
 
 

هـا   ريـزي اسـتان   بخشنامه بـه سـازمان مـديريت و برنامـه       ۲۳۹۲۸/۱۰۱ :شماره 
 ۱۹/۲/۱۳۸۴ :تاريخ  ودفترامورمشاوران وپيمانکاران

هـ مورخ  ۲۸۴۳۷ت/۲۰۶۳۷جداول آيين نامه تشخيص صالحيت مشاوران مصوبه شماره         :موضوع
  درتخصص نقشه برداريهيات محترم وزيران۲۳/۴/۱۳۸۳

 
 آيـين نامـه تشـخيص صـالحيت مشـاوران مصـوبه شـماره               ۷ مـاده    ۲ه  به استناد تبصر   

 هيات محترم وزيـران ، بـه پيوسـت اصـالحات             ۲۳/۴/۱۳۸۳هـ مورخ   ۲۸۴۳۷ت/۲۰۶۳۷

بعمل آمده توسط کار گروه فني تشخيص صالحيت مشاوران در تخصص نقشـه بـرداري               

 . صفحه، براي اجرا، ابالغ مي گردد۴در 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۴  از١صفحه   ١٩/٢/١٣٨۴                    مورخ ٢٣٩٢٨/١٠١  مه شماره پيوست بخشنا

 
 

 2 از 2 صفحه های مشترک ضریب اولویت مدرک تحصیلی برحسب تخصص در گروه تخصص): 2(جدول شماره 
*تخصص 

 رشته تحصیلی
ریزی فضایی مطالعات جغرافیایی و برنامه **برداری زمینی  نقشه

 3 __ سیستم آنالیز
 3 __ )اداری، صنعتی و بازرگانی(دیریت م

 2 __  معماری و آمایش- شهرسازی –عمران ملی 
ــرم ــزار  ن ــنجش از دور -اف ــتم- س ــات   سیس ــای اطالع ه

 جغرافیایی
3 __ 

 1 __ ریزی روستایی  برنامه-ای  ریزی شهری و منطقه برنامه
نقشـه  (عمـران -برداری یا گـرایش ژئـودزی       مهندسی نقشه 

 )برداری
1 __ 

 __ 3 کارتوگرافی
 __ 2 *** هیدروگرافی - ***فتوگرامتری

 1 __ ریزی توسعه توسعه اقتصادی و برنامه
 2 __  جغرافیای انسانی-شناسی   جامعه-اقتصاد 

 –شناســی   خــاک- منــابع طبیعــی -مهندســی کشــاورزی 
  عمران روستایی-دامپروری 

__ 3 

 2 __  جغرافیای طبیعی-جغرافیا 
 __ 3  سازه- راه و ساختمان –ن عمران، عمرا

 3 __  تاریخ–محیط زیست 
 .های جدید قابل بررسی و در صورت نیاز، با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اضافه خواهد شد  تخصص*

 .تر شوند های پایین توانند جایگزین اولویت های تحصیلی با اولویت باالتر می برداری، رشته  در تخصص نقشه**
چنانچه یک نفر کارشناس با مدرک تحصیلی فتوگرامتری یا هیدروگرافی با امتیازسـرگروه ویـا یـک نفرنقشـه بـردار باحـداقل                       ***

به افراد امتیازآورشرکت افزوده شـود بـه ترتیـب در    )فتوگرامتری یاهیدروگرافی( سال سابقه کارمفیددر رشته مورد تقاضا 7امتیازمعادل
 .    هیدروگرافی اخذ صالحیت میگردد-امتری یا نقشه برداری زمینیفتوگر-رشته نقشه برداری زمینی

 



 ۴  از٢صفحه   ١٩/٢/١٣٨۴                         مورخ٢٣٩٢٨/١٠١ پيوست بخشنامه شماره 

 
 

 )میلیون ریال(الزحمه یا کار مناسب  مبلغ حداکثر حق): 9(جدول شماره 
 

)میلیون ریال(اسب الزحمه من حداکثر کار یا حق
 تخصص گروهردیف

 1پایه  2پایه  3پایه 
 2000 800 500 نقشه برداری زمینی

 هیدروگرافی یـا نقشـه      -نقشه برداری زمینی    های مشترک تخصص 13
  فتوگرامتری-برداری زمینی 

600 1500 5000 

 
 
 
 
 



 ۴از  ٣صفحه   ١٩/٢/١٣٨۴                مورخ        ٢٣٩٢٨/١٠١پيوست بخشنامه شماره  

 شرح خدمات): 10(جدول شماره 
 

 برداری زمینی،  نقشه-1 13-6
 فتوگرامتری و هیدروگرافی

هـای توپـوگرافی اعـم از         شامل تهیه نقشه  :برداری زمینی    نقشه -1
برداری و پیاده کردن      های کاداستر، نقشه    ای، شهری و نقشه     منطقه
ی هـا  ها شامل مسیرها، خطـوط لولـه و انتقـال نیـرو، نقشـه            نقشه

های طولی و عرضی و تجمیع و افراز          شهری و ثبتی، تهیه پروفیل    
برداری تونـل و معـدن، میکروژئـودزی، و مطالعـات             زمین، نقشه 

ها، رفتارسـنجی سـدها و ابنیـه فنـی و گسـترش               جابجایی گسل 
گیری نقـاط     ، تعیین و اندازه   *های ژئودزی و ترازیابی دقیق      شبکه

هـای اطالعـات      یسـتم کنترل زمینی عکسی، طراحـی و ایجـاد س        
آوری    ، کاداستر و همچنین جمع     (LIS) ، زمینی    (GIS)جغرافیایی  

سازی اطالعات مکانی بمنظور ورود به سیستم اطالعـات           و آماده 
های   های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه       جغرافیایی و پردازش  

: هـا، اعـم از     تهیه شده، تألیف، تدوین، ترسیم و ارائه کلیـه نقشـه          
ــین  ــایی، زم ــوگرافی، جغرافی ــی و  توپ ــور  ... شناس ــایر ام ، و س

 .ارتوگرافی تا مرحله چاپک
هـا، رفتارسـنجی     میکروژئودزی، و مطالعـات جابجـایی گسـل        ٭ 

های ژئودزی و ترازیابی دقیق       سدها و ابنیه فنی و گسترش شبکه      
 . می باشد1صرفا مربوط به پایه 

ای به    های هوایی و ماهواره     شامل تبدیل عکس  : :  فتوگرامتری -2
صویری، فتوگرامتری برد   های عکسی و ت     نقشه و تهیه انواع نقشه    

کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجـام            
تصحیحات هندسی مسطحاتی، رفع جابجایی ناشـی از اخـتالف          

هـای    ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطالعـات از داده        
  ). DSM، DEM ، DTM (ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی ماهواره

یابی و تهیه نقشه از کـف دریاهـا و            مل عمق شا:  هیدروگرافی -3
سـنجی حرکـت آب و        ها و مطالعات جزرومدی، جریان      رودخانه

ــت    ــردن موقعی ــاده ک ــه و پی ــه جــداول مربوط محاســبات و تهی
بـرداری از     سکوهای حفاری، چاههای نفت و گاز در دریا، نمونه        

 .ها ها و رودخانه کف دریاها، دریاچه



 ۴  از۴صفحه   ١٩/٢/١٣٨۴                       مورخ٢٣٩٢٨/١٠١ پيوست بخشنامه شماره 

 )تجهیزات ویژه(های مختلف  برداری در گرایش فهرست حداقل وسایل الزامی مشاوران نقشه): 12(جدول شماره 
 :برداری زمینی  فهرست و تعداد تجهیزات مورد نیاز تخصص نقشه-الف

 تعداد
 نوع تجهیزات

 1پایه  2پایه  3پایه 
 2 2 1 * ثانیه 5توتال استیشن تا دقت 
 2 2 1 ** ثانیه 20توتال استیشن تا دقت 

 __ ) سری1 (2 ) سری1 (2 ***فرکانسه   تکGPSای  گیرنده تعیین موقعیت ماهواره
 ) سری1 (2 __ __  دوفرکانسهGPSای  گیرنده تعیین موقعیت ماهواره

 4 3 2 ) رفت و برگشت1mm/KMتا دقت (ترازیاب معمولی 
 1 __ __ ) رفت و برگشت0.4mm/KMتا دقت (ترازیاب دقیق 

 5تواند جایگزین یک دستگاه توتال استیشن تا دقـت            یاب با برد متوسط می      یاب مناسب با دقت ثانیه و یک طول          یک دستگاه زاویه   *
 .ثانیه گردد

تواند جایگزین یک دستگاه توتال استیشن تا دقت          یاب با برد متوسط می      یاب مناسب با دقت دقیقه و یک طول          یک دستگاه زاویه   **
 . ثانیه گردد20

تواند جایگزین یـک دسـتگاه توتـال استیشـن بـا  فرکانسه می  تک (GPS)ای    ، یک سری گیرنده تعیین موقعیت ماهواره      1در پایه   *** 
 . ثانیه گردد  20دقت 

 (GPS)ای    جایگزین یک سری گیرنـده تعیـین موقعیـت مـاهواره          تواند     ثانیه می  20، یک دستگاه توتال استیشن با دقت        3در پایه   
 .فرکانسه گردد تک

 : فتوگرامتری-برداری زمینی   فهرست و تعداد تجهیزات مورد نیاز تخصص نقشه-ب
 .برداری زمینی در پایه مربوطه، تجهیزات زیر نیز بایستی موجود باشد عالوه بر تجهیزات تخصص نقشه

 تعداد
 نوع تجهیزات

 1پایه  2پایه  3یه پا
 4 2 1 *سیستم فتوگرامتری رقومی برای تبدیل عکس به نقشه 

 .تواند جایگزین سیستم فتوگرامتری رقومی گردد  دستگاه تحلیلی یا دستگاه قیاسی دارای سیستم رقومی می*
 : هیدروگرافی-برداری زمینی   فهرست و تعداد تجهیزات مورد نیاز تخصص نقشه-ج

 .برداری زمینی در پایه مربوطه، تجهیزات زیر نیز بایستی موجود باشد زات تخصص نقشهعالوه بر تجهی
 تعداد

 نوع تجهیزات
 1پایه  2پایه  3پایه 

 1 1 1 فرکانسه اکوساندر هیدروگرافی تک
 1 __ __ *پرتوی  اکوساندر هیدروگرافی دوفرکانسه تک

 1 1 1 جزرومدسنج ساحلی
 1 __ __ سنج دریایی جریان
 1 1 __ بردار بستر دریا نمونه

 .پرتوی باید دیجیتال و دارای چارت کاغذی همزمان نیز باشد  اکوساندر تک*
 . باشند(RTK) بایستی دارای امکانات تعیین موقعیت آنی (GPS)ای  های تعیین موقعیت ماهواره در این تخصص، گیرنده: تبصره

 



 


