  -

 ي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد هافايلي نقشه در هاشيتسه بعدي و تهيه  صورتبهي تراز هامنحنيو    ييابعمقي هيدروگرافي وخطوط هانقشهتهيه فايل کلي شامل  -

 : دقت نتايج 

متر، دقت    10متر، دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري    10ها تا  ، دقت موقعيت مسطحاتي عمقدستورالعملمسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق    دقت  

 متر.  10متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناک  15اشت خط ساحلي متر، دقت برد 20موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 

هاي بيش  و عمق ±√( 0225/0( + 0075/0*   عمق) ^ 2))هاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه هاي بيشتر از سي متر، دقتي بهتر از يك درصد عمق، دقت عمقعمق  %95 بيش از

 شود.محاسبه مي ±√( 0625/0( + 0075/0*  عمق) ^ 2))بر اساس رابطه و کمتر از سي متر از ده متر 
ي  هافايلو    هافرمجزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي،    يهاايستگاهشامل گزارش فني، شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه    مدارک و نتايج تحويلي:

 زميني به همراه فايل  ، مشاهداتي يابعمقي  هافايلمشاهدات جزر و مدي، کليه 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101116 - کيلومتر  7,733,400
مقاطع  و  محاسبه    کيلومتر  8/0متر،     600متر تا    300از  با طول    ي ياب عمقو  براي خطوط    گرددميمحاسبه    کيلومتر  6/0متر،    300طول کمتر از  با    ي يابعمقبراي خطوط    توضيحات:

 . گرددمي. مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه گرددميمحاسبه  متر، يك کيلومتر 1000متر تا  600

 

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   69صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101215الي  72101211  مارهآيتم هاي از شاجراي : شرح خدمات -63
 "متر  600تا  300طول مقطع  با    1/ 2000قاطع عرضي رودخانه با مقياس  ه م تهي   " با عنوان

 مي باشد.  با طبقه بندي مختلف 2000/1مقاطع عرضي رودخانه با مقياس  ايجاد ايستگاه هاي ماندگار و ايستگاه هاي دو سر مقاطع و تهيه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ   6335به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور    مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390
 کليات مراحل اجرا: 

حضوري در محل پروژه )در صورت    صورتبهو يا طي صورت جلسه  ي موجود  هانقشه روي    بردارينقشهتحويل محدوده کاري و موقعيت مقاطع توسط نماينده کارفرما به مشاور    -

 ( شودميمحدوده کاري و همچنين موقعيت مقاطع مشخص  ،تحويل در محل

 مطابق دستورالعمل سانتيمتر  40* 40*60بتن در جا به ابعاد   صورتبهمتر  2000با فواصل حداکثر ماندگار  بردارينقشهايجاد شبكه  -

از نقاط معلوم سازمان نقشه انتقال مختصات    - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريمسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  ارتفاع تائيد شده باشد، مي)در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد  از طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين  محاسبه     طريق  

ارتفاعيمسطح نقاط شبكه ماندگار،    اتي و  اندازهو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري محاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه   ، کردن 

شبكه اصلي   يهاايستگاهايجاد نقاط با مشخصات    مشخص نمودن دو سر مقاطع بر روي زمين و،  ي ماندگارهاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي  

 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي نقاط دو سر مقاطع  يهاايستگاهکليه  گيرياندازهمشاهدات و سر مقطع،   در دو

 نقاط دو سر مقاطع ليست مختصات  کردنآمادهي صورت گرفته و هاگيرياندازهمحاسبات و پردازش مشاهدات و  -

 روي به ايستگاه طرف ديگرو قراول دوربين روي ايستگاه يك طرف مقطع استقرار -

چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، ، خطي و سطحي مانند: تير برق، دکل، تك درخت، چاه،  اينقطهشامل عوارض    مطابق دستورالعمل  مقياس و  با  متناسب  برداشت کليه عوارض  -

 و ...  ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکريزساختمانتك، رودخانه، آبريز، انواع جاده

   ...  و سانتيمتر 40 بيشتر ازارتفاع  اتتغيير و مطابق دستورالعمل  برداشت کليه نقاط ارتفاعي -

 برداشتي  عوارضاطالعات توصيفي و اسامي کليه  آوريجمعو  گوياسازيانجام عمليات  -

 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي     -

به نقشه بر اساس   ي سطحيهاپترن  و  نمادها، خطي، سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،  اينقطه برداشتي شامل عوارض    عوارضکليه  ترسيم  و    انجام عمليات کارتوگرافي  -

 استاندارد بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشيت گذارينام، لژاندگذاري، بنديشيتمطابق استاندارد،  بندياليه

  فرمت مورد نظر در قرارداد  ابي مجزا هافايلي نقشه در هاشيتفايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه تهيه  -

 مقاطع عرضي   رودخانه و جانمايي تهيه نقشه  -

اطالعات بستر رودخانه با انجام عمليات هيدروگرافي و رعايت موارد زير    آوريجمعا پر آب بودن رودخانه و تاييد کارفرما مبني بر استفاده از اکوساندر،  *در صورت عميق بودن و ي

 : گيردميانجام 

عمق رودخانه داراي سرعت حداکثر دو    متناسب با  ،مقطع با شناوري با آب خور کم  و برداشتش آن با زمان برداشت در شكل مقطع  برداشت داغي آب دو طرف رودخانه و نماي   -

 متر بر ثانيه

ر آب با دقتي بهتر از يك متر،  ، تعيين موقعيت دييابعمق، استفاده از اکوساندر مخصوص عمليات  ي يابعمقسرعت صوت در آب، ترازيابي سطح آب همزمان با عمليات    گيرياندازه  -

و تهيه  مستندسازي، انجام عمليات تكميلي مورد نياز، ها نقشه ، تهيه نقشه اوليه مقطع و کنترل هاعمقسطح آب به  شده و اعمال تصحيحات آوريجمعويرايش و پردازش اطالعات 

 گزارش فني عمليات هيدروگرافي  

  سانتيمتر چهلدقت ارتفاعي معادل و  سانتيمتر چهل )گوشه ساختمان، پل، محور کانال و...( بهتر ازدر مقاطع عرضي دقت مسطحاتي عوارض مشخص  دقت نتايج:
 دو سر مقاطع  يهاايستگاه مختصات  شبكه ماندگار، ليستشناسنامه نقاط شبكه ماندگار، يهاايستگاهمختصات  ، ليستهانقشهفايل  شامل مدارک و نتايج تحويلي:

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101211 دشت  کيلومتر  42,782,000
 72101212 تپه ماهور کيلومتر  55,071,000

 72101213 کوهستان  کيلومتر  65,007,000

 72101214 کوهستان سخت  کيلومتر  78,587,000

 72101215 کوهستان خيلي سخت کيلومتر  94,622,000

  1000متر تا  600براي مقاطع با طول . گرددمي محاسبه کيلومتر 8/0، متر 600تا  متر 300 و  براي مقاطع با طول کيلومتر 6/0متر،  300طول کمتر از براي مقاطع با  توضيحات:

اضافه  به تعرفه 30/0 (متر طول مقطع 1000مازاد بر طول )گردد. در صورت افزايش طول مقطع بيش از يك کيلومتر، به ازاء هر يك کيلومتر افزايش به تعرفه اضافه مي 15/0متر، 

 % 30شود. در صورت عدم نياز به ايجاد بتن در دو سر مقاطع با توجه به درخواست کارفرما به ميزان  به تعرفه اضافه مي  %30صوتي، به ميزان    يابعمقشود. در صورت استفاده از مي

 از تعرفه کسر خواهد شد. 

 برگشت 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   70صفحة 

 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101311اجراي رديف شماره شرح خدمات  -64
 " خدمات سايد اسكن سونار   نجام ا   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متر عوارض با    20از  نجام خدمات سايد اسكن سونار بمنظور تكميل عمليات عمق يابي و مشخص نمودن عوارض مصنوعي با ابعاد بيشتر از يك متر )در عمق هاي بيشتر  اهدف  

 مي باشد. رما درصد عمق( در مناطقي که عمليات هيدروگرافي در انها انجام گرفته و يا مسيرهاي خاص بنا به تشخيص کارف 10ارتفاع بيش از 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7- 119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده:  دستورالعمل 

 مراحل اجرا: کليات  

بوده و حرکت در مسير مخالف باند مجاور انجام گيرد به نحوي که درصد    50انجام عمليات سايد اسكن سونار به نحوي که هم پوشاني باندهاي مجاور برداشت شده به ميزان    -

 متر باشد.   1مرتبه پرتو نگاري در عبور از عارضه اي با ابعاد   3دستگاه حداقل قادر به 

 تهيه موزاييك اطالعات سايد اسكن سونار -

 تهيه گزارش عوارض مهم آشكار شده   -

 تهيه گزارش فني عمليات  -

  دقت نتايج:

چهل و پنج متري عارضه اي با ابعاد  متر و در عمق   يكمتري عارضه اي با ابعاد    بيستمتر و در عمق    نيم متري عارضه اي با ابعاد    5ازي عوارض مهم به نحوي که در عمق  آشكار س

 متري آشكار شود.  چهار و نيم

   مدارک و نتايج تحويلي:

   :شامل

 درصدي از منطقه مورد نظر  100با پوشش  m 1  *m 1موزاييك اطالعات سايد اسكن سونار با قدرت تفكيك بهتر از  -

 گزارش عوارض مهمي که در فايل رقومي عمليات سايد اسكن سونار آشكار شده است   -

 کليه فايل هاي رقومي سايد اسكن سونار  -

 دستگاه سايد اسكن، زمان و مقياس دامنه  اطالعاتي از قبيل فاصله سيستم مختصات در قايق تا  -

 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101311 - کيلومتر  6,154,800
 در محاسبه هزينه عالوه  بر خطوط عمق يابي اصلي خطوط عمق يابي کنترلي نيز محاسبه مي شوند.  توضيحات:

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   71صفحة 

 

 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101411شرح خدمات اجراي رديف شماره  -65

 "برداري از کف دريا  مونه ن  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

ها و  ها، بستر رودخانه ها، درياچها در لنگرگاه کشتييپراکنده در سطح منطقه هيدروگرافي    صورتبهمتر    200ي کمتر از  هاعمقبرداري از بستر دريا در  نجام عمليات نمونها  ،هدف 

 . باشد ميمخازن سدها يا مناطق مورد نظر کارفرما 

  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم 

 مراحل اجرا: کليات  

 ري و پياده نمودن نقاط بر روي آنتهيه نقشه نمونه برداطراحي و  -

 برداشت نمونه بر اساس نقشه و فهرست مختصات تهيه شده -

 نگهداري نمونه در ظروف مناسب و نام گذاري و ثبت مختصات، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه بر روي ظرف -

 ي و شيميايي نمونه آب برداشت شدهخصوصيات فيزيك ارسال نمونه به آزمايشگاه جهت تعيين موارد تشكيل دهنده و يا 

 تهيه گزارش فني عمليات و جواب آزمايشگاه   -

 -- دقت نتايج:  

   مدارک و نتايج تحويلي:

 : شامل 

 گزارش فني عمليات   -

 جواب آزمايشگاه  -

 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101411 - نمونه  7,008,700
 شود.ها با توجه به نياز کارفرما جداگانه محاسبه ميهزينه آزمايش نمونه توضيحات:

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   72صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -66

 " ساعته   25جريان سنجي    شاهدات م  " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

ها، سكوهاي هاي دسترسي و لنگرگاهي جريان در نزديكي سواحل، کانالهادادهقرائت مستقيم و يا ثبت خودکار    صورتبهساعته    25شاهدات جريان سنجي  منجام عمليات  ا  ،هدف 

 . باشد ميهاي کشندي براي تعيين رژيم روزانه و ... داراي جريان ي نفت، گاز، تاسيسات مهم درياي

  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم 

 مراحل اجرا: کليات  

 انجام مشاهدات جزرو مدي همزمان با انجام مشاهدات جريان سنجي در نزديكترين ايستگاه ممكن  -

 انجام عمليات جريان سنجي درشرايط نرمال جوي  -

 زه گيري متناوب و ترجيحا در فاصله زماني مشخص شناور ثابت و يا اندازه گيري موقعيت جريان سنج اتوماتيك در زمان نصب و پايان کار اندا -

 کنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط  -

 ده ها تهيه گزارش فني شامل مكان و زمان انجام مشاهدات، تجهيزات به کار رفته، جمع آوي، دسته بندي و کنترل دا - 

  دقت نتايج:

 قسمتي(  360درجه ) پنجگره دريايي و جهت جريان با دقت بهتر از   يك دهمارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از 

   مدارک و نتايج تحويلي:

ه سال ميالدي(، نام محل، نوع  اطالعات نهايي شامل سرعت و جهت جريان در فواصل نيم و يك ساعتي با درج موقعيت جغرافيايي ثبت داده هاي جزر و مدي، زمان شروع )روز ما

 دستگاه و عوامل به صورت فايل کامپيوتري با فرمت متني  

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101511 - ايستگاه 397,893,300
 توضيحات: 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   73صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101512شرح خدمات اجراي رديف شماره  -67

 " ساعتة جريان سنجي   25يه و تحليل مشاهدات  جز ت   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 مي باشد  ساعتة جريان سنجي با روش نيمه ترسيمي 25مشاهدات جزيه و تحليل تهدف 

  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم 

 مراحل اجرا: کليات  

 ترسيميتجزيه و تحليلي اطالعات جزر و مدي با روش نيمه   -

 تجزيه و تحليل مشاهدات جريان سنجي  -

 مل ارائه نتايج در فرمت رقومي و ترسيمي شامل نمودار رقومي جزر و مدي، نمودار جهت و سرعت جريان، جدول سرعت و جهت جريان مطابق دستورالع -

  دقت نتايج:

 قسمتي(  360درجه ) پنجبهتر از گره دريايي و جهت جريان با دقت   يك دهمارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از 

   مدارک و نتايج تحويلي:

   :شامل

 نتايج تجزيه و تحليلي براي درج در نقشه هاي دريايي به صورت نشانه استاندارد  -

 جداول مربوطه بر اساس دستورالعمل -

 گزارش فني انجام عمليات   -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101512 - ايستگاه 71,667,800
 توضيحات: 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   74صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101611شرح خدمات اجراي رديف شماره  -68

 " دقيقه يكبار   10هر    و ساعته    24ماهة نوسانات سطح آب به صورت    بت يك ث   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

  Tide Poleيا اشل جزر و مد سنج    Tide Gaugeدقيقه يكبار با استفاده از دستگاه خودکار جزر و مد سنج    10هر    وساعته    24  صورتبهبت يك ماهة نوسانات سطح آب  ث  ،هدف 

ي  هانقشه هاي تهيه  بررسي تغييرات سطح دريا و تعيين سطوح متوسط و مبناي جزر و مدي مورد نياز فعاليت  منظوربه  است. اين خدمات  مشاهدات جزر و مدي  يهاايستگاهدر  

هاي آينده و امور مهندسي دريايي و تحقيقات اقيانوسي يا ساير امور  شده به عمق نقشه و انتقال اطالعات عمق، پيش بيني جزر و مد براي زمان  گيرياندازهي  هاعمقتبديل   ، ياييدر

 . باشدمييم جزر و مدي نيم روزانه ژمطالعاتي و جزر و مدي و تعيين ر 

ودستورالعمل   9361/100  به شماره  1386/ 29/01  مصوب  1-119  ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره:  دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول  مورد استفاده:هاي  دستورالعمل  

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم

 اجرا: مراحل  کليات  

 شناسايي و بررسي منطقه از نظر وضعيت توپوگرافي، وضعيت جزر و مد و شدت تغييرات قائم سطح آب   -

 مطالعه مدارک موجود جزر و مدي از قبيل جداول پيش بيني جزر و مدي -

 انتخاب محل نصب اشل و يا دستگاه خودکار جزر و مد سنج  -

 ي مربوطههادستورالعمل بر اساس    شناسايي و ساختمان حداقل سه نقطه ترازيابي ساحلي -

 ترازيابي بين سه ايستگاه و اشل و ترجيحا اتصال به شبكه سراسري ترازيابي -

  ثبت   ،از دستگاه خودکار  مستقيم از اشل با دقت ارتفاعي در حد دو سانتي متر و دقت زماني در حد يك دقيقه و ثبت بر روي فرم )در صورت استفاده  صورتبهانجام مشاهدات    -

 ثانيه و متوسط گيري از اطالعات به همراه ثبت زمان، ارتفاع(   60تا  30مشاهدات در يك بازه 

 کنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط  -

ال )ميالدي(، نام محل،  ، ماه و ستهيه گزارش فني عمليات شامل شناسنامه نقاط ترازيابي ساحلي، شناسنامه ايستگاه جزر و مدي، زمان شروع و پايان مشاهدات شامل ساعت، روز  -

 کننده اطالعات  آوريجمع شرکت 

  دقت نتايج:

 سانتي متر و حداکثر اختالف زماني يك دقيقه ثبت شده باشند.   دو سانتي متر مدرج شده باشد و قرائتها با دقت  پنجاشل مي بايست حداکثر با دقت 

   مدارک و نتايج تحويلي:

 : شامل

 ترازيابي ساحليشناسنامه ايستگاه هاي    -

 شناسنامه ايستگاه ترازيابي شبكه سراسري)در صورت اتصال به شبكه سراسري(  -

 شناسنامه ايستگاه مشاهدات جزر و مدي  -

 فرم هاي مشاهدات اشل و فايل قرائت توسط دستگاه خودکار که به فرمت متني ذخيره شده باشند  -

 واسته انجام گرفته و منحني جزر و مدي با فيلتر هاي گذر پايين نرم شده باشندفايل نتايج با فواصل نيم و يكساعتي که حذف داده هاي نا خ -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101611 - ايستگاه 513,226,800
 توضيحات: 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   75صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72101612شرح خدمات اجراي رديف شماره  -69

 " جزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي يك ماهه و تعيين سطوح جزر و مدي ت   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

متوسط محاسبه سطوح جزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي يك ماهه و تعيين سطوح جزر و مدي و بدست آوردن مولفه هاي هارمونيك مورد استفاده در آبنگاري بمنظور تهدف 

تحليل داده هاي جزر و مدي و    مختلف جزر و مدي و سطح مبناي چارت هاي دريايي و همچنين پيش بيني ارتفاع و زمان وقوع جزر و مد با استفاده از نرم افزار هاي تجزيه و

 مولفه جزر و مدي مي باشد.  30محاسبه تعداد 

  مورد استفاده:  دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم 

 مراحل اجرا: کليات  

 تحليل رژيم هاي جزر و مدي   -

 CD (Chart Datum)محاسبه سطح مبناي عمق يابي  -

 محاسبه سطوح مختلف جزرومدي -

 جزر و مد  ترسيم نمودار رقومي روزانه و ماهانه -

 مولفه 30تهيه جدول ليست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي شامل  -

 مستند سازي و تهيه گزارش  -

  دقت نتايج:

 داده جزر و مدي با فاصله زماني يك ساعت محاسبه شوند. هفتصد و بيستمولفه جزر و مدي مي بايست از حداقل  سي

   مدارک و نتايج تحويلي:

 : شامل 

 نتايج تجزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي   -

 (CD)فهرست ارتفاعات سطوح متوسط جزر و مدي از سطح مبناي عمق يابي   -

 فهرست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي  -

 نمودار رقومي روزانه و ماهانه جزر و مد   -

 گزارش فني انجام عمليات   -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد )ريال( 

 72101612 - ايستگاه 66,890,000
 توضيحات: 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   76صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72111701شرح خدمات اجراي رديف شماره  -70

 "( GIS Readyهاي ايجادفايل )   GIS  هاي اطالعات مكانيسامانه ها براي ورود به  آماده سازي نقشه " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 مي باشد.  دو بعدي جهت به کار گيري در نرم افزار و ابزارهاي مختلف ShapeFileهدف آماده سازي نقشه هاي شهري و غير شهري در قالب پايگاه داده توپوگرافي و ارائه 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

 مراحل اجرا: کليات  

 گرد آوري نقشه هاي مورد نظر -

 نقشه ها از ابعاد نقشه با حالت يكپارچه  تبديل  -

و   Gapاي )شامل رفع رد شدکي و نرسيدگي، حذف پترن، کنترل سر آزاد المان و عمود يا موازي بودن خطوط عوارض، کنترل انطباق لبه ها، حذف تميز کردن داده هاي نقشه  -

Sliverطحي( ، حذف المان هاي تكراري، رفع پليگون هاي زائد، حذف خطوط کوچك اضافي، شناسايي و رفع خطوط خود متقاطع، يكپارچه نمودن عوارض خطي و س 

ا وجود ساير عوارض نمايش داده  ، ساخت عوارضي که در نقشه ها با نام و ي Nodeترسيم سطوحي که هنگام کارتوگرافي حذف شده اند، ترسيم معابر به صورت پيوسته از    -

 شوند نمايش کوچه، خيابان، زمين باير، ...  مي

 (Data Model)اتصال اطالعات توصيفي به عوارض از طريق اختصاص شناسه به هر عارضه مكاني با در نظر گرفتن سازماندهي داده در پايگاه داده  -

 Shapeتبديل داده ها به فرمت  -

يه، سيستم مختصات و تصوير، دقت و کيفيت، استاندارد مورد استفاده تهيه فرا داده )متا ديتا( نقشه ها شامل اطالعاتي در خصوص نقشه هاي مورد استفاده، روش تهيه، سال ته  -

 در تهيه نقشه ها، ...، اطالعات مكاني مورد استفاده و همچنين فرآيند آماده سازي  براي ورود به سامانه اطالعات مكاني   

 نقشه هاي مورد استفاده، مراحل پردازش و ...  مشخصات  تهيه گزارش انجام عمليات شامل -

  دقت نتايج:

 عمليات به نحوي انجام گيرد که از دقت نقشه هاي اوليه کاسته نشود.

   مدارک و نتايج تحويلي:

 ، گزارش فني اجراي عمليات Shapeفايل نقشه ها به فرمت شامل 

ي تهيه نقشه به روش فتوگرامتري هزينه  هارديفدر خصوص    گردد.تعيين مي  تعرفه  %3ي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني به ميزان   هارديفراي  خدمات ب  نهيهز:  توضيحات  

 . محاسبه شده است  هارديفخدمات در اناليز 

 برگشت 
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 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   77صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72111801  شرح خدمات اجراي رديف شماره  -71

 " (GIS)هاي اطالعات مكاني  ايجاد سيستم " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 از اولين مرحله انتخاب متدولوژي تا مراحل پاياني مستند سازي و آموزش  در فعاليت هاي مختلف مورد نيازايجاد سيستم اطالعات مكاني ارائه کليه خدمات مشاوره جهت 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره 

 مراحل اجرا: کليات  

 تكرار انجام مي گيرند. ايجاد سيستم اطالعات مكاني به صورت کلي طي مراحل مختلف زير انجام مي گيرد که برخي از اين مراحل بسته به روش مورد استفاده به صورت 

 ي هاي پروژه  مورد استفاده قرار مي گيرند ه گمناسب براي پروژه شامل روش حلزوني، تكرار، فرآيند يكپارچه و ... که با توجه به اهداف و يژ انتخاب متدولوژي •

يسه آن با سيستم هاي مشابهبمنظور مشخص بر اساس اطالعات فني و مالي براي برآورد پتانسيل و ميزان عملي بودم ساخت سيستم و ارزيابي سيستم مورد نظر با مقا  مطالعات امكان سنجي •

براي اين ي اعالم شده و انتخاب بهترين راه حل.  کردن نقاط قوت و ضعف و شناسايي عواملي که مي تواند باعث شكست پروژه گردد. امكان پذير بودن پروژه با توجه به بودجه موجود و نياز ها

کاربر بدست آمده و به مسائل مانند شرح سيستم، پيش فرض ها، زمانبندي و منابع مالي )انساني، تجهيزات، ...(، سود و زيان، روش   مي بايست شناخت کلي از اهداف سيستم و نيازهاي  منظور

 هاي توليد نقشه و اطالعات مكاني و محدوديت ها توجه شود. 

. اين مرحله به انجام مي گيرده و تحليل درخواستهاي کارفرما بمنظور تهيه فهرستي بهينه از نيازها بمنظور شناسايي دقيق اهداف سيستم، فرآيندهاي سازماني و نيازهاي کاربر و تجزينياز سنجي   •

وه تحليل هاي مورد  حکاري ذي ربط، شناسايي نيازهاي اطالعات مكاني و توصيفي، شناسايي کاربران سيستم، تعيين ن فرآيندهايصورت کلي شامل شناسايي اهداف سيستم ، شناخت سازمان و  

 ياز سيستم و پارامترهاي نرم افزاري و سخت افزاري، مدل خارجيو سازمان دهي اطالعات شناسايي شده و ارتباطات بين آنها مي باشد. ن

آنها در قالبConceptual Model)  طراحي مدل مفهومي • ارتباط دهنده  به همراه فرآيند  بر اساس واقعيات موجود   )entityانتخاب توصيفات الزم  ها و روابط مكاني و غير مكاني شام ل 

entity جاد روابط چندگانه، استفاده درست از روابط ها، خصوصا مكاني و جلوگيري از افزونگي، اجتناب از ايجاد توصيفات، جلوگيري از ايجاد توصيفاتترکيبي، بيان دقيق روابط، جلوگيري از اي

 انجام مي گيرد. اني منطقي مدلمكاني و کنترل مدل بهكمك شبيه سازي و اطمينان از عدم وجود ناهمخو

داده هاي موجود صورت بر اساس نياز سنجي انجام شده و با توجه به طراحي مفهومي مي بايست مطالعات الزم جهت شناسايي داده هاي مناسب سيستم با در نظر گرفتن  بررسي داده هاي موجود   •

 مواردي از قبيل تاريخ داده، کيفيت داده، محتوا و مفهوم داده و ساختار داده مد نظر قرار گيرد.   هگيرد. در انتخاب داده ها موجود مي بايست در صورت وجود فرا داد

ب با شرايط، سبا در نظر گرفتن مواردي از قبيل وجود توابع مورد نياز، مناسب بودن عملكرد براي کابري، خدمات پس از فروش، امكان توسعه و تغيير متنا ارزيابي و انتخاب نرم افزار و سخت افزار •

. نرم افزارهاي سيستم هاي اطالعات مكاني بخش اصلي وظايف اجرايي سيستم را بر عهده دارند که مي تواند شامل يك يا چند  انجام مي گيرد  هزينه هاي خريد و نگهداري باتوجه به ابعاد پروژه

 و ساختاردهي، توابع پردازش و توابع نمايش تقسيم کرد.  نرم افزار باشد. اجزاي مختلف نرم افزاري سيستم را مي توان به سه گروه مديريت

احي مدلداخلي/فيزيكي  شامل طراحي مدل منطقي که مي بايست امكان پياده سازي مدل مفهومي را در ساختار نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده فراهم نمايد. طرطراحي مدل منطقي و فيزيكي   •

 ه سازي در محيط نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده انجام مي گيرد. س از پايان طراحي ساختار و ذخيرپکه 

حي با استفاده از نرم افزار و سخت افزار انتخاب شده  ارپايان اين مرحله سيستم بر اساس ط به ترکيب نتايج مراحل قبلي با هدف ايجاد سيستم مورد نظر مي پردازد و در    يكپارچه سازي سيستم  •

 . رحله عبارتست از سفارش يا جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي و ايجاد فايل رقومي و تشكيل سيستم اطالعات مكانياين م  .شكل مي گيرد

ح برآوردهاي بمنظور آزمايش کردن سيستم ايجاد شده در منطقه اي محدود و داده هاي نمونه و رفع ايرادات احتمالي و شناسايي نقاط ضعف و کنترل و تصحي  پروژه راهنما و تست و ارزيابي سيستم  •

و مالي جمع آوري داده و آزمايش گردش کار و روش هاي    ينايفيت داده ها و بهبود برآورد زمشامل ارزيابي طراحي سيستم، ارزيابي عملكرد نرم افزار و سخت افزار، ارزيابي کمي گيرد و  انجام  

 مي باشد.  اجرايي

آنها به سيستم انجام مي   پس از اطمينان از تست و ارزيابي سيستم ادامه جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي براي کل منطقه پروژه انجام گرفته و آماده سازي ورود  سازي نهايي سيستم پياده  •

 اين مرحله سيستم عمال راه اندازي و تحويل کارفرما مي گردد. گيرد و در پايان

انجام گيرد. نگهداري و پشتيباني  با توجه به ماهيت پوياي سيستم و همچنين تاثير تغييرات گوناگون الزم مي باشد که توسط متخصصين داخل و يا خارج سازمان  نگهداي و پشتيباني سيستم  •

 . ي باشدگام سازي معمول و بهبود و سيستم انجام مشامل تهيه نسخه هاي پشتيبان، به هن

مدل هاي داده، راهنماي به   بمنظور ثبت وضعيت يا سوابق پروژه و حفظ مشخصات فني سيستم براي فعاليتها و توسعه هاي آتي شامل اهداف سيستم، نيازهاي کاربر، طراحي وسازيمستند  •

 انجام مي گيرد.  گزارشات مرحله اي و ... شات امكان سنجي، پروژه راهنما،رارگيري سيستم و گزاک

 مي باشد. "راهنماي به کارگيري سيستم  "كمل م پرسنل کارفرما در رده هاي مختلف به منظور حصول اطمينان از فعال شدن سيستم جديد که به عنوان  آموزش •

 -   دقت نتايج:

   مدارک و نتايج تحويلي:

 باشد ميقرارداد و گزارش مرحله مستند سازي متن تحويل سيستم بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد منعقده، گزارشات مستمر پيش بيني شده در  شامل 

 سبه مي گردد. تعرفه محا  10صورت تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند به هزينه خدمات  توضيحات :

 برگشت 

 

 

 

 

 

 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 
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 82از   78صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

   72111901 شرح خدمات اجراي رديف شماره -72

 "عمليات اسكن ليزري زميني   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

 ارائه ابر نقاطه و گيري نقاط کنترل مورد نياز و همچنين محاسبات و پردازشهاي مربوطاکيپ کاري مناسب، ايجاد و اندازه انجام عمليات اسكن ليزري زميني با 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

 کليات مراحل اجرا: 

 : گيردميکلي طي مراحل مختلف زير انجام  صورتبهليزري زميني انجام عمليات اسكن 

مكان ايجاد  هايي که ا، در مكانسانتيمتر در منطقه  40*40*60صورت بتن در جا به ابعاد  متر به  1500برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  هاي نقشه ايجاد ايستگاه  شناسايي و   -

 ايجاد گردد( ايستگاه ماندگار  3 بايست حداقلهاي کوچك ميدر پروژههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد. )ايستگاه

از نقاط معلوم سازمان نقشه   - از نقاط معلوم سازمان  يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه،  هاي تعيين موقعيت  ، شبكه برداريانتقال مختصات مسطحاتي  ارتفاع  انتقال 

ي شبكه ماندگار را از  هاايستگاهتوان ارتفاع  )در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد، مياز طريق انجام ترازيابي مستقيم    بردارينقشه 

ي شبكه ماندگار از لحاظ  هاايستگاهگيري کليه  مشاهدات و اندازه(،  تعيين کردهاي ژئوئيد  و اعمال مدل  انجام ترازيابيي شبكه با  هاايستگاهاختالف ارتفاع نسبي بين     محاسبه  طريق  

ارتفاعي نقاط شبكه ماندگار،    مسطحاتي و  اندازو تهيه شناسنامه  پردازش مشاهدات و  آمادهگيري همحاسبات و  ليست مختصات شبكه ماندگارهاي صورت گرفته و  تهيه ،  کردن 

 ي ماندگار.هاايستگاهشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي 

 انجام عمليات اسكن ليزري بارعايت موارد زير: -

 هايي با ابعاد و اشكال مناسب و مشخصاستفاده از تارگت •

 استقرارهاي مجاور وجود داشته باشد ت مشترک در ر منطقه به نحوي که حداقل سه تارگها دمناسب تارگت توزيع متقارن و •

   تعيين مختصات گرددبا دقت متناسب با دقت مورد انتظار از ابر نقاط نهايي به نحوي که مرکز تارگت با کمترين خطا   ها تعيين مختصات تارگت •

 الزم باشد فواصل و تراکم نقاط به اندازه    ،فاصله اسكن شده  دورترينناسب به نحوي که در اي ماسكن نمودن منطقه با وضوح زاويه •

 شناسايي و اسكن دقيق تارگت ها   •

 کنترل پوشش کامل منطقه مورد نظر در هر استقرار و استفاده از زاويه انحراف اسكنر جهت تكميل زاويه ديد اسكنر •

 مجموع استقرارها قبل از پايان عمليات اسكن ليزري منطقه کنترل پوشش کامل منطقه مورد نظر در  •

 گردد ميو ... که منجر به ايجاد نويز در مشاهدات اسكنر ، گرد و غبار  ت اسكن ليزري در شرايط بارش باران، برف اتوقف عملي •

 شده شامل:  آوريجمعي هادادهپردازش  -

 ي ديگر با شرط تامين دقت مورد نظر عمليات اسكن هاروشها يا شده در هر استقرار با استفاده از مختصات تارگت آوريجمعدهي به ابر نقاط مختصات •

 در پردازش ابر نقاط  UTMبا مختصات  بردارينقشه يهاايستگاهدر صورت استفاده از  اعمال ضريب مقياس •

هاي مشترک مشاهده شده در استقرارهاي مختلف و يا تعريف  تلف به يكديگر با استفاده از تارگتمخ  يهاايستگاهاتصال ابر نقاط برداشت شده از    منظوربهسرشكني   •

 صفحات مشترک و انطباق ابر نقاط 

 هايي مانند:روش هب کنترل کيفيت و ارزيابي دقت ابر نقاط تهيه شده -

 موجود و يا ايجاد شده در منطقه، بردارينقشه يهاايستگاهنقاط ثبت شده از  •

 شده استفاده نشده است آوريجمعي هادادهدر پردازش   هاآنکنترل در منطقه  قرارداده شده و از  منظوربهتارگت هايي که  •

 بعاد مشخص موجود در منطقه عوارض با مختصات و ا •

 تهيه گزارش فني عمليات انجام گرفته شامل:   -

 مورد استفاده و ايجاد شده در منطقه، ريبردانقشه   يهاايستگاهفهرست  •

 و ... مورد استفاده ماهواره ايمشخصات فني اسكنر و ساير تجهيزات از قبيل توتال استيشن و گيرنده تعيين موقعيت   •

 نقشه موقعيت استقرارهاي اسكنر  •

 نتايج پردازش ابر نقاط  •

 مختلف  يهاايستگاهنتايج سرشكني انجام گرفته در اتصال ابر نقاط برداشت شده از  •

 نتايج ارزيابي کيفي انجام گرفته ارائه  -

   دقت نتايج:

 مشاور  و ي مابين کارفرما فمتناسب با دقت مورد نظر در توافق انجام گرفته ابر نقاط تهيه شده دقت 

 نتايج ارزيابي کيفي و ارائه  گزارش فني عمليات ، Txtيا   Las، ابر نقاط پردازش شده به فرمت بردارينقشه  يهاايستگاهت فهرست مختصاشامل  مدارک و نتايج تحويلي:

  توضيحات :

ي اضافي مانند  هاپردازشهزينه    . گرددميتعرفه محاسبه    11تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند    صورتبههزينه خدمات  

 ترسيم عوارض از ابر نقاط، تهيه تصاوير ارتو، استخراج عوارض از تصاوير و ... در اين تعرفه لحاظ نگرديده است. 

 برگشت 
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تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72111911 شرح خدمات اجراي رديف شماره -73

 "پهپاد  ين ي زم   ي نقشه بردار   ات ي با پهپاد و عمل   ي ربردار ي تصو   ات ي عمل   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

هاي  و تهيه و ارائه گزارش   منظور تهيه نقشه و اطالعات مكاني بهآن  مرتبط با  و انجام عمليات نقشه برداري زميني    انجام عمليات تصويربرداري با استفاده از سيستم پهپاد فتوگرامتري

 فني 

کشور و دستورالعمل    بردارينقشهسازمان    (1400شهريور  )به روش فتوگرامتري پهپاد  و اطالعات مكاني    فني تهيه نقشه  دستورالعمل نظارت و کنترل  دستورالعمل مورد استفاده:

 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119هوايي نشريه شماره  بردارينقشه جلد دوم :  بردارينقشه همسان 

 کليات مراحل اجرا: 

 تصويربرداري انتخاب نوع و مشخصات پهپاد و دوربين  -

 تعيين وضوح دوربين مورد استفاده برداري وتصوير GSDانتخاب  -

 طراحي پرواز  -

 هوايي تصويربرداري -

 ي مربوط به اطالعات موقعيت و وضعيت دوربين   هاپردازشانجام محاسبات و  -

 هاي مربوطه دستورالعمل و تكميل فرم  مطابق تصويربرداريتهيه گزارش  -

 مرتبط با آن: ينيزم يبردارنقشه اتيمراحل عمل اتيکل

 شبكه ماندگار ستگاهيا جاد يساختمان و ا ، ييشناسا -

 ياماهواره يهارندهينقاط با استفاده از گ يمسطحات تيموقع نييتع -

 ياماهواره يها رندهيگنقاط کنترل و چك با استفاده از  يمسطحات تيموقع نييتع -

 درجه سه  ي اب يبا تراز يارتفاع  تيموقع نييعت -

 دقت نتايج:   

تصاوير با لحاظ نمودن وضوح   GSDهاي مورد نياز پوشش داده شده و ميانگين  به نحوي انجام گيرد که سطح منطقه با تصاوير با حداقل پوشش  بايستمي  تصويربرداريعمليات  

بوده و تاثير منفي در   در دستورالعمل  زواياي انحراف از قائم تصاوير بايد در حدود مشخص شده  .داشته باشدمطابقت  اطالعات مكاني مورد نظر    با مقياس و دقت نقشه و  ،تصاوير

از دقت مختصات   بايد  شودميکز تصوير استفاده ابراي تعيين موقعيت مر RTKاز روش در صورتي که رهاي توجيه خارجي دوربين نداشته باشد. هاي بعدي و تعيين پارامت پردازش 

يا مختصات   ماندگار مستقر شده  يهاايستگاهبر روي شبكه     Baseگيرنده  ،PPKدر صورت استفاده از روش  الزم است  بدست آمده به اين روش در منطقه اطمينان حاصل نمود.  

 . باشد ميضروري به ارتفاع مراکز تصوير ژئوئيد . اعمال تصحيحات شوندمحاسبه   و مشاهده  ،در يك شبكه واحد  Baseيهاايستگاه

 مدارک و نتايج تحويلي:  

و تعيين  تصويربرداريهاي گزارش  ،نحوه محاسبه موقعيت و ارتفاع مراکز تصوير همراه گزارش به در زمان تصويربرداري شامل تصاوير اخذ شده، اطالعات موقعيت و وضعيت دوربين 

 وضوح تصاوير 

  توضيحات :

تعرفه محاسبه مي گردد. هزينه عمليات اضافي مانند    12صورت تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند  به  هزينه خدمات  

 و ... در اين تعرفه لحاظ نگرديده است.  ، تهيه نقشهحتعيين موقعيت تارگت هاي قرار گرفته در حين تصوير برداري، توليد ابر نقطه، مدل رقومي زمين و سط

 

 برگشت 

  

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   80صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72121121و  72121111و  72121101  اجراي آيتم شماره : شرح خدمات -74

 "مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني ،  طراحي   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

هاي سه بعدي، دو بعدي  و مشاهدات شبكه  ساخت نقاط  اتيبه همراه ارائه جزئطراحي، مشاهدات و محاسبات شبكه هاي رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني شامل طراحي و آناليز اوليه  

 ها و تهيه و ارائه گزارش فني هاي سد بتني و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و جابجاييه، سرريز و گالري و ارتفاعي خارج ، بدن

همسان دستورالعمل  و    9361/100به شماره    29/01/1386مصوب    1-119ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  برداري جلداول:  همسان نقشه دستورالعمل    دستورالعمل مورد استفاده:

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: ميكروژئودزي نشريه شماره 

 کليات مراحل اجرا: 

 الف( طراحي 

تمهيدات    -ها ها روي آنهاي تثبيت نقاط و نحوه استقرار دستگاهانواع روش   -ورد استفاده، تدارکات و مواد مورد نياز ارائه طرح جانمايي و ساخت نقاط شامل تعيين: تجهيزات م  -

 . اي شبكه آشكارسازيروش حفاظت و بازرسي دوره  -محل، جانمايي و وسعت پوشش نقاط شبكه  -مورد نياز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبيت يافته

نحوه   -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن  -تعداد و انواع مشاهدات  -الزامات دقت تعيين مختصات نقاط  -الزامات دقت مشاهدات  -ات شامل: بررسي مشخصات سازهارائه طرح مشاهد  -

 هاي گزارش دهيفرمت -رشكنيها و انجام محاسبات سوتحليل دادهها، تجزيهنحوه اعمال تصحيحات بر مشاهدات و پردازش آن  -هاي کار صحراييانجام مشاهدات و روش

 ب( مشاهدات و محاسبات 

اندازه  - اوليه )تجهيزات نقشهانتخاب دستگاه  آناليز  نتايج  براساس  بايستي به صورت دورهگيري  يا  برداري  انحصاري آن و  نماينده   / توسط شرکت سازنده  اي)حداکثر يك سال( 

 صالحيت استاندارد ايران( مورد بازبيني و کنترل قرارگرفته و گواهي کاليبراسيون در گزارش فني ارائه گردد(  سازمان ملي استاندارد )مرکز تائيد آزمايشگاه مورد تائيد 

 گيري در هر ايستگاه. هاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهتعيين و اعمال خطاهاي مربوط به دستگاه )تراز، کليماسيون و ...( از طريق روش -

 هاي صحرايي الزم ات و اعمال کنترلانجام مشاهد -

 اعمال تصحيحات الزم بر روي مشاهدات -

 انجام محاسبات سرشكني و تستهاي الزم -

 هاي واقعي انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجايي -

 تهيه نقشه ها و گزارش فني  -

 ميكروژئودزي  119طبق جلد پنجم نشريه  دقت نتايج:

 جاييحداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابه

 % 95نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمينان  

 ارتفاعي مسطحاتي نوع سازه
 ميليمتر  2 ميليمتر  2.5تا  2 سد بتني 

 ميليمتر  2 ميليمتر 7تا  5 گالري سد بتني 

 و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات طراحي و آناليز اوليه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكنيگزارش فني  مدارک تحويلي:

 شماره شرح عمليات واحد )ريال(  عمليات بهاي

 72121101 طراحي  مرحله -سد 973,769,000

 72121111 مشاهدات  مرحله -سد 1,736,165,200

 72121121 محاسبات مرحله -سد 1,509,730,000

 توضيحات: 
 باشد.هزينه طراحي اوليه مي % 50تعرفه بازنگري طراحي برابر 

 هزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد.

 متر است.    200  -400متر و طول تاج بين  50- 100 مربوط به سد بتني با ارتفاع از پي بينمقادير فوق 

 يابد.افزايش مي کاهش/%   5افزايش ارتفاع، مبلغ تعرفه به ميزان کاهش/متر  50 به ازاي هر تا 

 يابد.افزايش مي % 10ميزان متر مبلغ تعرفه به  400کاهش و براي بيشتر از  % 10 متر مبلغ تعرفه به ميزان 200براي سدهاي بتني با طول تاج کمتر از 

 باشد.سرريز آن مي تعرفه فوق مربوط به مشاهده سد و

 مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از يك بعدي، دوبعدي و سه بعدي است.

 ريمقاد  نيسد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا )ع   ك ي تعرفه    % 40داشته باشد    ازي ن  ياشبكه جداگانه  کهيصورت  در  و  % 20معادل  ،  جداگانه   شبكه مشاهداتيبه  در مورد نيروگاه، درصورت عدم نياز  

   گردد.به حق الزحمه اضافه مي (يطراح % 50)به مشاهدات و  يامنطقه يبو پس از اعمال ضرجدول فوق( 

و پس   تعرفه يك سد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا )عين مقادير جدول فوق(  % 20  معادلز به شبكه مشاهداتي مجزا،  در صورت دارا بودن نقاط نشانه زمين لغزشي در اطراف بدنه سد، بدون نيا

 .گرددميطراحي( به حق الزحمه اضافه  % 50اي )به مشاهدات و از اعمال ضريب منطقه

  30تا  % 5/1عدد مي باشد. درصورت افزايش تعداد نقاط، به ازاي هر نقطه   30در مورد آيتم هاي مشاهدات و محاسبات: مقادير براي سد بتني با تعداد نقاط )مجموع پيالرها و نقاط نشانه( تا 

 گردد.به تعرفه اضافه مي  % 5/0هر نقطه  يبه ازانقطه افزايش و براي بيش از آن 

 

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   81صفحة 

 تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401ارديبهشت 

 72121151و  72121141و  72121131   اجراي آيتم شماره : شرح خدمات -75

 "طراحي مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي   " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

هاي سه بعدي، دو  دات شبكه، مشاهساخت نقاط    اتيبه همراه ارائه جزئطراحي، مشاهدات و محاسبات شبكه هاي رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي شامل طراحي و آناليز اوليه  

 ها و تهيه و ارائه گزارش فني هاي سد خاکي و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و جابجاييبعدي و ارتفاعي خارج ، بدنه، سرريز و گالري

همسان دستورالعمل  و    9361/100به شماره    29/01/1386مصوب    1-119ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  برداري جلداول:  همسان نقشه دستورالعمل    دستورالعمل مورد استفاده:

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: ميكروژئودزي نشريه شماره 

 کليات مراحل اجرا: 

   -ها ها روي آن هاي تثبيت نقاط و نحوه استقرار دستگاهانواع روش   -تجهيزات مورد استفاده، تدارکات و مواد مورد نياز  ارائه طرح جانمايي و ساخت نقاط شامل تعيين:الف( طراحي:  

مشاهدات  ارائه طرح    -اي شبكه آشكارسازيو بازرسي دورهروش حفاظت    -محل، جانمايي و وسعت پوشش نقاط شبكه  - تمهيدات مورد نياز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبيت يافته

انجام مشاهدات و  نحوه    -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن  - تعداد و انواع مشاهدات  - الزامات دقت تعيين مختصات نقاط   - الزامات دقت مشاهدات  - بررسي مشخصات سازهشامل:  

 هاي گزارش دهي فرمت  -محاسبات سرشكنيها و انجام وتحليل دادهتجزيه، ها اعمال تصحيحات بر مشاهدات و پردازش آن نحوه  - هاي کار صحراييروش 

نماينده   /اي)حداکثر يك سال( توسط شرکت سازندهبرداري بايستي به صورت دورهتجهيزات نقشه )نتايج آناليز اوليه براساس  گيريانتخاب دستگاه اندازهب( مشاهدات و محاسبات: 

گواهي کاليبراسيون در گزارش فني ارائه گرفته و  ز تائيد  صالحيت استاندارد ايران( مورد بازبيني و کنترل قرارسازمان ملي استاندارد )مرکو يا آزمايشگاه مورد تائيد  انحصاري آن  

 گردد(

 گيري در هر ايستگاه هاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهاز طريق روش   و ...(  کليماسيون، ترازمربوط به دستگاه )تعيين و اعمال خطاهاي  -

 هاي صحرايي الزم  شاهدات و اعمال کنترلانجام م -

 اعمال تصحيحات الزم بر روي مشاهدات   -

 هاي الزم  انجام محاسبات سرشكني و تست -

 هاي واقعي انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجايي -

 تهيه نقشه ها و گزارش فني  -

 ميكروژئودزي  119طبق جلد پنجم نشريه  دقت نتايج:

 جاييحداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابه

 % 95نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمينان  

 ارتفاعي مسطحاتي نوع سازه
 ميليمتر  2 ميليمتر 2.5 هاي بتني سد خاکي با سازه

 ميليمتر  5 ميليمتر  7 سد خاکي 
 ميليمتر  5 ---  گالري سد خاکي 

 و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكنيتحويلي: گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل طرح  مدارک

 شماره شرح عمليات واحد )ريال(  عمليات بهاي

 72121131 طراحي  مرحله -سد 709,637,000

 72121141 مشاهدات  مرحله -سد 1,269,503,900

 72121151 محاسبات مرحله -سد 1,095,952,100

   توضيحات: 

 باشد.هزينه طراحي اوليه مي % 50تعرفه بازنگري طراحي برابر 

 الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد.هزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق

 متر است.   0–500 متر و طول تاج بين   0-50 مقادير فوق مربوط به سدهاي خاکي با ارتفاع از پي بين

 يابد.  افزايش مي   % 10اع از پي، مبلغ تعرفه به ميزان متر افزايش ارتف 50به ازاي هر تا 

 يابد.افزايش مي % 5متر، مبلغ تعرفه به ميزان  500متر، به ازاي افزايش هر تا  500 براي سدهاي خاکي با طول تاج بيشتر از

هاي بتني و در خواست دقت  بوده و در صورت حذف سازه  %95سطح اطمينان  ميلي متر در    5/2هاي بتني با دقت آشكارسازي  به همراه سازهخاکي  تعرفه فوق مربوط به مشاهده سد  

 .خواهد شد محاسبه % 80متر با اعمال ضريب  ميلي 7تا  5و آشكارسازي  % 90مبلغ تعرفه با اعمال ضريب  % 95ميلي متر در سطح اطمينان   5تا  5/2آشكارسازي بين 

 دوبعدي و سه بعدي است.مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از يك بعدي، 

 % 70ضريب کاهشي  ميلي متر    7دقت جابجايي  و براي    % 80ضريب کاهش    % 95ميلي متر در سطح اطمينان    5دقت جابجايي  ، براي  اي انجام شوددرصورتي که کار به روش مشاهدات ماهواره

 شود.اعمال مي

  ريمقاد  نيسد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا )ع   ك ي تعرفه    % 40داشته باشد    ازين   يشبكه جداگانه ا  کهيصورت  در  و  % 20دل  معا،  جداگانه   شبكه مشاهداتيبه  در مورد نيروگاه، درصورت عدم نياز  

   گردد.به حق الزحمه اضافه مي (يطراح % 50)به مشاهدات و  يامنطقه يبو پس از اعمال ضرجدول فوق( 

و پس از  جدول فوق(  ريمقاد نيسد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا )ع ك يتعرفه  % 20معادل در صورت دارا بودن نقاط نشانه زمين لغزشي در اطراف بدنه سد بدون نياز به شبكه مشاهداتي مجزا، 

 .گرددبه حق الزحمه اضافه مي (يطراح % 50)به مشاهدات و  يامنطقه يباعمال ضر

تا    % 5/1هر نقطه    يتعداد نقاط، به ازا  شيباشد. درصورت افزا  يعدد م  35و نقاط نشانه( تا    الرهايبا تعداد نقاط )مجموع پ  خاکيسد    يبرا  ريمشاهدات و محاسبات: مقاد  يها  تميدر مورد آ 

 .گردد يبه تعرفه اضافه م  % 5/0هر نقطه  ياز آن به ازا شيب يو برا شينقطه افزا 35

 برگشت 

۱۴۰۱/۰۷/۰۹       ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ 



 پيوست بخشنامة شماره:                    مورخ:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه 

 

 82از   82صفحة 

 تاريخ تهيه شرح خدمات:  

 1401يبهشت ارد

 72121181و  72121171و  72121161  اجراي آيتم شماره :شرح خدمات -76

 " اي رفتارسنجي ژئودتيك مناطق زمين لغزشي به روش ماهواره طراحي مشاهدات و محاسبات    " با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده: 

به همراه ارائه جزئيات ساخت نقاط و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و    ايرفتارسنجي ژئودتيك مناطق زمين لغزشي به روش ماهوارهطراحي، مشاهدات و محاسبات شبكه هاي  

 ها و تهيه و ارائه گزارش فني  جابجايي

همسان  دستورالعمل  و    9361/100به شماره    29/01/1386مصوب    1-119ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  برداري جلداول:  همسان نقشه دستورالعمل  دستورالعمل مورد استفاده:  

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: ميكروژئودزي نشريه شماره 

 کليات مراحل اجرا: 

 طراحي شبكه نقاط و تهيه طرح مشاهداتي  -

 انجام مشاهدات مطابق طرح اوليه -

 انجام پردازش، محاسبات سرشكني و تستهاي الزم  -

 هاي واقعي انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجايي -

 ها و گزارش فني تهيه نقشه -

 

 

 

  دقت نتايج:

 ميليمتر  5برابر   %95ه در سطح و فاصله اطمينان  جايي نقاط نشانميكروژئودزي حداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابه119طبق جلد پنجم نشريه 

 

 و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني مدارک تحويلي:

 شماره شرح عمليات واحد )ريال(  عمليات بهاي

 72121161 طراحي  نقطه نشانه در هر مرحلههر  10,905,000

 72121171 مشاهدات  هر نقطه نشانه در هر مرحله 27,962,900

 72121181 محاسبات هر نقطه نشانه در هر مرحله 8,387,400

 توضيحات: 

 درصد هزينه طراحي اوليه مي باشد.  50تعرفه بازنگري طراحي برابر  -

 الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد. دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و  تعيين حقزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس ه -

 درصد مبالغ تعرفه افزايش مي يابد.  30که دقت خواسته شده در قرارداد باالتر از دقت فوق باشد به ميزاندرصورتي -

 محاسبه مي گردد. 1تعرفه ترازيابي درجه  که ترازيابي زميني هم مدنظر باشد هزينه براساسدرصورتي -

 

 

 

 

 

 برگشت 
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