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 رييس سازمان

 مهندسان مشاور  و هاي اجرايي بخشنامه به دستگاه
95/702585 شماره:

 08/06/1395 تاريخ:

 برداري تعرفه خدمات نقشه  موضوع : 

 

هاي عمراني  نامه استانداردهاي اجرايي طرح ) آيين6ه () قانون برنامه و بودجه و ماد23به استناد ماده (

ــال   ــوب س ــام  1352مص ــارچوب نظ ــور (   و در چ ــي كش ــي و اجراي ــويبنامه فن ــوع تص ــماره  موض ش

 هفتـاد و هفـت  ، دسـتورالعمل پيوسـت در   هيأت محترم وزيران) 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

شود تا  االجرا) ابالغ مي ت، از نوع گروه دوم (الزماس  عالي فني رسيده  تصويب شوراي صفحه كه مباني آن به

 مورد اجرا گذاشته شود. به ،شوند در قراردادهايي كه از تاريخ اين بخشنامه منعقد مي

در خصوص قراردادهاي منعقد شده تا قبل از تاريخ اين بخشـنامه و بـراي هزينـه خـدمات از تـاريخ      

 درصدي مالك عمل خواهد بود. 15با افزايش  1394بعد، تعرفه سال  به 1/1/95

)  16) مـاده ( 6به روش تعرفه، موضـوع بنـد (   برداري نقشهچنانچه انتخاب مشاور براي انجام خدمات 

، انجـام شـده   1/10/1388ك مـورخ  42986/ت193542نامه خريد خدمات مشاوره، مصوبه شـماره   آئين

دستورالعمل پيوسـت ممنـوع اسـت.    باشد، اعمال هرگونه ضريب افزايشي يا كاهشي (پلوس يا مينوس) به 

) و انتخاب بر اساس كيفيـت و  QBSهاي انتخاب براساس كيفيت ( همچنين استفاده از اين تعرفه در روش

 ) ممنوع است.QCBSقيمت (
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0Bبرداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه  

  08/06/95 مورخ      702585/95      شماره پيوست بخشنامه

خدمات  صورتحساببرداري كشور است.  برداري به عهده سازمان نقشه نقشهخدمات  يبر قراردادهافني  لو كنترنظارت  -1
كارفرما  بهبرداري كشور  سازمان نقشه وضعيت نهايي قرارداد از طرف صورت% مبلغ 15 بر مبناي تانظارت و كنترل فني 

 .گردد ارائه مي
 باشد. يكشور مبرداري  هاي پيوست بدون احتساب حق نظارت و كنترل فني سازمان نقشه تعرفه تبصره :

 است. ها منظور شده هاي باالسري در تعرفه هزينه -2
 (ضميمه اي حقوق عوامل نظارت كارگاهي هاي منطقه برداري مطابق ضريب هاي نقشه اي تعرفه هاي منطقه ضريب -3

 به اين بخشنامه به 1-4) و با توجه به توضيحات ذيل بند 17/3/1395 مورخ 546271/95 بخشنامه شماره 7شماره 
عمليات زميني تهيه نقشه با استفاده از عكسهاي هوايي، عمليات  ،هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني تعرفه

(موارد مربوط در رديفهاي  نقاط ساختمان شناسايي و اي و عمليات ترازيابي، عمليات تعيين موقعيت ماهواره
تا  72101211ها (رديفهاي  هاي تهية مقاطع عرضي رودخانه ) و همچنين تعرفه72081112تا  72011101
تا  72101311، 72101116تا  72101111هاي هيدروگرافي (رديفهاي  براي تعرفه گردد. عمال ميا )72101213
 : شود اي طبق رابطه زير محاسبه مي ) ضريب منطقه 72101611و رديف  72101511

  
 

 rاي عمليات آبنگاري:  ضريب منطقه
 Rاي مربوط در بخشنامة فوق الذكر:  ضريب منطقه

% و در 80تا  ،در مناطق جنگلي كاربراي جبران صعوبت  برداري كشور) تشخيص دستگاه نظارت (سازمان نقشهبا  -4
باغ، عدم وجود راه دسترسي، ترافيك و  ،شاليزار ،مانداب ،تاالب ،بركه ،مناطق داراي موانع كاري موثر (از قبيل مرداب

 ،هاي عمليات زميني منحصراً به بهاي واحد تعرفه ،%40تا ،ازدحام در مناطق شهري، فصل كاري نامناسب و مانند آنها)
رديف ها ( هاي تهيه مقاطع عرضي رودخانه و تعرفه هوايي برداري به روش نقشههاي عمليات زميني تهيه نقشه  تعرفه
 شود. اعمال مي )72101215تا  72101211 هاي

باشد اعمال ضريب صعوبت تواما با نظر دستگاه  : در مناطق جنگلي در صورتي كه موانع كاري موثر وجود داشتهتبصره
 نظارت (سازمان نقشه برداري كشور) و كارفرما امكان پذير مي باشد.

% 20% تا 7بيش از  ،% تپه ماهور7% تا 3بيش از  ،% دشت3اي با خط بزرگترين شيب تا زمينه ،در عمليات تهيه نقشه -5
 شود. % كوهستان خيلي سخت قلمداد مي60% كوهستان سخت و بيش از 60% تا 20بيش از ،كوهستان

برداري هوايي، در صورت  با عوارض شهري به روش نقشه 500/1و  1000/1، 2000/1هاي  براي بهنگام سازي نقشه -6
 گردد: هاي رقومي سه بعدي هم مقياس از منطقة مورد نظر، هزينة عمليات به صورت زير محاسبه مي وجود نقشه

بندي مشابه (براي عمليات گويا سازي  درصد تعرفة عمليات زميني تهية نقشه با طبقه 40هزينة عمليات زميني معادل   •
 عوارض و تهية نقاط كنترل زميني مورد نياز)،

بندي  بندي هوايي تهيه نقشه با طبقه درصد هزينة تهيه و مثلث 100بندي هوايي معادل  هزينة عمليات تهيه و مثلث  •
 مشابه،

 70تا  30درصد، براي تغييرات بين  30درصد معادل  30سيم براي تغييرات بين صفر تا هزينة عمليات تبديل و تر  •
هاي تبديل و ترسيم تهية  درصد تعرفه 100درصد معادل  100تا  70درصد و براي تغييرات بين  70درصد معادل 

 نقشه با طبقه بندي مشابه.
برداري  راي تهيه نقشه به روش نقشهبسنوات قبل تهيه شده در غير رقومي در صورت بهره گيري از عكس هاي هوايي  -7

 )GSDپيكسل زميني = اندازه ( گيرد. عيين رديف مناسب جدول ذيل مورد استفاده قرار ميمنظور تب ،هوايي
 

r =  7/1  
R + 7/0  
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  08/06/95 مورخ      702585/95      شماره پيوست بخشنامه

منحني تراز  مقياس عكس مقياس نقشه
 (متر)

 GSDحداقل اندازه 
 (سانتيمتر)

 GSD حداكثر اندازه
 (سانتيمتر)

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 مسطحاتي 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 

 
هاي مسطحاتي مورد نياز   برداري كشور به عنوان جايگزين شبكه سازمان نقشه DGPSدر صورت استفاده از شبكه  -8

هاي هوايي در هر مقياس،  عمليات زميني تهيه نقشه به روش زميني و عمليات زميني تهيه نقشه با استفاده از عكس
 درصد از بهاي واحد تعرفه مربوط كسر خواهد شد. 15ميزان 

اي تهيه شده با استفاده از عكسهاي هوايي از مناطق با عوارض شهري براي ورود به ه نقشه اطالعاتسازي  هزينه آماده -9
به ميزان  70172011شماره  فيشرح خدمات ردبر اساس  )GIS Readyهاي  (تهيه فايل مكانيهاي اطالعات  سيستم

 گردد. ميهاي مورد نظر تعيين  نقشههيه تتبديل و ترسيم هاي  % تعرفه10
، اكيپ) 5(براي سرپرستي  اكيپ كاري مناسب شامل سرپرست (GIS)هاي اطالعات مكاني  ايجاد سيستمهزينه  -10

ريال براي هر اكيپ ساعت يا  338,000، با هزينة افزاري مورد نياز افزاري و سخت تجهيزات نرم (يك نفر) و كارشناس
گردد. تعداد اكيپها و  تعيين مي 80172011شماره  فيرد شرح خدماتبر اساس ريال براي هر اكيپ روز  000,470,2
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 .گردد ميزان كاركرد هر اكيپ با توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق كارفرما تعيين مي
گيري نقاط  براي انجام عمليات اسكن ليزري زميني، اكيپ كاري مناسب براي عمليات اسكن ليزري، ايجاد و اندازه -11

 فيشرح خدمات ردبر اساس به محاسبه و ارائه ابر نقاط كنترل مورد نياز و همچنين محاسبات و پردازشهاي مربوط 
 000449,32,براي هر اكيپ ساعت يا  اي مربوط اعمال ضريب منطقه ريال با 000118,4,با هزينة  90172011شماره 
گردد. تعداد اكيپها و ميزان كاركرد هر اكيپ با  براي هر اكيپ روز تعيين مي اي مربوط اعمال ضريب منطقه ريال با

 گردد. توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق كارفرما تعيين مي
روش  عمليات تهية نقشه به( برداري كه شامل عمليات زميني و صحرايي باشد قراردادهاي خدمات نقشهدر تمام  -12

ها،  رودخانه تهية مقاطع عرضي يابي هوايي، عمق هاياستفاده از عكسعمليات زميني تهية نقشه با  مستقيم زميني
 يالرميليون  پنجاه) مبلغ مانند آنها و 3 و ترازيابي درجه 1 درجه دقيق ترازيابي ،GPSتعيين موقعيت نقاط با 

 برداري به مبلغ كل قرارداد به عنوان تجهيز و اعزام اكيپ نقشه اي مربوط با اعمال ضريب منطقه ريال) 50,000,000(
 گردد. مياضافه 

الزحمه  حقاي، در محاسبه  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ها بر اساس ضوابط و مقررات طرح با توجه به آناليز تعرفه -13
به عنوان  156/1اي)، ضريب  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ها (به غير از طرح قراردادهاي منعقده در قالب ساير طرح

 گردد. الزحمه قرارداد اعمال مي ضريب جبراني به مبلغ حق
هاي ياد شده براي  نحوة تعديل تعرفه رديفهاي جديد و در هر سال ريزي كشور سازمان مديريت و برنامهدر صورت نياز،  -14

 نمايد. قراردادهاي آتي و همچنين قراردادهاي منعقد شده را تعيين و ابالغ مي
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 شرح خدمات شماره تعرفه شماره صفحه رديف

 متر 10سانتيمتر با منحني تراز  200تا  120از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 25000نقشه  تهيه 72011101 6 1

 متر 10سانتيمتر با منحني تراز  120تا  80از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011106 7 2

 متر 5سانتيمتر با منحني تراز  80تا   60از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011111 8 3

 متر 2.5سانتيمتر با منحني تراز  60تا  30از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 10000تهيه نقشه  72011121 9 4

 متر 5سانتيمتر با منحني تراز  50تا  40از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 5000تهيه نقشه   72011211 10 5

 متر 2.5سانتيمتر با منحني تراز  40تا  20از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 5000تهيه نقشه   72011221 11 6

 متر 2سانتيمتر با منحني تراز  20تا  15از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011411 12 7

 متر 1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011421 13 8

 متر 2000متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011431 14 9

 متر 1000متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011441 15 10

 متر 400متر با عرض   1سانتيمتر با منحني تراز  20تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011451 16 11

 متر از مناطق مورد لزوم) 1سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز  20تا  15از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011461 17 12

 متر از مناطق مورد لزوم) 1سانتيمتر با عوارض شهري  (با منحني تراز  15تا  10از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 2000تهيه نقشه   72011491 18 13

 سانتيمتر با منحني تراز نيم متر 10تا  5از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011501 19 14

 سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم) 10تا  8از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011511 20 15

 اطق مورد لزوم)سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز نيم متر از من 8تا  5از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 1000تهيه نقشه  72011531 21 16

 سانتيمتر با منحني تراز نيم متر 6تا  3از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 500تهيه نقشه  72011601 22 17

 سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم) 6تا  3از  GSDاز تصوير رقومي با  1: 500تهيه نقشه  72011611 23 18

 متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  21117202 24 19

 نيم مترمتر و منحني تراز  40به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  1:2000تهيه نقشه  12720212 25 20

 متر 500متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021231 26 21

 متر 400متر و به عرض  1مستقيم زميني با منحني تراز به روش  1:2000تهيه نقشه  72021241 27 22

 متر 300متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021251 28 23

 متر 200متر و به عرض  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021261 29 24

 متر 100متر و به عرض  تا  1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1:2000تهيه نقشه  72021271 30 25

 به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر 1:1000تهيه نقشه  31117202 31 26

 متر و منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 20به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  1:1000تهيه نقشه  72020321 32 27

 متر 300به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض  1:1000تهيه نقشه  72021341 33 28

 متر 200به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض  1:1000تهيه نقشه  72021351 34 29

 متر 100به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر و به عرض تا  1:1000تهيه نقشه  72021361 35 30

 به روش مستقيم زميني به صورت بلوكي با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم 1:1000تهيه نقشه  38117202 36 31

 به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر 1:500تهيه نقشه  41117202 37 32

 متر 100روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمترو به عرض  به 1:500تهيه نقشه  72021431 38 33

 متر 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمترو به عرض تا 1:500تهيه نقشه  72021436 39 34

 مستقيم زميني به صورت بلوكي با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتراز مناطق مورد لزومبه روش  1:500تهيه نقشه  44117202 40 35

 به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست سانتيمتر 1:200تهيه نقشه  51117202 41 36

 مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامترياز  1: 500تكميل زميني و گوياسازي نقشه  71117202 42 37
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 77از   5صفحة 

 شرح خدمات شماره تعرفه شماره صفحه رديف

 از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري 1: 1000تكميل زميني و گوياسازي نقشه  72117202 43 38

 فتوگرامترياز مناطق شهري تهيه شده به روش  1: 2000تكميل زميني و گوياسازي نقشه  73117202 44 39

 كاداستر غير شهري به روش مستقيم زميني 1:2000تهيه نقشه  21117203 45 40

 كاداستر شهري به روش مستقيم زميني 1:500تهيه نقشه  51117203 46 41

 متر عرض از طرفين مسير (پالن پروفيل) 50و پالن  1:200و ارتفاعي  1:2000تهيه پروفيل طولي به مقياس  11117204 47 42

 طرفين مسير متر از 25با عرض تا  1: 200و مقطع عرضي  1:  200و ارتفاعي  1: 2000پياده كردن محور مسير و تهيه مقطع طولي  21117204 48 43

 3ترازيابي درجه  11117205 49 44

 1ترازيابي دقيق درجه  11617205 50 45

 ترازيابي اجرائي 21117205 51 46

 تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي  11117206 52 47

 پياده كردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها) 11117207 53 48

 پياده كردن و يا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني 21117207 54 49

 ماندگار  شناسايي، ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه 11117208 55 50

 اصلي  شناسايي، ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه 11217208 56 51
 (از طريق جنراليزاسيون) 1:2000هاي رقومي  از نقشه 1:10000تهيه نقشه  21117209 57 52
 اي ) با استفاده از تصاوير ماهوارهOrthorectifiedتهيه نقشه تصويري قائم ( 51117209 58 53

 ) با استفاده از تصاوير هواييOrthorectifiedتهيه نقشه تصويري قائم ( 61117209 59 54

 بعدي رقوميهاي توپوگرافي سه  ) از نقشهDEMتهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( 71117209 60 55

 اي ) با استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهDSM) يا مدل ارتفاعي رقومي سطح (DEMتهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( 81117209 61 56

 1: 1000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101111 62 57

 1: 2000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101112 63 58

 1: 5000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  72101113 64 59

 1: 10000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  14110721 65 60

 1: 25000به مقياس  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  51101721 66 61

 1: 25000به مقياس كوچكتر از  تهيه نقشه هيدروگرافيعمق يابي براي  61101721 67 62

 متر 600تا  300طول مقطع با  1: 2000تهيه مقطع عرضي رودخانه با مقياس  72101211 68 63

 انجام خدمات سايد اسكن سونار 31117210 69 64

 نمونه برداري از كف دريا 41117210 70 65

 ساعته 25مشاهدات جريان سنجي  51117210 71 66

 ساعتة جريان سنجي 25تجزيه و تحليل مشاهدات  51217210 72 67

 دقيقه يكبار 10ساعته و هر  24ثبت يك ماهة نوسانات سطح آب به صورت  61117210 73 68

 و تعيين سطوح جزر و مدي تجزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي 61217210 74 69

 )GIS Ready هاي فايل ايجاد( GIS مكانيهاي اطالعات  ها براي ورود به سامانه آماده سازي نقشه 72011701 75 70

 (GIS)هاي اطالعات مكاني  ايجاد سيستم 72011801 76 71

 عمليات اسكن ليزري زميني 72011901 77 72
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011105تا  72011101شرح خدمات اجراي رديف شماره:  -1
 "متر 10با منحني تراز  سانتيمتر 200تا  120از  GSDتصوير رقومي با از  25000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
با طبقه متر از مناطق  10با منحني تراز  سانتيمتر 200تا  120از   GSDازتصوير رقومي با  به روش فتوگرامتري با استفاده از تصاوير رقومي 25000/1نقشه توپوگرافي تهيه 
 مختلفبندي 

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  هاي دستورالعمل
برداري جلد چهارم: كارتوگرافي  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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 
 مراحل اجرا: كليات

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSانجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي ( در صورت استفاده از  و اندكس تهيه -
نقاط كنترل  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است)، 

 هوايي بندي مثلث گوياسازيتصاوير و عمليات عكسي و كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و
 العمل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبديل -
روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روش  الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

هوايي 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 . "اي هوارهما
 عمليات اديت وكارتوگرافي شامل: -

، ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس 
، تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكرشده در پالت نقشه هاتهيه يك سري مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

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

درصد نقاط ارتفاعي موجود بر  90متر باشند. دقت ارتفاعي بيش از  پنجموجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از 
 تر باشند.م سهروي نقشه بايد بهتر از 

گزارش فني اجراي  ، يك سري پالت نقشه ها ها،و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، فايل رقومي نقشه GPS  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات شاملتحويلي:  مدارك و نتايج
 عمليات

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

بندي  مثلث
 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011101 %15دشت يا با عوارض شهري تا  كيلومترمربع 127,700 8,100 297,200 433,000

 72011102 %25% تا 15تپه ماهور يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 127,700 9,000 418,400 555,100
 72011103 %50% تا 25كوهستان يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 167,500 10,200 562,800 740,500
 72011104 %80% تا 50كوهستان سخت يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 213,200 12,200 702,500 927,900

 72011105 %100% تا 80كوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 279,600 15,600 828,500 1,123,700
 شود. هاي تبديل وترسيم اضافه مي به تعرفه% 15 باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزاندرصورت پرعارضه بودن منطقه،  توضيحات :

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   7صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011110تا  72011106شرح خدمات اجراي رديف شماره  -2
 "متر 10 سانتيمتر با منحني تراز 120 تا 80 از GSD ازتصويررقومي با 10000/1 تهيه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
  مختلف با طبقه بندي مناطقمتر از  10 سانتيمتر با منحني تراز 120تا  80از   GSDازتصوير رقومي با  10000/1 تهيه نقشه

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  دستورالعمل هاي
برداري جلد چهارم: كارتوگرافي  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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 
 مراحل اجرا:كليات 

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي(در صورت استفاده از  -
نقاط كنترل  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است)، 

 هوايي بندي مثلث تصاوير و عمليات عكسي و كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي
 به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملساختمان، خدمات عمومي و محدوده) تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن،  -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .از و نقاط ارتفاعيتبديل خطوط تر -

) DSM( يامدل رقومي سطح) DEM( تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد. "اي بااستفاده ازتصاوير رقومي هوايي يا ماهواره

 عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: -
دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض  ، ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات كارتوگرافي براساسدستورالعملگويا سازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس 

 ، تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر وذكرشده در قراردادتهيه يك سري پالت نقشه هامسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 
 90متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

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

گزارش فني اجراي  ، يك سري پالت نقشه ها ها،و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، فايل رقومي نقشه   GPSگزارش پردازش و سرشكني مشاهدات شاملمدارك و نتايج تحويلي: 
 عمليات

بهاي واحد 
 (ريال)

ترسيم تبديل و 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011106 %15دشت يا با عوارض شهري تا  كيلومترمربع 127,700 9,800 535,400 672,900

 72011107 %25% تا 15تپه ماهور يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 127,700 9,800 664,800 802,300
 72011108 %50% تا 25كوهستان يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 167,500 10,700 1,011,000 1,189,200
 72011109 %80% تا 50كوهستان سخت يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 213,200 11,900 1,264,700 1,489,800
 72011110 %100% تا 80با عوارض شهري  كوهستان خيلي سخت يا كيلومترمربع 279,600 13,600 1,504,700 1,797,900

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

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011115تا  72011111شرح خدمات اجراي رديف شماره  -3
 "متر 5سانتيمتربا منحني تراز  80 تا 60از  GSDازتصويررقومي با  10000/1 تهيه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي مناطق متر از  5سانتيمتر با منحني تراز  80تا  60از  GSDازتصوير رقومي با  10000/1 تهيه نقشه

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  دستورالعمل هاي
لعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: و دستورا 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره 

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119كارتوگرافي نشريه شماره 
 مراحل اجرا:كليات 

فاع بيضوي براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارت GPSتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (در صورت استفاده از  -
نقاط كنترل عكسي و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي
 لض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمتبديل عوار -
ه هاي ليزر هوايي، استخراج الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داد .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره

 شده و عمليات كارتوگرافي شامل: عمليات اديت مدل هاي تبديل -
، ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس 

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

 90متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 
درصد نقاط  90باشند. دقت ارتفاعي بيش از متر نيم و يابي بايد داراي دقتي بهتر از دو حني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش دروندرصد نقاط موجود بر روي من

 متر باشند.  موجود بر روي نقشه بايد بهتر از يك و نيمارتفاعي 
گزارش فني اجراي  ، يك سري پالت نقشه ها ها،و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، فايل رقومي نقشه  GPSگزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  تايج تحويلي: شاملمدارك و ن

 عمليات

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011111 دشت كيلومترمربع 253,000 32,400 1,487,600 1,773,000

 72011112 تپه ماهور  كيلومترمربع 253,000 32,400 1,487,600 1,773,000
 72011113 كوهستان كيلومترمربع 337,800 37,400 1,940,000 2,315,200
 72011114 كوهستان سخت كيلومترمربع 416,100 45,700 2,466,400 2,928,200
 72011115 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 522,100 62,400 2,844,800 3,429,300

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

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   9صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011125تا  72011121شماره شرح خدمات اجراي رديف  -4
 "متر 5/2سانتيمتر با منحني تراز  60تا  30از  GSDازتصوير رقومي با  10000/1 تهيه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر  5/2سانتيمتر با منحني تراز  60تا  30از  GSDازتصوير رقومي با  10000/1هدف ايجاد شبكه نقاط كنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 

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

اري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقشه برد 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119كارتوگرافي نشريه شماره 

 مراحل اجرا:كليات 
ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  3000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. ايستگاه
و تهيه  عيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفا، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگارشناسنامه نقاط شبكه ماندگار، 
 اختالف ارتفاع بيضوي و ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSو تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (در صورت استفاده از تهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي  -
سي و نقاط كنترل عك محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گويا سازي تصاوير، عمليات مثلث بندي هوايي
 به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملو محدوده) تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي  -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .ارتفاعيتبديل خطوط تراز و نقاط  -

با ) DSM( رقومي سطح يا مدل) DEM( تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد. "اي استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره

 عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: -
عمل هاي مربوطه بر روي عوارض ، ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات كارتوگرافي براساس دستورالدستورالعملگوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس 

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

 90متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از  سهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90دقت مسطحاتي  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 
ند. دقت ارتفاعي بيش باش و بيست و پنج سانتيمتر درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از يك متر

 متر باشند. هشتاد سانتيدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90از 
فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، نقشه مدل محلي ژئوئيد، گزارش پردازش  شاملتحويلي:  مدارك و نتايج

يك سري پالت  ومي نقشه ها،سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، فايل رقو 
 ، گزارش فني اجراي عملياتنقشه ها

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

يات زميني عمل
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011121 دشت كيلومترمربع 1,560,200 44,000 1,649,300 3,253,500

 72011122 تپه ماهور  كيلومترمربع 1,634,500 44,000 1,649,300 3,327,800
 72011123 كوهستان كيلومترمربع 2,066,500 50,000 2,175,600 4,292,100
 72011124 كوهستان سخت كيلومترمربع 2,564,300 58,300 2,715,700 5,338,300
 72011125 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 3,171,100 70,800 3,020,300 6,262,200

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

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011215تا  72011211شرح خدمات اجراي رديف شماره -5
 "متر 5سانتيمتر با منحني تراز  50تا  40از  GSDازتصوير رقومي با  5000/1تهيه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 با طبقه بندي مختلفمناطق متر از  5سانتيمتر با منحني تراز  50تا  40از  GSDاز تصوير رقومي با  5000/1تهيه نقشه 

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  مورد دستورالعمل هاي
اري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقشه برد 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره 

فتوگرامتري سازمان نقشه  ه طريقب 5000/1رقومي  هاي نقشه تهيه دستورالعمل و و استاندارد 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119كارتوگرافي نشريه شماره 
 1376برداري كشور اسفند ماه 

 اجرا: مراحلكليات 
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPS(در صورت استفاده از قعيت نقاط كنترل عكسي تعيين موتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و  -

نقاط كنترل  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است)، 
 عكسي و كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي

 العملعوارض 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 ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .راز و نقاط ارتفاعيتبديل خطوط ت -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "از تصاوير رقومي هوايي استفاده

 عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل:  -
عمل هاي مربوطه بر روي عوارض ، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام عمليات كارتوگرافي براساس دستورالدستورالعملگوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس 

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

متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش  يك و نيمدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90مسطحاتي  دقت دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 
درصد  90ي بيش از متر باشند. دقت ارتفاع نيم و دودرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90از 

 متر باشند.  يك و نيمنقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از 
و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انتقال GPSپردازش و سرشكني مشاهدات  گزارش شاملتحويلي: مدارك و نتايج 

 ، گزارش فني اجراي عمليات يك سري پالت نقشه هامختصات به منطقه، فايل رقومي نقشه ها، 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011211 دشت كيلومترمربع 385,700 44,000 2,198,000 2,627,700

 72011212 تپه ماهور  كيلومترمربع 385,700 44,000 2,198,000 2,627,700
 72011213 كوهستان كيلومترمربع 476,700 50,000 2,944,900 3,471,600
 72011214 كوهستان سخت كيلومترمربع 559,100 58,300 3,839,700 4,457,100
 72011215 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 686,800 70,800 4,485,200 5,242,800

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

 برگشت
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 77از   11صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011225تا  72011221شرح خدمات اجراي رديف شماره   -6
 "متر 5/2 تراز منحني با سانتيمتر 40 تا 20 از GSD با رقومي تصوير از5000/1نقشه 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 كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

اري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقشه برد 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره 
فتوگرامتري سازمان نقشه  طريقه ب 5000/1رقومي  هاي نقشه تهيه دستورالعمل و و استاندارد 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119كارتوگرافي نشريه شماره 

 1376برداري كشور اسفند ماه 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ردد)ايستگاه ماندگار ايجاد گ 3 در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقلايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

 انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و يست مختصات شبكه ماندگارمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ل -

 ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (در صورت استفاده از  -

نقاط كنترل عكسي و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي بندي مثلث تصاوير، عمليات زيكروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسا

 العملعوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبديل -
يم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترس .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 رد .انجام گي "از تصاوير رقومي هوايي استفاده

، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام دستورالعملمدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  اديت عمليات -
، تهيه يك سري پالت نقشه هادي، لژاندگزاري نقشه ها، عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بن

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
ارتفاعي تر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند. دقت ض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  يك و نيم مدرصد عوار 90مسطحاتي  دقت دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

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

فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، نقشه مدل محلي ژئوئيد، گزارش پردازش  شاملتحويلي:  ارك و نتايجمد
يك سري پالت  ها،ات به منطقه، فايل رقومي نقشه و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انتقال مختص

 گزارش فني اجراي عمليات ، نقشه ها

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011221 دشت كيلومترمربع 3,111,600 51,000 2,640,400 5,803,000

 72011222 تپه ماهور كيلومترمربع 3,219,200 51,000 2,640,400 5,910,600
 72011223 كوهستان كيلومترمربع 3,915,300 59,300 3,414,900 7,389,500
 72011224 كوهستان سخت كيلومترمربع 4,870,800 71,800 4,337,300 9,279,900
 72011225 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 5,960,600 92,600 5,185,700 11,238,900

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

 برگشت
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تهيه شرح خدمات:  تاريخ
 1395ارديبهشت 

  72011415تا  72011411شرح خدمات اجراي رديف شماره  -7
 "متر 2با منحني تراز  سانتيمتر 20تا  15از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
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 كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل برداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ماندگار ايجاد گردد) ايستگاه 3حداقل در پروژه هاي كوچك مي بايست هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

 انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و تعيين ضريب مقياس ايستگاه ها ار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگ -
، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -

 هاي شبكه ماندگار ترازيابي ايستگاه
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPS(در صورت استفاده از تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي انجام عمليات استرو عكسي و  و اندكس تهيه -

نقاط كنترل عكسي و  گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي بندي مثلث تصاوير، عمليات كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 ت سه بعدي بر اساس دستورالعمل، عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده)  به صور تبديل -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"بر اساس خدمات  نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده
 انجام گيرد. "از تصاوير رقومي هوايي استفاده

 مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل:  اديت عمليات -
، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس 

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

سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف شصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90مسطحاتي  رقومي دقت 2000/1تهيه نقشه  دستورالعملت نتايج: بر اساس دق
بايد داراي دقتي بهتر از يك متر باشند. دقت  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي 90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 

 باشند.  يمترسانت هفتاددرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90ارتفاعي بيش از 
قياس ايستگاه ها، نقشه مدل مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب م فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

تقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان
 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011411 دشت كيلومترمربع 3,223,000 151,100 9,314,700 12,688,800

 72011412 تپه ماهور كيلومترمربع 3,330,500 151,100 9,314,700 12,796,300
 72011413 كوهستان كيلومترمربع 4,078,700 176,800 12,689,200 16,944,700
 72011414 كوهستان سخت كيلومترمربع 5,096,400 229,600 15,767,900 21,093,900
 72011415 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 6,248,600 297,000 19,142,500 25,688,100

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

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72011425تا  72011421شرح خدمات اجراي رديف شماره  -8
 "متر 1با منحني تراز  سانتيمتر 20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحني با سانتيمتر 20 تا 10 از GSD با رقومي تصوير از 2000/1 منطقه و تهيه نقشه در برداري نقشه ايستگاههاي و برداري نقشه كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي 9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه برداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. رسانتيمت 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.

و تعيين  شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
، محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگارو تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،  ضريب مقياس ايستگاه ها

 بي ايستگاه هاي شبكه ماندگارتعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و ترازيا
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPS(در صورت استفاده از تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي انجام عمليات استرو عكسي و  و اندكس تهيه -

نقاط كنترل عكسي و  و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي بندي مثلث تصاوير و عمليات كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملخدمات عمومي و تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"عات تهيه شده بر اساس خدمات نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطال
 انجام گيرد. "از تصاوير رقومي هوايي استفاده

هاي تبديل شده و انجام  ، ويرايش مدلدستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
،  تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف شصت درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90مسطحاتي  رقومي دقت 2000/1تهيه نقشه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

متر باشند.  نيميابي بايد داراي دقتي بهتر از  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون 90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90دقت ارتفاعي بيش از 

، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط مدارك و نتايج تحويلي: شامل
تقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 ، گزارش فني اجراي عمليات يك سري پالت نقشه هارقومي نقشه ها، 

د بهاي واح
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011421 دشت كيلومترمربع 3,435,700 167,300 10,127,400 13,730,400

 72011422 تپه ماهور كيلومترمربع 3,543,300 167,300 10,127,400 13,838,000
 72011423 كوهستان كيلومترمربع 4,353,900 199,700 14,561,500 19,115,100
 72011424 كوهستان سخت كيلومترمربع 5,492,200 270,400 18,527,500 24,290,100
 72011425 كوهستان خيلي سخت كيلومترمربع 6,764,900 369,900 22,493,400 29,628,200

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

 برگشت
 
 
 
 



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   14صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011435تا  72011431شرح خدمات اجراي رديف شماره  -9
 "متر  2000با عرض  متر 1 با منحني تراز سانتيمتر 20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از  1 تراز منحني بار سانتيمت 20 تا 10 ازGSD  با رقومي تصوير از 2000/1 منطقه و تهيه نقشه در برداري نقشه يستگاههايا و برداري نقشه كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

 با طبقه بندي مختلفمتر  در مناطق  2000مسير با عرض 
و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  مورد دستورالعمل هاي

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترلبرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل از حكاكي مناسب استفاده گردد.هاي بتني وجود ندارد 

و تعيين ضريب مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
، تعيين محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگارايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، مقياس 

 مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار، 
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSسترو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (در صورت استفاده از انجام عمليات ا و اندكس تهيه -

ط كنترل عكسي و نقا محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي،  بندي مثلث تصاوير، عمليات كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 ، خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبديل -
هوايي، استخراج نقاط  تراز و نقاط ارتفاعي الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزرتبديل خطوط  -

 با استفاده) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين"از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "از تصاوير رقومي هوايي

، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام دستورالعملمدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  اديت عمليات -
، تهيه يك سري پالت نقشه هامل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عمليات كارتوگرافي براساس دستورالع

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  2000/1تهيه نقشه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

متر باشند. دقت يم ندرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  سانتيمتر سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90ارتفاعي بيش از 

مدل مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011431 دشت كيلومتر 5,702,700 605,200 15,112,600 21,420,500

 72011432 تپه ماهور كيلومتر 5,917,800 605,200 15,112,600 21,635,600
 72011433 كوهستان كيلومتر 7,343,100 751,100 19,440,700 27,534,900
 72011434 كوهستان سخت كيلومتر 9,190,500 855,200 24,715,100 34,760,800
 72011435 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 11,413,700 994,100 29,989,600 42,397,400

تهيه نقشه  از استفاده با مساحت افزايش ميزان اساس بر اضافي عمليات الزحمة ،حق تعرفه در شده ذكر ميزان از مسير عرض افزايش با  در خواست كارفرما توضيحات : درصورت
هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان .شود مي محاسبهسانتيمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1

 شود. تبديل و ترسيم اضافه مي

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72011445تا  72011441شرح خدمات اجراي رديف شماره  -10
 "متر  1000با عرض  متر  1 با منحني تراز سانتيمتر 20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحني با سانتيمتر 20 تا 10 از GSD با رقومي ازتصوير 2000/1برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف ايجاد شبكه نقاط كنترل نقشه 

 با طبقه بندي مختلفمتر  در مناطق  1000مسير با عرض 
و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  مورد دستورالعمل هاي

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط ، ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل از حكاكي مناسب استفاده گردد. هاي بتني وجود ندارد

 معلوم سازمان نقشه برداري
محاسبات و س ايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، تعيين ضريب مقيا مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و -

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و ترازيابي ايستگاه پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي  GPSدر صورت استفاده از  و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (ترو عكسي انجام عمليات اس و اندكس تهيههاي شبكه ماندگار، 

ط نقا محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتبه ارتفاع بيضوي اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي مثلث بندي تصاوير، عمليات كنترل عكسي و كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبديل -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .نقاط ارتفاعيتبديل خطوط تراز و  -

با ) DSM( ا مدل رقومي سطحي) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي  از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره استفاده

، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام دستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
، تهيه يك سري پالت نقشه هاس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عمليات كارتوگرافي براسا

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90طحاتي رقومي، دقت مس 2000/1تهيه نقشه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

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

ل مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مد فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه هارقومي نقشه ها، 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

يه و  ته
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011441 دشت كيلومتر 5,588,100 302,800 8,891,600 14,782,500

 72011442 تپه ماهور كيلومتر 5,803,200 302,800 8,891,600 14,997,600
 72011443 كوهستان كيلومتر 7,180,300 375,800 11,800,200 19,356,300
 72011444 كوهستان سخت كيلومتر 8,979,600 427,800 15,182,000 24,589,400
 72011445 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 11,106,400 497,300 18,563,700 30,167,400

تهيه نقشه  از استفاده با طول مسير اساس برمناطق فوق  اضافي عمليات الزحمة حق ، تعرفه در شده ذكر ميزان از مسير عرض افزايش درخواست كارفرما با درصورتتوضيحات : 
هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان .شود مي محاسبهسانتيمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1

 شود. تبديل و ترسيم اضافه مي

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011455تا  72011451شرح خدمات اجراي رديف شماره  -11
 "متر 400به عرض  متر  1 با منحني تراز سانتيمتر 20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحني با سانتيمتر 20 تا 10 ازGSD  با رقومي ازتصوير 2000/1منطقه و تهيه نقشه در برداري نقشه ايستگاههاي و برداري نقشه كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

 با طبقه بندي مختلفمناطق متر  در  400مسير با عرض 
و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  دستورالعمل هاي

برداري جلد چهارم: كارتوگرافي  ، 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت وبرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط ، ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

تعيين ضريب مقياس ايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط  از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار، معلوم سازمان نقشه برداري
، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگارشبكه ماندگار، 

براي تعيين موقعيت  GPSدر صورت استفاده از و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (تهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي ي شبكه ماندگار، بيضوي و ترازيابي ايستگاه ها
هاي صورت گرفته و آماده محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

هوايي، تبديلعوارض مسطحاتي (شامل  بندي مثلث نقاط كنترل عكسي و كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازيتصاوير، عمليات كردن ليست مختصات
 بر اساس دستورالعمل خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعديپوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، 

ده هاي ليزر هوايي، استخراج نقاط تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دا -
) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM( تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "ات از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدم

 انجام گيرد. "اي  بااستفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره
يل شده و انجام ، ويرايش مدل هاي تبددستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -

، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،
 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد

سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90مسطحاتي  رقومي دقت 2000/1تهيه نقشه  ورالعملدستدقت نتايج: بر اساس 
متر باشند. دقت  نيمدرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 

 باشند.  يمترسانت سي و پنجاز درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر  90ارتفاعي بيش از 
مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

امه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسن
 گزارش فني اجراي عمليات ،تهيه يك سري پالت نقشه هارقومي نقشه ها، 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011451 دشت كيلومتر 5,588,100 302,800 5,556,200 11,447,100

 72011452 تپه ماهور كيلومتر 5,803,200 302,800 5,556,200 11,662,200
 72011453 كوهستان كيلومتر 7,180,300 375,800 7,022,100 14,578,200
 72011454 كوهستان سخت كيلومتر 8,979,600 427,800 8,961,200 18,368,600
 72011455 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 11,106,400 497,300 10,900,200 22,503,900

تهيه نقشه  از استفاده بامناطق فوق بر اساس طول مسير  اضافي عمليات الزحمة حق ، تعرفه در شده ذكر ميزان از مسير عرض افزايشدرصورت درخواست كارفرما با توضيحات : 
هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان.شود مي محاسبهسانتيمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GSDتصوير رقومي با از  1000/1

 شود. تبديل و ترسيم اضافه مي

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011465تا  72011461رديف شمارهشرح خدمات اجراي  -12
 "متر از مناطق مورد لزوم) 1با منحني تراز با عوارض شهري ( سانتيمتر 20تا  15از  GSDتصوير رقومي با از  2000/1تهيه 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 منطقهدر  برداري نقشه ايستگاههاي و برداري نقشه كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوايي نشريه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3نقشه برداري هوايي ويرايش به روش 2000/1، دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره برداري كشور و 
 مراحل اجرا:كليات 

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از ، دد)ايستگاه ماندگار ايجاد گر 3(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.

تعيين ضريب مقياس ايستگاه ها و تهيه شناسنامه  مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و، نقاط معلوم سازمان نقشه برداري
، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاينقاط شبكه ماندگار، 

 ارتفاع بيضوي و ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار، 
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (تهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي  -

نقاط كنترل عكسي و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتاندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي بندي مثلث تصاوير، عمليات زيكروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسا

 دستورالعمل، خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
سيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش تر .خطوط تراز و نقاط ارتفاعيتبديل  -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) ) DEM( تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي  اهوارهاز تصاوير رقومي هوايي يا م استفاده

، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجام عمليات دستورالعملگوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و عمليات كارتوگرافي شامل -
، تهيه تهيه يك سري پالت نقشه هاكارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 

 نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي دقت مسطحاتي  2000/1تهيه نقشه  دستورالعملت نتايج: بر اساس دق

متر باشند. دقت  نيمبايد داراي دقتي بهتر از  درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي 90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت سي و پنجدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90ارتفاعي بيش از 

يب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضر فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
قال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انت

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011461 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 92,300 1,600 644,500 738,400

 72011462 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 80,100 1,600 507,500 589,200
 72011463 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 67,900 1,600 370,600 440,100
 72011464 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 56,800 1,600 266,600 325,000
    72011465   %15تا عوارض شهري  هكتار 44,600 1,600 147,100 193,300

عدم نياز به ترسيم حد تفكيك  در صورت طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود. توضيحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با
 % از تعرفه تبديل و ترسيم كاسته مي شود.30ساختمان ها 

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 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  2000/1تهيه 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 كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 مراحل اجرا:كليات 

كه امكان ايجاد ايستگاه  يدر مكان هاي. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -
انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط ، ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

تعيين ضريب مقياس ايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط  از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي ومشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار ، معلوم سازمان نقشه برداري
، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگارشبكه ماندگار، 

 شبكه ماندگار،  بيضوي و ترازيابي ايستگاه هاي
براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (انجام عمليات استرو عكسي  و اندكس تهيه -

نقاط كنترل عكسي و  ي هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيراندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 
 هوايي،  بندي مثلث تصاوير، عمليات كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي

 ، سه بعدي بر اساس دستورالعملخدمات عمومي و محدوده) به صورت عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبديل -
ده هاي ليزر هوايي ، استخراج تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دا -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "اساس خدمات  نقاط از مدل هاي سه بعديو يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر
 انجام گيرد. "اي  از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره استفاده

ل هاي تبديل شده و انجام ، ويرايش مددستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  2000/1تهيه نقشه  دستورالعملاساس  دقت نتايج: بر

متر باشند. دقت  نيمدرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت و پنج سياز درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر  90ارتفاعي بيش از 

مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
نطقه، فايل قال مختصات به ممحلي ژئوئيد، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انت

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011491 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 96,700 2,600 1,015,000 1,114,300

 72011492 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 84,500 2,600 789,300 876,400
 72011493 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 72,300 2,600 563,700 638,600
 72011494 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 61,200 2,600 400,500 464,300
 72011495 %15تا عوارض شهري  هكتار 49,000 2,600 281,100 332,700

نياز به ترسيم حد تفكيك  صورت عدمدر  توضيحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود.
 % از تعرفه تبديل و ترسيم كاسته مي شود.30ساختمان ها 

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011505تا  72011501شرح خدمات اجراي رديف شماره  -14
  "متر  5/0با منحني تراز  سانتيمتر 10تا  5از  GSDتصوير رقومي با از  1000/1تهيه 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 كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 اجرا:مراحل كليات 

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(  ايستگاه

تعيين  عي ومشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفا، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضريب مقياس ايستگاه ها و  تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -
 ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (اندكس و انجام عمليات استرو عكسي تهيه  -
نقاط كنترل عكسي و  آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 هوايي بندي مثلث تصاوير، عمليات كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي
 العملخدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورعوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبديل -
ده هاي ليزر هوايي، استخراج نقاط تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دا -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح)DEM( ارتفاعي رقومي زمينتهيه مدل  "از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره استفاده

 ، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجامدستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  1000/1تهيه نقشه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

ست و پنج بيدرصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90باشند. دقت ارتفاعي بيش از  سانتيمتر

، نقشه مدل مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011501 دشت هكتار 102,200 6,100 261,300 369,600

 72011502 تپه ماهور هكتار 102,200 6,100 261,300 369,600
 72011503 كوهستان هكتار 126,000 7,400 358,800 492,200
 72011504 كوهستان سخت هكتار 166,100 9,100 475,100 650,300
 72011505 كوهستان خيلي سخت هكتار 206,100 12,000 591,300 809,400

 در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود. توضيحات :

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011515تا  72011511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -15
  ") از مناطق مورد لزوممتر نيممنحني تراز  عوارض شهري (بابا  سانتيمتر 10تا  8از  GSDتصوير رقومي با از  1000/1تهيه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 بامتر 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 كنترل نقاط شبكه هدف ايجاد

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

و تعيين  ر از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگا، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضريب مقياس ايستگاه ها و  تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -
 هاي شبكه ماندگار ترازيابي ايستگاه

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSدر صورت استفاده از  و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (تهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي  -
نقاط كنترل عكسي و  گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير، عمليات مثلث بندي هوايي
 سه بعدي بر اساس دستورالعمل خدمات عمومي و محدوده) به صورتتبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "اساس خدمات  نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر
 انجام گيرد . "اي  از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره استفاده

دل هاي تبديل شده و انجام ، ويرايش مدستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  1000/1تهيه نقشه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

بيست و پنج بي بايد داراي دقتي بهتر از درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيا 90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90متر باشند. دقت ارتفاعي بيش از سانتي

مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
منطقه، فايل تقال مختصات به محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011511 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 164,800 6,100 1,274,400 1,445,300

 72011512 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 152,600 6,100 1,004,300 1,163,000
 72011513 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 140,400 6,100 758,000 904,500
 72011514 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 129,800 6,100 547,100 683,000
 72011515 %15تا عوارض شهري  هكتار 117,600 6,100 383,500 507,200

 در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود. توضيحات :

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011535تا  72011531شرح خدمات اجراي رديف شماره  -16
 ") از مناطق مورد لزوممتر نيممنحني تراز عوارض شهري (بابا  سانتيمتر 8تا  5از  GSDتصوير رقومي با از  1000/1تهيه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
با متر  نيم تراز منحني با سانتيمتر 7 تا 5  از GSDاز تصوير رقومي با  1000/1برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف ايجاد شبكه نقاط كنترل نقشه 

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

و تعيين  ر از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگا، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضريب مقياس ايستگاه ها و  تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -
 هاي شبكه ماندگار ترازيابي ايستگاه

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي ( در صورت استفاده از  -
نقاط كنترل عكسي و  گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير، عمليات مثلث بندي هوايي
 سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده) به صورت -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "اساس خدمات  نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر
 انجام گيرد . "اي  استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره

دل هاي تبديل شده و انجام عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش م -
، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  سيدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  1000/1تهيه نقشه  دستورالعملر اساس دقت نتايج: ب

بيست و پنج ي دقتي بهتر از درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد دارا 90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90متر باشند. دقت ارتفاعي بيش از سانتي

مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
منطقه، فايل تقال مختصات به محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ، يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011531 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 176,600 10,200 1,324,600 1,511,400

 72011532 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 164,400 10,200 1,165,500 1,340,100
 72011533 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 152,300 10,200 916,300 1,078,800
 72011534 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 141,600 10,200 757,300 909,100
 72011535 %15تا عوارض شهري  هكتار 129,400 10,200 598,200 737,800

 توضيحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود.

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011605تا  72011601شرح خدمات اجراي رديف شماره  -17
  "مترنيم منحني تراز سانتيمتردر مناطق مختلف با  6تا  3از  GSDتصوير رقومي با از  500/1تهيه نقشه  "با عنوان

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

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

ري جلد چهارم: كارتوگرافي ، دستورالعمل همسان نقشه بردا9360/100به 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنتربرداري كشور و 
 اجرا: مراحلكليات 

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(  ايستگاه

تعيين  عي ومشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفا، انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضريب مقياس ايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار

، تعيين مدل ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -
 ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSدر صورت استفاده از  و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي (ندكس و انجام عمليات استرو عكسي تهيه ا -
نقاط كنترل عكسي و  آماده كردن ليست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و اندازه گيري شده بر اساس مدل ژئوئيد محلي الزامي است)، 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير، عمليات مثلث بندي هوايي
 العملخدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورتبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
ده هاي ليزر هوايي، استخراج نقاط تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دا -

با ) DSM( يا مدل رقومي سطح) DEM(ارتفاعي رقومي زمينتهيه مدل  "از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي  از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره استفاده

م ، ويرايش مدل هاي تبديل شده و انجادستورالعملعمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس  -
، تهيه يك سري پالت نقشه ها عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف  پانزدهدرصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از  90رقومي، دقت مسطحاتي  500/1نقشه تهيه  دستورالعملدقت نتايج: بر اساس 

بيست و پنج درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 باشند.  يمترسانتهفده درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  90ر باشند. دقت ارتفاعي بيش از سانتيمت

مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
منطقه، فايل تقال مختصات به محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت ان

 گزارش فني اجراي عمليات ،يك سري پالت نقشه ها ها،رقومي نقشه 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

عمليات زميني 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011601 دشت هكتار 285,400 15,700 661,800 962,900

 72011602 تپه ماهور هكتار 273,200 15,700 661,800 950,700
 72011603 كوهستان هكتار 261,000 18,200 815,700 1,094,900
 72011604 كوهستان سخت هكتار 251,000 23,500 1,057,700 1,332,200
 72011605 كوهستان خيلي سخت هكتار 238,800 30,200 1,244,500 1,513,500

 شود. هاي تبديل و ترسيم اضافه مي به تعرفه% 15 بودن منطقه، با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزاندرصورت پر عارضه  توضيحات :

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72011615تا  72011611شرح خدمات اجراي رديف شماره  -18
  "از مناطق مورد لزوم  مترنيم منحني تراز عوارض شهري با با  سانتيمتر 6تا  3از  GSDتصوير رقومي با از  500/1تهيه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 تراز منحني با سانتيمتر 6 تا 3از  GSDاز تصوير رقومي با  500/1نقشه هدف ايجاد شبكه نقاط كنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه تهيه 

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

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي 9360/100به شماره  29/01/1386ب مصو 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  29/01/1386مصوب  4-119نشريه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيبرداري كشور و 
 اجرا: كليات مراحل

ي كه امكان ايجاد يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
 ايستگاه ماندگار ايجاد گردد) 3در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( 

تعيين  مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و، ه برداريانتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقش -
 ضريب مقياس ايستگاه ها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار

ژئوئيد محلي بر اساس اختالف ارتفاع بيضوي و  ، تعيين مدلمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار -
 ترازيابي ايستگاه هاي شبكه ماندگار

براي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوي  GPSتهيه اندكس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط كنترل عكسي ( در صورت استفاده از  -
نقاط كنترل عكسي و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصاتژئوئيد محلي الزامي است)، اندازه گيري شده بر اساس مدل 

 كروكي نقاط كنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير، عمليات مثلث بندي هوايي
 سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملتبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي، عوارض آبي،  -
الزم به ذكر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي، استخراج  .تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي -

با ) DSM( طحيا مدل رقومي س) DEM(تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين "نقاط از مدل هاي سه بعدي و يا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات 
 انجام گيرد . "اي  استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره

هاي تبديل شده و انجام عمليات اديت مدل هاي تبديل شده و  عمليات كارتوگرافي شامل: گوياسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل، ويرايش مدل  -
، تهيه يك سري پالت نقشه هاهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عمليات كارتوگرافي براساس دستورالعمل 

 تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذكر شده در قرارداد
عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از پانزده سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف درصد  90رقومي، دقت مسطحاتي  500/1دقت نتايج: بر اساس دستورالعمل تهيه نقشه 

درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج  90داشته باشند. دقت ارتفاعي بيش از 
 درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.  90از سانتيمتر باشند. دقت ارتفاعي بيش 

مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتي و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضريب مقياس ايستگاه ها، نقشه مدل  مدارك و نتايج تحويلي: شامل فهرست
رشكني مشاهدات و فايل نتايج مثلث بندي هوايي، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، فايل محلي ژئوئيد،  گزارش پردازش و س

 ، گزارش فني اجراي عملياتيك سري پالت نقشه هارقومي نقشه ها، 

بهاي واحد 
 (ريال)

تبديل و ترسيم 
 (ريال)

تهيه و  
بندي  مثلث

 هوايي (ريال)

ات زميني عملي
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011611 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 266,900 17,300 1,947,300 2,231,500

 72011612 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 254,700 17,300 1,634,200 1,906,200
 72011613 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 242,500 17,300 1,419,800 1,679,600
 72011614 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 232,500 17,300 1,040,800 1,290,600
 72011615 %15تا عوارض شهري  هكتار 220,300 17,300 826,400 1,064,000

 در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافي مربوطه استفاده شود. توضيحات :

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

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

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

مورخ  6335شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 700اصلي با فواصل حداكثر  سانتيمتر و شبكه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( در پروژه هاي يسانتيمتر در منطقه، در مكان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 اصلي ايجاد گردد)ايستگاه  4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،ي صورت گرفتهمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري ها -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، ، رديف درخت، آبريز، انواع جادهچشمه، نهر، جويشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراكم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز  شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي وبرداشتي  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهبهتر از سانتيمتر و دقت ارتفاعي  بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها:  شامل گزارش فني، فايل نقشه ها، مدارك و نتايج تحويلي
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021211 دشت هكتار 461,400
 72021212 تپه ماهور هكتار 541,900
 72021213 كوهستان هكتار 724,600
 72021214 كوهستان سخت هكتار 899,300

 72021215 كوهستان خيلي سخت هكتار 1,177,300
و  72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، 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 بلوكي  1:1000تهيه نقشه  72021382

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

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

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
ي كه امكان ايجاد ي. در مكان هاسانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر شناسايي و -

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2(در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.  ايستگاه
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 ه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و انداز -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 ايستگاه هاي ماندگار
 دستي و يا استخراج محدوده كار از نقشه هاي قبلي موجود و ترسيم آن GPSكار با برداشت حدودي محدوده  -
 سانتيمتر كل منطقه 10*10آماده كردن اندكس اوليه شامل ايستگاه هاي شبكه ماندگار، دور محدوده كاري و شبكه هاي   -
ده كاري (سمت چپ باالي اندكس) تمامي ايستگاه هاي اصلي داراي مختصات رند با طراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندكس، به نحوي كه از ابتداي محدو -

 واقع مي شوند) 1000متر و به صورت شطرنجي باشد. (تمامي ايستگاه هاي اصلي روي گريدها و مضربي از  1000فواصل 
 )واقع مي شوند 200روي گريدها و مضربي از تمامي ميخ هاي چوبي ( مشخص كردن موقعيت ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي بر روي اندكس -
 پياده كردن مختصات ايستگاه هاي اصلي با استفاده از ايستگاه هاي ماندگار و تثبيت بتن ها -
 متري در فضاي بين ايستگاه هاي اصلي به صورت شطرنجي و با مختصات رند 200پياده كردن نقاط ميخ چوبي به فواصل  -
 متري در فضاي بين ميخ هاي چوبي به صورت شطرنجي  40فواصل ايجاد كوپه هاي خاكي با  -
 نام گذاري ايستگاه هاي اصلي به صورتي كه بخش اول در يك ستون هم نام و بخش دوم در يك رديف هم نام باشد -
 ميخ هاي چوبي روي آنها نوشته شود نام گذاري ميخ هاي چوبي به صورتي كه اطراف هر ايستگاه با نام ايستگاه به اضافه اندكس عددي بوده و شماره -
 ترازيابي به صورت رفت و برگشت و لوپ بوده و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع ايستگاه هاي اصلي و تهيه فهرست ارتفاع ايستگاه هاي اصلي -
موقعيت تمامي ايستگاه هاي اصلي، ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي ترازيابي و تعيين ارتفاع ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي بر مبناي نقاط اصلي اطراف، مشخص كردن  -

 روي نقشه و نوشتن ارتفاع آنها
، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض -

 دستورالعمل مطابقها و ....  ن، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز، تغيير شيبرودخانه، تك ساختما
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي   ، انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي -
نقاط برداشتي و اضافه نمودن نقاط شبكه و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس  ،، شامل عوارض نقطه اي، خطيانجام عمليات كارتوگرافي و ترسيم كليه عوارض برداشتي -

شيت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شيت ها و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه بر ، اطالعات توصيفي، نماد ها، پترن هاي سطحي به نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد
 اس استاندارداس
 ابفايل هاي مجزا   فايل كلي شامل تمامي عوارض، ميخ هاي چوبي، كوپه هاي خاكي،  نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه درتهيه  -

 و تهيه يك سري پالت نقشه ها فرمت مورد نظر در قرارداد
 و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر  مسطحاتي شبكه هاي ماندگار دقت دقت نتايج:

 سانتيمتربهتر از هفده دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل..) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  شامل گزارش فني، فايل نقشه ها، يك سري پالت نقشه ها، ليست مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعي و ضريب مقياس ايستگاه هاي ماندگارو  مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021321 دشت هكتار 639,100
 72021322 تپه ماهور هكتار 761,400

 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021235الي  72021231 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -21
 "متر 500 به عرض  و متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  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:
 مختلفمنطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 700اصلي با فواصل حداكثر  سانتيمتر و شبكه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000گاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر ايجاد ايست شناسايي و -

اسب استفاده گردد.(در پروژه هاي سانتيمتر در منطقه، در مكان هاي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي من 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه  -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، ياس متناسب با مقبرداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32ور، متر در تپه ماه 40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراكم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي -
 ه فايل خروجيمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهي -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك  و فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021231 دشت كيلومتر 25,607,900
 72021232 تپه ماهور كيلومتر 29,135,500
 72021233 كوهستان كيلومتر 39,596,900
 72021234 كوهستان سخت كيلومتر 49,585,800
 72021235 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 62,754,000

به روش  توپوگرافي 2000/1نقشه  تهيهرديفهاي  متر از 500متر مورد نياز كارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  500در صورتي كه باند بيش از  :توضيحات
 محاسبه خواهد شد. )72021215الي  72021211 مارهش ازآيتم هاي ( متر 1مستقيم زميني با منحني تراز 

 72021382و  72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، 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 بلوكي  1:1000تهيه نقشه 

 برگشت
 
 
 
 

  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   27صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72021245الي  72021241 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -22
 "متر 400و به عرض متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  متر 400و 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:
 مختلفمنطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 700اصلي با فواصل حداكثر   سانتيمتر و شبكه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(در پروژه هاي  ي كهيسانتيمتر در منطقه، در مكان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 قهانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منط -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 تگاه هاي ماندگارمقياس براي ايس
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراكم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 سطحاتي و ارتفاعيانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي م -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گاس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي، به نقشه بر اس نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  بيستمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و ترسانتيم چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليست يك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021241 دشت كيلومتر 22,046,200
 72021242 تپه ماهور كيلومتر 25,971,300
 72021243 كوهستان كيلومتر 33,782,600
 72021244 كوهستان سخت كيلومتر 41,605,500
 72021245 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 53,941,200

 متر محاسبه خواهد شد. 500بر اساس باند  مناطق فوقمتر مورد نياز كارفرما باشد حق الزحمه  400در مناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقيم زميني به صورت بلوكي  1:1000تهيه نقشه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   28صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72021255الي  72021251 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -23
 "متر 300به عرض  و متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه 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  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 700اصلي با فواصل حداكثر  شبكهسانتيمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  -

در پروژه هاي مكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي كه ايسانتيمتر در منطقه، در مكان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 اه هاي ماندگارمقياس براي ايستگ
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراكم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 سطحاتي و ارتفاعيانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي م -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گاس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي، به نقشه بر اس نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  بيستاصلي بهتر از مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و  دقت نتايج:دقت
 سانتيمتربهتر از سي و پنج دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره بنديطبقه  واحد بهاي واحد (ريال)
 72021251 دشت كيلومتر 18,724,200
 72021252 تپه ماهور كيلومتر 21,524,400
 72021253 كوهستان كيلومتر 29,480,100
 72021254 كوهستان سخت كيلومتر 36,001,200
 72021255 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 47,578,800

 متر محاسبه خواهد شد. 400اساس باند  بر مناطق فوق الزحمهمتر مورد نياز كارفرما باشد حق  300در مناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقيم زميني به صورت بلوكي  1:1000تهيه نقشه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   29صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72021265الي  72021261 شماره آيتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -24
 "متر 200به عرض و متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه 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  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 ليات مراحل اجرا:ك
 700اصلي با فواصل حداكثر   شبكهسانتيمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( سانتيمتر در منطقه، در مكان هاي كه امكان ايجاد 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي مشاهدات -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 دگارمقياس براي ايستگاه هاي مان
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعي با تراكم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 سطحاتي و ارتفاعيانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي م -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گاس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي، به نقشه بر اس نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك  و فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهو دقت ارتفاعي بهتر از  سانتيمتر بيستبهتر از مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ليست ،يك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره بنديطبقه  واحد بهاي واحد (ريال)
 72021261 دشت كيلومتر 14,557,500
 72021262 تپه ماهور كيلومتر 16,610,400
 72021263 كوهستان كيلومتر 21,423,200
 72021264 كوهستان سخت كيلومتر 27,850,400
 72021265 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 35,402,100

 متر محاسبه خواهد شد. 300اساس باند  برمناطق فوق الزحمه متر مورد نياز كارفرما باشد حق  200در مناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقيم زميني به صورت بلوكي  1:1000تهيه نقشه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   30صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  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 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  متر 100 تا 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:
 مختلفمنطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 700اصلي با فواصل حداكثر  شبكهسانتيمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي كه يسانتيمتر در منطقه، در مكان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 

 هانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطق -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 گاه هاي ماندگارمقياس براي ايست
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت و ... 28 ،متر در كوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50تفاعي با تراكم نقاط اربرداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحني تراز 
 و ارتفاعيانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي مسطحاتي  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  به نقشه بر اساس اليه نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك و  دادفرمت مورد نظر در قرار ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  هفدهسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  بيستاز مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر سي و پنجبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021271 دشت كيلومتر 10,813,100
 72021272 تپه ماهور كيلومتر 12,021,300
 72021273 كوهستان كيلومتر 15,334,800
 72021274 كوهستان سخت كيلومتر 20,361,700
 72021275 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 26,223,900

 متر محاسبه خواهد شد. 200اساس باند  برمناطق فوق الزحمه متر مورد نياز كارفرما باشد حق  100در مناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقيم زميني به صورت بلوكي  1:1000تهيه نقشه 

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021315الي  72021311 شماره آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -26
 "مترنيم به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1تهيه نقشه  "با عنوان

متر از منطقه غير شهري با نيم به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفطبقه بندي 

مورخ  6335سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 500اصلي با فواصل حداكثر  شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
محاسبه ضريب دازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبات و پر -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهتك درخت، چاه، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت 14 ،متر در كوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي -
ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز شتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و بردا عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 رداستاندابر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتيمتر  هشتسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:

 سانتيمترهفده بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست) بهتر از . پل، محور كانال و .. گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ليست ،يك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعيو  مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021311 دشت هكتار 948,700
 72021312 تپه ماهور هكتار 1,136,900
 72021313 كوهستان هكتار 1,573,100
 72021314 كوهستان سخت هكتار 2,033,200
 72021315 كوهستان خيلي سخت هكتار 2,744,800

و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  توضيحات:
 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي  72021382

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021322الي  72021321 مارهآيتم هاي از  شاجراي : شرح خدمات -27
 "مترسانتي 25منحني تراز متر و  20شبكه بندي قائم الزاويه به روش مستقيم زميني با  توپوگرافي 1000/1تهيه 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  ارائه شده:هدف از خدمات 
 دشت و تپه ماهورمنطقه با طبقه بندي از مترسانتي 25

مورخ  6335با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
ي كه امكان ايجاد ايستگاه يدر مكان ها. سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثرايجاد ايستگاه هاي نقش شناسايي و -

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل (هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. 
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ليست مختصات شبكه ماندگار آماده كردن ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 ايستگاه هاي ماندگار
 دستي و يا استخراج محدوده كار از نقشه هاي قبلي موجود و ترسيم آن GPSبرداشت حدودي محدوده كار با  -
 سانتيمتر كل منطقه 10*10دور محدوده كاري و شبكه هاي  آماده كردن اندكس اوليه شامل ايستگاه هاي شبكه ماندگار،  -
اراي مختصات رند با طراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندكس، به نحوي كه از ابتداي محدوده كاري (سمت چپ باالي اندكس) تمامي ايستگاه هاي اصلي د -

 واقع مي شوند) 500لي روي گريدها و مضربي از متر و به صورت شطرنجي باشد. (تمامي ايستگاه هاي اص 500فواصل 
 )واقع مي شوند 100تمامي ميخ هاي چوبي روي گريدها و مضربي از ( مشخص كردن موقعيت ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي بر روي اندكس -
 پياده كردن مختصات ايستگاه هاي اصلي با استفاده از ايستگاه هاي ماندگار و تثبيت بتن ها -
 متري در فضاي بين ايستگاه هاي اصلي به صورت شطرنجي و با مختصات رند 100ه كردن نقاط ميخ چوبي به فواصل پياد -
 متري در فضاي بين ميخ هاي چوبي به صورت شطرنجي  20ايجاد كوپه هاي خاكي با فواصل  -
 در يك رديف هم نام باشدبخش دوم  نام گذاري ايستگاه هاي اصلي به صورتي كه بخش اول در يك ستون هم نام و -
 ته شودنام گذاري ميخ هاي چوبي به صورتي كه اطراف هر ايستگاه با نام ايستگاه به اضافه اندكس عددي بوده و شماره ميخ هاي چوبي روي آنها نوش -
 فهرست ارتفاع ايستگاه هاي اصليترازيابي به صورت رفت و برگشت و لوپ بوده و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع ايستگاه هاي اصلي و تهيه  -
اي چوبي و كوپه هاي خاكي ترازيابي و تعيين ارتفاع ميخ هاي چوبي و كوپه هاي خاكي بر مبناي نقاط اصلي اطراف، مشخص كردن موقعيت تمامي ايستگاه هاي اصلي، ميخ ه -

 روي نقشه و نوشتن ارتفاع آنها
نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، ، شامل عوارض متناسب با مقياس برداشت كليه عوارض

 دستورالعمل مطابقها و ....  رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز، تغيير شيب
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي   ، عوارض برداشتي انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه -
نقاط برداشتي و اضافه نمودن نقاط شبكه و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس  ،انجام عمليات كارتوگرافي و ترسيم كليه عوارض برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي -

شيت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شيت ها و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه بر ، ه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارداطالعات توصيفي، نماد ها، پترن هاي سطحي ب
 اساس استاندارد

 ابنقشه در فايل هاي مجزا   فايل كلي شامل تمامي عوارض، ميخ هاي چوبي، كوپه هاي خاكي،  نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هايتهيه  -
 تهيه يك سري پالت نقشه هاو  فرمت مورد نظر در قرارداد

 سانتيمتر  چهارسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:
 سانتيمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست..) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 و ضريب مقياس ايستگاه هاي ماندگار ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021321 دشت هكتار 1,371,900
 72021322 تپه ماهور هكتار 1,714,000

 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021345الي  72021341شمارهآيتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -28
 "متر 300 به عرض و مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  1000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 متر 300 به عرض و مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفاز منطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 500اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر شناسايي و -

در پروژه هاي ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم  -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب  شبكه اصلي،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و  -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياس، برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... ، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريزرودخانه، تك ساختمان
و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت 14 ،متر در كوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25تراكم  با برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ضافه نمودن اطالعات توصيفي، ي و ابرداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابسه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  فايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتيمتر  هشتسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:

 سانتيمترهفده بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 فاعيارت و مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021341 دشت كيلومتر 33,523,900
 72021342 تپه ماهور كيلومتر 39,330,600
 72021343 كوهستان كيلومتر 54,178,700
 72021344 كوهستان سخت كيلومتر 71,031,000
 72021345 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 97,057,900

به روش  توپوگرافي 1000/1تهيه نقشه هاي  رديف متر از 300متر مورد نياز كارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  300در صورتي كه باند بيش از  توضيحات:
 محاسبه خواهد شد. )72021315الي  72021311 شماره ازآيتم هاي ( مترنيم مستقيم زميني با منحني تراز 

 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 
 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي 

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021355الي  72021351شمارهآيتم هاي ازاجراي : خدماتشرح  -29
 "متر 200به عرض و مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  1000/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  متر 200به عرض و مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفمنطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده:دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 500اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. (ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 اد گردد)ايجاصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
رفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گ -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، درخت، آبريز، انواع جادهچشمه، نهر، جوي، رديف شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،  متناسب با مقياس،برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت 14،متر در كوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز رداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و ب عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 ندارداستابر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتيمتر  هشتسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت: دقت نتايج

 سانتيمترهفده بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ليست، يك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعي و مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021351 دشت كيلومتر 26,119,000
 72021352 تپه ماهور كيلومتر 29,868,000
 72021353 كوهستان كيلومتر 40,404,700
 72021354 كوهستان سخت كيلومتر 53,112,500
 72021355 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 70,984,900

 متر محاسبه خواهد شد. 300باند بر اساسمناطق فوق الزحمه متر مورد نياز كارفرما باشد حق  200در مناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72020382و  72020381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي 

  برگشت
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 77از   35صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021365الي  72021361 شمارهآيتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -30
 "متر 100تا  به عرض و مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  1000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 متر 100تا  به عرض و مترسانتي 50توپوگرافيبه روش مستقيم زميني با منحني تراز  1000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفاز منطقه غير شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 500اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ، در مكان هاي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(در منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
ي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري ها -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، ي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهچشمه، نهر، جوشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،  متناسب با مقياس،برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
با فاصله و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب  متر در كوهستان سخت 14،متر در كوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابو نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  فايل كلي شامل تمامي عوارض تهيه  -

 پالت نقشه ها مطابق مفاد قرارداد
 سانتيمتر  هشتسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:

 سانتيمترهفده بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعي و مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021361 دشت كيلومتر 18,067,100
 72021362 تپه ماهور كيلومتر 20,324,400
 72021363 كوهستان كيلومتر 27,240,800
 72021364 كوهستان سخت كيلومتر 36,292,000
 72021365 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 48,404,700

 متر محاسبه خواهد شد. 200اساس باند برمناطق فوق حق الزحمه متر مورد نياز كارفرما باشد  100در مناطقي كه باند بيش از توضيحات:
 72020382و  72020381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   36صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021382الي  72021381 شماره آيتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -31
 "از مناطق مورد لزوم مترسانتي 50به روش مستقيم زميني با منحني تراز  بلوكي 1000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 1000/1تهيه نقشه نيمه شهري و و از مناطق شهري به روش مستقيم زميني  بلوكي  1000/1و تهيه نقشه ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي  اطق مورد لزوممتر از منسانتي 50با منحني تراز  توپوگرافي

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره و دستورالعمل همسان  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 500اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلي به لحاظ محدوديت مي توان از پالك هاي حك شده استفاده ، در منطقهسانتيمتر   30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 گردد) ايجاداصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل(نمود. 

 انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
ي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري ها -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
وي، كانيو، جزيره هاي وسط بلوار و متناسب با مقياس، در مناطق شهري و نيمه شهري شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، جدول، جبرداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقبرداشت كليه گوشه هاي هر بلوك و ساختمان به اضافه تمامي انحناها و شكستگي هاي ديوارها و ... 
و  ان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز، رودخانه، تك ساختمنهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهتك درخت، چاه، چشمه، تير برق، دكل،  و در مناطق غير شهري شامل:

 دستورالعمل مطابق ...
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب  با فاصله  متر در كوهستان سخت 14، متر در كوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -
ي و اضافه برداشتساس نقاط بر اترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ساختمان ها، بلوك ها و ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

و اضافه نمودن كادر مشخصات  هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحينمودن اطالعات توصيفي، 
 استانداردبر اساس  پروژه

فرمت مورد  اب، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  ضعوارفايل كلي شامل تمامي ساختمان ها، بلوك ها و تهيه  -
 تهيه يك سري پالت نقشه هاو  نظر در قرارداد

 سانتيمتر  هشتسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  دهمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت نتايج: دقت
 سانتيمترهفده بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمتر بيست.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،مه نقاط ، شناسناماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021381 شهري هكتار 3,816,600
 72021382 نيمه شهري هكتار 2,874,600

با طبقه بندي واقعي محاسبه خواهد  و 72020315تا  72020311حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي  توضيحات:
 شد.

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   37صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021415الي  72021411 شماره آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -32
 "سانتيمتر 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  500/1تهيه نقشه  "با عنوان

از منطقه غير شهري با سانتيمتر  25به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفطبقه بندي 

مورخ  6335مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روشهاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 300اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر ايجاد ايستگاه هاي نقشه بردا شناسايي و -

در پروژه هاي گردد. (ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 گار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماند -
كه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شب -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهعوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،  :شاملمتناسب با مقياس برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت 7، متر در كوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 برداشتي و تهيه فايل خروجيمحاسبات و پردازش نقاط  -
ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذاند گلژبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 يك سري پالت نقشه ها
 سانتيمتر  چهارسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت ت نتايج:دق

 سانتيمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده) بهتر از . پل، محور كانال و .. گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  تحويلي:مدارك و نتايج 

 ارتفاعيو  مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021411 دشت هكتار 1,870,400
 72021412 تپه ماهور هكتار 2,262,400
 72021413 كوهستان هكتار 3,086,300
 72021414 كوهستان سخت هكتار 4,194,000
 72021415 كوهستان خيلي سخت هكتار 5,549,400

و  72021441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  توضيحات:
 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي  72021442

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   38صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021435الي  72021431 شماره آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -33
 "متر  100و به عرض سانتيمتر 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  500/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  متر 100و به عرض سانتيمتر 25به 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  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 300اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.( ي كهي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 ا به منطقهانتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي معرفي شده توسط كارفرم -
 مشاهدات واندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي  -
ه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي،تهيه شناسنامه نقاط شبك -

 راي ايستگاه هاي ماندگارمقياس ب
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحيمانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،  متناسب با مقياس،برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حدباغ، ترانشه، خاكريز
و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله  متر در كوهستان سخت 7،متر در كوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراكم  نقاط ارتفاعي برداشت -

 منحني ترازمطابق دستورالعمل
 برداشتي  عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گمطابق استاندارد، شيت بندي، به نقشه بر اساس اليه بندي  نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه  و فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي ميزان به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 يك سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  چهارسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت نتايج: دقت
 سانتيمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده) بهتر از ...  پل، محور كانال و گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها شامل گزارش فني، فايل نقشه ها، مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021431 دشت كيلومتر 28,665,800
 72021432 تپه ماهور كيلومتر 32,437,200
 72021433 كوهستان كيلومتر 44,533,600
 72021434 كوهستان سخت كيلومتر 61,932,100
 72021435 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 82,788,900

به روش توپوگرافي  500/1تهيه نقشه هاي  رديف متر از 100متر مورد نياز كارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  100در صورتي كه باند بيش از  توضيحات:
 محاسبه خواهد شد. )72020415الي  72020411 شماره ازآيتم هاي ( سانتيمتر 25مستقيم زميني با منحني تراز 

 72020442و  72020441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي  چنانچه در تهيه
 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   39صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021440الي  72021436 شماره هاي از آيتماجراي  :شرح خدمات -34
 "متر 50و به عرض تا  سانتيمتر 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز توپوگرافي  500/1تهيه نقشه  "با عنوان

از  متر 50و به عرض تا  سانتيمتر 25به 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  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:كليات 
 300اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي  -
گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت  -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، درخت، آبريز، انواع جاده چشمه، نهر، جوي، رديفشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،  متناسب با مقياس،برداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حدباغ، ترانشه، خاكريز
له و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاص متر در كوهستان سخت 7 ،متر در كوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي  عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط خطوط تراز ترسيم برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي ميزان به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 يك سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر  چهاراز سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت نتايج: دقت
 سانتيمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده) بهتر از ...  پل، محور كانال و گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ار و اصليماندگمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  مسطحاتي

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021436 دشت كيلومتر 22,424,400
 72021437 تپه ماهور كيلومتر 24,753,000
 72021438 كوهستان كيلومتر 32,478,300
 72021439 كوهستان سخت كيلومتر 45,365,800
 72021440 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 60,229,800

 .متر محاسبه خواهد شد  100باند  بر اساسمناطق فوق   الزحمهمتر مورد نياز كارفرما باشد حق   50درمناطقي كه باند بيش از  توضيحات:
 72020442و  72020441عارضه شهري باشند در صورت درخواست كارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي، مناطقي داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهيه نقشه بلوكي 

 برگشت
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 77از   40صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021442الي  72021441 شماره آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -35
 "از مناطق مورد لزوم مترسانتي 25به روش مستقيم زميني با منحني تراز  بلوكي 500/1يه نقشه ته "با عنوان

ا ب توپوگرافي 500/1تهيه نقشه نيمه شهري و و از مناطق شهري به روش مستقيم زميني بلوكي  500/1و تهيه نقشه ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي  اطق مورد لزوممتر از منسانتي 25منحني تراز 
مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

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

 300اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلي به لحاظ محدوديت مي توان از پالك هاي حك شده استفاده ، در منطقهسانتيمتر   30*35*40رت بتن آماده به ابعاد بصومتر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل(نمود.

 ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي معرفي شده توسط كارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتي و  -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب  ت شبكه ماندگار و شبكه اصلي،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصا -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
ار و متناسب با مقياس، در مناطق شهري و نيمه شهري شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، جدول، جوي، كانيو، جزيره هاي وسط بلوبرداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقبرداشت كليه گوشه هاي هر بلوك و ساختمان به اضافه تمامي انحناها و شكستگي هاي ديوارها و ... 
و  ، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريزنهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهتك درخت، چاه، چشمه، تير برق، دكل،  شامل:و در مناطق غير شهري 

 دستورالعمل مطابق...
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله و ...  ان سختمتر در كوهست 7 ،متر در كوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 منحني تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي  -
ي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  رضعواكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحي
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتيمتر  چهارسانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت نتايج:دقت

 سانتيمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعي  و سانتي متر ده.) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتي 
معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  يست، ليك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعيو  مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72021441 شهري هكتار 4,477,900
 72021442 نيمه شهري هكتار 3,501,500

و با طبقه بندي واقعي محاسبه  72020415الي  72020411 شماره حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي توضيحات:
 خواهد شد.

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021515الي  72021511شرح خدمات:  اجراي آيتم هاي از شماره  -36
 "سانتي متري 20توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  200/1هيه نقشه ت "عنوان با

شهري  سانتيمتري از مناطق غير 20توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  200/1هدف از خدمات ارائه شده: ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 
 با طبقه بندي مختلف

مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  دستورالعمل هاي مورد استفاده:
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره  23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
 200اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  500ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -

در پروژه هاي ي كه امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. (ي، در مكان هادر منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4 ايستگاه ماندگار و 2 كوچك مي بايست حداقل

 معرفي شده توسط كارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و  -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
و محاسبه ضريب  كه ماندگارمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شب -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، متناسب با مقياسبرداشت كليه عوارض  -

 دستورالعمل بقمطاو ...  رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز
و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله منحني و ...  متر در كوهستان سخت 2،متر در كوهستان 3متر در تپه ماهور،  4متر در دشت،  5باتراكم  برداشت نقاط ارتفاعي -

 دستورالعمل مطابقتراز 
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
 استاندارد

تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  فايل كلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صتهيه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتيمتر چهار سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از دو مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت: دقت نتايج
 سانتيمترهفت بهتر از دقت ارتفاعي  و سانتيمترچهار .) بهتر از ..پل، محور كانال و  گوشه ساختمان،عوارض مشخص (گوشه نقشه ها براي دقت مسطحاتي 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها، مدارك و نتايج تحويلي: 
 و ضريب مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار ارتفاعيو  يمسطحات

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021511 دشت هكتار 7,902,000
 72021512 تپه ماهور هكتار 9,647,400

 72021513 كوهستان هكتار 13,021,800
 72021514 كوهستان سخت هكتار 18,530,800
 72021515 خيلي سختكوهستان  هكتار 22,958,400

 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 

 1395ارديبهشت 
 72021715تا  72021711  شماره آيتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -37
 "از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري 500/1تكميل 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 ارائه شده:هدف از خدمات 
مورخ  6335شماره دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به  :استفاده مورد دستورالعمل هاي

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري كشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 500/1  نقشه گوياسازي و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 اجرا: مراحل كليات

 شبكه ماندگار درمحدوده كاري  ايستگاه هايبررسي  -
 متر )1000د ايستگاه ها و يا ناقص بودن آن (ايستگاه هاي شبكه ماندگار به فواصل تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجو -
و  GPSمتر  به صورت ديسك در مناطقي كه نياز به عمليات تكميل زميني مي باشد و قرائت مختصات ايستگاه ها با گيرنده  300ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري به فواصل  -

 مرحله تهيه نقشه به روش فتوگرامتري و يا به روش هاي كالسيك نقشه برداري زميني.  رتعيين ارتفاع با اعمال مدل ژئوئيد محلي تهيه شده د
يد از روي عكس هاي هوايي دبه لحاظ محدوديت متناسب با مقياس نقشه و مطابق دستورالعمل كه برداشت عوارض تكميلي نقشه برداري و روي ايستگاه هاي  استقراردوربين -

 ترسيم نگرديده اند.
 مطابق دستورالعمل انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز خطي، سطحي و  برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 به نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد و بر اساس شيت بندي موجود نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتريارتفاعي و قت مسطحاتي د دقت نتايج:

شناسنامه  ماندگار ايجاد شده،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هال گزارش فني، فايل نقشه ها، شام مدارك و نتايج تحويلي:
 ارتفاعيو  معلوم مسطحاتينقاط 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72021711 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 1,777,600
 72021712 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 1,321,800
 72021713 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 934,900
 72021714 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 705,400
 72021715 %15تا عوارض شهري  هكتار 694,600

 ار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست كارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستورالعمل مي بايستگتوضيحات: هزينه ايستگاه هاي ماند
است هزينه به هنگام سازي و  الزم به ذكرفهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با كارفرما توافق گردد. 
 ديده نشده است. ها يا اضافه نمودن عوارضي كه در حد فاصل زمان عكسبرداري و يا تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديف

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021725تا  72021721ه اجراي رديف شمار :شرح خدمات -38
 "از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري 1000/1تكميل زميني و گوياسازي نقشه  "عنوان با

 مختلف عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهيه شهري مناطق از 1000/1  نقشه گوياسازي و زميني هدف از خدمات ارائه شده: تكميل
مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  استفاده: مورد دستورالعمل هاي

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري كشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 1000/1  نقشه گوياسازي و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 اجرا: مراحل كليات

 بررسي ايستگاه هاي شبكه ماندگار در محدوده كاري -
 )متر 1500 ايستگاه هاي شبكه ماندگار به فواصل( تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود ايستگاه ها و يا ناقص بودن آن -
و  GPSمتر  به صورت ديسك در مناطقي كه نياز به عمليات تكميل زميني مي باشد و قرائت مختصات ايستگاه ها با گيرنده  500ري به فواصل ايجاد ايستگاه هاي نقشه بردا -

 مرحله تهيه نقشه به روش فتوگرامتري و يا به روش هاي كالسيك نقشه برداري زميني. رتعيين ارتفاع با اعمال مدل ژئوئيد محلي تهيه شده د
يد از روي عكس هاي هوايي استقرار دوربين روي ايستگاه هاي نقشه برداري و برداشت عوارض تكميلي متناسب با مقياس نقشه و مطابق دستورالعمل كه به لحاظ محدوديت د -

 .ترسيم نگرديده اند
 مطابق دستورالعملانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 طابق استاندارد و بر اساس شيت بندي موجودبه نقشه بر اساس اليه بندي م نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 نقشه پايه فتوگرامتريتابع دقت ارتفاعي و قت مسطحاتي د دقت نتايج:

ماندگار ايجاد ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلي مورد استفادهمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها فني، فايل نقشه ها، گزارشمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
 نتايج ارتفاعيو  معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط  شده،

 شماره بنديطبقه  واحد بهاي واحد (ريال)
 72021721 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 727,600
 72021722 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 553,200
 72021723 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 389,900
 72021724 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 297,300
 72021725 %15تا عوارض شهري  هكتار 244,400

تورالعمل مي بايست ايستگاه هاي ماندگار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست كارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستوضيحات: هزينه 
گردد. الزم به ذكر است هزينه به هنگام سازي و فهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با كارفرما توافق 

 ديده نشده است. ها يا اضافه نمودن عوارضي كه در حد فاصل زمان عكسبرداري و يا تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديف

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72021735تا  72021731آيتم هاي از شماره اجراي  :خدماتشرح  -39
 "از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري 2000/1تكميل زميني و گوياسازي نقشه  "با عنوان

 مختلف عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهيه شهري مناطق از 2000/1  نقشه گوياسازي و زميني تكميل هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  استفاده: مورد دستورالعمل هاي

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري كشور تير ماه  روش به شده تهيه شهري مناطق از 2000/1  نقشه گوياسازي و زميني و دستورالعمل تكميل 23/03/1390
 اجرا: مراحل كليات

 بررسي ايستگاه هاي شبكه ماندگار در محدوده كاري -
 )متر 2000ايستگاه هاي شبكه ماندگار به فواصل( تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود ايستگاه ها و يا ناقص بودن آن -
و  GPSمتر  به صورت ديسك در مناطقي كه نياز به عمليات تكميل زميني مي باشد و قرائت مختصات ايستگاه ها با گيرنده  700ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري به فواصل  -

 ك نقشه برداري زميني.مرحله تهيه نقشه به روش فتوگرامتري و يا به روش هاي كالسي رتعيين ارتفاع با اعمال مدل ژئوئيد محلي تهيه شده د
يد از روي عكسهاي هوايي استقرار دوربين روي ايستگاه هاي نقشه برداري و برداشت عوارض تكميلي متناسب با مقياس نقشه و مطابق دستورالعمل كه به لحاظ محدوديت د -

 .ترسيم نگرديده اند
 مطابق دستورالعملارض انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عو -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسيم خطوط تراز برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 به نقشه بر اساس اليه بندي مطابق استاندارد و شيت بندي موجود نماد ها، پترن هاي سطحيتوصيفي، 
تهيه يك و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض، نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سري پالت نقشه ها
 تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتريارتفاعي و  قت مسطحاتيد دقت نتايج:

ماندگار ايجاد ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلي مورد استفادهمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها فني، فايل نقشه ها، گزارشمدارك و نتايج تحويلي: شامل 
 نتايج  ارتفاعيو  معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط  شده،

 شماره طبقه بندي واحد (ريال) بهاي واحد
 72021731 %100% تا 80عوارض شهري  هكتار 365,000
 72021732 %80% تا 50عوارض شهري  هكتار 274,700
 72021733 %50% تا 25عوارض شهري  هكتار 205,100
 72021734 %25% تا 15عوارض شهري  هكتار 150,900
 72021735 %15تا عوارض شهري  هكتار 135,700

ارض مازاد بر دستورالعمل مي بايست توضيحات: هزينه ايستگاه هاي ماندگار ايجاد شده با تاييد ناظر بر اساس تعرفه پرداخت مي گردد. در صورت درخواست كارفرما به برداشت عو
ا كارفرما توافق گردد. الزم به ذكر است هزينه به هنگام سازي و فهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهيه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه ب

 ديده نشده است. ها يا اضافه نمودن عوارضي كه در حد فاصل زمان عكسبرداري و يا تكميل زميني نقشه ها تغيير، حذف و يا اضافه گرديده اند در اين رديف

 برگشت
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 72031215الي  72031211مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -40
 "به روش مستقيم زميني كاداستر زراعي  2000/1تهيه نقشه  "با عنوان

 به روش مستقيم زمينيكاداستر زراعي  2000/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه: هدف از خدمات ارائه شده
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 

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

 700اصلي با فواصل حداكثر  شبكهسانتيمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
در پروژه هاي امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.(ي كه يسانتيمتر در منطقه، در مكان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 

 ايستگاه اصلي ايجاد گردد) 4ايستگاه ماندگار و  2كوچك مي بايست حداقل 
 هانتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطق -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتي -
، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

 ماندگارمقياس براي ايستگاه هاي 
 جلسه هماهنگي با مالكين و توجيه آنها با حضور نماينده كارفرما يا نماينده شورا  -
متر در مرزهاي مستقيم به اضافه تمامي انحناها  40هندسه قطعات با حضور نماينده كارفرما يا شورا شامل: برداشت كليه مرزهاي هر قطعه كه نقاط برداشتي به فواصل برداشت  -

 ي مرزها و هم چنين برداشت حدهاي كشت هاي مختلف داخل قطعهو شكستگي ها
 ،رديف درخت ،آبريز چشمه، متناسب با مقياسشامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه،در داخل و ما بين قطعات كليه عوارض  برداشت -

 دستورالعمل مطابقو ... حد باغ، ترانشه، خاكريز، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، انواع جادهنهر، جوي، 
 انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي مسطحاتي -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
 دستورالعمل مطابق نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، كاربري، شركاء و ...جمع آوري اطالعات توصيفي و تكميل فرم كاداستر شامل: نام بخش، نام روستا،  -
ي و اندازه گيري ها و اضافه برداشتحدود قطعات بر اساس نقاط ترسيم برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

بر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس استاندارد، شيت بندي،  اد ها، پترن هاي سطحينمنمودن اطالعات توصيفي، 
 استاندارد

مالك، نام پدر، نوع مالكيت، شركاء،  تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل: مشخصات پروژه، نام بخش، نام روستا، كد روستا، شماره قطعه، شماره شيت، نام و نام خانوادگي -
 مساحت ( عرصه و اعيان )، كاربري و ...مطابق مفاد قرارداد

 تهيه يك سري پالت نقشه هاو  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -
 مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر دقت دقت نتايج:

 سانتيمترچهل  ...) بهتر از پل، محور كانال وگوشه گوشه ساختمان، مرز مشخص قطعه، دقت مسطحاتي عوارض مشخص ( 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه هاشامل گزارش فني، فايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي:

 ارتفاعي، دفترچه مالكينو  مسطحاتي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72031211 قطعه در هكتار 4تراكم قطعات بيش از  هكتار 1,630,800
 72031212 قطعه در هكتار 4تا  2تراكم قطعات  هكتار 1,149,500
 72031213 در هكتار قطعه 1تا  2تراكم قطعات از  هكتار 896,900
 72031214 قطعه در هكتار 0.25تا  1تراكم قطعات از  هكتار 735,100
 72031215 قطعه در هكتار 0.25تراكم قطعات كمتر از  هكتار 649,700

 شود. مياضافه   % به تعرفه20ظارت تا ميزان ندستگاه  صبا تشخي در مناطق كوهستاني، كوهستان سخت و كوهستان خيلي سخت، توضيحات:
محاسبه  72030213يف هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت پالكها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت (مابين قطعات) بر اساس رد

 گردد. مي
به  %30برداري هوايي تهيه شده باشد، با تشخيص دستگاه نظارت، براي تغييرات بيش از  هاي هم مقياس به روش مستقيم زميني و يا به روش نقشه  درصورتي كه قبالً نقشه 

شود و چنانچه به  كسر مي از تعرفه % 40به ميزان% 10زو براي تغييرات كمتر ا %30به ميزان% 20تا% 10 ، براي تغييرات%20به ميزان%  30تا  %20 ، براي تغييرات%10ميزان
 .خواهد بودكمتر از مقادير فوق % 5 هاي ماندگار نياز به تكميل داشته باشند، ميزان كاهش تعرفه تشخيص دستگاه نظارت شبكه 

 برگشت
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 72031515الي  72031511 مارههاي ازشآيتم اجراي  :شرح خدمات -41
 "به روش مستقيم زميني كاداستر شهري  500/1تهيه نقشه  "با عنوان

 به روش مستقيم زميني كاداستر شهري  500/1ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره دستورالعمل تهيه : مورد استفادههاي دستورالعمل 

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

 300اصلي با فواصل حداكثر   شبكهو سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر  شناسايي و -
يت مي توان از پالك هاي آلومينيومي حك شده در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلي به لحاظ محدود ،در منطقهسانتيمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 

 ايجاد گردد)اصلي ايستگاه  4ايستگاه ماندگار و  2در پروژه هاي كوچك مي بايست حداقل ( استفاده نمود.
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري كشور يا نقاط قبلي و معرفي شده توسط كارفرما به منطقه -
 ليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار و اصلي از لحاظ مسطحاتيمشاهدات ك -
كه ماندگار و محاسبه ضريب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار و شبكه اصلي، تهيه شناسنامه نقاط شب -

 مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار
 و بلوك ها شامل: برداشت كليه گوشه هاي قطعات و بلوك ها به اضافه تمامي انحناها و شكستگي هاي ديوارها هندسه قطعات برداشت  -
 )(و اعيان قطعات در صورت درخواست كارفرمابرداشت و اندازه گيري عرصه  -
جزيره هاي  ، رديف درخت،، دريچه ها، جدول، جوي، كانيوتك درخت تير برق، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند:شهري متناسب با مقياس، كليه عوارض  برداشت -

 دستورالعمل مطابق و ... ، رودخانهوسط بلوار،انواع جاده
 دستورالعمل مطابق ركاء و ...جمع آوري اطالعات توصيفي و تكميل فرم كاداستر شامل: نام محل، آدرس قطعه، نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، كاربري، ش -
 برداشتي عوارضانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
ي و اندازه گيري ها و اضافه نمودن برداشتحدود قطعات بر اساس نقاط ترسيم برداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و  عوارضكليه ترسيم و انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس استاندارد، شيت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحياطالعات توصيفي، 
قطعه، كد محل، شماره قطعه، شماره شيت، نام و نام خانوادگي مالك، نام پدر، نوع مالكيت، شركاء، تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل: مشخصات پروژه، نام محل، آدرس  -

 مساحت ( عرصه و اعيان )، كاربري و ... مطابق مفاد قرارداد
 تهيه يك سري پالت نقشه هاو  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا  تهيه  -

 سانتيمتر پنجمسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:
 سانتيمترده ) بهتر از ...  اكس جدول و پل، گوشه عوارض مشخص (نقشه ها براي گوشه قطعات و دقت مسطحاتي 

، ماندگار، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها شامل گزارش فني، فايل نقشه ها و اطالعات توصيفي، مدارك و نتايج تحويلي:
 معلوم مسطحاتي، دفترچه مالكينشناسنامه نقاط 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72031511 قطعه در هكتار 70تراكم قطعات بيش از  هكتار 11,090,900

 72031512 قطعه در هكتار 70تا  50تراكم قطعات  هكتار 8,723,200
 72031513 قطعه در هكتار 50تا  30تراكم قطعات بين  هكتار 6,389,200
 72031514 قطعه در هكتار 30تا  10تراكم قطعات بين  هكتار 5,204,200
 72031515 قطعه در هكتار 10تراكم قطعات كمتر از  هكتار 2,810,700

. هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت گردد ميه طبق توافق انجام شده با كارفرما تعيين و پرداخت هاي مربوط هزينهدرصورت برداشت و اندازه گيري اعيان قطعات  توضيحات:
 محاسبه مي گردد. 72030413پالكها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت (مابين قطعات) بر اساس رديف 

 
 برگشت
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 72041115الي  72041111مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -42
 ( پالن پروفيل ) "متر از طرفين مسير  50و تهيه پالن 200/1و ارتفاعي  2000/1تهيه مقطع طولي "با عنوان

با طبقه بندي متر از طرفين مسير  50و تهيه پالن  200/1و ارتفاعي  2000/1مقطع طولي  شناسايي و مشخص كردن محور مورد نظر كارفرما و تهيه هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلف

مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119عمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: كارتوگرافي نشريه شماره و دستورال 23/03/1390

 كليات مراحل اجرا:
رودخانه،  (مانندي عارضه مشخصي تعيين محدوده كاري (محور مورد نظر) توسط كارفرما بر اساس نقشه هاي ارائه شده و يا بر اساس باند كاري كه كارفرما در منطقه در راستا -

 دهد) طي صورت جلسه اي تحويل مشاور مي ... خطوط لوله، كانال و
 در صورت عدم وجود شبكه ماندگار در منطقه ابتدا بايستي اقدامات زير انجام گيرد: 

 دستورالعملمطابق سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداكثر * ايجاد شبكه ماندگار 
(در اين صورت بايستي مختصات  كارفرما به منطقهو معرفي شده توسط يا نقاط قبلي  كشور انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري* 

 منطبق بر مختصات قبلي باشد)
 ارتفاعيمشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و * 
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار* 

 پياده كردن محور طراحي شده بر روي زمين بر اساس شبكه موجود (و يا ايجاد شده) و يا مشخص كردن آكس محور مورد نظر جهت تهيه پروفيل -
در مسير  ( چنانچه محور به صورت عارضه باشد )  براي تمامي رئوس محور و ري از نوع شبكه اصلي در طول محور كاري و يا به موازات محور ايجاد ايستگاه هاي نقشه بردا -

 متر  700مستقيم به فواصل 
 هاي قبلي شده در مسير به صورت رفت و برگشت و به صورت لوپ و با اتصال به ايستگاه ايجادترازيابي ايستگاه هاي شبكه اصلي  -
 تهيه ليست مختصات مسطحاتي و ارتفاعي ايستگاه ها -
مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك برداشت كليه عوارض داخل باند كاري از روي ايستگاه هاي مسير متناسب با مقياس  -

 و ...جاده، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريز  درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع
 سانتيمتر در امتداد مسير  20 متر در مناطق يكنواخت و برداشت كليه تغيير شيب هاي باالي 50نقاط ارتفاعي به فواصل برداشت  -
 برداشتيانجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
كليه عوارض برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، نماد پروفيل هاي طولي و پالن بر اساس  انجام عمليات كارتوگرافي و ترسيم -

شيت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شيت ها و ، تهيه نقشه جانمائي پروفيل هاي طولي و عرضي و تهيه نقشه پالن، استانداردها، پترن هاي سطحي به نقشه بر اساس اليه بندي 
 اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد

 هيه يك سري پالت نقشه هاتهمچنين تهيه فايل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و  پروفيل هاي طولي و پالن، تهيه فايل كلي -
  سانتيمتر 10سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  20مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت دقت نتايج:

   سانتيمتر بيستمعادل در مقطع طولي دقت ارتفاعي و  سانتيمتر چهل ) بهتر از ... (گوشه ساختمان، پل، محور كانال ودر مقاطع طولي و پالن دقت مسطحاتي عوارض مشخص  
 و ترازيابي معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و مختصات ايستگاه هاي  ، ليستيك سري پالت نقشه ها نقشه ها، فايلمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72041111 دشت كيلومتر 11,195,300
 72041112 تپه ماهور كيلومتر 12,510,600
 72041113 كوهستان كيلومتر 16,231,100
 72041114 كوهستان سخت كيلومتر 22,713,600
 72041115 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 31,981,100

 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   48صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72041215تا 72041211مارههاي ازشآيتم اجراي : شرح خدمات -43
 "متر از طرفين مسير 25با عرض تا  200/1و مقطع عرضي  200/1و ارتفاعي  2000/1تهيه مقطع طولي پياده كردن محور مسير و "با عنوان

 با طبقه بندي مختلف 200/1و مقطع عرضي  200/1و ارتفاعي  2000/1مقطع طولي  پياده كردن محور مسير طراحي شده و تهيه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

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

 ارائه نقشه هاي توپوگرافي منطقه به همراه طراحي مسير و ارائه ليست مختصات رئوس مسير توسط كارفرما -
 اقدامات زير انجام مي گيرد:در صورت عدم وجود ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه نقشه برداري در منطقه مي باشد ايستگاه هاي جهت پياده كردن مسير نياز به  -

مطابق دستورالعمل مربوطه و منطبق بر مختصات نقشه سانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداكثر * ايجاد شبكه نقشه برداري ماندگار 
 قبلتهيه شده در مرحله ي ها
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي*
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار* 

متر در طول محور  700 مستقيم مابين رئوس به فواصل  صلي ) در تمامي رئوس مسير و هم چنين درمسيرپياده كردن ايستگاه هاي نقشه برداري ( مطابق ايستگاه شبكه ا -
 طراحي شده بر روي زمين از روي شبكه موجود (و يا ايجاد شده ) شامل:

 ترازيابي ايستگاه هاي شبكه پياده شده در مسير به صورت رفت و برگشت به ايستگاه هاي قبلي *     
 تهيه فهرست مختصات مسطحاتي و ارتفاعي ايستگاه ها *     

 پياده كردن نقاط مسير در طول محور مسير -
نين مشخص نمودن چسانتيمتر در امتداد مسير با ميخ چوبي و هم 20برداشت عوارض از روي ايستگاه هاي مسير شامل تمامي عوارض و مشخص نمودن تغييرشيب هاي باالي  -

و سانتيمتر در امتداد عمود بر مسير ( داخل باند كاري ) با ميخ چوبي (به طوري كه در طول مسير و در امتداد عمود بر مسير، تمامي عوارض  20باالي شيبهاي ر و تغيي عوارض
 سانتيمتر را در بر بگيرد) 20تغييرشيب هاي باالي 

مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه سانتيمتر در امتداد عمود بر مسير  20يبهاي باالي برداشت موقعيت تمامي ميخ هاي چوبي در امتداد مسير و برداشت عوارض و تغييرش -
، حد باغ، ترانشه، خاكريز، تغيير اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت

 متر به باال و ...سانتي 20ها از  شيب
 انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
برداشتي، شامل عوارض نقطه اي، خطي و كليه عوارض پروفيل هاي طولي بر اساس ميخ هاي چوبي و ترسيم پروفيل عرضي بر اساس  انجام عمليات كارتوگرافي و ترسيم -

، تهيه نقشه جانمائي پروفيل هاي طولي و عرضي و تهيه نقشه پالن، سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، نماد ها، پترن هاي سطحي به نقشه بر اساس اليه بندي استاندارد
 روژه بر اساس استانداردشيت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شيت ها و اضافه نمودن كادر مشخصات پ

 تهيه يك سري پالت نقشه هاو همچنين تهيه فايل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و پروفيل هاي طولي، عرضي و پالن  تهيه فايل كلي -
 سانتيمتر 10سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  20مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از  دقت  دقت نتايج:

معادل عرضي  در مقطع طولي ودقت ارتفاعي و  سانتيمتر چهل ...) بهتر از (گوشه ساختمان، پل، محور كانال ودر مقاطع طولي، عرضي و پالن دقت مسطحاتي عوارض مشخص 
   سانتيمتربيست 

 و ترازيابي معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط شبكه ماندگار و مختصات ايستگاه هاي  ليست ،يك سري پالت نقشه ها شامل فايل نقشه ها، مدارك و نتايج تحويلي:
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72041211 دشت كيلومتر 16,842,500
 72041212 تپه ماهور كيلومتر 20,293,700
 72041213 كوهستان كيلومتر 27,876,700
 72041214 كوهستان سخت كيلومتر 39,704,300
 72041215 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 52,058,800

 متر به صورت توافقي با كارفرما محاسبه خواهد شد. 50حق الزحمه عرض بيش از  توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72051113تا  72051111شرح خدمات:  اجراي رديف شماره  -44
 "سهترازيابي درجه "با عنوان

سه به منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان، تعيين ارتفاع نقاط نقشه برداري مورد استفاده  درجه ارتفاعي هاي شبكه براي مبنائي نقاط گسترش و هدف از خدمات ارائه شده: ايجاد
 در نقشه هاي بزرگ و كوچك مقياس و تعيين ارتفاع پروژه هاي عمراني مختلف

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

 دستورالعمل مطابق ايستگاهها و مسير نامگذاري و شناسايي طراحي، -
 :زير موارد رعايت با و دشت كيلومتردر 5تا  و كيلومتردركوهستان 5/2 تا  5/1 فاصله حداكثر با ترازيابي ايستگاههاي محل انتخاب -

 باشند نشست احتمال با مناطق ، معادن استخراج محدوده كانال، 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 كاربران براي دسترسي امكان* 
 گردد ايجاد ايستگاه گرهي نقاط در* 
 )كاري منطقه به مبنائي نقاط از ارتفاع انتقال در GPS گيرنده دستگاههاي از استفاده منظور به . (باشند قوي فشار هاي دكل 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* 
 ساختمانهاي كنار ترجيحاً ،مقابل شكل مشخصات و ابعاد با نياز مورد مصالح با ها رفرنس همراه به بتن ايجاد* 

 باال ماندگاري با مطمئن و مشخص
 مربوطه تنظيمات و تجهيزات كاليبراسيون و تست -
 مناسب جوي شرايط در ترازيابي دستورالعمل تجهيزات مطابق برگشت و رفت صورت به ترازيابي عمليات انجام -
 ) بتن ساختمان از بعد ماه 2 ترجيحاً(
 سرشكني از پيش آناليز و تست -
 مشاهدات سرشكني و پردازش -
 
 
 
 
 
 
 
 

 )كيلومتر حسب بر ترازيابي برگشت و رفت مسير متوسط طول K ( .مي باشد ±12mm √K از بهتر بست خطاي با ترازيابي مشاهدات به مربوط نقاط ارتفاع دقت نتايج: دقت
مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع ايستگاه ها، شناسنامه نقاط، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات، شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72051111 دشت كيلومتر 2,472,600
 72051112 تپه ماهور كيلومتر 2,707,300
 72051113 كوهستان كيلومتر 3,013,400

 ست.توضيحات: هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است. هزينه ساخت ايستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گرديده ا

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 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 يئمبنا نقاطو گسترش  ايجادهدف از خدمات ارائه شده: 
 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره 

 كليات مراحل اجرا:
 دستورالعمل طراحي، شناسايي و نام گذاري مسير و ايستگاه ها مطابق -
 كيلومتر در دشت و با رعايت موارد زير: 5/2تا  5/1كيلومتر در كوهستان و  5/1تا  1انتخاب محل ايستگاه هاي ترازيابي با حداكثر فاصله  -

 احتمال نشست باشند* ايستگاه ها خارج از مسير راه، راه آهن، مسيل، رودخانه، آبرو، لوله نفت و آب، كانال، محدوده استخراج معادن، مناطق با 
 * سعي شود از محوطه ساختمان هاي دولتي و يا مجاورت ساختمان هاي پايدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود

 * امكان دسترسي براي كاربران وجود داشته باشد
 * در نقاط گرهي ايستگاه ايجاد گردد

 در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه كاري) GPS(به منظور استفاده از دستگاه هاي گيرنده * در صورت امكان ايستگاه ها دور از دكل هاي فشار قوي باشند. 
 * امكان استقرار شاخص مخصوص ترازيابي دقيق بر روي آنها ميسر باشد

 رفرانس نقاط و ايستگاهها براي نقاطه اوليه شناسنام تهيه -
 وطه بر اساس دستورالعمل عبارتند از:موقعيت مناسب جهت ساختمان ايستگاه و رفرانس مرب -

 * نصب ديسك مخصوص در پايه بتني پل هاي بزرگ و يا ساختمان هاي مشخص و مطمئن
 كنار ساختمان هاي مشخص و مطمئن با ماندگاري باال ، ترجيحاًمقابل شكل مشخصات و ابعادمصالح مورد نياز با  با* ايجاد بتن به همراه رفرنس ها 

 كاليبراسيون تجهيزات و تنظيمات مربوطهتست و  -
 ماه بعد از ساختمان بتن) 2در شرايط جوي مناسب (ترجيحاً  مطابق تجهيزات دستورالعملترازيابي برگشت و رفت به صورت دقيق ترازيابي عمليات انجام -
(جهت شبكه هاي ترازيابي  شرط برقراري و نقاط سرشكني منظوره ب سنجي ثقل عمليات انجام -

 سراسري)
اعمال تصحيحات (انكسار، ارتومتريك، كاليبراسيون و درجه حرارت) به مشاهدات و انجام  -

 سرشكني هاي مربوطه
 تست و آناليز پيش از سرشكني -
 نوار دماي دقيق، ترازيابي ميرهاي كاليبراسيون  جدول به توجه با مشاهدات سرشكني و پردازش -

 .است شده گيري اندازه زميني عمليات حين در كه حرارت درجه راديانگ و انوار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )كيلومتر 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 نتايج: دقت
مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع ايستگاه ها، شناسنامه نقاط، گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات، شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه  فهرستمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72051116 دشت كيلومتر 4,364,200
 72051117 ماهورتپه  كيلومتر 5,787,900
 72051118 كوهستان كيلومتر 8,635,300

 ست.توضيحات: هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است. هزينه ساخت ايستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گرديده ا

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   51صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72051215تا  72051211اجراي آيتم شماره  :خدماتشرح  -46
 "ترازيابي اجرائي  "با عنوان

 دگار و اصليتعيين ارتفاع از طريق انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه كاري و گسترش ارتفاع در شبكه هاي منطقه از قبيل شبكه ايستگاه هاي مان هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  مورد دستورالعمل هاي

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  و  23/03/1390
 ات مراحل اجرا:كلي

 طراحي و شناسايي مسير هاي انتقال ارتفاع از نقاط مبنايي و هم چنين مسيرها و لوپ هاي داخل منطقه كاري -
 گشتاع هاي رفت و برايجاد ايستگاه هاي فرعي در مسير انتقال به منظوركنترل بهتر ترازيابي و جلوگيري از تكرار كل مسير در صورت عدم يكنواختي اختالف ارتف -
 عمليات آغاز از قبل لزوم صورت در اصالح و ترازياب كليماسيون كنترل -
 ترازيابي مستقيم به وسيله ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال به صورت رفت و برگشت از نقاط مبنائي به منطقه كاري -
 حوالي محدوده كاري از دو يا چند نقطه مبنائي جهت كنترل انتقال ارتفاع استفاده گردد.در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه كاري در صورت وجود نقاط مبنائي در  -
جهت كنترل منتقل  GPSورت  در صورت انتقال ارتفاع از يك نقطه مبنائي به منطقه كاري به منظور جلوگيري ازاشتباهات احتمالي، از يك نقطه مبنائي ديگر ارتفاع به ص -

 گردد
 .باشد قبول قابل حد مبنائي در شبكه مختلف نقاط از منطقه به شده منتقل ارتفاعات اختالف كه صورتي در ارتفاعات ميانگين محاسبه -
 ترازيابي مستقيم به وسليه ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال به صورت رفت و برگشت و به صورت لوپ در داخل منطقه كاري -
 موارد زير در ترازيابي رعايت گردد. -

 متر 100حداكثر  فاصله شاخص از ترازياب * 
 %  اختالف فاصله ترازياب از شاخص عقب و جلو10* حداكثر 

 * تراز بودن شاخص ها در هنگام قرائت
 * محاسبات اوليه ترازيابي به صورت روزانه و تكرار در صورت مطلوب نبودن نتايج اوليه ترازيابي

 ليست ارتفاع نقاط سرشكني و تصحيحات مربوط به لوپ ها و تهيه -
  GPSدو طرفه و يا با  كه امكان ترازيابي مستقيم وجود ندارد (مناطق كوهستاني صعب العبور، باطالق و ...) با نظر كارشناس ناظر به صورت ترازيابي مثلثاتي و  يدر مسير هاي -

 ترازيابي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب كيلومتر)K ( مي باشد. ±12mm √Kارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از دقت نتايج: دقت 
كه داراي مشخصات پروژه و جدول ايستگاه ها كه  ايستگاه هاي ماندگار و اصلي ليستمشاهدات ترازيابي در مورد ترازياب هاي رقومي و فايل  فايلمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 ارتومتريك مي باشد. و ارتفاع ستون هاي آن نام ايستگاه
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72051211 دشت كيلومتر 1,870,000
 72051212 تپه ماهور كيلومتر 2,104,700
 72051213 كوهستان كيلومتر 2,410,800
 72051214 كوهستان سخت كيلومتر 2,898,700
 72051215 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 3,646,900

از  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: 
 آيتم هاي ترازيابي كوهستان سخت محاسبه خواهد شد

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   52صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72061112الي  72061111خدمات: اجراي آيتم هاي از شماره شرح  -47
 "اي هاي ماهواره تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده "با عنوان

ايستگاه هاي ماندگار و سترش مختصات در شبكه هاي منطقه (انتقال مختصات از نقاط مبنائي به منطقه كاري و گ ارائه شده: تعيين موقعيت مسطحاتي از طريقهدف از خدمات 
 اي با طبقه بندي مختلف هاي ماهواره با استفاده از گيرندهWGS84 ) نقاط بر اساس بيضوي مبناي اصلي

مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  اده:دستورالعمل هاي مورد استف
 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390

 حل اجرا:كليات مرا
 يت شوند:طراحي شبكه مشاهدات به منظور انتقال مختصات و تعيين مختصات ايستگاه هاي مورد نظر، در اندازه گيري و مشاهدات ماهواره موارد زير رعا -

 كيلومتر بيشتر نباشد.  50كيلومتر و دو فركانسه از  10* اضالع طول باز در صورت استفاده از گيرنده تك فركانسه كمتر از 
 * حتي االمكان از گيرنده ها و آنتن هاي يكسان استفاده شده و آنتن ها نسبت به شمال توجيه شوند.

 بزرگتر نباشد. 5از  GDOPكمتر نبوده و  5ماهواره هاي رديابي شده از  د* تعدا
 .ثانيه باشد 5درجه و حداكثر نرخ ثبت  15 * زاويه ارتفاع ماهواره ها بزرگتر از

 تكميل شود. )دقيقاSite Logً * ارتفاع آنتن به دستگاه معرفي شده، فرم صحرايي ( 
 * پارامترهاي معرفي شده به دستگاه ها يكسان باشند.

دقيقه  30باز براي گيرنده با تعداد ماهواره هاي مناسب و قابل پردازش به صورت تقريبي براي گيرنده هاي تك فركانسه معادل مدت زمان بهينه جهت مشاهدات يك طول -
 دقيقه بعالوه يك دقيقه براي هر كيلومتر فاصله در نظر گرفته شود. 20بعالوه دو دقيقه براي هر كيلومتر و براي گيرنده هاي دو فركانسه معادل 

به نحوي كه جهت اطمينان از صحت مشاهدات و محاسبات صورت گرفته بهتر است از سه دستگاه استفاده شود ل مختصات از نقاط مبنائي به نقاط شبكه ايجاد شده، در انتقا -
ورت مثلث كه يك راس آن نقطه مبنايي و دو يك نقطه مبنايي با مختصات معلوم (شبكه ژئودزي كشوري و يا نقاط قبلي و مورد نظر كارفرما) با دو نقطه شبكه ايجاد شده به ص

 به صورت لوپ بسته انجام شود. كيرنده ماهواره اي چنانچه از دو دستگاه براي تعيين موقعيت استفاده مي شود بايستي انتقال مختصات با .راس ديگر آن دو نقطه شبكه باشند
 نهاد مي شود.در منطقه كاري جهت گسترش مختصات و راحتي كار، روش لوپ بسته پيش -
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري ها -
 با ارتفاع بيضوي و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاه هاي ماندگار X,Y,Zتهيه ليست مختصات داراي  -

 مي باشد. ppm5 +mm20دقت نتايج: دقت بست مسطحاتي مشاهدات شبكه ها بهتر از 
 معلوم مسطحاتيشناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصليمختصات ايستگاه هاي  فني، ليست گزارشمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

ورالعمل كه داراي مشخصات پروژه و جدول تدس 4مطابق فرم شماره (در صورت درخواست كارفرما)  LOCAL فهرست مختصات و UTMمختصات در سيستم  فهرست -
 بيضوي مي باشد.  E(m)- N(m)- (°)Φ - (°)λ- h -شامل: نام ايستگاهايستگاه ها كه ستون هاي آن 

 در صورت استفاده از داده هاي شبكه هاي دائم    rinexكارت شناسايي ايستگاه هاي مشاهده شده و يا فايل -
 گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل پروژه محاسبات انجام شده -
 و آنتن مورد استفاده ماهواره ايمشخصات گيرنده  -
 مشاهدات ماهواره اي report، پارامترهاي معرفي آنتن و rinex ،raw dataلوح فشرده شامل كليه فايل هاي مشاهداتي، محاسباتي، فهرست مختصات، گزارش فني، فايل  -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72061111 كيلومتر 25تا  10 نقاط متوسط فاصله ايستگاه 4,857,900
 72061112 كيلومتر 10كمتر از نقاط متوسط فاصله  ايستگاه 3,896,800

 

 برگشت
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 77از   53صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72071112الي   72071111 شماره آيتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -48
 "ند گمانه ها)مختصات نقاط (مان پياده كردن"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
 با فواصل مختلف پياده كردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها) با استفاده از روش تعيين موقعيت آني از روي ايستگاه هاي نقشه برداري

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره 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:كليات 
 صحيحات) از كارفرمادريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات ايستگاه هاي شبكه هاي موجود در منطقه كاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه كننده ت -
 شود. بررسي نقاط شبكه هاي موجود در منطقه كاري و در صورت نياز، شبكه هاي فوق ايجاد و يا تكميل مي   -

 مراحل پياده كردن مختصات نقاط:
 حيحاتاستقرار يك دستگاه گيرنده بر روي نقاط معلوم (ايستگاه هاي شبكه موجود و يا ايجاد شده) و يا برقراري ارتباط با شبكه ارائه كننده تص -
 نقطه و تكرار اندازه گيري ها تا رسيدن به مختصات مورد نظر مراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرك و جابجايي در حول و حوش -
 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي -
 قرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات اندازه گيري شده  -

  50پياده كردن نقاط گمانه ها بهتر از دقت مسطحاتي مسطحاتي و ارتفاعي شبكه هاي ماندگار و اصلي مطابق آيتم هاي مربوطه  و  دقتدر صورت ايجاد شبكه ها، دقت نتايج: 
  سانتيمتر نسبت به شبكه ها

 شت شده.ليست مختصات نقاط بردا، ماندگار و اصلي در صورت وجودمختصات ايستگاه هاي  شامل گزارش فني، ليست مدارك و نتايج تحويلي:
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72071111 كيلومتر 2بيش از  نقطه 1,566,400
 72071112 كيلومتر 2كمتر از  نقطه 1,129,400

 : در صورتي كه نياز به ايجاد شبكه و يا تكميل آن باشد حق الزحمه آن با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق تعرفه قابل پرداخت مي باشد. توضيحات

 برگشت
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 77از   54صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72071213الي   72071211 شماره آيتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -49
  "و يا دوربين برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آنيپياده كردن و يا "عنوانبا 

 با طبقه بندي مختلف برداريبرداشت و يا پياده كردن مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني و يا دوربين از روي ايستگاه هاي نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 

 9361/100ماره به ش 29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390
 مراحل اجرا:كليات 

 صحيحات) از كارفرمادريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات ايستگاه هاي شبكه هاي موجود در منطقه كاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه كننده ت -
 و يا تكميل مي شود.  بررسي نقاط شبكه هاي موجود در منطقه كاري و در صورت نياز، شبكه هاي فوق ايجاد  -

 مراحل برداشت مختصات نقاط: 
 مشخص كردن موقعيت نقاط توسط نماينده كارفرما به صورت حضوري در محل (يا مشخص كردن موقعيت حدودي نقاط روي نقشه هاي موجود) -
 روي نقاط معلوم ( ايستگاه هاي شبكه موجود و يا ايجاد شده) و يا برقراري ارتباط با شبكه ارائه كننده تصحيحات دوربين نقشه برداري) يا  (  استقرار يك دستگاه گيرنده -
 جهت برداشت موقعيت نقاط  ( يا رفلكتور )مراجعه به موقعيت نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرك  -
 تهيه فهرست مختصات نقاط برداشت شده -

 ختصات نقاط:مراحل پياده كردن م
 صحيحات) از كارفرمادريافت ليست نقاط، اطالعات و مشخصات ايستگاه هاي شبكه هاي موجود در منطقه كاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه كننده ت -
 بررسي نقاط شبكه هاي موجود در منطقه كاري و در صورت نياز، شبكه هاي فوق ايجاد و يا تكميل مي شود.  -
 بر روي نقاط معلوم (ايستگاه هاي شبكه موجود و يا ايجاد شده) و يا برقراري ارتباط با شبكه ارائه كننده تصحيحات  ( يا دوربين نقشه برداري)استقرار يك دستگاه گيرنده  -
 و حوش نقطه و تكرار اندازه گيري ها تا رسيدن به مختصات مورد نظر و  جابجايي در حول  ( يا رفلكتور ) مراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرك -
 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي -
 قرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات اندازه گيري شده  -

برداشت و يا پياده كردن نقاط براي سازه دقت مسطحاتي مسطحاتي و ارتفاعي شبكه هاي ماندگار و اصلي مطابق آيتم هاي مربوطه و  دقتدر صورت ايجاد شبكه ها، دقت نتايج: 
 سانتيمتر پنج بهتر ازها و گوشه امالك 

 نقاط برداشت شده و يا پياده شده. ليست مختصات، ماندگار و اصلي در صورت وجودمختصات ايستگاه هاي  شامل گزارش فني، ليستمدارك و نتايج تحويلي:
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72071211 نقطه 30تا  نقطه 972,000
 72071212 نقطه 100تا  30 نقطه 445,800
 72071213 نقطه 100بيش از  نقطه 304,700

 توضيحات: 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   55صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395 ارديبهشت

 72081111اجراي آيتم شماره :شرح خدمات -50
 "ماندگار  شبكه ايجاد ايستگاه، ساختمان و شناسايي"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
پروفيل، هيدروگرافي و شبكه گاه براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني (توپوگرافي، كاداستر، مقاطع طولي و عرضي، پالن تايس ايجاد ون شناسايي،ساختما

 عمليات زميني كار عكسي و ليزر اسكن بصورت مسطحاتي و ارتفاعي قائم الزاويه)
مورخ  6335دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

23/03/1390  
 كليات 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
 باشد.فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته * 

 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 باشدساختمان ايستگاه  -
 ( 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*
 كه به صورت حكاكي ايجاد شود بايستي حكاكي آنها مناسب باشددر صورتي سطح بتن *

 * نام ايستگاه ها تركيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شوند
 تعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي تقريبي ايستگاه -
 براي مقياسهاي مختلف به صورت زير مي باشد.ماندگارشبكه  العاضفواصل -
 متر 2000  : 2000/1مقياس    
 متر 1500  : 1000/1مقياس    
 متر   1000  : 500/1مقياس      
 متر    500  :  200/1  مقياس   
 
 
 
 
 
 

 -  دقت نتايج:
 ايستگاه، كروكي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و يا تصوير ماهواره اي گوگل تقريبي و ارتفاع موقعيتمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72081111 - نقطه 1,988,400

 توضيحات:

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   56صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72081112اجراي آيتم شماره  :شرح خدمات -51
 "اصلي  شبكه و ايجاد ايستگاه ساختمان ،شناسايي"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني ( توپوگرافي، كاداستر، مقاطع طولي و عرضي، پالن پروفيل، شبكه اصلي  گاهتايس و ايجاد ساختمان ،شناسايي

 شبكه بندي قائم الزاويه ) بصورت مسطحاتي و ارتفاعيهيدروگرافي و رئوس 
مورخ  6335استفاده: دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره مورد  دستورالعمل هاي

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  و  23/03/1390
 كليات مراحل اجرا:

 شناسايي و انتخاب موقعيت ايستگاه با رعايت موارد زير: -
 دايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باش* موقعيت 

 ايستگاه و تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشدمكان تثبيت موقعيت * 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 د و ايجاساختمان  -
 ( مطابق شكل نمونه ) د.گردمي سانتيمتر و در كارگاه آماده  30*35*40ابعاد  باساختمان ايستگاه به صورت بتن آماده  * 
 گردد  سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجاد* 
 ا مناسب باشدكه به صورت حكاكي ايجاد شود بايستي حكاكي آنهدر صورتي سطح بتن * 

 * نام ايستگاه ها تركيبي 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:
 ايستگاه، كروكي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و يا تصوير ماهواره اي گوگل تقريبيو ارتفاع  موقعيتمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72081112 - نقطه 1,285,800

 توضيحات: 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   57صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72091215تا  72091211اجراي رديف شماره شرح خدمات  -52
 ")طريق جنراليزاسيون از ( 2000/1 هاي رقومي نقشه از 10000/1 تهيه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 جنراليزاسيون  طريق از 2000/1 رقومي هاي نقشه از 10000/1 تهيه نقشه 

، دستورالعمل تهيه 9359/100 شماره به 29/01/1386مصوب 4-119 شماره نشريه كارتوگرافي: چهارم جلد برداري نقشه همسان مورد استفاده: دستورالعمل دستورالعمل هاي
 سازمان نقشه برداري كشور 1383ويرايش اول آذر ماه  25000/1و  2000/1از نقشه هاي رقومي  10000/1نقشه هاي رقومي مقياس 

 مراحل اجرا: كليات
 ، ...افي از قبيل كادر نقشه ها، لژاندو حذف عوارض اض 10000/1به ابعاد نقشه هاي  2000/1نقشه ها از ابعاد نقشه هاي  تبديل -
 جنراليزاسيون عوارض نقشه ها با رعايت قواعد بر اساس دستورالعمل  -
 تر، خالصه كردن اسامي طوالني، حذف پترن ها و هاشورها جنراليزاسيون اسامي عوارض شامل انتخاب اسامي مشابه،  انتخاب اسامي مصطلح -
 تهيه  ،تهيه يك سري پالت نقشه هاها،  نقشه بندي، لژاندگزاري طوط تراز و نقاط ارتفاعي، شيتبر روي عوارض مسطحاتي و خ دستورالعمل اساس بر كارتوگرافي عمليات انجام -

 قرارداد در شده ذكر و نظر مورد هاي فرمت به ها فايل رقومي نسخه
 
 

 باشد. 1/ 10000نقشه هاي تهيه شده در حد نقشه هاي  دقت دقت نتايج: عمليات به نحوي انجام گيرد كه
 مورد استفاده، گزارش فني اجراي عمليات 2000/1، فهرست و مشخصات نقشه هاي  10000/1نقشه هاي تهيه شده در مقياس  فايلمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

بهاي واحد 
 (ريال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72091211 %15دشت يا با عوارض شهري تا  كيلومترمربع 491,200

 72091212 %25% تا 15تپه ماهور يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 835,900
 72091213 %50% تا 25كوهستان يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 1,249,600
 72091214 %80% تا 50كوهستان سخت يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 1,870,000
 72091215 %100% تا 80كوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  كيلومترمربع 3,179,900

 .در تعرفه لحاظ نشده است 1: 2000توضيحات : هزينه تهيه فايل رقومي نقشه هاي 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   58صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72091515تا  72091511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -53
 "اي  از تصاوير ماهواره استفادهبا ) Orthorectified( نقشه تصويري قائم تهيه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 باشد. اي مي ماهواره تصاوير از استفاده با) Orthorectified( قائم تصويري نقشه تهيه هدف

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره 
 نقاط گيرياندازه براي زميني برداري نقشه عمليات انجام به نيازي و باشند مي )RPCمداري يا ضرايب  ( توجيه پارامترهاي داراي رقومي كه تصاوير شده فرض عمليات اين در

  .باشد نمي زميني كنترل
هاي يا نقشه  اي و ماهواره يا هوايي رقومي تصاوير از استفاده با) DSM( سطح رقومي مدل يا) DEM( زمين رقومي ارتفاعي همچنين در اين عمليات فرض شده است كه مدل

 سه بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.
 اجرا: مراحلكليات 

 با ابعاد بر اساس دستورالعمل اعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير مورد نظر-
 قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير وروديتوليد تصوير نهايي  -
 اند.كنترل محصول نهايي با استفاده از يكسري نقاط چك كه به طور مناسب در سطح كل تصوير توزيع شده -

 پيكسل باشد. سهپيكسل باشد، همچنين نبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از دو دقت نتايج: خطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از 
اي خام، تصاوير ارتو شده، فايل نقاط كنترل زميني و تصويري (فايل پروژه)، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي تحويلي شامل تصاوير ماهواره مداركمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 تصوير ارتو تهيه شده، متاديتاي تصوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعمل
 شماره طبقه بندي واحد واحد (ريال)بهاي 

 72091511 متر) 8(اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:100000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 1,100

 72091512 متر) 8تا  4(اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:100000تا  1:50000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 3,500
 72091513 متر) 4تا  2(اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  1:50000تا  1:25000كوچكتر از مقياس  كيلومترمربع 6,100
 72091514 متر) 2تا  1(اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:25000تا  1:10000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 22,600
 72091515 متر) 1يا مساوي از  (اندازه پيكسل نهايي كوچكتر 1:10000مقياس بزرگتر از  كيلومترمربع 73,200

اي، نقشة رقومي، نقاط كنترل و ...) در  هاي اوليه (تصوير ماهواره هاي داده باشد. هزينهتوضيحات: محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر يا بيشتر از پيكسل تصوير اوليه مي
در صورتي كه ابعاد پيكسل اوليه بزرگتر از قدرت تفكيك نهايي باشد به ازاء تا هر  باشد. خروجي نهايي ميهاي پردازش و توليد  ها صرفاً شامل هزينه محاسبات منظور نشده و تعرفه

 درصد به تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 20برابر بزرگتر بودن ابعاد پيكسل اوليه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   59صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72091615تا  72091611رديف شماره شرح خدمات اجراي  -54
 "هوايي  با استفاده ازتصاوير) Orthorectified( ه نقشه تصويري قائمتهي"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 باشد. هوايي مي تصاوير از استفاده با) Orthorectified( قائم تصويري نقشه هدف تهيه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل 
 عكسي كنترل نقاط گيري اندازه براي زميني برداري نقشه عمليات انجام به نيازي و باشندمي خارجي توجيه پارامترهاي داراي رقومي تصاوير كه شده فرض عمليات اين در

  .باشد نمي
هاي سه اي و يا نقشه ماهواره يا هوايي رقومي تصاوير از استفاده با) DSM( سطح رقومي مدل يا) DEM( زمين رقومي ارتفاعي در اين عمليات فرض شده است كه مدلهمچنين 

 بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.
 مراحل اجرا:كليات 

 با ابعاد بر اساس دستورالعمل مورد نظراعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير  -
 توليد تصوير نهايي قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير ورودي -
 اند.كنترل محصول نهايي با استفاده از يكسري نقاط چك كه به طور مناسب در سطح كل تصوير توزيع شده -

 پيكسل باشد.  سهپيكسل باشد، همچنين نبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از  دودقت نتايج: خطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از 
ابي مدارك تحويلي شامل تصاوير هوايي خام، تصاوير ارتو شده، فايل نقاط كنترل زميني و تصويري (فايل پروژه)، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 متاديتاي تصاوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعملتصوير ارتو تهيه شده، 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72091611 متر) 2تا  1(اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:25000تا  1:10000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 76,200

 72091612 متر) سانتي100تا  50(اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:10000تا  1:5000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 212,000
 72091613 متر) سانتي 50تا  20(اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:5000تا  1:2000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 335,400
 72091614 متر) سانتي 20تا  10(اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1:2000تا  1:1000مقياس كوچكتر از  كيلومترمربع 653,100

 72091615 متر) سانتي 10(اندازه پيكسل نهايي كوچكتر يا مساوي  1:1000مقياس بزرگتر از  كيلومترمربع 2,292,500
، نقشة رقومي، نقاط كنترل، اسكن عكس يهاي اوليه (تصاوير هواي هاي داده باشد. هزينهتوضيحات: محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر يا بيشتر از پيكسل تصوير اوليه مي

 بند جدول  مطابق استفاده قابل هوايي هاي عكس مناسب مقياس باشد. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي مي ها صرفاً شامل هزينه هوايي و ...) در محاسبات منظور نشده و تعرفه
در صورتي كه ابعاد پيكسل اوليه بزرگتر از قدرت تفكيك نهايي باشد به ازاء تا هر برابر بزرگتر  .گردد مي ينتعي برداري  نقشه دستورالعمل همسان دوم جلد از 2 يا نمودارشكل و 8

 درصد به تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 20بودن ابعاد پيكسل اوليه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   60صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72191715تا   72091711شماره شرح خدمات اجراي رديف  -55
 "هاي توپوگرافي سه بعدي رقومي 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 كاغذي رقومي شدهاز نقشه) DEM( زمين رقومي ارتفاعي مدل هدف تهيه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره 
 مراحل اجرا:كليات 

 نقاط ارتفاعي، عوارض آبي، .... هاي مناسب براي استخراج اطالعات ارتفاعي مانند خطوط تراز،تفكيك اليه -
 و استخراج اطالعات ارتفاعي براي مدل رقومي مورد نظر واسطه يابي -
 هاي بزرگ آبي.هايي با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غيرواقعي و پهنهويرايش مدل رقومي تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالت، پر كردن فضاهاي خالي، تعيين تكليف فضا -
 هاي اوليه، مقايسه با نقاط كنترل و حذف اشتباهات و تعيين دقت ارتفاعي ل كيفيت مدل رقومي تهيه شده از طريق مقايسه با نقشهكنتر -
 تهيه گزارش فني و متا ديتا   -

رتفاعات معلوم متناظر بدست مي آيد. نقاط چك مناسب دقت نتايج: دقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعي رقومي با ا
درصد  90ن باشد. در واقع بايست به خوبي در منطقه توزيع شده باشند. خطاي مربعي استاندارد مدل ارتفاعي رقومي توليد شده بايد كمتر از دو سوم فاصله منحني ميزاكه مي

 هاي ورودي، نسبت به ارتفاع همان نقاط بر روي زمين باشند.برابر دقت ارتفاعي داده 3/1اي خطايي كمتر از نقاط استخراج شده از مدل ارتفاعي رقومي توليدي بايد دار
 مدارك تحويلي شامل، مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و متني، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده، متاديتاي مدل مدارك و نتايج تحويلي: شامل

 مي تهيه شده بر اساس دستورالعملرقو
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72091711 متر 2متر تا   1اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 223,500

 72091712 متر 5متر تا  2اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 69,800
 72091713 متر 10متر تا  5اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 28,300
 72091714 متر 20متر تا  10اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 8,000
 72091715 متر 100متر تا  20اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 3,300

اوليه مانند نقشة رقومي و ... در محاسبات منظور هاي  هاي داده باشد. هزينهي دو منحني ميزان مجاور ميتوضيحات: محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر يا بيشتر از فاصله
  باشد. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي مي ها صرفاً شامل هزينه نشده و تعرفه

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   61صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

  72091815تا  72091811شرح خدمات اجراي رديف شماره  -56
 "اي با استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهواره) DSM( مدل ارتفاعي رقومي سطح يا) DEM( ارتفاعي رقومي زمين لتهيه مد"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
افزارهاي اتوماتيك با استفاده ازنرماي به صورت اتوماتيك يا نيمه  ماهواره 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 مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره 
) RPCنيز داراي پارامترهاي مورد نياز (پارامترهاي مداري يا ضرايب  ايماهواره تصاوير و بوده خارجي توجيه پارامترهاي داراي هوايي رقومي تصاوير كه شده فرض عمليات دراين

 .باشدجهت توجيه تصاوير نمي كنترل، نقاط گيريزميني و اندازه برداري نقشه عمليات انجام به باشند، بنابراين نيازيمي
 مراحل اجرا:كليات 

 افزار مربوطهبا استفاده از نرمتوليد مدل رقومي اوليه  -
 ويرايش مدل رقومي تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالت -
 هاي بزرگ آبي.واقعي و پهنه هايي با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غيرپر كردن فضاهاي خالي، تعيين تكليف فضا -
 فاعي كنترل كيفيت مدل رقومي تهيه شده از ترسيم خطوط تراز و پيداكردن نقاط اشتباه، مقايسه با نقاط كنترل و حذف اشتباهات و تعيين دقت ارت -
 تهيه گزارش فني و متا ديتا   -

آيد. بدين منظور ميفاعي رقومي با ارتفاعات معلوم متناظر بدست ميدقت نتايج: دقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارت
بندي توليد شده، و نقاطي كه نقاطي كه از طريق مثلث ، GPSتوان از نقاط بايست از نقاط چك مناسب كه به خوبي در منطقه توزيع شده باشند، استفاده نمود. در اين ارتباط مي

 اند، بهره برد.اصل مناسب استخراج شدههاي موجود با فواز  خطوط تراز نقشه
تحويلي شامل، مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و متني، گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده، متاديتاي مدل  مداركمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 رقومي تهيه شده بر اساس دستورالعمل
 شماره بنديطبقه  واحد بهاي واحد (ريال)

 72091811 متر 2متر تا   1اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 973,000

 72091812 متر 5متر تا  2اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 308,800
 72091813 متر 10متر تا  5اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 150,500
 72091814 متر 20تا متر  10اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 13,900
 72091815 متر 30متر تا  20اندازة پيكسل بيش از  كيلومترمربع 5,200

اي، نقشة رقومي، نقاط كنترل، اسكن  هاي اوليه (تصوير ماهواره هاي داده باشد. هزينهبرابر يا بيشتر از ابعاد پيكسل تصويري مي 2توضيحات: محصول نهايي داراي قدرت تفكيك 
در صورتي كه ابعاد پيكسل اوليه بزرگتر از قدرت تفكيك  باشد. هاي پردازش و توليد خروجي نهايي مي ها صرفاً شامل هزينه ...) در محاسبات منظور نشده و تعرفهعكس هوايي و 

 درصد به تعرفه خدمات اضافه مي گردد. 20نهايي باشد به ازاء تا هر برابر بزرگتر بودن ابعاد پيكسل اوليه 

 برگشت
  



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   62صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101111 مارهآيتم هاي شاجراي : شرح خدمات -57
 " 1000/1يدروگرافيتهيه نقشه ه يبرا يابيعمق  "با عنوان

 1000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 100/ 64745 به شماره 17/07/1387 مصوب 7 -119 آبنگاري نشريه شماره: جلد هفتم برداريدستورالعمل همسان نقشه مورد استفاده: دستورالعمل 

 كليات مراحل اجرا:
منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60در جا به ابعاد متر بصورت بتن  2000 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -

 (در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.
 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط نقاط قبليانتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا  -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار  -
محاسبه ضريب  مقياس براي  هاي صورت گرفته، آماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار، تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ايستگاه هاي ماندگار
متر به صورت موازي ( خطوط عمق يابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر تا  10طراحي خطوط عمق يابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اكثر  -

 يك سانتيمتر در مقياس نقشه ) 
 متر ( فاصله بين خطوط عمق يابي كنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد ) 50عمود بر خطوط عمق يابي اصلي حد اكثر تا  طراحي خطوط عمق يابي كنترلي -
دستگاه عمق ياب متحرك و هم چنين استقرار  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريو دستگاه عمق ياب در داخل قايق،  GPS(اكوساندر) در داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي طراحي شده

در  قياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب ( در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوتكاليبراسيون عم
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

روي آب براي هر نقطه برداشتي، استخراج عمق از دستگاه عمق ياب به ازاي هر موقعيت از   X,Y,Zت مختصات دارايو تهيه ليس GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتي  -
 ، تهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپهاGPSو اعمال عمق به ليست مختصات   GPS نقاط برداشتي

 ر 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 عمق يابيطراحي و تعيين ايستگاههاي جز  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، ي،بند ، شيتتهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 هاتهيه يك سري پالت نقشه 
ي بيست و پنج مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه، دقت موقعيت افقي عمق ها تا يك متر، موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبر دقت :دقت نتايج

 متر دو ت برداشت صخره هاي خطرناكخط ساحلي يك متر، دقسانتيمتر، موقعييت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري دو و نيم متر، دقت برداشت 
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از 

  ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيش از
و ساحلي، فرمها و فايل هاي  ماندگارمختصات نقاط شبكه  ليستنقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي،  شناسنامهتحويلي: شامل گزارش فني، مدارك و نتايج 

 يك سري پالت نقشه هاو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، مشاهدات جزر و مدي، كليه فايلهاي عمق يابي
 شماره طبقه بندي واحد واحد (ريال)بهاي 

 72101111 - كيلومتر 2,385,300
 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  برايتوضيحات: 

 محاسبه مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد.متر يك كيلومتر  1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل ، صخرهجنگلي  باتالقي  نيزار قدر مناط

% 85بر اساس  در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار هزينه تهيه نقشه  توپوگرافي مورد نظر كارفرما از پيرامون سد و درياچهدر هيدروگرافي از سد ها و درياچه ها .شود مي
و  "نيم متربه روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 1000/1تهيه نقشه  "با عنوان  72021315الي  72021311هاي تعرفه تهيه نقشه توپوگرافي رديف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده مي شود.

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101112 مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -58
 " 2000/1هيدروگرافي يه نقشهتهعمق يابي براي  "عنوانبا 

  2000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
ودستورالعمل همسان  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اولمورد استفاده: دستورالعمل

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: برداري جلد هفتمنقشه 
 كليات مراحل اجرا:

منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -
 (در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. امكان

 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا نقاط قبلي -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي ايستگاه هاي شبكه ماندگار مشاهدات و اندازه گيري كليه  -
 براي مقياس  ضريب محاسبه و ماندگار شبكه نقاط شناسنامه ماندگار، تهيه شبكه مختصات ليست كردن آماده گرفته، صورت هاي گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ماندگار هاي ايستگاه
( خطوط عمق يابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر تا  متر به صورت موازي 20 حد اكثر عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله طراحي خطوط عمق يابي اصلي -

 يك سانتيمتر در مقياس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلي  ي كنترلي نبايد بيش از( فاصله بين خطوط عمق ياب متر 100 حد اكثر تاخطوط عمق يابي كنترلي عمود بر خطوط عمق يابي اصلي  طراحي -

 )باشد
متحرك و هم چنين استقرار دستگاه عمق ياب  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريو دستگاه عمق ياب در داخل قايق،  GPS(اكوساندر) در داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده 
 طراحي شده متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي

دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در كاليبراسيون عمقياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از 
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

ياب به ازاي هر موقعيت از  عمق دستگاه از عمق برداشتي، استخراج نقطه هر براي آب روي  X,Y,Zداراي مختصات ليست تهيه و GPS برداشتي طنقا پردازش و محاسبات -
 گپها مجدد برداشت و نياز مورد احتمالي تكميلي عمليات انجام و اوليه نقشه ، تهيهGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتينقاط 

 تهيه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عمليات عمق يابي و طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، بندي، ، شيتتهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 نقشه هاتهيه يك سري پالت 
سانتيمتر، اه پنج متر، موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري دودقت موقعيت افقي عمق ها تا ، مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه دقت :دقت نتايج

 متر  دو متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك دومتر، دقت برداشت خط ساحلي پنج  موقعييت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري
براي   و  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از
 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((رابطه  اساس   بر  متر  ده  بيش از  عمقهاي

شناسنامه نقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي، ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي، فرمها و فايل هاي ، شامل گزارش فنيمدارك و نتايج تحويلي: 
 ها يك سري پالت نقشهو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، كليه فايلهاي عمق يابي مشاهدات جزر و مدي،

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72101112 - كيلومتر 2,283,200

 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  توضيحات: براي
 كيلومتر محاسبه مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد.متر يك  1000متر تا  600مقاطع 

هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل ، صخرهجنگلي  باتالقي  نيزار قدر مناط
% 85بر اساس  در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار درياچه ها هزينه تهيه نقشه  توپوگرافي مورد نظر كارفرما از پيرامون سد و درياچهدر هيدروگرافي از سد ها و .شود مي

و  "متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان  72021215الي  72021211 هاي تعرفه تهيه نقشه توپوگرافي رديف هاي شماره 
 طبقه بندي مربوطه استفاده مي شود.

 برگشت
 
 



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   64صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101113مارهآيتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -59
 " 5000/1يدروگرافيتهيه نقشه ه يبرا يابيعمق  "با عنوان

 5000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 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
 كليات مراحل اجرا:

منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -
 (در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.

 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا نقاط قبلي -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار  -
 براي مقياس  ضريب محاسبه و ماندگار شبكه نقاط شناسنامه ماندگار، تهيه شبكه مختصات ليست كردن آماده گرفته، صورت هاي گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ماندگار هاي ايستگاه
( خطوط عمق يابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر تا  متر به صورت موازي 50 حد اكثر طراحي خطوط عمق يابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله -

 يك سانتيمتر در مقياس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلي  ( فاصله بين خطوط عمق يابي كنترلي نبايد بيش از ترم 250 حد اكثر تاخطوط عمق يابي اصلي  خطوط عمق يابي كنترلي عمود بر طراحي -

 )باشد
متحرك و هم چنين استقرار دستگاه عمق ياب  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريو دستگاه عمق ياب در داخل قايق،  GPS(اكوساندر) در داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده 
 طراحي شده متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي

دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در كاليبراسيون عمقياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از 
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

ياب به ازاي هر موقعيت از  عمق دستگاه از عمق برداشتي، استخراج نقطه هر براي آب روي  X,Y,Zداراي مختصات ليست تهيه و GPS برداشتي طنقا پردازش و محاسبات -
 گپها مجدد برداشت و نياز مورد احتمالي تكميلي عمليات انجام و اوليه نقشه ، تهيهGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتينقاط 

 تهيه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عمليات عمق يابي و طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، شيتبندي،، تهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 نقشه ها تهيه يك سري پالت
، متر  يك متر، موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري 2دقت موقعيت افقي عمق ها تا ، مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه دقت :دقت نتايج

 متر  2هاي خطرناك متر، دقت برداشت صخره 2متر، دقت برداشت خط ساحلي  پنج موقعييت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيش از
و ساحلي، فرمها و فايل هاي  ماندگارمختصات نقاط شبكه  ليستنقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي،  شناسنامهمدارك و نتايج تحويلي: شامل گزارش فني، 

 يك سري پالت نقشه هاو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، مشاهدات جزر و مدي، كليه فايلهاي عمق يابي
 شماره طبقه بندي واحد د (ريال)بهاي واح

 72101113 - كيلومتر 2,185,700
 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  توضيحات: براي

 مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد. متر يك كيلومتر محاسبه 1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل ، صخرهجنگلي  باتالقي  نيزار قدر مناط

% 85بر اساس  در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار هيه نقشه  توپوگرافي مورد نظر كارفرما از پيرامون سد و درياچهدر هيدروگرافي از سد ها و درياچه ها هزينه ت.شود مي
و  "متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان  72021215الي  72021211 هاي تعرفه تهيه نقشه توپوگرافي رديف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده مي شود.

 برگشت
 
 



 08/06/95مورخ:      702585/95        پيوست بخشنامة شماره:        برداري                                      هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 77از   65صفحة 

تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101114 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -60
 " 10000/1يدروگرافيتهيه نقشه ه يبرا يابيعمق  "با عنوان

  10000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 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 نشريه شمارهآبنگاري : همسان نقشه برداري جلد هفتم
 كليات مراحل اجرا:

منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -
 (در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني

 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا نقاط قبلي -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار  -
 براي مقياس  ضريب محاسبه و ماندگار شبكه نقاط شناسنامه ماندگار، تهيه شبكه مختصات ليست كردن آماده گرفته، صورت هاي گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ماندگار هاي ايستگاه
( خطوط عمق يابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر  متر به صورت موازي 100 حد اكثر طراحي خطوط عمق يابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله -

 تا يك سانتيمتر در مقياس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلي  ( فاصله بين خطوط عمق يابي كنترلي نبايد بيش از متر 500 حد اكثر تاخطوط عمق يابي اصلي  خطوط عمق يابي كنترلي عمود بر طراحي -

 )باشد
متحرك و هم چنين استقرار دستگاه عمق ياب  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريو دستگاه عمق ياب در داخل قايق،  GPSيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده (اكوساندر) در داخل قايق، تنظ
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي طراحي شده

دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در كاليبراسيون عمقياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از 
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

ياب به ازاي هر موقعيت از  عمق دستگاه از عمق برداشتي، استخراج نقطه هر براي آب روي  X,Y,Zداراي مختصات ليست تهيه و GPS برداشتي نقاط پردازش و محاسبات -
 گپها مجدد برداشت و نياز مورد احتمالي تكميلي عمليات انجام و اوليه نقشه ، تهيهGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتينقاط 

 تهيه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عمليات عمق يابي و ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت طراحي و تعيين  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، شيتبندي،، تهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 نقشه ها تهيه يك سري پالت
، موقعييت متر  2 متر، موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري 5دقت موقعيت افقي عمق ها ، مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه دقت :دقت نتايج

 متر  5  خطرناك متر، دقت برداشت صخره هاي  5متر، دقت برداشت خط ساحلي  10 عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيش از
و ساحلي، فرمها و فايل هاي  ماندگارمختصات نقاط شبكه  ليستنقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي،  شناسنامهمدارك و نتايج تحويلي: شامل گزارش فني، 

 يك سري پالت نقشه هاو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، مشاهدات جزر و مدي، كليه فايلهاي عمق يابي
 شماره طبقه بندي واحد د (ريال)بهاي واح

 72101114 - كيلومتر 1,861,000
 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  توضيحات: براي

 مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد. متر يك كيلومتر محاسبه 1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخيص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل ، صخرهجنگلي  باتالقي  نيزار قدر مناط

% 85بر اساس  در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار تهيه نقشه  توپوگرافي مورد نظر كارفرما از پيرامون سد و درياچهدر هيدروگرافي از سد ها و درياچه ها هزينه .شود مي
و  "متر 1به روش مستقيم زميني با منحني تراز  توپوگرافي 2000/1تهيه نقشه  "با عنوان  72021215الي  72021211هاي تعرفه تهيه نقشه توپوگرافي رديف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده مي شود.

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
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 72101115 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -61
 " 25000/1هيدروگرافي يه نقشهتهعمق يابي براي  "با عنوان

  25000/1هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 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 نشريه شمارهآبنگاري : همسان نقشه برداري جلد هفتم
 كليات مراحل اجرا:

منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -
 (در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد. امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني

 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا نقاط قبلي -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي ر مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگا -
 براي مقياس  ضريب محاسبه و ماندگار شبكه نقاط شناسنامه ماندگار، تهيه شبكه مختصات ليست كردن آماده گرفته، صورت هاي گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ماندگار هاي ايستگاه
( خطوط عمق يابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر  متر به صورت موازي 250 حد اكثر منطقه با فاصلهطراحي خطوط عمق يابي اصلي عمود بر خطوط تراز  -

 تا يك سانتيمتر در مقياس نقشه ) 
بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي ( فاصله بين خطوط عمق يابي كنترلي نبايد  متر 1250 حد اكثر تاخطوط عمق يابي اصلي  خطوط عمق يابي كنترلي عمود بر طراحي -

 باشد )
متحرك و هم چنين استقرار دستگاه عمق ياب  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريو دستگاه عمق ياب در داخل قايق،  GPS(اكوساندر) در داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي طراحي شده

دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در زم است از كاليبراسيون عمقياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب ال
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

ياب به ازاي هر موقعيت از  عمق دستگاه از عمق برداشتي، استخراج نقطه هر براي آب روي  X,Y,Zداراي مختصات ليست تهيه و GPS برداشتي نقاط پردازش و محاسبات -
 گپها مجدد برداشت و نياز مورد احتمالي تكميلي عمليات انجام و اوليه نقشه ، تهيهGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتينقاط 

 ر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عمليات عمق يابيتهيه نمودار جز و طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، ، شيتبندي،تهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 تهيه يك سري پالت نقشه ها
، موقعييت متر  5 عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبريمتر، موقعيت  5دقت موقعيت افقي عمق ها تا ، مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه دقت :دقت نتايج

 متر  5 متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك 10متر، دقت برداشت خط ساحلي   15 عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيش از
و ساحلي، فرمها و فايل هاي  ماندگارمختصات نقاط شبكه  ليستنقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي،  شناسنامهمدارك و نتايج تحويلي: شامل گزارش فني، 

 يك سري پالت نقشه هاو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، مشاهدات جزر و مدي، كليه فايلهاي عمق يابي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72101115 - كيلومتر 1,323,300
 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  توضيحات: براي

 متر يك كيلومتر محاسبه مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد. 1000متر تا  600مقاطع 

 برگشت
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خدمات: تاريخ تهيه شرح 
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 72101116 مارهآيتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -62
 "  25000/1هيدروگرافي كوچكتر از  يه نقشهتهعمق يابي براي  "با عنوان

   25000/1كوچكتر از هيدروگرافي و تهيه نقشه پيرامون منطقه كاري در شبكه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 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
 كليات مراحل اجرا:

منطقه، در مكان هاي كه پيرامون در  سانتيمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداكثر -
 در مناطق كوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)(امكان ايجاد ايستگاه هاي بتني وجود ندارد از حكاكي مناسب استفاده گردد.

 كارفرما به منطقه معرفي شده توسط انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري يا نقاط قبلي -
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعيو اصلي مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار  -
 براي مقياس  ضريب محاسبه و ماندگار شبكه نقاط شناسنامه ماندگار، تهيه شبكه مختصات ليست كردن آماده گرفته، صورت هاي گيري اندازه و مشاهدات پردازش و محاسبات -

 ماندگار هاي ايستگاه
 تر در مقياس نقشه  طراحي خطوط عمق يابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه  خطوط عمق يابي با فاصله ار نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حد اكثر تا يك سانتيم -
 صله خطوط اصلي باشد.طراحي خطوط عمق يابي كنترلي عمود بر خطوط عمق يابي اصلي فاصله بين خطوط عمق يابي كنترلي نبايد بيش از پنج برابر فا -
متحرك و هم چنين استقرار دستگاه عمق ياب  GPSثابت در يكي از ايستگاه هاي ماندگار نزديك محل برداشت، استقرار دستگاه گيرنده  GPSاستقرار دستگاه گيرنده  -

 GPSبا دستگاه گيرنده  مشاهدات و اندازه گيريدر داخل قايق،  و دستگاه عمق ياب GPS(اكوساندر) در داخل قايق، تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گيرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق ياب در طول خطوط عمق يابي هاي طراحي شده

اندازگيري سرعت صوت در  دستگاههايكاليبراسيون عمقياب به صورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از 
 ) استفاده شود.)  CTD) يا از دستگاههاي اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي آب ( SVPآب (

ياب به ازاي هر موقعيت از  عمق دستگاه از عمق برداشتي، استخراج نقطه هر براي آب روي  X,Y,Zداراي مختصات ليست تهيه و GPS برداشتي نقاط پردازش و محاسبات -
 گپها مجدد برداشت و نياز مورد احتمالي تكميلي عمليات انجام و اوليه نقشه ، تهيهGPSو اعمال عمق به ليست مختصات    GPS برداشتينقاط 

 عمليات عمق يابيتهيه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با  و طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت  -
 تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده كاري  100بري در ساحل تا شعاع  ناو كمكبرداشت كليه عوارض   -
 با توجه به توپوگرافي بستر آب آبي محدوده درها  تراز منحنيخطوط عمق يابي،  ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم ترسيم  و كارتوگرافي عمليات انجام -
 استاندارد اساس بر پروژه مشخصات كادر نمودن اضافه و شيتها نامگذاري لژاندگذاري، ، شيتبندي،تهيه  نقشه هاي هيدروگرافي-
 و قرارداد در نظر مورد فرمت با مجزا فايلهاي در نقشه شيتهاي تهيه و بعدي سه صورت به تراز هاي منحني وخطوط عمق يابي و هيدروگرافي هاي نقشه شامل كلي فايل تهيه -

 تهيه يك سري پالت نقشه ها
، متر 10 عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبريمتر، موقعيت  10دقت موقعيت افقي عمق ها تا ، مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق آيتم مربوطه دقت :دقت نتايج

 متر  10 متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك 15متر، دقت برداشت خط ساحلي   20 موقعييت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيشتر ازسيمتر دقتي بهتر از يك در صد عمق و براي عمقهاي كمتر از% 95 و بيش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((متر بر اساس رابطه  ده عمقهاي بيش از
و ساحلي، فرمها و فايل هاي  ماندگارمختصات نقاط شبكه  ليستنقاط شبكه ماندگار، شناسنامه ايستگاه هاي جزر و مدي،  شناسنامهمدارك و نتايج تحويلي: شامل گزارش فني، 

 يك سري پالت نقشه هاو  مشاهدات زميني به همراه فايل ، مشاهدات جزر و مدي، كليه فايلهاي عمق يابي
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72101116 - كيلومتر 1,253,700
 كيلومتر محاسبه و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولخطوط عمق يابي  براي كيلومتر محاسبه مي گردد و  6/0متر  300با طول كمتر از خطوط عمق يابي  توضيحات: براي

 متر يك كيلومتر محاسبه مي گردد. مقاطع بيش از يك كيلومتر طول مقطع محاسبه مي گردد. 1000متر تا  600مقاطع 
 

 برگشت
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خدمات: تاريخ تهيه شرح 
 1395ارديبهشت 

 72101215الي  72101211  مارهآيتم هاي از شاجراي : شرح خدمات -63
 "متر 600تا  300طول مقطع با  2000/1قاطع عرضي رودخانه با مقياس ه متهي "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  6335مورد استفاده:دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و كنترل فني سازمان نقشه برداري كشور به شماره هاي دستورالعمل 

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

در محل پروژه (در  تحويل محدوده كاري و موقعيت مقاطع توسط نماينده كارفرما به مشاور نقشه برداري روي نقشه هاي موجود و يا طي صورت جلسه به صورت حضوري -
 محدوده كاري و همچنين موقعيت مقاطع مشخص مي شود ) ،صورت تحويل در محل

 مطابق دستورالعملسانتيمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداكثر ايجاد شبكه نقشه برداري ماندگار  -
 كارفرما به منطقه ي شده توسطمعرف يا نقاط قبلي كشور انتقال مختصات مسطحاتي و ارتفاعي از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه هاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي -
 يبرا ضريب مقياس ماندگار و محاسبه شبكه نقاط شناسنامه ،تهيهآماده كردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته -

مشاهدات و اندازه گيري كليه ايستگاه سر مقطع،  تگاه هاي شبكه اصلي در دومشخص نمودن دو سر مقاطع بر روي زمين و ايجاد نقاط با مشخصات ايس، ماندگار  ايستگاههاي
 از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعينقاط دو سر مقاطع هاي 

 نقاط دو سر مقاطعمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده كردن ليست مختصات  -
 دوربين روي ايستگاه يك طرف مقطع استقرار -
چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، اه، شامل عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك درخت، چ مطابق دستورالعمل مقياس و با متناسب برداشت كليه عوارض -

 و ... ، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاكريزآبريز، انواع جاده
 (متناسب با فاصله منحني تراز) ... و سانتيمتر 40 تا شيبها تغيير و برداشت كليه نقاط ارتفاعي -
 برداشتي عوارضامي كليه انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اس -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي    -
به نقشه بر اساس  نماد ها، پترن هاي سطحيبرداشتي شامل عوارض نقطه اي، خطي، سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،  عوارضكليه ترسيم و  انجام عمليات كارتوگرافي -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن كادر مشخصات پروژه هاشيت نام گذاري ، اريذلژاند گاليه بندي مطابق استاندارد، شيت بندي، 
 سري پالت نقشه ها و تهيه يك فرمت مورد نظر در قرارداد ابفايل كلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه شيت هاي نقشه در فايل هاي مجزا تهيه  -
 تهيه نقشه جانمائي رودخانه ومقاطع عرضي -

م عمليات هيدروگرافي و رعايت موارد زير *در صورت عميق بودن و يا پر آب بودن رودخانه و تاييد كارفرما مبني بر استفاده از اكوساندر، جمع آوري اطالعات بستر رودخانه با انجا
 انجام مي گيرد:

عمق رودخانه داراي سرعت حداكثر دو  برداشت مقطع با شناوري با آب خور كم متناسب با ش آن با زمان برداشت در شكل مقطع و طرف رودخانه و نمايبرداشت داغي آب دو  -
 متر بر ثانيه

بي، تعيين موقعيت در آب با دقتي بهتر از يك اندازه گيري سرعت صوت در آب، ترازيابي سطح آب همزمان با عمليات عمق يابي، استفاده از اكوساندر مخصوص عمليات عمق يا -
سطح آب به عمق ها، تهيه نقشه اوليه مقطع و كنترل نقشه ها، انجام عمليات تكميلي مورد نياز، مستند  متر، ويرايش و پردازش اطالعات جمع آوري شده و اعمال تصحيحات

 سازي و تهيه گزارش فني عمليات هيدروگرافي 
  سانتيمتر چهلدقت ارتفاعي معادل و  سانتيمتر چهل (گوشه ساختمان، پل، محور كانال و...) بهتر ازدر مقاطع عرضي ي عوارض مشخص دقت نتايج: دقت مسطحات

 مختصات ماندگار، ليستشبكه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار،مختصات ايستگاه هاي  ليست مطابق مفاد قرارداد، پالت نقشه هافايل نقشه ها،  مدارك و نتايج تحويلي: شامل
 ايستگاههاي دو سر مقاطع

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72101211 دشت  كيلومتر  7,630,000
 72101212 تپه ماهور كيلومتر 9,757,000
 72101213 كوهستان  كيلومتر 11,488,000
 72101214 كوهستان سخت كيلومتر 13,851,000
 72101215 كوهستان خيلي سخت كيلومتر 16,627,000

متر يك كيلومتر محاسبه  1000متر تا  600مقاطع  كيلومتر و  8/0متر   600متر تا  300از  با طولمقاطع  براي كيلومتر و  6/0متر  300با طول كمتر از مقاطع  براي توضيحات:
 % به تعرفه اضافه مي گردد. 30در صورت استفاده از عمق ياب صوتي به ميزان تعرفه محاسبه مي گردد.  20طول اضافه بر يك كيلومتر مقاطع بر مبناي  %مي گردد. 

 
 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101311اجراي رديف شمارهشرح خدمات  -64
 " خدمات سايد اسكن سونار نجاما "با عنوان

 خدمات ارائه شده:شرح و هدف از 
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.خاص بنا به تشخيص كارفرما  درصد عمق) در مناطقي كه عمليات هيدروگرافي در انها انجام گرفته و يا مسيرهاي 10ارتفاع بيش از 
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 اجرا: مراحلكليات 
درصد بوده و حركت در مسير مخالف باند مجاور انجام گيرد به نحوي كه  50به ميزان انجام عمليات سايد اسكن سونار به نحوي كه هم پوشاني باندهاي مجاور برداشت شده  -

 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 -

چهل و پنج متري متر و در عمق  يكمتري عارضه اي با ابعاد  بيستمتر و در عمق  نيممتري عارضه اي با ابعاد  5آشكار سازي عوارض مهم به نحوي كه در عمق دقت نتايج: 
 متري آشكار شود. عارضه اي با ابعاد چهار و نيم

 مدارك و نتايج تحويلي: شامل 
 درصدي از منطقه مورد نظر 100با پوشش  m 1  *m 1با قدرت تفكيك بهتر از  موزاييك اطالعات سايد اسكن سونار -
 گزارش عوارض مهمي كه در فايل رقومي عمليات سايد اسكن سونار آشكار شده است  -
 كليه فايل هاي رقومي سايد اسكن سونار  -
 اطالعاتي از قبيل فاصله سيستم مختصات در قايق تا دستگاه سايد اسكن، زمان و مقياس دامنه  -

 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72101311 - كيلومتر 1,034,200
 در محاسبه هزينه عالوه  بر خطوط عمق يابي اصلي خطوط عمق يابي كنترلي نيز محاسبه مي شوند. توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101411شرح خدمات اجراي رديف شماره  -65
 "برداري از كف دريا مونهن "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
سطح منطقه هيدروگرافي و يا در لنگر گاه كشتي ها، بستر رودخانه ها، درياچه  متر به صورت پراكنده در 200نجام عمليات نمونه برداري از بستر دريا در عمق هاي كمتر از اهدف 

 ها و مخازن سدها و يا مناطق مورد نظر كارفرما مي باشد.
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 مراحل اجرا:كليات 
 ري و پياده نمودن نقاط بر روي آنطراحي و تهيه نقشه نمونه بردا -
 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 شدهتعيين موارد تشكيل دهنده و يا خصوصيات فيزيكارسال نمونه به آزمايشگاه جهت 
 تهيه گزارش فني عمليات و جواب آزمايشگاه  -

 دقت نتايج: 
 مدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 گزارش فني عمليات  -
 جواب آزمايشگاه -

 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)

 72101411 - نمونه 1,161,000
 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101511شرح خدمات اجراي رديف شماره  -66
 " ساعته 25جريان سنجي  شاهداتم "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
يا ثبت خودكار داده هاي جريان در نزديكي سواحل، كانال هاي دسترسي و لنگر گاه ها، ساعته به صورت قرائت مستقيم و  25شاهدات جريان سنجي منجام عمليات اهدف 

 سكوهاي نفت، گاز، تاسيسات مهم درياي و ... داراي جريان هاي كشندي براي تعيين رژيم روزانه مي باشد.
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 شمارهآبنگاري نشريه : دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 اجرا: مراحلكليات 
 انجام مشاهدات جزرو مدي همزمان با انجام مشاهدات جريان سنجي در نزديكترين ايستگاه ممكن  -
 انجام عمليات جريان سنجي درشرايط نرمال جوي -
 و يا اندازه گيري موقعيت جريان سنج اتوماتيك در زمان نصب و پايان كار اندازه گيري متناوب و ترجيحا در فاصله زماني مشخص شناور ثابت -
 كنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط -
 تهيه گزارش فني شامل مكان و زمان انجام مشاهدات، تجهيزات به كار رفته، جمع آوي، دسته بندي و كنترل داده ها - 

 قسمتي) 360درجه ( پنجگره دريايي و جهت جريان با دقت بهتر از  دهم يكارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از دقت نتايج: 
 مدارك و نتايج تحويلي: شامل 

ه سال ميالدي)، 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 -
 نام محل، نوع دستگاه و عوامل به صورت فايل كامپيوتري با فرمت متني 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72101511 - ايستگاه 52,203,100

 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101512شرح خدمات اجراي رديف شماره  -67
 " ساعتة جريان سنجي 25يه و تحليل مشاهدات جزت "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 مي باشد جريان سنجي با روش نيمه ترسيميساعتة  25جزيه و تحليل مشاهدات تهدف 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتممورد استفاده: دستورالعمل
 مراحل اجرا:كليات 

 تجزيه و تحليلي اطالعات جزر و مدي با روش نيمه ترسيمي  -
 تجزيه و تحليل مشاهدات جريان سنجي  -
 ملارائه نتايج در فرمت رقومي و ترسيمي شامل نمودار رقومي جزر و مدي، نمودار جهت و سرعت جريان، جدول سرعت و جهت جريان مطابق دستورالع -

 قسمتي) 360درجه ( پنجگره دريايي و جهت جريان با دقت بهتر از  يك دهمارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از دقت نتايج: 
 مدارك 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 15,303,200

 توضيحات:

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72101611شرح خدمات اجراي رديف شماره  -68
 " دقيقه يكبار 10هر  وساعته  24ماهة نوسانات سطح آب به صورت  بت يكث "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 Tideو يا اشل جزر و مد سنج  Tide Guageدقيقه يكبار با استفاده از دستگاه خودكار جزر و مد سنج  10هر  وساعته  24بت يك ماهة نوسانات سطح آب به صورت ثهدف 

Pole  ز فعاليت هاي تهيه نقشه هاي دريايي و در ايستگاه هاي مشاهدات جزر و مدي بمنظور بررسي تغييرات سطح دريا و تعيين سطوح متوسط و مبناي جزر و مدي مورد نيا
تحقيقات اقيانوسي و يا ساير امور تبديل عمق هاي اندازه گيري شده به عمق نقشه و انتقال اطالعات عمق، پيش بيني جزر و مد براي زمان هاي آينده و امور مهندسي دريايي و 

 يم جزر و مدي نيم روزانه مي باشد.ژمطالعاتي و جزر و مدي و تعيين ر
ودستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 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 كليات 

 شناسايي و بررسي منطقه از نظر وضعيت توپوگرافي، وضعيت جزر و مد و شدت تغييرات قائم سطح آب   -
 مطالعه مدارك موجود جزر و مدي از قبيل جداول پيش بيني جزر و مدي -
 انتخاب محل نصب اشل و يا دستگاه خودكار جزر و مد سنج -
 ساحلي بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه شناسايي و ساختمان حداقل سه نقطه ترازيابي -
 ترازيابي بين سه ايستگاه و اشل و ترجيحا اتصال به شبكه سراسري ترازيابي -
ثبت  تفادهاز دستگاه خودكارانجام مشاهدات به صورت 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 اس -

 ثانيه و متوسط گيري از اطالعات به همراه ثبت زمان، ارتفاع) 60تا  30مشاهدات در يك بازه 
 كنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط -
و سال (ميالدي)، نام  ، ماهتهيه گزارش فني عمليات شامل شناسنامه نقاط ترازيابي ساحلي، شناسنامه ايستگاه جزر و مدي، زمان شروع و پايان مشاهدات شامل ساعت، روز -

 محل، شركت جمع آوري كننده اطالعات
 سانتي متر و حداكثر اختالف زماني يك دقيقه ثبت شده باشند.  دوسانتي متر مدرج شده باشد و قرائتها با دقت  پنجدقت نتايج: اشل مي بايست حداكثر با دقت 

 مدارك و نتايج تحويلي: شامل -
 ساحلي شناسنامه ايستگاه هاي ترازيابي  -
 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 خودكار كه به فرمت متني ذخيره شده باشند -
 جام گرفته و منحني جزر و مدي با فيلتر هاي گذر پايين نرم شده باشندفايل نتايج با فواصل نيم و يكساعتي كه حذف داده هاي نا خواسته ان -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ريال)
 72101611 - ايستگاه 94,146,400

 توضيحات:

 برگشت
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 72101612شرح خدمات اجراي رديف شماره  -69
 " جزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي يك ماهه و تعيين سطوح جزر و مديت "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
محاسبه سطوح متوسط 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 

حليل داده هاي جزر و مدي و تلف 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 تمخ
 مولفه جزر و مدي مي باشد. 30محاسبه تعداد 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشريه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل
 اجرا: مراحلكليات 

 تحليل رژيم هاي جزر و مدي  -
 CD (Chart Datum)محاسبه سطح مبناي عمق يابي  -
 محاسبه سطوح مختلف جزرومدي -
 ترسيم نمودار رقومي روزانه و ماهانه جزر و مد -
 مولفه 30الف فاز مولفه هاي جزر و مدي شامل تهيه جدول ليست دامنه و اخت -
 مستند سازي و تهيه گزارش -

 داده جزر و مدي با فاصله زماني يك ساعت محاسبه شوند. هفتصد و بيستمولفه جزر و مدي مي بايست از حداقل  سيدقت نتايج: 
 مدارك 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 14,283,000

 توضيحات:

 برگشت
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 72011701شرح خدمات اجراي رديف شماره -70
 ") GIS Readyهاي ايجادفايل( GIS هاي اطالعات مكاني ها براي ورود به سامانه آماده سازي نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 مي باشد. دو بعدي جهت به كار 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 مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره 
 مراحل اجرا: كليات

 گرد آوري نقشه هاي مورد نظر -
 نقشه ها از ابعاد نقشه با حالت يكپارچه تبديل -
و  Gapنطباق لبه ها، حذف اتميز كردن داده هاي نقشه اي (شامل رفع رد شدكي و نرسيدگي، حذف پترن، كنترل سر آزاد المان و عمود يا موازي بودن خطوط عوارض، كنترل  -

Sliverحي) ، حذف المان هاي تكراري، رفع پليگون هاي زائد، حذف خطوط كوچك اضافي، شناسايي و رفع خطوط خود متقاطع، يكپارچه نمودن عوارض خطي و سط 
ا وجود ساير عوارض نمايش داده كه در نقشه ها با نام و ي، ساخت عوارضي  Nodeترسيم سطوحي كه هنگام كارتوگرافي حذف شده اند، ترسيم معابر به صورت پيوسته از  -

 شوند نمايش كوچه، 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  -
كيفيت، استاندارد مورد استفاده  تهيه فرا داده (متا ديتا) نقشه ها شامل اطالعاتي در خصوص نقشه هاي مورد استفاده، روش تهيه، سال تهيه، سيستم مختصات و تصوير، دقت و -

 اطالعات مكاني  در تهيه نقشه ها، ...، اطالعات مكاني مورد استفاده و همچنين فرآيند آماده سازي  براي ورود به سامانه 
 نقشه هاي مورد استفاده، مراحل پردازش و ... مشخصات  تهيه گزارش انجام عمليات شامل -

 دقت نتايج: عمليات به نحوي انجام گيرد كه از دقت نقشه هاي اوليه كاسته نشود.
 ، گزارش فني اجراي عملياتShapeنقشه ها به فرمت  فايلمدارك و نتايج تحويلي: شامل 

 گردد. تعيين مياز عكس هاي هوايي رهاي مورد نظ نقشه هيته ميو ترس ليهاي تبد % تعرفه10به ميزان توضيحات : هزينه خدمات 

 برگشت
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
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 72011801  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 ايجاد سيستم اطالعات مكاني مورد نيازارائه كليه خدمات مشاوره جهت 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره دستورالعمل مورد استفاده: 
 مراحل اجرا:كليات 

 تكرار انجام مي گيرند.ايجاد سيستم اطالعات مكاني به صورت كلي طي مراحل مختلف زير انجام مي گيرد كه برخي از اين مراحل بسته به روش مورد استفاده به صورت 
 ي هاي پروژه  مورد استفاده قرار مي گيرنده گمناسب براي پروژه شامل روش حلزوني، تكرار، فرآيند يكپارچه و ... كه با توجه به اهداف و يژ انتخاب متدولوژي •

سيستم و ارزيابي سيستم مورد نظر با مقايسه آن با سيستم هاي مشابهبمنظور مشخص بر اساس اطالعات فني و مالي براي برآورد پتانسيل و ميزان عملي بودم ساخت  مطالعات امكان سنجي •
براي اين ي اعالم شده و انتخاب بهترين راه حل. كردن نقاط قوت و ضعف و شناسايي عواملي كه مي تواند باعث شكست پروژه گردد. امكان پذير بودن پروژه با توجه به بودجه موجود و نياز ها

تجهيزات، ...)، سود و زيان، روش ست شناخت كلي از اهداف سيستم و نيازهاي كاربر بدست آمده و به مسائل مانند شرح سيستم، پيش فرض ها، زمانبندي و منابع مالي (انساني، مي باي منظور
 هاي توليد نقشه و اطالعات مكاني و محدوديت ها توجه شود.

. اين مرحله انجام مي گيرديندهاي سازماني و نيازهاي كاربر و تجزيه و تحليل درخواستهاي كارفرما بمنظور تهيه فهرستي بهينه از نيازها بمنظور شناسايي دقيق اهداف سيستم، فرآنياز سنجي  •
وه تحليل هاي حان سيستم، تعيين نكاري ذي ربط، شناسايي نيازهاي اطالعات مكاني و توصيفي، شناسايي كاربر فرآيندهايبه صورت كلي شامل شناسايي اهداف سيستم ، شناخت سازمان و 

 مورد نياز سيستم و پارامترهاي نرم افزاري و سخت افزاري، مدل خارجيو سازمان دهي اطالعات شناسايي شده و ارتباطات بين آنها مي باشد.

ها و روابط مكاني و غير مكاني شامل انتخاب توصيفات الزم entity) بر اساس واقعيات موجود به همراه فرآيند ارتباط دهنده آنها در قالبConceptual Model( طراحي مدل مفهومي •
entityجاد روابط چندگانه، استفاده درست از روابط ها، خصوصا مكاني و جلوگيري از افزونگي، اجتناب از ايجاد توصيفات، جلوگيري از ايجاد توصيفاتتركيبي، بيان دقيق روابط، جلوگيري از اي

 انجام مي گيرد. بيه سازي و اطمينان از عدم وجود ناهمخواني منطقي مدلمكاني و كنترل مدل بهكمك ش

داده هاي موجود 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، كيفيت داده، محتوا و مفهوم داده و ساختار داده مد نظر قرار گيرد.  هموجود مي بايست در صورت وجود فرا دادصورت گيرد. در انتخاب داده ها 

سب با با در نظر گرفتن مواردي از قبيل وجود توابع مورد نياز، مناسب بودن عملكرد براي كابري، خدمات پس از فروش، امكان توسعه و تغيير متنا ارزيابي و انتخاب نرم افزار و سخت افزار •
ايي سيستم را بر عهده دارند كه مي تواند شامل يك . نرم افزارهاي سيستم هاي اطالعات مكاني بخش اصلي وظايف اجرانجام مي گيرد شرايط، هزينه هاي خريد و نگهداري باتوجه به ابعاد پروژه

 م كرد.يا چند نرم افزار باشد. اجزاي مختلف نرم افزاري سيستم را مي توان به سه گروه مديريت و ساختاردهي، توابع پردازش و توابع نمايش تقسي

ل مفهومي را در ساختار نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده فراهم نمايد. طراحي شامل طراحي مدل منطقي كه مي بايست امكان پياده سازي مدطراحي مدل منطقي و فيزيكي  •
 س از پايان طراحي ساختار و ذخيره سازي در محيط نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده انجام مي گيرد. پمدلداخلي/فيزيكي كه 

حي با استفاده از نرم افزار و سخت افزار انتخاب ارپايان اين مرحله سيستم بر اساس طم مورد نظر مي پردازد و در به تركيب نتايج مراحل قبلي با هدف ايجاد سيست يكپارچه سازي سيستم •
 .اين مرحله عبارتست از سفارش يا جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي و ايجاد فايل رقومي و تشكيل سيستم اطالعات مكاني .شده شكل مي گيرد

ح بمنظور آزمايش كردن سيستم ايجاد شده در منطقه اي محدود و داده هاي نمونه و رفع ايرادات احتمالي و شناسايي نقاط ضعف و كنترل و تصحي ارزيابي سيستمپروژه راهنما و تست و  •
و مالي جمع آوري داده و آزمايش گردش كار و  ينهبود برآورد زمايفيت داده ها و بشامل ارزيابي طراحي سيستم، ارزيابي عملكرد نرم افزار و سخت افزار، ارزيابي كمي گيرد و برآوردهاي انجام 
 مي باشد. روش هاي اجرايي

آنها به سيستم انجام  پس از اطمينان از تست و ارزيابي سيستم ادامه جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي براي كل منطقه پروژه انجام گرفته و آماده سازي ورود سازي نهايي سيستم پياده •
 يرد و در پايان اين مرحله سيستم عمال راه اندازي و تحويل كارفرما مي گردد.مي گ

انجام گيرد. نگهداري و پشتيباني با توجه به ماهيت پوياي سيستم و همچنين تاثير تغييرات گوناگون الزم مي باشد كه توسط متخصصين داخل و يا خارج سازمان نگهداي و پشتيباني سيستم •
 .ي باشدپشتيبان، به هنگام سازي معمول و بهبود و سيستم انجام مشامل تهيه نسخه هاي 

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 كاربر، طراحي وسازي مستند •
 انجام مي گيرد. پروژه راهنما، گزارشات مرحله اي و ... شات امكان سنجي،رارگيري سيستم و گزاك

 مي باشد."راهنماي به كارگيري سيستم "كمل مپرسنل كارفرما در رده هاي مختلف به منظور حصول اطمينان از فعال شدن سيستم جديد كه به عنوان  آموزش •
 - دقت نتايج:

قرارداد و گزارش مرحله مستند سازي متن تحويل سيستم بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد منعقده، گزارشات مستمر پيش بيني شده در  مدارك و نتايج تحويلي: شامل
 باشد مي

 سبه مي گردد.تعرفه محا 10صورت تعداد اكيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و كارفرما بر اساس بند به توضيحات : هزينه خدمات 
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تاريخ تهيه شرح خدمات: 
 1395ارديبهشت 

 72011901شرح خدمات اجراي رديف شماره -72
 "عمليات اسكن ليزري زميني  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 ارائه ابر نقاطه و گيري نقاط كنترل مورد نياز و همچنين محاسبات و پردازشهاي مربوط اكيپ كاري مناسب، ايجاد و اندازه انجام عمليات اسكن ليزري زميني با

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره 
 اجرا: مراحلكليات 

 انجام عمليات اسكن ليزري زميني به صورت كلي طي مراحل مختلف زير انجام مي گيرد:
 ايجاد شبكه ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه براي مختصات دهي به ابر نقاط برداشت شده توسط اسكنر ليزري -
 انجام عمليات اسكن ليزري بارعايت موارد زير: -

 ابعاد و اشكال مناسب و مشخصاستفاده از تارگت هايي با  •
 توزيع متقارن ومناسب تارگت ها در منطقه به نحوي كه حداقل سه تاركت مشترك در استقرار هاي مجاور وجود داشته باشد •
 تعيين مختصات تارگت با دقت متناسب با دقت مورد انتظار از ابر نقاط نهايي به نحوي كه مركز تارگت تعيين مختصات گرديده  •
 ن منطقه با وضوح زاويه اي مناسب به نحوي كه در حداكثر فاصله مورد استفاده از داده ها فواصل نقاط به اندازه الزم باشداسكن نمود •
 شناسايي و اسكن دقيق تارگت ها  •
 استفاده از زاويه انحراف اسكنر جهت تكميل زاويه ديد اسكنركنترل پوشش كامل منطقه مورد نظر در هر استقرار و  •
 اسكن ليزري منطقه مجموع استقرار ها قبل از پايان عملياتكامل منطقه مورد نظر در  كنترل پوشش •
 توقف عمليت اسكن ليزري در شرايط بارش باران، برف و ... كه منجر به ايجاد نويز در مشاهدات اسكنر مي گردد •

 پردازش داده هاي جمع آوري شده شامل: -
 و يا روش هاي ديگر با شرط تامين دقت مورد نظر عمليات اسكن  ت هاگاستقرار با استفادهاز مختصات تارمختصات دهي به ابر نقاط جمع آوري شده در هر  •
 در پردازش ابر نقاط UTMنقشه برداري با مختصات اعمال ضريب مقياس در صورت استفادهاز ايستگاههاي  •
مشاهده شده در استقرار هاي مختلف و رداشت ر با استفاده از تارگت هاي مشترك ببرداشت شده از ايستگاه هاي مختلف به يكديگاتصال ابر نقاط سرشكني به منظور  •

 انطباق ابر نقاط  تعريف صفحات مشتركويا 
تارگت هايي كه بمنظور كنترل  -، موجود و يا ايجاد شده در منطقه ثبت شده از ايستگاه هاي نقشه بردارينقاط  -: به كمكبر نقاط تهيه شده اكنترل كيفيت و ارزيابي دقت -

 ...- عوارض با مختصات و ابعاد مشخص موجود در منطقه و-، نها در پردازش داده هاي جمع آوري شده استفاده نشده استآدر منطقه  قرارداده شده و از 
اسكنر، توتال استيشن و ساير در منطقه، مشخصات فني  فهرست ايستگاه هاي نقشه برداري مورد استفاده و ايجاد شده :تهيه گزارش فني عمليات انجام گرفته شامل -

 شده از ايستگاه هاي مختلفتجهيزات مورد استفاده، نقشه موقعيت استقرارهاي اسكنر، نتايج پردازش ابر نقاط، نتايج سرشكني انجام گرفته در اتصال ابر نقاط برداشت 
 نجام گرفتهارزيابي كيفي اونتايج 

 مشاور و ي مابين كارفرما فمتناسب با دقت مورد نظر در توافق انجام گرفته تهيه شده  ابر نقاطدقت نتايج:  دقت 
 و گزارش فني عمليات  Txtو يا  Lasفهرست مختصات ايستگاه هاي نقشه برداري، ابر نقاط پردازش شده به فرمت  مدارك و نتايج تحويلي: شامل

هزينه پردازش  تعرفه محاسبه مي گردد. 11بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و كارفرما بر اساس بند  صورت تعداد اكيپ روز پيشبه توضيحات : هزينه خدمات 
 هاي اضافي مانند ترسيم عوارض از ابر نقاط، تهيه تصاوير ارتو، استخراج عوارض از تصاوير و ... در اين تعرفه لحاظ نگرديده است.
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