


 

 

  برداری  های خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه ١٤  از  ١صفحة  

 13/4/84 مورخ          65016/101     پیوست بخشنامه شماره
های این دستورالعمل به باقیماندۀ قراردادهای در دست اجرا در صورتی است که شرح ردیف  شمول تعرفه -1

بینی  ت باقیمانده در مدت پیشهای پیوست مطابقت کامل داشته و خدما تعرفۀ قرارداد با شرح ردیف تعرفه
 .شده در قرارداد و تمدید مجاز آن انجام شود

توافقنامه . برداری کشور است برداری به عهده سازمان نقشه نقشهخدمات  یبر قراردادها فنی لو کنترنظارت  -2
عنوان  به وضعیت نهایی صورتمبلغ % 15برداری کشور و کارفرما با در نظر گرفتن  مربوط بین سازمان نقشه

 . شود الزحمه نظارت و کنترل فنی منعقد می حق
 . باشد یکشور مبرداری  های پیوست بدون احتساب حق نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه  تعرفه:تبصره 

 .ها منظور شده است های باالسری در تعرفه هزینه -3
ل نظارت کارگاهی موضوع ای حقوق عوام برداری مطابق ضریبهای منطقه های نقشه ای تعرفه ضریبهای منطقه -4

های تهیه نقشه به روش مستقیم  به تعرفه1378 /12/7  مورخ4156/102 – 3730/54بخشنامه شماره 
 عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکسهای هوایی، عملیات ترازیابی، عملیات تعیین موقعیت ،زمینی
و ) 72080112 تا 72010101ط در ردیفهای موارد مربو (نقاط  ساختمان شناسایی وای و عملیات ماهواره

 .گردد  اعمال می)72100213 تا 72100211ردیفهای (ها  های تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه همچنین تعرفه
 و ردیف 72100511 تا 72100311 ،72100116 تا 72100111ردیفهای  (هیدروگرافیهای  برای تعرفه

 : شود ه میای طبق رابطه زیر محاسب ضریب منطقه ) 72100611
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 r: ای عملیات آبنگاری ضریب منطقه
 R: ای مربوط در بخشنامۀ فوق الذکر ضریب منطقه

و % 80 تا ، در مناطق جنگلیکاربرای جبران صعوبت  )برداری کشور سازمان نقشه(با تشخیص دستگاه نظارت  -5
 باغ، عدم وجود راه   شالیزار   مانداب   تاالب  که  بر از قبیل مرداب ( در مناطق دارای موانع کاری موثر 

 منحصراً به بهای ،%40 تا،)دسترسی، ترافیک و ازدحام در مناطق شهری، فصل کاری نامناسب و مانند آنها 
 و های عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکسهای هوایی  تعرفه،های عملیات زمینی واحد تعرفه

 .شود  اعمال می)72100213 تا 72100211ردیفهای (ها   عرضی رودخانههای تهیه مقاطع تعرفه
% 7 بیش از ،تپه ماهور% 7تا % 3 بیش از  ،دشت% 3ای با خط بزرگترین شیب تا  زمینه،در عملیات تهیه نقشه -6

کوهستان خیلی سخت قلمداد % 60کوهستان سخت و بیش از % 60تا % 20 بیش از،کوهستان% 20تا 
 .شود می

های هوایی، در نواحی کوهستانی که اختالف ارتفاع بین  های تهیه نقشه با استفاده از عکس ی تعرفهدر تمام -7
بندی  های تهیه و مثلث به تعرفه% 50ارتفاع پرواز باشد، % 15حداکثر و حداقل نقاط عکسی در مدل بیش از 

 .  شود اضافه می
ماهور، در صورت پرعارضه بودن منطقه، با   و تپهبرای تهیۀ نقشه با استفاده از عکسهای هوایی در مناطق دشت -8

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

 .شود میکسر % 20 به میزان 72010235  تا72010221های شماره  تعرفه
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 از عملیات زمینی و تبدیل و ترسیم ،8000/1 و10000/1 از عکسهای2000/1برای تهیه نقشه مسطحاتی  -10

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

ها،  ، در صورت افزایش عرض مسیر از میزان ذکر شده در تعرفه)72010455 تا 72010431ردیفهای (متر 
 از 2000/1های تهیه نقشه  الزحمۀ عملیات اضافی بر اساس میزان افزایش مساحت با استفاده از تعرفه حق

 .شود  میمحاسبه) 72010415 تا 72010411ردیفهای ( متر 2 با منحنی تراز 10000/1عکسهای 
 های ردیف (4000/1 و 5000/1، 8000/1، 10000/1 با عوارض شهری از عکسهای 2000/1برای تهیه نقشه  -12

 با تشخیص دستگاه که حد تفکیک ساختمانها مورد نیاز باشد،  در صورتی،) 72010495  تا72010461
 .شود میهای تبدیل و ترسیم اضافه  به تعرفه% 30 نظارت

های تهیه شده با استفاده از عکسهای هوایی از مناطق با عوارض شهری برای  عات نقشهسازی اطال هزینه آماده -13
های تبدیل و  تعرفه% 10به میزان ) GIS Readyهای  تهیه فایل(های اطالعات جغرافیایی  ورود به سیستم

 .گردد های مورد نظر تعیین می ترسیم نقشه
از بهای واحد عملیات تهیه نقشه % 30مقیاس، به میزان های مسطحاتی به روش زمینی در هر  برای تهیه نقشه -14

 .شود توپوگرافی هم مقیاس به روش زمینی کسر می
ای ه ردیف(ی تراز یک متری به روش مستقیم زمینی ن با منح2500/1 و 2000/1های تهیه نقشه  تعرفه در -15

 2 منحنی میزان در صورت انجام عملیات برای)  72020215  تا72020211 و 72020115 تا 72020111
                      .شود از بهای واحد عملیات کسر می% 5 ، به میزانمتری

 تا 72030111های  ردیف (2500/1 و 2000/1های   در مقیاس غیر شهریهای کاداستر برای تهیه نقشه -16
 یز عکسهااهای هم مقیاس به روش مستقیم زمینی و یا با استفاده   در صورتیکه قبالً نقشه،)72030215

  تغییرات  برای ،%10به میزان% 30ی تغییرات بیش از با تشخیص دستگاه نظارت، برا،هوایی تهیه شده باشد
به % 10و برای تغییرات کمتر از% 30به میزان% 20تا% 10تغییرات  برای ،% 20به میزان%  30تا 20%

 .شود میهای کاداستر کسر  از تعرفه% 40میزان
نیاز به تکمیـل داشـته باشـند،        ) 15موضوع بند   (های مسطحاتی     ص دستگاه نظارت شبکه    چنانچه به تشخی   :تبصره

 .شود میکمتر از مقادیر فوق % 5 تعرفه کاهشمیزان 
در مناطق کوهستانی،  )72030215 تا 72030111های  ردیف(غیر شهری های کاداستر  برای تهیه نقشه -17

 ی مربوطها به تعرفه% 20نظارت تا میزان  دستگاه صبا تشخی کوهستان سخت و کوهستان خیلی سخت،
 .شود میاضافه 

، بهای واحد عملیات برای هر کیلومتر ترازیابی بصورت رفت و برگشت محاسبه 3در عملیات ترازیابی درجه  -18
 .شده است

، در صورتی که )72100116 تا 72100111های  ردیف(یابی برای تهیۀ نقشۀ هیدروگرافی   عمقتدر عملیا -19
 . شود مییابی یک کیلومتر محسوب   عمقطهر خ  یابی کمتر از یک کیلومتر باشد طول خط عمق

 آزمایشی ط خطو،)72100116 تا 72100111های  ردیف( برای تهیۀ نقشۀ هیدروگرافی یابی  در عملیات عمق -20
(Test Lines)  کنترل و خطوط(Check Lines)  که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد به عنوان حجم

 که ناشی از قصور مشاور  )  Inter  Lines(  طول خطوط واسطه شوند و همچنین  عملیات منظور میمفید
  .گردد فزوده می نباشد به حجم عملیات ادر طراحی و یا عملیات اجرایی
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 در  )Sounding(گیری شده  های اندازه برداشت اطالعات جزر و مدی برای اعمال تصحیحات برروی عمق -21

 . استهگردیدها منظور  تعرفه
و عوارض کمک ناوبری موجود در ساحل تا شعاع    ) High Water Line(  آب حد باالترین خطبرداشت  -22

های  ردیف(یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی  های عمق  در تعرفهیکصد متری از خد باالترین حد آب
 .منظور شده است ) 72100116 تا 72100111

و برای تهیۀ مقاطع عرضی % 30 متر به میزان 300ها با طول کمتر از  برای تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه -23
ردیفهای (ها  های تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه از تعرفه% 15 متر به میزان 600 متر تا 300های با طول  رودخانه
% 20برای مقاطع با طول بیشتر از یک کیلومتر به میزان . شود کسر می) 72100213 تا 72100211شماره 

 .های فوق افزوده خواهد شد ازای هر کیلومتر اضافی به تعرفهبه 
های ایجاد دو نقطۀ  ، هزینه)72100213 تا 72100211ردیفهای (ها  در عملیات تهیه مقاطع عرضی رودخانه -24

 .  منظور شده استها تعرفه در آنتهیه عکس از محل دارای مختصات با ساختمان مناسب در دو سر مقطع و 
یاب   از عمق، چنانچه)72100213 تا 72100211ردیفهای (ها  هیه مقاطع عرضی رودخانههای ت در تعرفه -25

 .شود میهای مربوط کسر  از تعرفه% 40 به میزان  صوتی استفاده نشود
   جنگلیقدر مناط )72100116 تا 72100111ردیفهای (یابی برای تهیه نقشه هیدروگرافی  عملیات عمقدر  -26

  و مشابه آن به تشخیص دستگاه، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیلطرناکای خ ، صخره نیزار باتالقی
 .شود میهای مربوط اضافه  به تعرفه% 40 تا نظارت

 عملیات تهیۀ نقشه به (برداری که شامل عملیات زمینی و صحرایی باشد قراردادهای خدمات نقشهدر تمام  -27
 تهیۀ مقاطع عرضی  یابی  هوایی، عمقهایاده از عکساستف عملیات زمینی تهیۀ نقشه با  روش مستقیم زمینی

یال با اعمال ر میلیون ششمبلغ )  و مانند آنها3 ترازیابی درجه ،GPSها، تعیین موقعیت نقاط با  رودخانه
 .گردد میاضافه  برداری به مبلغ کل قرارداد  به عنوان تجهیز و اعزام اکیپ نقشهای مربوط ضریب منطقه

های  و در قالب لوح) Digital(ها و نتایج خدمات خود به صورت رقومی   به ارائه نقشهمشاور موظفمهندسان  -28
  های مربوط هزینه. دنباش و پالتهای رنگی با کیفیت مناسب می ) Diskette  Compact Disk( ای  رایانه

 .  ها منظور گردیده است در تعرفه
های یاد شده برای   سال نحوۀ تعدیل تعرفهریزی کشور در هر در صورت نیاز، سازمان مدیریت و برنامه -29

 .نماید قراردادهای آتی و همچنین قراردادهای منعقد شده را تعیین و ابالغ می
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عملیات زمینی  واحد طبقه بندی شرح خدمات شماره
 )ریال(

بندی  تهیه و  مثلث
 )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
 )ریال(

بهای واحد 
 )ریال(

دشت یا با عوارض شهری تا  72010101
 500 171 700 62 900 5 900 102 کیلومتر مربع 15%

تپه ماهور یا با عوارض شهری  72010102
 000 196 200 87 900 5 900 102 کیلومتر مربع %25تا % 15

کوهستان یا با عوارض شهری  72010103
 900 254 700 116 800 6 400 131 ومتر مربعکیل %50تا % 25

کوهستان سخت یا با عوارض  72010104
 000 333 400 145 100 8 500 179 کیلومتر مربع %80تا % 50شهری 

72010105 

 از25000/1 تهیه نقشه
 با منحنی40000/1عکس 

  متر10تراز 

کوهستان خیلی سخت یا با 
 600 401 700 170 100 10 800 220 کیلومتر مربع%100تا % 80عوارض شهری 

دشت یا با عوارض شهری تا  72010106
 000 218 200 109 900 5 900 102 کیلومتر مربع 15%

تپه ماهور یا با عوارض شهری  72010107
 100 247 300 138 900 5 900 102 کیلومتر مربع %25تا % 15

کوهستان یا با عوارض شهری  72010108
 300 350 100 212 800 6 400 131 ومتر مربعکیل %50تا % 25

کوهستان سخت یا با عوارض  72010109
 700 452 100 265 100 8 500 179 کیلومتر مربع %80تا % 50شهری 

72010110 

 از10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی40000/1عکس 

  متر10تراز 

کوهستان خیلی سخت یا با 
 800 546 900 315 100 10 800 220 کیلومتر مربع%100تا % 80عوارض شهری 

 000 527 300 317 700 23 000 186 کیلومتر مربع دشت 72010111

 000 527 300 317 700 23 000 186 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010112

 000 681 200 414 300 27 500 239 کیلومتر مربع کوهستان 72010113

 700 880 700 527 500 32 500 320 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010114

72010115 
 

 از10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی20000/1عکس 

  متر5تراز 

 600 038 1 900 607 500 40 200 390 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 000 635 800 352 700 23 500 258 کیلومتر مربع دشت 72010121

 000 635 800 352 700 23 500 258 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010122

 500 829 300 466 300 27 900 335 کیلومتر مربع کوهستان 72010123

 600 065 1 100 582 500 32 000 451 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010124

72010125 

 از10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی20000/1عکس 

 متر5/2تراز 

 800 235 1 800 645 500 40 500 549 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 900 714 300 408 000 31 600 275 کیلومتر مربع دشت 72010131

 900 714 300 408 000 31 600 275 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010132

 700 945 400 553 700 35 600 356 کیلومتر مربع کوهستان 72010133

 800 198 1 700 675 500 42 600 480 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010134

72010135 

 از10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی17500/1عکس 

  متر5/2تراز 

 600 393 1 700 755 900 52 000 585 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت
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عملیات زمینی  واحد طبقه بندی شرح خدمات شماره
 )ریال(

بندی  تهیه و  مثلث
 )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
 )ریال(

بهای واحد 
 )ریال(

 200 009 1 300 674 800 94 100 240 کیلومتر مربع دشت 72010141

 200 009 1 300 674 800 94 100 240 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010142

 100 313 1 600 889 300 109 200 314 کیلومتر مربع کوهستان 72010143

 100 719 1 300 171 1 000 130 800 417 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010144

72010145 

 از10000/1تهیه نقشه 
 با منحنی10000/1عکس 

  متر5تراز 

 900 990 1 200 320 1 000 162 700 508 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 600 226 1 500 810 800 94 300 321 کیلومتر مربع دشت 72010151

 600 226 1 500 810 800 94 300 321 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010152

 800 543 1 800 025 1 300 109 700 408 کیلومتر مربع کوهستان 72010153

 300 998 1 500 307 1 000 130 800 560 کیلومتر مربع تکوهستان سخ 72010154

72010155 

 از10000/1 نقشه تهیه
  با منحنی10000/1عکس 

  متر2تراز 

 100 380 2 800 522 1 000 162 300 695 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 200 485 1 700 946 800 94 700 443 کیلومتر مربع دشت 72010161

 200 485 1 700 946 800 94 700 443 کیلومتر مربع  ماهورتپه 72010162

 800 834 1 000 162 1 300 109 500 563 کیلومتر مربع کوهستان 72010163

 100 416 2 000 510 1 000 130 100 776 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010164

72010165 

 از10000/1تهیه نقشه 
  با منحنی10000/1عکس 

  متر1تراز 

 900 858 2 300 725 1 000 162 600 971 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 700 695 900 458 700 23 100 213 کیلومتر مربع دشت 72010211

 700 695 900 458 700 23 100 213 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010212

 200 904 500 609 300 27 400 267 کیلومتر مربع کوهستان 72010213

 800 178 1 200 793 500 32 100 353 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010214

72010215 

 از عکس5000/1تهیه نقشه 
5 با منحنی تراز 20000/1

 متر

 600 389 1 500 922 500 40 600 426 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 300 849 800 545 700 23 800 279 کیلومتر مربع دشت 72010221

 300 849 800 545 700 23 800 279 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010222

 200 080 1 000 701 300 27 900 351 کیلومتر مربع کوهستان 72010223

 700 393 1 300 889 500 32 900 471 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010224

72010225 

 از عکس5000/1نقشه  تهیه
 با منحنی تراز20000/1

  متر5/2

 500 675 1 100 061 1 500 40 900 573 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 700 951 200 626 000 31 500 294 کیلومتر مربع دشت 72010231

 700 951 200 626 000 31 500 294 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010232

 200 217 1 900 811 700 35 600 369 کیلومتر مربع کوهستان 72010233

 600 579 1 900 040 1 500 42 200 496 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010234

72010235 

 از عکس5000/1تهیه نقشه 
  با منحنی تراز17500/1

 متر 5/2

 400 861 1 900 204 1 900 52 600 603 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت
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 14  از 6صفحۀ 

عملیات زمینی  واحد طبقه بندی شرح خدمات شماره
 )ریال(

بندی  تهیه و  مثلث
 )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
 )ریال(

بهای واحد 
 )ریال(

 400 686 1 800 230 1 800 94 800 360 کیلومتر مربع دشت 72010241

 400 686 1 800 230 1 800 94 800 360 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010242

 400 130 2 400 570 1 300 109 700 450 کیلومتر مربع کوهستان 72010243

 900 655 2 000 910 1 000 130 900 615 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010244

72010245 

 از عکس5000/1تهیه نقشه 
2  با منحنی تراز 10000/1

 متر

 700 168 3 700 249 2 000 162 000 757 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 600 950 1 500 363 1 800 94 300 492 کیلومتر مربع دشت 72010251

 600 950 1 500 363 1 800 94 300 492 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010252

 900 567 2 800 835 1 300 109 800 622 کیلومتر مربع کوهستان 72010253

 700 154 3 500 175 2 000 130 200 849 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010254

72010255 
 

 از عکس5000/1تهیه نقشه 
1  با منحنی تراز 10000/1

 متر

 000 801 3 500 581 2 000 162 500 057 1 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 400 517 2 900 608 1 500 193 000 715 تر مربعکیلوم دشت 72010261

 400 517 2 900 608 1 500 193 000 715 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010262

72010263 
 

 از عکس5000/1تهیه نقشه 
5/0 با منحنی تراز 7000/1

 800 218 3 000 069 2 100 223 700 926 کیلومتر مربع کوهستان متر

 100 742 1 400 275 1 800 94 900 371 کیلومتر مربع دشت 72010311

 100 742 1 400 275 1 800 94 900 371 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010312

 900 917 1 700 341 1 300 109 900 466 کیلومتر مربع کوهستان 72010313

 500 151 2 100 408 1 000 130 400 613 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010314

72010315 

تهیه نقشه مسطحاتی
10000/1 از عکس 2500/1

 900 386 2 400 474 1 000 162 500 750 کیلومتر مربع  خیلی سختکوهستان

 500 637 2 700 026 2 800 94 000 516 کیلومتر مربع دشت 72010411

 500 637 2 700 026 2 800 94 000 516 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010412

 600 499 3 800 743 2 300 109 500 646 کیلومتر مربع هستانکو 72010413

 300 455 4 800 460 3 000 130 500 864 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010414

72010415 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
2  با منحنی تراز 10000/1

 متر

 300 398 5 800 177 4 000 162 500 058 1 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت

 200 322 3 600 476 2 100 148 500 697 کیلومتر مربع دشت 72010421

 200 322 3 600 476 2 100 148 500 697 کیلومتر مربع تپه ماهور 72010422

 100 377 4 400 342 3 800 170 900 863 کیلومتر مربع کوهستان 72010423

 300 447 5 600 075 4 200 203 500 168 1 کیلومتر مربع کوهستان سخت 72010424

72010425 
 
 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
1با منحنی تراز  8000/1

 متر

 000 604 6 400 912 4 200 253 400 438 1 کیلومتر مربع کوهستان خیلی سخت
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 14  از 7صفحۀ 

عملیات زمینی  واحد طبقه بندی شرح خدمات شماره
 )ریال(

بندی  تهیه و  مثلث
 )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
 )ریال(

بهای واحد 
 )ریال(

 500 218 2 900 105 1 900 133 700 978 کیلومتر دشت 72010431

 500 218 2 900 105 1 900 133 700 978 کیلومتر تپه ماهور 72010432

 000 800 2 000 379 1 600 151 400 269 1 کیلومتر کوهستان 72010433

 800 615 3 400 758 1 100 176 300 681 1 کیلومتر کوهستان سخت 72010434

72010435 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
2 با منحنی تراز 10000/1

  متر400متر به عرض 
 

 400 416 4 700 137 2 400 212 300 066 2 کیلومتر کوهستان خیلی سخت

 000 939 2 400 826 1 900 133 700 978 کیلومتر دشت 72010441

 000 939 2 400 826 1 900 133 700 978 کیلومتر تپه ماهور 72010442

 400 816 3 400 395 2 600 151 400 269 1 کیلومتر کوهستان 72010443

 000 928 4 600 070 3 100 176 300 681 1 کیلومتر کوهستان سخت 72010444

72010445 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
2 با منحنی تراز 10000/1

  متر1000متر به عرض 

 400 024 6 700 745 3 400 212 300 066 2 کیلومتر کوهستان خیلی سخت

 000 603 4 300 193 3 400 281 300 128 1 کیلومتر دشت 72010451

 000 603 4 300 193 3 400 281 300 128 1 کیلومتر تپه ماهور 72010452

 400 868 5 800 080 4 900 320 700 466 1 کیلومتر کوهستان 72010453

 300 501 7 600 180 5 900 375 800 944 1 کیلومتر کوهستان سخت 72010454

72010455 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
2 با منحنی تراز 10000/1

  متر2000متر به عرض 

 900 145 9 500 280 6 400 458 000 407 2 کیلومتر کوهستان خیلی سخت

 600 123 800 104 900 900 17 هکتار %100تا % 80 72010461

 800 98 100 82 900 800 15 هکتار %80تا % 50 72010462

 000 74 400 59 900 700 13 هکتار %50تا % 25 72010463

 100 54 100 42 900 100 11 هکتار %25تا % 15 72010464

72010465 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری10000/1

 متر از1با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 300 37 400 27 900 000 9 هکتار %15تا 

 300 144 700 124 500 1 100 18 هکتار %100تا % 80 72010471

 100 114 600 96 500 1 000 16 هکتار %80تا % 50 72010472

 800 85 300 70 500 1 000 14 هکتار %50تا % 25 72010473

 900 62 000 50 500 1 400 11 هکتار %25تا % 15 72010474

72010475 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری8000/1

 متر از1با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 100 45 300 34 500 1 300 9 هکتار %15تا 

 000 198 700 171 800 3 500 22 هکتار %100تا % 80 72010481

 100 157 800 132 800 3 500 20 هکتار %80تا % 50 72010482

 900 118 700 96 800 3 400 18 هکتار %50تا % 25 72010483

 600 90 200 71 800 3 600 15 هکتار %25تا % 15 72010484

72010485 

 عکس از2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری5000/1

 متر از1با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 300 68 900 50 800 3 600 13 هکتار %15تا 
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 14  از 8صفحۀ 

عملیات زمینی  واحد طبقه بندی شرح خدمات شماره
 )ریال(

بندی  تهیه و  مثلث
 )ریال(هوایی 

تبدیل و ترسیم 
 )ریال(

بهای واحد 
 )ریال(

 600 214 200 184 900 5 500 24 هکتار %100تا % 80 72010491

 400 172 100 144 900 5 400 22 هکتار %80تا % 50 72010492

 200 130 000 104 900 5 300 20 هکتار %50تا % 25 72010493

 900 99 300 76 900 5 700 17 هکتار %25تا % 15 72010494

72010495 

 از عکس2000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری4000/1

 متر از1با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 200 74 700 52 900 5 600 15 هکتار %15تا 

 000 284 800 248 800 3 400 31 هکتار %100تا % 80 72010511

 500 227 400 194 800 3 300 29 هکتار %80تا % 50 72010512

 400 176 300 145 800 3 300 27 هکتار %50تا % 25 72010513

 800 131 100 104 800 3 900 23 هکتار %25تا % 15 72010514

72010515 

 از عکس1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری5000/1

 متر از5/0با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 300 99 600 73 800 3 900 21 هکتار %15ا ت

 500 303 100 265 900 5 500 32 هکتار %100تا % 80 72010521

 500 246 200 210 900 5 400 30 هکتار %80تا % 50 72010522

 500 189 300 155 900 5 300 28 هکتار %50تا % 25 72010523

 100 144 900 112 900 5 300 25 هکتار %25تا % 15 72010524

72010525 

 از عکس1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری4000/1

 متر از5/0با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 900 107 700 78 900 5 300 23 هکتار %15تا 

 500 336 000 287 500 10 000 39 هکتار %100تا % 80 72010531

 500 273 000 226 500 10 000 37 هکتار %80تا % 50 72010532

 500 210 100 165 500 10 900 34 هکتار %50تا % 25 72010533

 100 161 900 118 500 10 700 31 هکتار %25تا % 15 72010534

72010535 

 از عکس1000/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری3000/1

 متر از5/0با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 500 127 400 87 500 10 600 29 هکتار %15تا 

 300 406 800 346 900 5 600 53 هکتار %100تا % 80 72010611

 500 336 000 279 900 5 600 51 هکتار %80تا % 50 72010612

 700 270 300 215 900 5 500 49 هکتار %50تا % 25 72010613

 300 220 200 168 900 5 200 46 هکتار %25تا % 15 72010614

72010615 

 از عکس500/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری4000/1

 متر از5/0تراز  با منحنی(
 )مناطق مورد لزوم

 300 175 200 125 900 5 200 44 هکتار %15تا 

 600 444 500 377 500 10 600 56 هکتار %100تا % 80 72010621

 600 369 500 304 500 10 600 54 هکتار %80تا % 50 72010622

 500 294 500 231 500 10 500 52 هکتار %50تا % 25 72010623

 400 240 600 180 500 10 300 49 هکتار %25تا % 15 72010624

72010625 

 از عکس500/1تهیه نقشه 
 با عوارض شهری3000/1

 متر از5/0با منحنی تراز (
 )مناطق مورد لزوم

 000 195 200 137 500 10 300 47 هکتار %15تا 
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های واحد ب احدو بقه بندیط ح خدماترش شماره
 )ریال(

 200 58 کتاره شتد 72020111

 100 66 کتاره په ماهورت 72020112

 200 88 کتاره وهستانک 72020113

 500 118 کتاره وهستان سختک 72020114

72020115 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2500/1هیه نقشه ت
  متر1

 800 156 کتاره وهستان خیلی سختک

 700 80 کتاره شتد 72020121

 600 94 کتاره ماهور پهت 72020122

72020123 

 به روش مستقیم زمینی با شبکه بندی2500/1هیه نقشه ت
  متر5/0 متر و منحنی تراز 50الزاویه  قائم

 300 121 کتاره وهستانک

 400 76 کتاره شتد 72020211

 900 87 کتاره اهورم پهت 72020212

 100 119 کتاره وهستانک 72020213

 100 153 کتاره وهستان سختک 72020214

72020215 

از به روش مستقیم زمینی با منحنی تر2000/1هیه نقشه ت
  متر1

 200 200 کتاره وهستان خیلی سختک

 600 100 راکته شتد 72020221

 600 119 کتاره په ماهورت 72020222

72020223 

ا شبکه بندیب  به روش مستقیم زمینی2000/1هیه نقشه ت
  متر5/0حنی تراز  متر و من40الزاویه  قائم

 000 152 کتاره وهستانک

 700 926 3 یلومترک شتد 72020231

 900 518 4 یلومترک په ماهورت 72020232

 200 098 6 یلومترک وهستانک 72020233

 200 835 7 یلومترک وهستان سختک 72020234

72020235 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2000/1هیه نقشه ت
  متر500 متر و به عرض 2

 300 217 10 یلومترک وهستان خیلی سختک

 100 452 3 یلومترک شتد 72020241

 900 964 3 یلومترک په ماهورت 72020242

 900 320 5 مترویلک وهستانک 72020243

 200 919 6 یلومترک وهستان سختک 72020244

72020245 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2000/1هیه نقشه ت
  متر400 متر و به عرض 2

 800 996 8 یلومترک وهستان خیلی سختک

 300 076 3 یلومترک شتد 72020251

 100 525 3 یلومترک  ماهورهپت 72020252

 300 726 4 یلومترک وهستانک 72020253

 300 365 6 یلومترک ختسوهستان ک 72020254

72020255 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2000/1هیه نقشه ت
  متر300 متر و به عرض 2

 800 583 8 یلومترک وهستان خیلی سختک
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های واحد ب احدو بقه بندیط ح خدماترش شماره
 )ریال(

 700 637 2 یلومترک شتد 72020261

 400 997 2 یلومترک په ماهورت 72020262

 700 155 4 یلومترک وهستانک 72020263

 300 548 5 یلومترک وهستان سختک 72020264

72020265 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2000/1 نقشه ههیت
  متر200 متر و به عرض 2

 000 153 7 یلومترک وهستان خیلی سختک

 800 100 2 یلومترک شتد 72020271

 700 340 2 یلومترک په ماهورت 72020272

 800 183 3 یلومترک وهستانک 72020273

 300 442 4 یلومترک وهستان سختک 72020274

72020275 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز2000/1هیه نقشه ت
  متر100 متر و به عرض 2

 300 065 6 یلومترک وهستان خیلی سختک

 500 448 کتاره هریش 72020281

72020282 
ی به صورتن به روش مستقیم زمی2000/1هیه نقشه ت
 800 351 کتاره شهری یمهن طق مورد لزوم متر از منا1کی با منحنی تراز وبل

 300 165 کتاره شتد 72020311

 200 194 کتاره په ماهورت 72020312

 600 268 کتاره وهستانک 72020313

 500 351 کتاره وهستان سختک 72020314

72020315 

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

 600 464 کتاره وهستان خیلی سختک

 500 219 کتاره شتد 72020321

 600 270 کتاره په ماهورت 72020322

72020323 

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

 700 346 کتاره وهستانک

 200 441 5 یلومترک شتد 72020341

 600 455 6 یلومترک ماهور پهت 72020342

 700 888 8 یلومترک وهستانک 72020343

 100 529 11 یلومترک تخوهستان سک 72020344

72020345 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز1000/1هیه نقشه ت
  متر300 متر و به عرض 1

 300 342 15 یلومترک وهستان خیلی سختک

 300 544 4 یلومترک شتد 72020351

 000 271 5 یلومترک په ماهورت 72020352

 000 279 7 یلومترک وهستانک 72020353

 100 773 9 یلومترک وهستان سختک 72020354

72020355 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز1000/1هیه نقشه ت
  متر200 متر و به عرض 1

 400 112 13 یلومترک وهستان خیلی سختک
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های واحد ب احدو بقه بندیط ح خدماترش شماره
 )ریال(

 200 415 3 یلومترک شتد 72020361

 700 878 3 یلومترک په ماهورت 72020362

 600 280 5 یلومترک وهستانک 72020363

 200 189 7 یلومترک وهستان سختک 72020364

72020365 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز1000/1هیه نقشه ت
  متر100 متر و به عرض 1

 300 518 9 یلومترک وهستان خیلی سختک

 100 622 کتاره هریش 72020381

72020382 
مستقیم زمینی به صورت  به روش1000/1هیه نقشه ت

 400 469 کتاره یمه شهرین  متر از مناطق مورد لزوم5/0بلوکی با منحنی تراز 

 900 306 کتاره شتد 72020411

 400 371 کتاره په ماهورت 72020412

 400 510 کتاره وهستانک 72020413

 300 695 کتاره وهستان سختک 72020414

72020415 

به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 500/1 هیه نقشهت
  سانتی متر25

 700 914 کتاره وهستان خیلی سختک

 700 512 کتاره شتد 72020421

 700 656 کتاره په ماهورت 72020422

72020423 

 به روش مستقیم زمینی با شبکه بندی500/1هیه نقشه ت
  متر سانتی25 متر و منحنی تراز 10الزاویه  قائم

 700 832 کتاره وهستانک

 600 737 4 یلومترک شتد 72020431

 800 381 5 یلومترک په ماهورت 72020432

 200 509 7 یلومترک انوهستک 72020433

 100 482 10 یلومترک وهستان سختک 72020434

72020435 

 به روش مستقیم زمینی  با منحنی  تراز500/1هیه نقشه ت
 متر 100  متر و به عرض5/0

 500 011 14 یلومترک وهستان خیلی سختک

 600 733 کتاره هریش 72020441

72020442 
 به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی1:500هیه نقشه ت

 300 575 کتاره یمه شهرین  سانتی متر از مناطق مورد لزوم25با منحنی تراز 

 800 467 1 کتاره شتد 72020511

 400 756 1 کتاره په ماهورت 72020512

72020513 
 

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز200/1هیه نقشه ت
  سانتی متر20

 200 362 2 کتاره وهستانک

 200 237 کتاره  قطعه در هکتار4بیش از  72030111

 100 168 کتاره  قطعه در هکتار4 تا 2بیش از  72030112

 700 132 کتاره  قطعه در هکتار2 تا 1بیش از  72030113

 200 113 کتاره طعه در هکتارق 1 تا 25/0ز ابیش  72030114

72030115 
 
 

 ی کاداستر غیر شهر2500/1هیه نقشه ت

 000 100 کتاره  قطعه در هکتار25/0تا 
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های واحد ب احدو بقه بندیط ح خدماترش شماره
 )ریال(

 000 274 کتاره  قطعه در هکتار4بیش از  72030211

 100 196 کتاره  قطعه در هکتار4 تا 2بیش از  72030212

 200 155 کتاره  قطعه در هکتار2 تا 1بیش از  72030213

 000 129 کتاره طعه در هکتارق 1 تا 25/0ز ابیش  72030214

72030215 

 هریاداستر غیر شک 2000/1هیه نقشه ت

 200 115 کتاره  قطعه در هکتار25/0تا 

 400 834 1 یلومترک شتد 72040111

 100 069 2 یلومترک په ماهورت 72040112

 000 808 2 یلومترک وهستانک 72040113

 300 944 3 یلومترک وهستان سختک 72040114

72040115 

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

 500 431 5 یلومترک ختوهستان خیلی سک

 200 330 یلومترک شتد 72050111

 800 389 یلومترک په ماهورت 72050112

 000 539 یلومترک وهستانک 72050113

 400 643 یلومترک وهستان سختک 72050114

72050115 

 3رازیابی درجه ت

 700 762 یلومترک وهستان خیلی سختک

 100 960 یستگاها یلومترک 25 تا 10متوسط فاصله نقاط  72060111

72060112 
 ای های ماهواره فاده از گیرندهعیین موقعیت نقاط با استت

(GPS)   000 778 یستگاها کیلومتر10متوسط فاصله نقاط کمتر از 

 900 332 قطهن  کیلومتر2یش از ب 72070111

72070112 
با متوسط فاصله) ها مانند گمانه(یاده کردن مختصات نقاط پ

 000 246 قطهن  کیلومتر2متر از ک :نقاط

 400 300 قطهن  رفرانس3 به همراه 6کل شماره ش 72080111

72080112 
های مسطحاتی و اختمان و ایجاد نقاط شبکهسشناسایی، 

 300 197 قطهن 7کل شماره ش ین معیارهاو دفتر فنی و تد119ارتفاعی طبق نشریه شماره 

 10×10بکه ش %15شت یا با عوارض شهری تا د 72090111
 100 18 سانتی متر

تا % 15په ماهور یا با عوارض شهری ت 72090112
25% 

 10×10بکه ش
 700 33 سانتی متر

تا % 25وهستان یا با عوارض شهری ک 72090113
50% 

 10×10بکه ش
 300 49 سانتی متر

رض شهری خت یا با عواس وهستانک 72090114
 %80تا % 50

 10×10بکه ش
 900 64 سانتی متر

72090115 
 
 
 
 

 تلفخ مقیاسهای مقومی کردن نقشه درر

وهستان خیلی سخت یا با عوارض ک
 %100تا % 80شهری 

 10×10بکه ش
 500 80 سانتی متر



 ١٣/٤/٨٤ :         مورخ  ٦٥٠١٦/١٠١ :  پيوست بخشنامة شماره                        برداري                 هاي خدمات نقشه تعرفه
 

 

 14  از 13صفحۀ 

های واحد ب احدو بقه بندیط ح خدماترش شماره
 )ریال(

 700 94 کیلومتر مربع %15دشت یا با عوارض شهری تا  72090211

72090212 
تا % 15تپه ماهور یا با عوارض شهری 

25% 
 700 152 کیلومتر مربع

72090213 
تا % 25کوهستان یا با عوارض شهری 

50% 
 800 233 کیلومتر مربع

72090214 
کوهستان سخت یا با عوارض شهری 

 %80تا % 50
 800 349 کیلومتر مربع

72090215 

از طریق (1:2000های رقومی   از نقشه1:10000تهیه نقشه 
 )جنرالیزاسیون

کوهستان خیلی سخت یا با عوارض 
 %100تا % 80ری شه

 700 581 کیلومتر مربع

 



 ١٣/٤/٨٤ :         مورخ  ٦٥٠١٦/١٠١ :  پيوست بخشنامة شماره                        برداري                 هاي خدمات نقشه تعرفه
 

 

 14  از 14صفحۀ 

 
)ریال(های واحد ب احدو رح خدماتش شماره

 600 553 یلومترک 1000/1یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی تا مقیاس  عمق 72100111

 700 529 یلومترک 2000/1 تا 1000/1 نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از ۀیابی برای تهی عمق 72100112

 900 506 یلومترک 5000/1 تا 2000/1یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100113

 400 457 یلومترک 10000/1تا  5000/1یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100114

 300 370 یلومترک 25000/1 تا 10000/1یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100115

 500 346 یلومترک 25000/1یابی برای تهیۀ نقشه هیدروگرافی از مقیاس کوچکتر از  عمق 72100116

72100211 
 در مناطق2500/1های تا  ر مقیاس ارتفاعی در مقیاسه ها با تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه

 ماهور دشت و تپه
 مقطع

 100 829 1 ) متر1000 تا 600طول از(

72100212 
 در مناطق2500/1های تا  ها با هر مقیاس ارتفاعی در مقیاس تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه
 کوهستان و کوهستان سخت

 مقطع
 700 747 2 ) متر1000 تا 600طول از(

 در مناطق2500/1های تا  ها با هر مقیاس ارتفاعی در مقیاس تهیۀ مقاطع عرضی رودخانه 72100213
  خیلی سختکوهستان

 مقطع
 000 959 3 ) متر1000 تا 600طول از(

 900 349 یلومترک نجام خدمات ساید اسکن سونارا 72100311

 900 227 مونهن مونه برداری از کف دریان 72100411

 800 453 12 یستگاها  ساعته25شاهدات جریان سنجی م 72100511

 000 900 2   یستگاها نجی ساعتۀ جریان س25و تحلیل مشاهدات  جزیهت 72100512

 900 330 18 یستگاها  دقیقه یکبار10 هر و  ساعته24بت یک ماهۀ نوسانات سطح آب به صورت ث 

  000 700 2 یستگاها جزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدی یک ماهه و تعیین سطوح جزر و مدیت 72100612

 




