


 

  

  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه 15  از  1   صفحۀ
    6/11/1388  مورخ  106470/100پیوست بخشنامه شماره  

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

 .آن انجام شود
توافقنامه مربوط بین . برداري کشور است برداري به عهده سازمان نقشه نقشهخدمات  يبر قراردادها فنی لو کنترنظارت  -2

الزحمه نظارت و   حق به عنوانوضعیت نهایی صورتمبلغ % 15برداري کشور و کارفرما با در نظر گرفتن  سازمان نقشه
  . شود کنترل فنی منعقد می

  . باشد یکشور مبرداري  هاي پیوست بدون احتساب حق نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه  تعرفه:تبصره 
  .ها منظور شده است هاي باالسري در تعرفه هزینه -3
 7 شماره ضمیمه (ارت کارگاهیاي حقوق عوامل نظ برداري مطابق ضریبهاي منطقه هاي نقشه اي تعرفه ضریبهاي منطقه -4

هاي تهیه   تعرفه این بخشنامه به1-4و با توجه به توضیحات ذیل بند ) 23/6/1388  مورخ56118/100 بخشنامه شماره
 عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکسهاي هوایی، عملیات ترازیابی، عملیات تعیین ،نقشه به روش مستقیم زمینی

و ) 72080112 تا 72010101موارد مربوط در ردیفهاي  (نقاط  ساختمان شناسایی و عملیاتاي و موقعیت ماهواره
 براي .گردد  اعمال می)72100213 تا 72100211ردیفهاي (ها  هاي تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه همچنین تعرفه

ضریب  ) 72100611 و ردیف 72100511 تا 72100311 ،72100116 تا 72100111ردیفهاي  (هیدروگرافیهاي  تعرفه
 :شود اي طبق رابطه زیر محاسبه می منطقه

  
  

 r: اي عملیات آبنگاري ضریب منطقه
 R: اي مربوط در بخشنامۀ فوق الذکر ضریب منطقه

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

هاي   تعرفه،هاي عملیات زمینی  منحصراً به بهاي واحد تعرفه،%40 تا،)مناطق شهري، فصل کاري نامناسب و مانند آنها 
ردیفهاي (ها  هاي تهیه مقاطع عرضی رودخانه  و تعرفهاي هواییعملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکسه

 .شود  اعمال می)72100213 تا 72100211
% 20تا % 7 بیش از ،تپه ماهور% 7تا % 3 بیش از  ،دشت% 3اي با خط بزرگترین شیب تا  زمینه،در عملیات تهیه نقشه -6

  .شود خیلی سخت قلمداد میکوهستان % 60کوهستان سخت و بیش از % 60تا % 20 بیش از،کوهستان
هاي هوایی، در نواحی کوهستانی که اختالف ارتفاع بین حداکثر و  هاي تهیه نقشه با استفاده از عکس در تمامی تعرفه -7

 .  شود بندي اضافه می هاي تهیه و مثلث به تعرفه% 50ارتفاع پرواز باشد، % 15حداقل نقاط عکسی در مدل بیش از 
ماهور، در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص  ده از عکسهاي هوایی در مناطق دشت و تپهبراي تهیۀ نقشه با استفا -8

 .شود هاي تبدیل و ترسیم اضافه می به تعرفه% 15دستگاه نظارت تا میزان 
هاي   از عملیات زمینی و تبدیل و ترسیم تعرفه،17500/1 و 20000/1 از عکسهاي 5000/1براي تهیه نقشه مسطحاتی  -9

 .شود میکسر % 20 به میزان 72010235  تا72010221شماره 
هاي   از عملیات زمینی و تبدیل و ترسیم تعرفه،8000/1 و10000/1 از عکسهاي2000/1براي تهیه نقشه مسطحاتی  -10

 . شود میکسر % 20 به میزان 72010425 تا 72010411 شماره
ردیفهاي ( متر 2000 و 1000، 400 متر به عرض 2 با منحنی تراز  10000/1 از عکس هوایی  2000/1براي تهیه نقشه  -11

الزحمۀ عملیات اضافی بر  ها، حق ، در صورت افزایش عرض مسیر از میزان ذکر شده در تعرفه)72010455 تا 72010431
 متر 2 با منحنی تراز 10000/1 از عکسهاي 2000/1هاي تهیه نقشه  اساس میزان افزایش مساحت با استفاده از تعرفه

 .شود محاسبه می) 72010415 تا 72010411ي ردیفها(

r =  
R + 7/0  

7/1  
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 هاي ردیف (4000/1 و 5000/1، 8000/1، 10000/1 با عوارض شهري از عکسهاي 2000/1براي تهیه نقشه  -12
به % 30  با تشخیص دستگاه نظارتکه حد تفکیک ساختمانها مورد نیاز باشد،  در صورتی،) 72010495  تا72010461

 .شود میه هاي تبدیل و ترسیم اضاف تعرفه
برداري هوایی، در صورت   با عوارض شهري به روش نقشه500/1 و 1000/1، 2000/1هاي  براي بهنگام سازي نقشه -13

 :گردد هاي رقومی سه بعدي هم مقیاس از منطقۀ مورد نظر، هزینۀ عملیات به صورت زیر محاسبه می وجود نقشه
براي عملیات گویا سازي (بندي مشابه   تهیۀ نقشه با طبقه عملیات زمینی درصد تعرفۀ40عملیات زمینی معادل  هزینۀ  •

 ،)عوارض و تهیۀ نقاط کنترل زمینی مورد نیاز
 بندي تهیه نقشه با طبقهبندي هوایی   درصد هزینۀ تهیه و مثلث100بندي هوایی معادل   هزینۀ عملیات تهیه و مثلث •

 ،مشابه
 درصد 70 تا 30  بین درصد، براي تغییرات30 درصد معادل 30ا  هزینۀ عملیات تبدیل و ترسیم براي تغییرات بین صفر ت •

هاي تبدیل و ترسیم تهیۀ نقشه با   درصد تعرفه100 درصد معادل 100 تا 70  بین درصد و براي تغییرات70معادل 
 .طبقه بندي مشابه

هاي عملیات  ین هزینه تعی،برداري هوایی  با عوارض شهري به روش نقشه2000/1هاي   بهنگام سازي نقشه براي:تبصره
 .پذیرد  این بخشنامه صورت می12با رعایت بند 

هاي تهیه شده با استفاده از عکسهاي هوایی از مناطق با عوارض شهري براي ورود به  سازي اطالعات نقشه هزینه آماده -14
دستورالعملهاي  جلد سوم 12-2ذیل بند خدمات مندرج در  ()GIS Readyهاي  تهیه فایل (مکانیهاي اطالعات  سیستم

هاي تبدیل و ترسیم  تعرفه% 10 به میزان )29/1/1386 مورخ 100-9362برداري پیوست بخشنامۀ شماره  همسان نقشه
  .گردد هاي مورد نظر تعیین می نقشه

، ) اکیپ5براي سرپرستی  ( اکیپ کاري مناسب شامل سرپرست(GIS)براي ایجاد سیستمهاي اطالعات مکانی  -15
 ریال براي هر اکیپ ساعت یا 104،000، با هزینۀ افزاري مورد نیاز افزاري و سخت  تجهیزات نرمو) یک نفر (کارشناس
تعداد اکیپها و میزان کارکرد هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات . گردد  ریال براي هر اکیپ روز تعیین می832،000

 :باشد نجام مراحل کاري زیر قابل استفاده میاین اکیپ براي ا .گردد مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می
 منیاز سنجی ایجاد سیست •
 مطالعات امکان سنجی •
 تهیه مستندات و دستورالعملهاي فنی •
 افزار افزار و نرم ارزیابی و انتخاب سخت •
 طراحی سیستم •
 سازي و اجراي سیستم پیاده •
 سازي مستند •
 نگهداري و پشتیبانی سیستم •
  آموزش •

از بهاي واحد عملیات تهیه نقشه % 30حاتی به روش زمینی در هر مقیاس، به میزان هاي مسط براي تهیه نقشه -16
  .شود توپوگرافی هم مقیاس به روش زمینی کسر می

 تا 72020111اي ه ردیف(ی تراز یک متري به روش مستقیم زمینی ن با منح2500/1 و 2000/1هاي تهیه نقشه  تعرفه در -17
از بهاي % 5 ، به میزان متري2ر صورت انجام عملیات براي منحنی میزان د)  72020215  تا72020211 و 72020115

                      .شود واحد عملیات کسر می
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هاي  ردیف (2500/1 و 2000/1هاي   در مقیاس به روش مستقیم زمینی غیر شهريهاي کاداستر براي تهیه نقشه -18
 ياز عکسها مقیاس به روش مستقیم زمینی و یا با استفاده هاي هم  در صورتیکه قبالً نقشه،)72030215 تا 72030111

%  30تا %20  تغییرات  براي ،%10به میزان% 30ي تغییرات بیش از با تشخیص دستگاه نظارت، برا،هوایی تهیه شده باشد
اي کاداستر ه از تعرفه% 40به میزان% 10و براي تغییرات کمتر از% 30به میزان% 20تا% 10تغییرات  براي ،% 20به میزان

  .شود میکسر 
 کـاهش نیاز به تکمیل داشته باشند، میزان      ) 15موضوع بند   (هاي مسطحاتی      چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت شبکه      :تبصره

  .شود میکمتر از مقادیر فوق % 5تعرفه 
تان سخت در مناطق کوهستانی، کوهس )72030215 تا 72030111هاي  ردیف(غیر شهري هاي کاداستر  براي تهیه نقشه -19

  .شود می اضافه ي مربوطها به تعرفه% 20 دستگاه نظارت تا میزان صبا تشخی و کوهستان خیلی سخت،
ردیفهاي ( کاداستر شهري به روش مستقیم زمینی 500/1  کاداستر غیر شهري و2000/1 و 2500/1هاي  براي تهیه نقشه -20

 برداشت شده در هر طبقه محاسبه الکها و قطعاتیات بر مبناي مجموع مساحت پ، هزینۀ عمل)72030515 تا 72030111
  .گردد و پرداخت می

هـاي   برداشت عوارض مسطحاتی اضافی در داخل و مابین قطعات بر اسـاس دسـتورالعملهاي فنـی موجـود، در تعرفـه                :تبصره
  .مربوطه منظور شده است

 .ورت رفت و برگشت محاسبه شده است، بهاي واحد عملیات براي هر کیلومتر ترازیابی بص3در عملیات ترازیابی درجه  -21
گیري نقاط کنترل  براي انجام عملیات اسکن لیزري زمینی، اکیپ کاري مناسب براي عملیات اسکن لیزري، ایجاد و اندازه -22

افزاري مورد نیاز،  افزاري و سخت مورد نیاز و همچنین محاسبات و پردازشهاي مربوط شامل نیروي انسانی و تجهیزات نرم
 اعمال ضریب  ریال با12،000،000 براي هر اکیپ ساعت یا اي مربوط  اعمال ضریب منطقه ریال با1،500،000با هزینۀ 
تعداد اکیپها و میزان کارکرد هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات . گردد  براي هر اکیپ روز تعیین میاي مربوط منطقه

 .گردد مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می
) 7209715 تا 72090511ردیفهاي  ((DEM) و مدل ارتفاعی رقومی زمین يهاي تصویر یات تهیۀ نقشهدر عمل -23

 در محاسبات منظور ...)، نقشۀ رقومی، نقاط کنترل، اسکن عکس هوایی و اي  ماهوارهتصویر(هاي اولیه  هاي داده هزینه
 .باشد  میاي پردازش و تولید خروجی نهاییه ها صرفاً شامل هزینه تعرفهنشده و 

 تا 72090611ردیفهاي ( با استفاده از عکس هوایی (Orthorectified) در عملیات تهیۀ نقشۀ تصویري قائم  -24
 از جلد دوم 2 و نمودار شکل 2-2-2هاي هوایی قابل استفاده مطابق بند  ، مقیاس مناسب عکس)72090615

  . گردد تعیین می) 29/1/1386 مورخ 100-9359پیوست بخشنامۀ شماره (برداري  دستورالعملهاي همسان نقشه
، در صورتی که طول خط )72100116 تا 72100111هاي  ردیف(یابی براي تهیۀ نقشۀ هیدروگرافی   عمقتدر عملیا -25

 . شود مییابی یک کیلومتر محسوب   عمقطهر خ ،یابی کمتر از یک کیلومتر باشد عمق
 Test) آزمایشی ط خطو،)72100116 تا 72100111هاي  یفرد( براي تهیۀ نقشۀ هیدروگرافی یابی  در عملیات عمق -26

Lines)  کنترل و خطوط(Check Lines)  که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد به عنوان حجم مفید عملیات
 در طراحی و یا عملیات  که ناشی از قصور مشاور(Inter Lines) طول خطوط واسطه شوند و همچنین منظور می

   .گردد فزوده میجم عملیات ا نباشد به حاجرایی
ها  در تعرفه (Sounding)گیري شده  هاي اندازه برداشت اطالعات جزر و مدي براي اعمال تصحیحات برروي عمق -27

 . استهگردیدمنظور 
و عوارض کمک ناوبري موجود در ساحل تا شعاع یکصد متري از  (High Water Line) آب حد باالترین خطبرداشت  -28

منظور ) 72100116 تا 72100111هاي  ردیف(یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی  هاي عمق  در تعرفهخد باالترین حد آب
  .شده است 
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هاي با  و براي تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه% 30 متر به میزان 300ها با طول کمتر از  براي تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه -29
 تا 72100211ردیفهاي شماره (ها   مقاطع عرضی رودخانههاي تهیۀ از تعرفه% 15 متر به میزان 600 متر تا 300طول 

به ازاي هر کیلومتر اضافی به % 20براي مقاطع با طول بیشتر از یک کیلومتر به میزان . شود کسر می) 72100213
 .هاي فوق افزوده خواهد شد تعرفه

هاي ایجاد دو نقطۀ داراي  ، هزینه)72100213 تا 72100211ردیفهاي (ها  در عملیات تهیه مقاطع عرضی رودخانه -30
 .  منظور شده استها تعرفه در آنتهیه عکس از محل مختصات با ساختمان مناسب در دو سر مقطع و 

یاب صوتی استفاده   از عمق، چنانچه)72100213 تا 72100211ردیفهاي (ها  هاي تهیه مقاطع عرضی رودخانه در تعرفه -31
  .شود می هاي مربوط کسر از تعرفه% 40 به میزان  نشود

   باتالقی  جنگلیقدر مناط )72100116 تا 72100111ردیفهاي (یابی براي تهیه نقشه هیدروگرافی  عملیات عمقدر  -32
به % 40 تا  نظارت و مشابه آن به تشخیص دستگاه، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیلاي خطرناك ، صخرهنیزار
  .شود میهاي مربوط اضافه  تعرفه

 روش مستقیم عملیات تهیۀ نقشه به (برداري که شامل عملیات زمینی و صحرایی باشد هاي خدمات نقشهقرارداددر تمام  -33
ها، تعیین موقعیت   رودخانهتهیۀ مقاطع عرضی  یابی  هوایی، عمقهاياستفاده از عکس عملیات زمینی تهیۀ نقشه با  زمینی

 اي مربوط  با اعمال ضریب منطقه) ریال10،000،000 (یالر میلیون دهمبلغ )  و مانند آنها3 ترازیابی درجه ،GPSنقاط با 
 .گردد میاضافه  برداري به مبلغ کل قرارداد به عنوان تجهیز و اعزام اکیپ نقشه

  اي هاي رایانه  و در قالب لوح(Digital)ها و نتایج خدمات خود به صورت رقومی  مشاور موظف به ارائه نقشهمهندسان  -34
(Compact Disk) ها منظور گردیده است  در تعرفه هاي مربوط هزینه. دنباش ي رنگی با کیفیت مناسب میو پالتها  . 

هاي یاد شده براي   در هر سال نحوة تعدیل تعرفهریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، معاونت برنامهدر صورت نیاز،  -35
  .نماید قراردادهاي آتی و همچنین قراردادهاي منعقد شده را تعیین و ابالغ می
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عملیات زمینی   واحد  طبقه بندي  شرح خدمات  شماره
  )ریال(

بندي  تهیه و  مثلث
  )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
  )ریال(

بهاي واحد 
  )ریال(

72010101 
دشت یا با عوارض شهري تا 

 279500 97200 8700 173600  کیلومتر مربع  15%

72010102 
تپه ماهور یا با عوارض شهري 

 318200 135900 8700 173600  کیلومتر مربع  %25تا % 15

72010103 
کوهستان یا با عوارض شهري 

 413900 182200 10000 221700  کیلومتر مربع  %50تا % 25

72010104 
کوهستان سخت یا با عوارض 

 542100 227200 11900 303000  ربعکیلومتر م  %80تا % 50شهري 

72010105 

 از 25000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 40000/1عکس 

   متر10تراز 

کوهستان خیلی سخت یا با 
 654500 267200 14700 372600  کیلومتر مربع  %100تا % 80عوارض شهري 

72010106 
دشت یا با عوارض شهري تا 

 353900 171600 8700 173600  کیلومتر مربع  15%

72010107 
تپه ماهور یا با عوارض شهري 

 397900 215600 8700 173600  کیلومتر مربع  %25تا % 15

72010108 
کوهستان یا با عوارض شهري 

 561300 329600 10000 221700  کیلومتر مربع  %50تا % 25

72010109 
کوهستان سخت یا با عوارض 

 727100 412200 11900 303000  کیلومتر مربع  %80تا % 50شهري 

72010110 

 از 10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 40000/1عکس 

   متر10تراز 

کوهستان خیلی سخت یا با 
 878200 490900 14700 372600  کیلومتر مربع  %100تا % 80عوارض شهري 

 838500 490100 34700 313700  کیلومتر مربع  دشت 72010111

 838500 490100 34700 313700  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010112

 1083100 639500 40000 403600  کیلومتر مربع  کوهستان 72010113

 1401800 814100 47400 540300  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010114

72010115 

 از 10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 20000/1عکس 

   متر5تراز 

 1654700 938400 58800 657500  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 1015300 544400 34700 436200  کیلومتر مربع  دشت 72010121

 1015300 544400 34700 436200  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010122

 1325200 718900 40000 566300  کیلومتر مربع  کوهستان 72010123

 1705600 897400 47400 760800  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010124

72010125 

 از 10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 20000/1عکس 

  متر5/2تراز 

 1982000 996500 58800 926700  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 1140100 629800 45400 464900  کیلومتر مربع  دشت 72010131

 1140100 629800 45400 464900  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010132

 1505700 852500 52200 601000  کیلومتر مربع  نکوهستا 72010133

 1912600 1040400 61900 810300  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010134

72010135 

 از 10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 17500/1عکس 

   متر5/2تراز 

 2227700 1164600 76900 986200  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت
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 15  از 6صفحۀ 

عملیات زمینی   واحد  طبقه بندي  شرح خدمات  شماره
  )ریال(

بندي  تهیه و  مثلث
  )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
  )ریال(

بهاي واحد 
  )ریال(

 1578100 1035400 138900 403800  عکیلومتر مرب  دشت 72010141

 1578100 1035400 138900 403800  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010142

 2052700 1364800 159800 528100  کیلومتر مربع  کوهستان 72010143

 2686800 1794800 189600 702400  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010144

72010145 

 از 10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی 10000/1عکس 

   متر5تراز 

 3114100 2023500 235400 855200  متر مربعکیلو  کوهستان خیلی سخت

 1922800 1242500 138900 541400  کیلومتر مربع  دشت 72010151

 1922800 1242500 138900 541400  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010152

 2420000 1571900 159800 688300  کیلومتر مربع  کوهستان 72010153

 3136100 2001800 189600 944700  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010154

72010155 

 از 10000/1تهیه نقشه 
  با منحنی 10000/1عکس 

   متر2تراز 

 3737500 2331200 235400 1170900  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 2336300 1449600 138900 747800  کیلومتر مربع  دشت 72010161

 2336300 1449600 138900 747800  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010162

 2888200 1779000 159800 949400  کیلومتر مربع  کوهستان 72010163

 3806600 2309500 189600 1307500  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010164

72010165 

 از 10000/1تهیه نقشه 
  با منحنی 10000/1عکس 

   متر1تراز 

 4510900 2638900 235400 1636600  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 1107300 714400 34700 358200  کیلومتر مربع  دشت 72010211

 1107300 714400 34700 358200  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010212

 1441300 952100 40000 449200  کیلومتر مربع  کوهستان 72010213

 1880900 1240100 47400 593400  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010214

72010215 

 از عکس 5000/1تهیه نقشه 
 5 با منحنی تراز 20000/1

  متر

 2220300 1444700 58800 716800  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 1358600 852900 34700 471000  کیلومتر مربع  دشت 72010221

 1358600 852900 34700 471000  کیلومتر مربع  هورتپه ما 72010222

 1730600 1098500 40000 592100  کیلومتر مربع  کوهستان 72010223

 2236000 1394400 47400 794200  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010224

72010225 

 از عکس 5000/1نقشه  تهیه
 5/2 با منحنی تراز 20000/1

  متر

 2689900 1665200 58800 965900  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 1520200 979300 45400 495500  کیلومتر مربع  دشت 72010231

 1520200 979300 45400 495500  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010232

 1944900 1271000 52200 621700  کیلومتر مربع  کوهستان 72010233

 2525500 1628500 61900 835100  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010234

72010235 

 از عکس 5000/1نقشه تهیه 
 5/2  با منحنی تراز17500/1

  متر

 2980000 1887500 76900 1015600  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت
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 15  از 7صفحۀ 

عملیات زمینی   واحد  طبقه بندي  شرح خدمات  شماره
  )ریال(

بندي  تهیه و  مثلث
  )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
  )ریال(

بهاي واحد 
  )ریال(

 2652200 1907100 138900 606200  کیلومتر مربع  دشت 72010241

 2652200 1907100 138900 606200  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010242

 3352300 2435700 159800 756800  کیلومتر مربع  کوهستان 72010243

 4188600 2964400 189600 1034600  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010244

72010245 

 از عکس 5000/1تهیه نقشه 
 2  با منحنی تراز 10000/1

  متر

 4999900 3493000 235400 1271500  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 3075000 2108300 138900 827800  کیلومتر مربع  دشت 72010251

 3075000 2108300 138900 827800  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010252

 4044700 2838100 159800 1046800  کیلومتر مربع  کوهستان 72010253

 4984000 3366700 189600 1427700  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010254

72010255 

 از عکس 5000/1تهیه نقشه 
 1  با منحنی تراز 10000/1

  متر

 6009000 3995900 235400 1777700  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 3968400 2484300 283500 1200600  کیلومتر مربع  دشت 72010261

 3968400 2484300 283500 1200600  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010262

72010263 

 از عکس 5000/1تهیه نقشه 
 5/0 با منحنی تراز 7000/1
 5073200 3192100 326200 1554900  کیلومتر مربع  کوهستان  متر

 2773000 2015100 138900 619000  کیلومتر مربع  دشت 72010311

 2773000 2015100 138900 619000  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010312

 3051900 2115700 159800 776400  کیلومتر مربع  کوهستان 72010313

 3426600 2216300 189600 1020700  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010314

72010315 

تهیه نقشه مسطحاتی 
  10000/1 از عکس 2500/1

 3801300 2316900 235400 1249000  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت

 4212500 3216000 138900 857600  کیلومتر مربع  دشت 72010411

 4212500 3216000 138900 857600  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010412

 5595200 4362200 159800 1073200  کیلومتر مربع  کوهستان 72010413

 7134600 5508400 189600 1436600  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010414

72010415 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 2  با منحنی تراز 10000/1

  متر

 8649100 6654600 235400 1759100  عکیلومتر مرب  کوهستان خیلی سخت

 5294700 3914400 217100 1163200  کیلومتر مربع  دشت 72010421

 5294700 3914400 217100 1163200  کیلومتر مربع  تپه ماهور 72010422

 6980100 5291500 249700 1438900  کیلومتر مربع  کوهستان 72010423

 8706400 6462200 296200 1948000  کیلومتر مربع  کوهستان سخت 72010424

72010425 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
   متر1 با منحنی تراز 8000/1

 10555500 7789900 367800 2397800  کیلومتر مربع  کوهستان خیلی سخت
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 15  از 8صفحۀ 

عملیات زمینی   واحد  طبقه بندي  شرح خدمات  شماره
  )ریال(

بندي  تهیه و  مثلث
  )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
  )ریال(

بهاي واحد 
  )ریال(

 3565200 1752700 195300 1617200  کیلومتر  دشت 72010431

 3565200 1752700 195300 1617200  کیلومتر  تپه ماهور 72010432

 4510600 2197800 220500 2092300  کیلومتر  کوهستان 72010433

 5832400 2803800 255200 2773400  کیلومتر  کوهستان سخت 72010434

72010435 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 2 با منحنی تراز 10000/1

   متر400متر به عرض 
  

 7123900 3409900 306400 3407600  کیلومتر  کوهستان خیلی سخت

 4672900 2860400 195300 1617200  کیلومتر  دشت 72010441

 4672900 2860400 195300 1617200  کیلومتر  تپه ماهور 72010442

 6082200 3769400 220500 2092300  کیلومتر  کوهستان 72010443

 7868000 4839400 255200 2773400  کیلومتر  کوهستان سخت 72010444

72010445 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 2 با منحنی تراز 10000/1

   متر1000متر به عرض 

 9623400 5909400 306400 3407600  کیلومتر  کوهستان خیلی سخت

 7229500 4948600 411100 1869800  کیلومتر  دشت 72010451

 7229500 4948600 411100 1869800  کیلومتر  ه ماهورتپ 72010452

 9233500 6340400 467500 2425600  کیلومتر  کوهستان 72010453

 11818600 8054200 545800 3218600  کیلومتر  کوهستان سخت 72010454

72010455 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 2 با منحنی تراز 10000/1

   متر2000متر به عرض 

 14413400 9767900 662700 3982800  کیلومتر  کوهستان خیلی سخت

 196300 164700 1400 30200  هکتار  %100تا % 80 72010461

 157300 129200 1400 26700  هکتار  %80تا % 50 72010462

 118200 93600 1400 23200  هکتار  %50تا % 25 72010463

 86300 66200 1400 18700  هکتار  %25تا % 15 72010464

72010465 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 10000/1

 متر از 1با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 59400 42800 1400 15200  هکتار  %15تا 

 228000 195200 2200 30600  هکتار  %100تا % 80 72010471

 180700 151400 2200 27100  هکتار  %80تا % 50 72010472

 136000 110200 2200 23600  هکتار  %50تا % 25 72010473

 99700 78300 2200 19200  هکتار  %25تا % 15 72010474

72010475 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 8000/1

 متر از 1با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 71200 53400 2200 15600  هکتار  %15تا 

 310800 267300 5600 37900  هکتار  %100 تا% 80 72010481

 247200 207200 5600 34400  هکتار  %80تا % 50 72010482

 187500 151100 5600 30800  هکتار  %50تا % 25 72010483

 142800 111100 5600 26100  هکتار  %25تا % 15 72010484

72010485 

 از عکس 2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 5000/1

 متر از 1با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 107300 79100 5600 22600  هکتار  %15تا 
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 15  از 9صفحۀ 

عملیات زمینی   واحد  طبقه بندي  شرح خدمات  شماره
  )ریال(

بندي  تهیه و  مثلث
  )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
  )ریال(

بهاي واحد 
  )ریال(

 336200 286400 8700 41100  هکتار  %100تا % 80 72010491

 270500 224200 8700 37600  هکتار  %80تا % 50 72010492

 204800 162100 8700 34000  هکتار  %50تا % 25 72010493

 157000 118800 8700 29500  کتاره  %25تا % 15 72010494

72010495 

 از عکس 2000/1یه نقشه ته
 با عوارض شهري 4000/1

 متر از 1با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 116600 81900 8700 26000  هکتار  %15تا 

 445500 387300 5600 52600  هکتار  %100تا % 80 72010511

 357900 303200 5600 49100  هکتار  %80تا % 50 72010512

 278200 227000 5600 45600  هکتار  %50تا % 25 72010513

 208500 163000 5600 39900  هکتار  %25تا % 15 72010514

72010515 

 از عکس 1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 5000/1

 متر از 5/0با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 157000 115000 5600 36400  هکتار  %15تا 

 475300 412200 8700 54400  هکتار  %100تا % 80 72010521

 386800 327300 8700 50800  هکتار  %80تا % 50 72010522

 298300 242300 8700 47300  هکتار  %50تا % 25 72010523

 227100 176200 8700 42200  هکتار  %25تا % 15 72010524

72010525 

 از عکس 1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 4000/1

 متر از 5/0با منحنی تراز (
  )ق مورد لزوممناط

 170000 122700 8700 38600  هکتار  %15تا 

 526300 445400 15400 65500  هکتار  %100تا % 80 72010531

 428600 351200 15400 62000  هکتار  %80تا % 50 72010532

 331000 257100 15400 58500  هکتار  %50تا % 25 72010533

 253700 185300 15400 53000  هکتار  %25تا % 15 72010534

72010535 

 از عکس 1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 3000/1

 متر از 5/0با منحنی تراز (
  )مناطق مورد لزوم

 200800 135900 15400 49500  هکتار  %15تا 

 644000 546100 8700 89200  هکتار  %100تا % 80 72010611

 535100 440700 8700 85700  هکتار  %80تا % 50 72010612

 432300 341500 8700 82100  هکتار  %50تا % 25 72010613

 352900 267600 8700 76600  هکتار  %25تا % 15 72010614

72010615 

 از عکس 500/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 4000/1

 متر از 5/0تراز  با منحنی(
  )مناطق مورد لزوم

 281700 199900 8700 73100  هکتار  %15تا 

 702100 592600 15400 94100  هکتار  %100تا % 80 72010621

 585400 479400 15400 90600  هکتار  %80تا % 50 72010622

 468600 366100 15400 87100  هکتار  %50تا % 25 72010623

 383600 286500 15400 81700  هکتار  %25تا % 15 72010624

72010625 

 از عکس 500/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهري 3000/1

 متر از 5/0منحنی تراز با (
  )مناطق مورد لزوم

 311500 218000 15400 78100  هکتار  %15تا 
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 15  از 10صفحۀ 

  

هاي واحد ب  احدو  بقه بنديط  رح خدماتش  شماره
  )ریال(

 96400  کتاره  شتد 72020111

 109600  کتاره  په ماهورت 72020112

 145900  کتاره  وهستانک 72020113

 195000  کتاره  ستان سختوهک 72020114

72020115 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2500/1هیه نقشه ت
   متر1تراز 

 257500  کتاره  وهستان خیلی سختک

 134700  کتاره  شتد 72020121

 158200  کتاره  ماهور پهت 72020122

72020123 

 به روش مستقیم زمینی با شبکه 2500/1هیه نقشه ت
   متر5/0 متر و منحنی تراز 50الزاویه  بندي قائم

 202300  کتاره  وهستانک

 126800  کتاره  شتد 72020211

 146100  کتاره  اهورم پهت 72020212

 197500  کتاره  وهستانک 72020213

 252700  کتاره  وهستان سختک 72020214

72020215 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1هیه نقشه ت
   متر1تراز 

 329900  کتاره  وهستان خیلی سختک

 168200  راکته  شتد 72020221

 200100  کتاره  په ماهورت 72020222

72020223 

ا شبکه ب یم زمینی به روش مستق2000/1هیه نقشه ت
   متر5/0 متر و منحنی تراز 40الزاویه  بندي قائم

 254000  کتاره  وهستانک

 6509000  یلومترک  شتد 72020231

 7498800  یلومترک  په ماهورت 72020232

 10102200  یلومترک  وهستانک 72020233

 12926200  یلومترک  وهستان سختک 72020234

72020235 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1هیه نقشه ت
   متر500 متر و به عرض 2تراز 

 16829700  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 5715700  یلومترک  شتد 72020241

 6572400  یلومترک  په ماهورت 72020242

 8802000  مترویلک  وهستانک 72020243

 11393800  یلومترک  وهستان سختک 72020244

72020245 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1هیه نقشه ت
   متر400 متر و به عرض 2تراز 

 14788900  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 5090500  یلومترک  شتد 72020251

 5842000  یلومترک   ماهورهپت 72020252

 7812300  یلومترک  وهستانک 72020253

 10474700  یلومترک  ختسوهستان ک 72020254

72020255 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1هیه نقشه ت
   متر300 متر و به عرض 2تراز 

 14106400  یلومترک  وهستان خیلی سختک
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 4359600  ریلومتک  شتد 72020261

 4961900  یلومترک  په ماهورت 72020262

 6862700  یلومترک  وهستانک 72020263

 9112100  یلومترک  وهستان سختک 72020264

72020265 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1 نقشه ههیت
   متر200 متر و به عرض 2تراز 

 11718800  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 3463700  لومتریک  شتد 72020271

 3865500  یلومترک  په ماهورت 72020272

 5238800  یلومترک  وهستانک 72020273

 7266500  یلومترک  وهستان سختک 72020274

72020275 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 2000/1هیه نقشه ت
   متر100 متر و به عرض 2تراز 

 9904400  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 746800  کتاره  هريش 72020281

72020282 

ی به صورت ن به روش مستقیم زمی2000/1هیه نقشه ت
 585000  کتاره  شهري یمهن  طق مورد لزوم متر از منا1کی با منحنی تراز وبل

 274200  کتاره  شتد 72020311

 322500  کتاره  په ماهورت 72020312

 445700  کتاره  وهستانک 72020313

 581800  کتاره  وهستان سختک 72020314

72020315 

قیم زمینی با منحنی ت به روش مس1000/1هیه نقشه ت
  متر5/0تراز  

 768300  کتاره  وهستان خیلی سختک

 366600  کتاره  شتد 72020321

 452500  کتاره  په ماهورت 72020322

72020323 

ه روش مستقیم زمینی با شبکه ب 1000/1هیه نقشه ت
   متر5/0 متر و منحنی تراز 20الزاویه  بندي قائم

 600700  کتاره  وهستانک

 9005500  یلومترک  شتد 72020341

 10699000  یلومترک  ماهور پهت 72020342

 14719400  یلومترک  وهستانک 72020343

 19029800  یلومترک  تخوهستان سک 72020344

72020345 

مستقیم زمینی با منحنی  به روش 1000/1هیه نقشه ت
   متر300 متر و به عرض 1تراز 

 25301900  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 7507000  یلومترک  شتد 72020351

 8718900  یلومترک  په ماهورت 72020352

 12028200  یلومترک  وهستانک 72020353

 16093800  یلومترک  وهستان سختک 72020354

72020355 

به روش مستقیم زمینی با منحنی  1000/1هیه نقشه ت
   متر200 متر و به عرض 1تراز 

 21576700  یلومترک  وهستان خیلی سختک
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 5623300  یلومترک  شتد 72020361

 6397800  یلومترک  په ماهورت 72020362

 8691300  یلومترک  وهستانک 72020363

 11780300  یلومترک  وهستان سختک 72020364

72020365 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی 1000/1هیه نقشه ت
   متر100 متر و به عرض 1تراز 

 15570500  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 1034100  کتاره  هريش 72020381

72020382 

مستقیم زمینی به صورت   به روش1000/1قشه هیه نت
 778900  کتاره  یمه شهرين   متر از مناطق مورد لزوم5/0بلوکی با منحنی تراز 

 512600  کتاره  شتد 72020411

 620300  کتاره  په ماهورت 72020412

 848600  کتاره  وهستانک 72020413

 1151300  کتاره  وهستان سختک 72020414

72020415 

به روش مستقیم زمینی با منحنی  500/1 هیه نقشهت
   سانتی متر25تراز 

 1518100  کتاره  وهستان خیلی سختک

 860000  کتاره  شتد 72020421

 1101100  کتاره  اهورپه مت 72020422

72020423 

 به روش مستقیم زمینی با شبکه 500/1هیه نقشه ت
   سانتی متر25 متر و منحنی تراز 10الزاویه  بندي قائم

 1392000  کتاره  وهستانک

 7921100  یلومترک  شتد 72020431

 8994200  یلومترک  په ماهورت 72020432

 12427300  یلومترک  وهستانک 72020433

 17198800  یلومترک  وهستان سختک 72020434

72020435 

 به روش مستقیم زمینی  با منحنی  500/1هیه نقشه ت
  متر 100  متر و به عرض5/0تراز  

 23101600  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 1216200  کتاره  هريش 72020441

72020442 

 به روش مستقیم زمینی به صورت 1:500هیه نقشه ت
 سانتی متر از مناطق مورد 25بلوکی با منحنی تراز 

 951800  کتاره  یمه شهرين  لزوم

 2453700  کتاره  شتد 72020511

 2935400  کتاره  په ماهورت 72020512

72020513 

تقیم زمینی با منحنی  به روش مس200/1هیه نقشه ت
   سانتی متر20تراز 

 3910300  کتاره  وهستانک

 395800  کتاره   قطعه در هکتار4بیش از  72030111

 280000  کتاره   هکتار قطعه در4 تا 2بیش از  72030112

 220900  کتاره   قطعه در هکتار2 تا 1بیش از  72030113

 188200  کتاره  طعه در هکتارق 1 تا 25/0ز ابیش  72030114

72030115 

 به روش ي کاداستر غیر شهر2500/1هیه نقشه ت
  مستقیم زمینی

 166200  کتاره   قطعه در هکتار25/0تا 
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 457300  کتاره  تار قطعه در هک4بیش از  72030211

 327000  کتاره   قطعه در هکتار4 تا 2بیش از  72030212

 258500  کتاره   قطعه در هکتار2 تا 1بیش از  72030213

 214700  کتاره  طعه در هکتارق 1 تا 25/0ز ابیش  72030214

72030215 

 به روش اداستر غیر شهريک 2000/1هیه نقشه ت
  مستقیم زمینی

 191600  کتاره   قطعه در هکتار25/0تا 

 3008900  کتاره   قطعه در هکتار 70بیش از  72030511

 2367000  کتاره   قطعه در هکتار70 تا 50بیش از 72030512

 1733900  کتاره   قطعه در هکتار50 تا 30بیش از  72030513

 1126800  کتاره  طعه در هکتارق 30 تا 10ز ابیش  72030514

72030515 

 به روش مستقیم شهرياداستر ک 500/1هیه نقشه ت
  زمینی

 620900  کتاره  ار قطعه در هکت10تا 

 3093100  یلومترک  شتد 72040111

 3486300  یلومترک  په ماهورت 72040112

 4650100  یلومترک  وهستانک 72040113

 6437300  یلومترک  وهستان سختک 72040114

72040115 

و  2000/1ولی به مقیاس ط )پروفیل(هیه مقطع ت
   متر عرض از طرفین مسیر50 و پالن 200/1ارتفاعی 

 8927800  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 559200  یلومترک  شتد 72050111
 660400  یلومترک  په ماهورت 72050112
 913500  یلومترک  وهستانک 72050113
 1090600  یلومترک  وهستان سختک 72050114
72050115 

  3رازیابی درجه ت

 1293100  یلومترک  وهستان خیلی سختک

 1508500  یستگاها  یلومترک 25 تا 10متوسط فاصله نقاط  72060111

72060112 
 اي هاي ماهواره اط با استفاده از گیرندهعیین موقعیت نقت

(GPS)    1222700  یستگاها   کیلومتر10متوسط فاصله نقاط کمتر از 

 551700  قطهن   کیلومتر2یش از ب 72070111

72070112 

با متوسط ) ها مانند گمانه(یاده کردن مختصات نقاط پ
 407300  قطهن   کیلومتر2متر از ک  :فاصله نقاط

 540000  قطهن   رفرانس3 به همراه 2 پیوست 5کل شماره ش 72080111

72080112 

هاي مسطحاتی  اختمان و ایجاد نقاط شبکهسشناسایی، 
 جلد اول دستورالعمل همسان و ارتفاعی طبق

 349500  قطهن  متر  سانتی50×40×30پیش ساخته در ابعاد   برداري نقشه

 28200   سانتی متر10×10بکه ش  %15شت یا با عوارض شهري تا د 72090111
 52700   سانتی متر10×10بکه ش  %25تا % 15په ماهور یا با عوارض شهري ت 72090112
 77200   سانتی متر10×10بکه ش  %50تا % 25وهستان یا با عوارض شهري ک 72090113
 101600   سانتی متر10×10بکه ش  %80تا % 50خت یا با عوارض شهري س وهستانک 72090114

72090115 

  تلفخقومی کردن نقشه در مقیاسهاي مر

 126100   سانتی متر10×10بکه ش  %100تا % 80وهستان خیلی سخت یا با عوارض شهري ک
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 160700 کیلومتر مربع %15شهري تا دشت یا با عوارض  72090211

 259400 کیلومتر مربع %25تا % 15تپه ماهور یا با عوارض شهري  72090212

 397500 کیلومتر مربع %50تا % 25کوهستان یا با عوارض شهري  72090213

 594800 کیلومتر مربع %80تا % 50کوهستان سخت یا با عوارض شهري  72090214

72090215 

از  (2000/1 هاي رقومی از نقشه 10000/1 تهیه نقشه
 )طریق جنرالیزاسیون

 989500 کیلومتر مربع %100تا % 80ن خیلی سخت یا با عوارض شهري کوهستا

 8اندازة پیکسل نهایی بزرگتر از  (100000/1مقیاس کوچکتر از  72090511
 )متر

 400 کیلومتر مربع

اندازة پیکسل نهایی  (100000/1تا  50000/1مقیاس کوچکتر از  72090512
 ) متر8 تا 4بزرگتر از 

 1300 کیلومتر مربع

اندازة پیکسل نهایی  (50000/1 تا 25000/1مقیاس کوچکتر از  72090513
 ) متر4 تا 2بزرگتر از 

 2200 کیلومتر مربع

اندازه پیکسل نهایی  (25000/1 تا 10000/1مقیاس کوچکتر از  72090514
 ) متر2تا  1بزرگتر از 

 8100 کیلومتر مربع

72090515 

 با (Orthorectified) تصویري قائم تهیه نقشه
   اي استفاده از تصاویر ماهواره

اندازه پیکسل نهایی کوچکتر یا  (10000/1مقیاس بزرگتر از 
 ) متر1مساوي از 

 29800 کیلومتر مربع

هایی اندازه پیکسل ن (25000/1 تا 10000/1مقیاس کوچکتر از  72090611
 ) متر2 تا 1بزرگتر از 

 31600 کیلومتر مربع

اندازه پیکسل نهایی  (10000/1 تا 5000/1مقیاس کوچکتر از  72090612
 )متر سانتی100 تا 40بزرگتر از 

 82800 کیلومتر مربع

اندازه پیکسل نهایی  (5000/1 تا 2000/1مقیاس کوچکتر از  72090613
 )متر  سانتی50 تا 20بزرگتر از 

 142200 لومتر مربعکی

اندازه پیکسل نهایی  (2000/1 تا 1000/1مقیاس کوچکتر از  72090614
 )متر  سانتی20 تا 10بزرگتر از 

 262800 کیلومتر مربع

72090615 

 با (Orthorectified) تصویري قائم تهیه نقشه
   هاي هوایی استفاده از عکس

اندازه پیکسل نهایی کوچکتر یا مساوي  (1000/1مقیاس بزرگتر از 
 )متر  سانتی10

 895600 کیلومتر مربع

 92800 کیلومتر مربع  متر2 تا   متر1 بیش از اندازة پیکسل 72090711

 28300 کیلومتر مربع متر 5 متر تا 2اندازة پیکسل بیش از  72090712

 11100 کیلومتر مربع  متر10 متر تا 5اندازة پیکسل بیش از  72090713

 3500 کیلومتر مربع  متر20 متر تا 10اندازة پیکسل بیش از  72090714

72090715 

 با استفاده از (DEM)رتفاعی رقومی زمین تهیه مدل ا
  هاي توپوگرافی سه بعدي رقومی  نقشه

 1300 کیلومتر مربع  متر100 متر تا 20اندازة پیکسل بیش از 
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یلومترک  1000/1یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی تا مقیاس  عمق 72100111  801800 

 764600  یلومترک  2000/1 تا 1000/1 نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از ۀیابی براي تهی عمق 72100112

 729100  یلومترک  5000/1 تا 2000/1یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100113

 658200  یلومترک  10000/1تا  5000/1یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100114

 513900  یلومترک  25000/1 تا 10000/1یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100115

 481100  یلومترک  25000/1یابی براي تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100116

72100211 
 در مناطق 2500/1هاي تا  ر مقیاس ارتفاعی در مقیاسه ها با تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه

  ماهور دشت و تپه
  مقطع

 3003300  ) متر1000 تا 600طول از(

72100212 
 در مناطق 2500/1هاي تا  ها با هر مقیاس ارتفاعی در مقیاس تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه
  کوهستان و کوهستان سخت

  مقطع
 4495100  ) متر1000 تا 600طول از(

72100213 
 در مناطق 2500/1هاي تا  ها با هر مقیاس ارتفاعی در مقیاس تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه

  کوهستان خیلی سخت
  مقطع

 6475000  ) متر1000 تا 600طول از(

 410300  یلومترک  نجام خدمات ساید اسکن سونارا 72100311

 316500  مونهن  مونه برداري از کف دریان 72100411

 16117900  یستگاها   ساعته25یان سنجی شاهدات جرم 72100511

 4600000  یستگاها   ساعتۀ جریان سنجی25و تحلیل مشاهدات  جزیهت 72100512

 28968800  یستگاها   دقیقه یکبار10 هر و  ساعته24بت یک ماهۀ نوسانات سطح آب به صورت ث 72100611

 4300000  یستگاها   جزر و مديجزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدي یک ماهه و تعیین سطوحت 72100612

  


