
   

 بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور 
 شماره :                     1400/329450
تاریخ  :                            1400/07/17

برداریتعرفه خدمات نقشه موضوع:

5153407ش ش:  1       از  1  صفحه     

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئيس ساز

و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، موضوع  های توسعهام دائمی برنامه( قانون احک34براساس ماده )

نون برنامه و ( قا23استناد ماده ) هیئت محترم وزیران و به 20/4/1385مورخ  ه33497/ت42339نامه شماره تصویب

تصویب دو صفحه که مبانی آن بهتاد و شه، در "برداریههای خدمات نقشدستورالعمل تعرفه"بودجه، به پیوست 

برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ  شود تااالجرا( ابالغ میم )الزماست، از نوع گروه دوعالی فنی رسیده شورای

بعد، به مورد اجرا گذاشته شود.به 01/01/1400

نامه خرید (  آئین16( ماده )6روش تعرفه، موضوع بند ) برداری بهچنانچه انتخاب مشاور برای انجام خدمات نقشه

، انجام شده باشد، اعمال هرگونه ضریب 1/10/1388ک مورخ 42986/ت193542خدمات مشاوره، مصوبه شماره 

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

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

برداری ممنوع است. درصورت عدم تطابق خدمات موضوع ( و بودجه ثابت برای واگذاری خدمات نقشهQCBSقیمت )

ز های یاد شده مجاقرارداد با تعرفه پیوست، با تایید و مسئولیت باالترین مقام دستگاه کارفرمایی، استفاده از روش

.باشدمی

سید مسعود میرکاظمی 
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  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه
 17/07/1400مورخ  329450/1400  پیوست بخشنامه شماره

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

خدمات  صورتحساببرداري کشور است.  برداري به عهده سازمان نقشه نقشهخدمات  يبر قراردادهافنی  لو کنترنظارت  -2
سازمان  از طرف الزحمه خدمات موضوع قرارداد، مطابق با تعرفه ابالغی، حق% مبلغ 15 بر مبناي تانظارت و کنترل فنی 

 .گردد ارائه میکارفرما  بهبرداري کشور  نقشه
 باشد. یکشور مبرداري  هاي پیوست بدون احتساب حق نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه تعرفه تبصره :

 منظور شده است.ها  هاي باالسري در تعرفه هزینه -3
الزحمه خدمات  دستورالعمل تعیین حقاي  هاي منطقه برداري مطابق ضریب هاي نقشه اي تعرفه هاي منطقه ضریب -4

 به زیر) و با توجه به توضیحات 12/03/1400 مورخ 114165/1400 بخشنامه شماره 3شماره  (ضمیمه ،R، نظارت
عملیات تکمیل عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکسهاي هوایی، ،هاي تهیه نقشه به روش مستقیم زمینی تعرفه

اي و  عملیات ترازیابی، عملیات تعیین موقعیت ماهواره زمین و گویاسازي، تهیه نقشه کاداستر شهري و غیرشهري،
هاي تهیۀ  ) و همچنین تعرفه72081112تا  72011101هاي (موارد مربوط در ردیف نقاط ساختمان شناسایی و عملیات

هاي  و عملیات زمینی خدمات میکروژئودزي (ردیف )72101215تا  72101211ها (ردیفهاي  مقاطع عرضی رودخانه
تا  72101111هاي هیدروگرافی (ردیفهاي  براي تعرفه گردد. اعمال می )72121171و  72121141، 72121111
 : شود اي طبق رابطه زیر محاسبه می ) ضریب منطقه 72101611و ردیف  72101511تا  72101311 ،72101116

  
 

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

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

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

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

 ،زمینی هاي عملیات منحصراً به بهاي واحد تعرفه ،%40تا ،ازدحام در مناطق شهري، فصل کاري نامناسب و مانند آنها)
 هاي ردیفها ( هاي تهیه مقاطع عرضی رودخانه و تعرفه هوایی برداري به روش نقشههاي عملیات زمینی تهیه نقشه  تعرفه

و  72121141، 72121111هاي  و عملیات زمینی خدمات میکروژئودزي (ردیف )72101215تا  72101211
 شود. اعمال می) 72121171

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

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

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

بندي  درصد تعرفۀ عملیات زمینی تهیۀ نقشه با طبقه 40معادل  ، تکمیل زمینی و گویاسازيهزینۀ عملیات زمینی  •
 گویا سازي عوارض و تهیۀ نقاط کنترل زمینی مورد نیاز)، تکمیل زمینی، مشابه (براي عملیات

R + 7/0  
r =  

7/1  
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  برداري  هاي خدمات نقشه دستورالعمل تعرفه
 17/07/1400مورخ  329450/1400  پیوست بخشنامه شماره

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

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

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

 
منحنی تراز  مقیاس عکس مقیاس نقشه

 (متر)
 GSDحداقل اندازه 

 (سانتیمتر)
 GSD حداکثر اندازه

 (سانتیمتر)
25000/1 40000/1 10 120 200 
10000/1 40000/1 10 80 120 
10000/1 20000/1 5 60 80 
10000/1 20000/1 5/2 40 60 
10000/1 17500/1 5/2 30 40 
10000/1 10000/1 5 50 60 
10000/1 10000/1 2 30 40 
10000/1 10000/1 1 15 25 
5000/1 20000/1 5 40 50 
5000/1 20000/1 5/2 30 40 
5000/1 17500/1 5/2 20 30 
5000/1 10000/1 2 20 25 
5000/1 10000/1 1 15 20 
5000/1 7000/1 5/0 7 10 
 20 15 مسطحاتی 10000/1 2500/1
2000/1 10000/1 2 15 20 
2000/1 10000/1 1 18 20 
2000/1 8000/1 1 15 18 
2000/1 5000/1 1 12 15 
2000/1 4000/1 1 10 12 
1000/1 5000/1 5/0 8 10 
1000/1 4000/1 5/0 6 8 
1000/1 3000/1 5/0 5 6 
500/1 4000/1 5/0 4 6 
500/1 3000/1 5/0 3 4 

 
هاي مسطحاتی مورد نیاز  عملیات زمینی تهیه  کشور به عنوان جایگزین شبکه DGPS هاي در صورت استفاده از شبکه -9

درصد از  15هاي هوایی در هر مقیاس، میزان  نقشه به روش زمینی و عملیات زمینی تهیه نقشه با استفاده از عکس
 بهاي واحد تعرفه مربوط کسر خواهد شد.

هاي تهیه شده با استفاده از عکسهاي هوایی از مناطق با عوارض شهري براي ورود به  نقشه اطالعاتسازي  هزینه آماده -10
به میزان  70111172شماره  فیشرح خدمات ردبر اساس  )GIS Readyهاي  (تهیه فایل مکانیهاي اطالعات  سیستم

 گردد. نظر تعیین میهاي مورد  نقشههیه تتبدیل و ترسیم هاي  % تعرفه10
، اکیپ) 5(براي سرپرستی  اکیپ کاري مناسب شامل سرپرست (GIS)هاي اطالعات مکانی  ایجاد سیستمهزینه  -11
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ریال براي هر اکیپ ساعت یا  1,110,000، با هزینۀ افزاري مورد نیاز افزاري و سخت تجهیزات نرم (یک نفر) و کارشناس
گردد. تعداد اکیپها و  تعیین می 80111172شماره  فیشرح خدمات ردبر اساس ریال براي هر اکیپ روز  000,088,8

 .گردد میزان کارکرد هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می
گیري نقاط  براي انجام عملیات اسکن لیزري زمینی، اکیپ کاري مناسب براي عملیات اسکن لیزري، ایجاد و اندازه -12

 فیشرح خدمات ردبر اساس به محاسبه و ارائه ابر نقاط کنترل مورد نیاز و همچنین محاسبات و پردازشهاي مربوط 
براي هر اکیپ ساعت یا  اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 000100,14,با هزینۀ  90111172شماره 

گردد. تعداد اکیپها و میزان کارکرد  براي هر اکیپ روز تعیین می اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 112,800,000
 گردد. هر اکیپ با توجه به نوع و حجم خدمات مورد قرارداد با توافق کارفرما تعیین می

هاي مناسب براي تهیه  و دوربین (پهپاد) هاي بدون سرنشین نجام عملیات تصویربرداري هوایی با استفاده از پرندهبراي ا -13
برداري هوایی، اکیپ کاري مناسب براي عملیات طراحی، تصویربرداري هوایی و محاسبات و  نقشه به روش نقشه

با هزینۀ  11911172شماره  فیشرح خدمات ردپردازشهاي مربوط به اطالعات موقعیت و وضعیت دوربین بر اساس 
اعمال ضریب  ریال با 89,056,000براي هر اکیپ ساعت یا  اي مربوط اعمال ضریب منطقه ریال با 11,132,000

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

روش  عملیات تهیۀ نقشه به( برداري که شامل عملیات زمینی و صحرایی باشد قراردادهاي خدمات نقشهدر تمام  -14
 ،یابی عمق عملیات تکمیل زمینی و گویاسازي، هوایی، هاياستفاده از عکست زمینی تهیۀ نقشه با عملیا مستقیم زمینی

عملیات  ،3 و ترازیابی درجه 1 درجه دقیق ترازیابی ،GPSها، تعیین موقعیت نقاط با  رودخانه تهیۀ مقاطع عرضی
با اعمال ضریب  ریال) 150,000,000( یالرمیلیون  و پنجاه یکصد) مبلغ و مانند آنهازمینی خدمات میکروژئودزي 

 گردد. میاضافه  برداري به مبلغ کل قرارداد به عنوان تجهیز و اعزام اکیپ نقشه اي مربوط منطقه
الزحمه  اي، در محاسبه حق هاي سرمایه هاي تملک دارایی ها بر اساس ضوابط و مقررات طرح با توجه به آنالیز تعرفه -15

به عنوان  156/1اي)، ضریب  هاي سرمایه هاي تملک دارایی ها (به غیر از طرح یر طرحقراردادهاي منعقده در قالب سا
 گردد. الزحمه قرارداد اعمال می ضریب جبرانی به مبلغ حق

هاي یاد شده براي  نحوة تعدیل تعرفه هاي جدید و ردیف در هر سال کشور برنامه و بودجهسازمان در صورت نیاز،  -16
 نماید. قراردادهاي آتی و همچنین قراردادهاي منعقد شده را تعیین و ابالغ می
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 ردیف
شماره 
 صفحه

شماره 
 تعرفه

 شرح خدمات

 متر 10سانتیمتر با منحنی تراز  200تا  120از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 25000نقشه  تهیه 72011101 7 1

 متر 10سانتیمتر با منحنی تراز  120تا  80از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 10000تهیه نقشه  72011106 8 2

 متر 5سانتیمتر با منحنی تراز  80تا   60از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 10000تهیه نقشه  72011111 9 3

 متر 2.5سانتیمتر با منحنی تراز  60تا  30از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 10000تهیه نقشه  72011121 10 4

 متر 5تراز سانتیمتر با منحنی  50تا  40از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 5000تهیه نقشه   72011211 11 5

 متر 2.5سانتیمتر با منحنی تراز  40تا  20از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 5000تهیه نقشه   72011221 12 6

 متر 2سانتیمتر با منحنی تراز  20تا  15از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011411 13 7

 متر 1سانتیمتر با منحنی تراز  20تا  10از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011421 14 8

 متر 2000متر با عرض   1سانتیمتر با منحنی تراز  20تا  10از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011431 15 9

 متر 1000متر با عرض   1سانتیمتر با منحنی تراز  20تا  10از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011441 16 10

 متر 400متر با عرض   1سانتیمتر با منحنی تراز  20تا  10از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011451 17 11

 متر از مناطق مورد لزوم) 1سانتیمتر با عوارض شهري (با منحنی تراز  20تا  15از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011461 18 12

 متر از مناطق مورد لزوم) 1سانتیمتر با عوارض شهري  (با منحنی تراز  15تا  10از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 2000تهیه نقشه   72011491 19 13

 سانتیمتر با منحنی تراز نیم متر 10تا  5از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 1000تهیه نقشه  72011501 20 14

 سانتیمتر با عوارض شهري (با منحنی تراز نیم متر از مناطق مورد لزوم) 10تا  8از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 1000تهیه نقشه  72011511 21 15

 سانتیمتر با عوارض شهري (با منحنی تراز نیم متر از مناطق مورد لزوم) 8تا  5از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 1000تهیه نقشه  72011531 22 16

 سانتیمتر با منحنی تراز نیم متر 6تا  3از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 500تهیه نقشه  72011601 23 17

 سانتیمتر با عوارض شهري (با منحنی تراز نیم متر از مناطق مورد لزوم) 6تا  3از  GSDاز تصویر رقومی با  1: 500تهیه نقشه  72011611 24 18

 متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1:2000تهیه نقشه  72021211 25 19

 نیم مترمتر و منحنی تراز  40به روش مستقیم زمینی با شبکه بندي قائم الزاویه  1:2000تهیه نقشه  72021221 26 20

 متر 500متر و به عرض  1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1:2000تهیه نقشه  72021231 27 21

 متر 400متر و به عرض  1مستقیم زمینی با منحنی تراز به روش  1:2000تهیه نقشه  72021241 28 22

 متر 300متر و به عرض  1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1:2000تهیه نقشه  72021251 29 23

 متر 200متر و به عرض  1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1:2000تهیه نقشه  72021261 30 24

 متر 100متر و به عرض  تا  1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1:2000تهیه نقشه  72021271 31 25

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز نیم متر 1:1000تهیه نقشه  72021311 32 26

 متر و منحنی تراز بیست و پنج سانتیمتر 20به روش مستقیم زمینی با شبکه بندي قائم الزاویه  1:1000تهیه نقشه  72020321 33 27

 متر 300به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز نیم متر و به عرض  1:1000تهیه نقشه  72021341 34 28

 متر 200به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز نیم متر و به عرض  1:1000تهیه نقشه  72021351 35 29

 متر 100به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز نیم متر و به عرض تا  1:1000تهیه نقشه  72021361 36 30

 به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی با منحنی تراز نیم متر از مناطق مورد لزوم 1:1000تهیه نقشه  72021381 37 31

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز بیست و پنج سانتیمتر 1:500تهیه نقشه  72021411 38 32

 متر 100و به عرض  به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز بیست و پنج سانتیمتر 1:500تهیه نقشه  72021431 39 33

 متر 50و به عرض تا به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز بیست و پنج سانتیمتر 1:500تهیه نقشه  72021436 40 34

 از مناطق مورد لزوم به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی با منحنی تراز بیست و پنج سانتیمتر 1:500تهیه نقشه  72021441 41 35

 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز بیست سانتیمتر 1:200تهیه نقشه  72021511 42 36

 از مناطق شهري تهیه شده به روش فتوگرامتري 1: 500تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه  72021711 43 37
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 ردیف
شماره 
 صفحه

شماره 
 تعرفه

 شرح خدمات

 از مناطق شهري تهیه شده به روش فتوگرامتري 1: 1000تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه  72021721 44 38

 روش فتوگرامترياز مناطق شهري تهیه شده به  1: 2000تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه  72021731 45 39

 کاداستر غیر شهري به روش مستقیم زمینی 1:2000تهیه نقشه  72031211 46 40

 کاداستر شهري به روش مستقیم زمینی 1:500تهیه نقشه  72031511 47 41

 متر عرض از طرفین مسیر (پالن پروفیل) 50و پالن  1:200و ارتفاعی  1:2000تهیه پروفیل طولی به مقیاس  72041111 48 42

 طرفین مسیر متر از 25با عرض تا  1: 200و مقطع عرضی  1:  200و ارتفاعی  1: 2000پیاده کردن محور مسیر و تهیه مقطع طولی  72041211 49 43

 3ترازیابی درجه  72051111 50 44

 1ترازیابی دقیق درجه  72051116 51 45

 ترازیابی اجرائی 72051211 52 46

 تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده هاي ماهواره اي  72061111 53 47

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

 پیاده کردن و یا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعیین موقعیت آنی 72071211 55 49

 ماندگار  شناسایی، ساختمان و ایجاد ایستگاه شبکه 72081111 56 50

 اصلی  شناسایی، ساختمان و ایجاد ایستگاه شبکه 72081112 57 51
 (از طریق جنرالیزاسیون) 1:2000هاي رقومی  از نقشه 1:10000تهیه نقشه  72091211 58 52
 اي ) با استفاده از تصاویر ماهوارهOrthorectified( تهیه نقشه تصویري قائم 72091511 59 53

 ) با استفاده از تصاویر هواییOrthorectifiedتهیه نقشه تصویري قائم ( 72091611 60 54

 بعدي رقومیهاي توپوگرافی سه  ) از نقشهDEMتهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین ( 72091711 61 55

 اي ) با استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهوارهDSM) یا مدل ارتفاعی رقومی سطح (DEMتهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین ( 72091811 62 56

 1: 1000به مقیاس  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101111 63 57

 1: 2000به مقیاس  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101112 64 58

 1: 5000به مقیاس  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101113 65 59

 1: 10000به مقیاس  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101114 66 60

 1: 25000به مقیاس  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101115 67 61

 1: 25000به مقیاس کوچکتر از  تهیه نقشه هیدروگرافیعمق یابی براي  72101116 68 62

 متر 600تا  300طول مقطع با  1: 2000تهیه مقطع عرضی رودخانه با مقیاس  72101211 69 63

 انجام خدمات ساید اسکن سونار 72101311 70 64

 نمونه برداري از کف دریا 72101411 71 65

 ساعته 25مشاهدات جریان سنجی  72101511 72 66

 ساعتۀ جریان سنجی 25تجزیه و تحلیل مشاهدات  72101512 73 67

 دقیقه یکبار 10ساعته و هر  24ثبت یک ماهۀ نوسانات سطح آب به صورت  72101611 74 68

 و تعیین سطوح جزر و مدي تجزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدي 72101612 75 69

 )GIS Ready هاي فایل ایجاد( GIS مکانیهاي اطالعات  ها براي ورود به سامانه آماده سازي نقشه 11701172 76 70

 (GIS)هاي اطالعات مکانی  ایجاد سیستم 11801172 77 71

 عملیات اسکن لیزري زمینی 11901172 78 72

 تصویربرداري با پهپادعملیات  11721119 79 73

 طراحی، مشاهدات و محاسبات شبکه رفتارسنجی ژئودتیک سد بتنی 10721211 80 74
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 ردیف
شماره 
 صفحه

شماره 
 تعرفه

 شرح خدمات

 محاسبات شبکه رفتارسنجی ژئودتیک سد خاکیطراحی مشاهدات و  72121131 81 75

 ايمناطق زمین لغزشی به روش ماهوارهژئودتیک رفتارسنجی طراحی مشاهدات و محاسبات  16721211 82 76
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011105تا  72011101شرح خدمات اجراي ردیف شماره:  -1
 "متر 10با منحنی تراز  سانتیمتر 200تا  120از  GSDتصویر رقومی با از  25000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
با طبقه از مناطق متر  10با منحنی تراز  سانتیمتر 200تا  120از   GSDازتصویر رقومی با  به روش فتوگرامتري با استفاده از تصاویر رقومی 25000/1تهیه نقشه توپوگرافی 

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

و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم: نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
 1377اسفند  3/2ویرایش  1: 2500و استاندارد اطالعات توپوگرافی  9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 مراحل اجرا:کلیات 
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSیین موقعیت نقاط کنترل عکسی ( در صورت استفاده از انجام عملیات استرو عکسی و تع و اندکس تهیه -

ل نقاط کنتر محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس آخرین مدل ژئوئید موجود الزامی است)، 
 هوایی بندي مثلث تصاویر و عملیات عکسی و کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 العمل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبدیل -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی و یا روش  .ط ارتفاعیتبدیل خطوط تراز و نقا -

هوایی یا  رقومی تصاویر از استفاده با) DSM( سطح رقومی مدل یا) DEM( زمین رقومی ارتفاعی مدل تهیه"استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي هوارهما
 عملیات ادیت وکارتوگرافی شامل: -

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده وانجام عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگویاسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامی بر اساس 
، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در تهیه یک سري پالت نقشه هاتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ار

 قرارداد
درصد نقاط  90بیش از  تر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعیض مشخص تبدیل شده نباید بیش از هفت و نیم مدرصد عوار 90دقت نتایج: دقت مسطحاتی 

درصد نقاط ارتفاعی موجود بر  90متر باشند. دقت ارتفاعی بیش از  پنجموجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از 
 متر باشند. سهروي نقشه باید بهتر از 

گزارش فنی اجراي  ، یک سري پالت نقشه ها ها،فایل نتایج مثلث بندي هوایی، فایل رقومی نقشه  و GPS  و سرشکنی مشاهداتگزارش پردازش شامل تحویلی:  مدارك و نتایج
 عملیات

بهاي واحد 
 (ریال)

تبدیل و ترسیم 
 (ریال)

بندي  مثلث
 هوایی (ریال)

عملیات زمینی 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011101 %15دشت یا با عوارض شهري تا  کیلومترمربع 582,300 26,700 1,017,200 1,626,200

 72011102 %25% تا 15تپه ماهور یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 582,300 29,600 1,427,500 2,039,400

 72011103 %50% تا 25کوهستان یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 764,000 33,900 1,917,400 2,715,300

 72011104 %80% تا 50کوهستان سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 971,600 40,600 2,392,100 3,404,300

 72011105 %100% تا 80کوهستان خیلی سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 1,276,100 52,300 2,817,700 4,146,100
 شود. هاي تبدیل وترسیم اضافه می به تعرفه% 15 میزاندرصورت پرعارضه بودن منطقه، باتشخیص دستگاه نظارت تا  توضیحات :

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   7صفحۀ 
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011110تا  72011106شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -2
 "متر 10 ترازسانتیمتر با منحنی  120 تا 80 از GSD ازتصویررقومی با 10000/1 تهیه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلف  با طبقه بندي متر از مناطق 10 سانتیمتر با منحنی تراز 120تا  80از   GSDازتصویر رقومی با  10000/1 تهیه نقشه

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره  دستورالعمل هاي
برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  و دستورالعمل همسان نقشه 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم: نقشه برداري هوایی نشریه شماره 

 1377اسفند  3/2ویرایش  1: 2500و استاندارد اطالعات توپوگرافی  9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 
 مراحل اجرا:کلیات 

اي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي بر GPSتهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی(در صورت استفاده از  -
نقاط کنترل  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس آخرین مدل ژئوئید موجود الزامی است)، 

 هوایی بندي مثلث تصاویر و عملیات عکسی و کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي
 به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملساختمان، خدمات عمومی و محدوده) تبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن،  -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .از و نقاط ارتفاعیتبدیل خطوط تر -

) DSM( یامدل رقومی سطح) DEM( تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد. "اي بااستفاده ازتصاویر رقومی هوایی یا ماهواره

 عملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: -
دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض  ، ویرایش مدل هاي تبدیل شده وانجام عملیات کارتوگرافی براساسدستورالعملگویا سازي نقشه ها واضافه نمودن اسامی بر اساس 

 ، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر وذکرشده در قراردادتهیه یک سري پالت نقشه هامسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 
 90متر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از  سهدیل شده نباید بیش از درصد عوارض مشخص تب 90دقت مسطحاتی  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

درصد نقاط  90متر باشند. دقت ارتفاعی بیش از  پنجیابی باید داراي دقتی بهتر از  درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درون
 متر باشند.  سهارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از 

گزارش فنی اجراي  ، یک سري پالت نقشه ها ها،و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، فایل رقومی نقشه   GPS گزارش پردازش و سرشکنی مشاهداتشامل مدارك و نتایج تحویلی: 
 عملیات

بهاي واحد 
 (ریال)

تبدیل و ترسیم 
 (ریال)

بندي  مثلث  
 هوایی (ریال)

عملیات زمینی 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011106 %15دشت یا با عوارض شهري تا  کیلومترمربع 582,300 32,600 1,817,400 2,432,300

 72011107 %25% تا 15عوارض شهري تپه ماهور یا با  کیلومترمربع 582,300 32,600 2,268,100 2,883,000

 72011108 %50% تا 25کوهستان یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 764,000 35,700 3,456,700 4,256,400

 72011109 %80% تا 50کوهستان سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 971,600 39,700 4,323,200 5,334,500

 72011110 %100% تا 80کوهستان خیلی سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 1,276,100 45,400 5,145,200 6,466,700
 شود. هاي تبدیل وترسیم اضافه می به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   8صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 تاریخ تهیه شرح خدمات:
 1395اردیبهشت 

 72011115تا  72011111شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -3
 "متر 5سانتیمتربا منحنی تراز  80 تا 60از  GSDازتصویررقومی با  10000/1 تهیه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي متر از مناطق  5سانتیمتر با منحنی تراز  80تا  60از  GSDازتصویر رقومی با  10000/1 تهیه نقشه

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره  دستورالعمل هاي
ه برداري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقش 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119کارتوگرافی نشریه شماره 
 مراحل اجرا:کلیات 

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSتهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (در صورت استفاده از  -
نقاط کنترل عکسی و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 زي تصاویر و عملیات مثلث بندي هواییکروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسا
 دستورالعمل تبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس -
سیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش تر .تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي رهاستفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهوا

 عملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و عملیات کارتوگرافی شامل: -
، ویرایش مدل هاي تبدیل شده وانجام عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگویاسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامی بر اساس 

، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در تهیه یک سري پالت نقشه هافاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارت
 قرارداد

 90دقت ارتفاعی بیش از متر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند.  سهدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90دقت مسطحاتی  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 
درصد نقاط  90باشند. دقت ارتفاعی بیش از متر نیم و یابی باید داراي دقتی بهتر از دو درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درون

 متر باشند.  موجود بر روي نقشه باید بهتر از یک و نیمارتفاعی 
گزارش فنی اجراي  ، یک سري پالت نقشه ها ها،و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، فایل رقومی نقشه  GPSگزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات یلی: شامل تایج تحومدارك و ن

 عملیات
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011111 دشت کیلومترمربع 1,148,800 107,000 5,107,300 6,363,100

 72011112 تپه ماهور  کیلومترمربع 1,148,800 107,000 5,107,300 6,363,100

 72011113 کوهستان کیلومترمربع 1,535,500 124,000 6,662,300 8,321,800

 72011114 کوهستان سخت کیلومترمربع 1,889,500 152,400 8,474,700 10,516,600

 72011115 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 2,371,300 209,200 9,772,200 12,352,700
 شود. هاي تبدیل وترسیم اضافه می به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   9صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

شرح خدمات:  تاریخ تهیه
 1395اردیبهشت 

 72011125تا  72011121شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -4
 "متر 5/2سانتیمتر با منحنی تراز  60تا  30از  GSDازتصویر رقومی با  10000/1 تهیه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر  5/2سانتیمتر با منحنی تراز  60تا  30از  GSDازتصویر رقومی با  10000/1داري در منطقه و تهیه نقشه هدف ایجاد شبکه نقاط کنترل نقشه برداري و ایستگاه هاي نقشه بر

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

ه برداري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقش 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119کارتوگرافی نشریه شماره 

 مراحل اجرا:کلیات 
ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  3000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.ای
و تهیه  ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارشناسنامه نقاط شبکه ماندگار، 
 اختالف ارتفاع بیضوي و ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSعکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (در صورت استفاده از تهیه اندکس و انجام عملیات استرو  -
رل عکسی و نقاط کنت محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویا سازي تصاویر، عملیات مثلث بندي هوایی
 به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملو محدوده) تبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی  -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .ارتفاعی تبدیل خطوط تراز و نقاط -

با ) DSM( ل رقومی سطحیا مد) DEM( تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد. "اي استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره

 عملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: -
لعمل هاي مربوطه بر روي عوارض ، ویرایش مدل هاي تبدیل شده وانجام عملیات کارتوگرافی براساس دستورادستورالعملگویاسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامی بر اساس 

، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در تهیه یک سري پالت نقشه هامسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 
 قرارداد

 90متر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از  سهدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90دقت مسطحاتی  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 
ند. دقت ارتفاعی بیش باش و بیست و پنج سانتیمتر درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از یک متر

 متر باشند. هشتاد سانتیدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90از 
فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، نقشه مدل محلی ژئوئید، گزارش پردازش  شاملتحویلی:  مدارك و نتایج

یک سري پالت  نقشه ها،نی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه، فایل رقومی و سرشک
 ، گزارش فنی اجراي عملیاتها نقشه

بهاي واحد 
 (ریال)

تبدیل و ترسیم 
 (ریال)

بندي  مثلث
 هوایی (ریال)

عملیات زمینی 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011121 دشت کیلومترمربع 6,625,100 147,800 5,666,900 12,439,800

 72011122 تپه ماهور  کیلومترمربع 6,932,900 147,800 5,666,900 12,747,600

 72011123 کوهستان کیلومترمربع 8,812,500 168,100 7,479,400 16,460,000

 72011124 کوهستان سخت کیلومترمربع 10,960,500 196,600 9,336,400 20,493,500

 72011125 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 13,572,900 239,100 10,376,400 24,188,400
 شود. اضافه می و ترسیمهاي تبدیل  به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
 
 
 
 

 82از   10صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011215تا  72011211شرح خدمات اجراي ردیف شماره -5
 "متر 5سانتیمتر با منحنی تراز  50تا  40از  GSDازتصویر رقومی با  5000/1تهیه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 با طبقه بندي مختلفمتر از مناطق  5سانتیمتر با منحنی تراز  50تا  40از  GSDاز تصویر رقومی با  5000/1تهیه نقشه 

و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره  دستورالعمل هاي
ه برداري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقش 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 

فتوگرامتري سازمان نقشه  ه طریقب 5000/1رقومی  هاي نقشه تهیه دستورالعمل و و استاندارد 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119کارتوگرافی نشریه شماره 
 1376برداري کشور اسفند ماه 

 مراحل اجرا:کلیات 
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPS(در صورت استفاده از تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی تهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و  -

رل نقاط کنت محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس آخرین مدل ژئوئید موجود الزامی است)، 
 عکسی و کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي تصاویر و عملیات مثلث بندي هوایی

 العملعوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبدیل -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .ط ارتفاعیتبدیل خطوط تراز و نقا -

با ) DSM( ل رقومی سطحیا مد) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "از تصاویر رقومی هوایی استفاده

 عملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل:  -
ربوطه بر روي عوارض ، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مدستورالعملگویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس 

، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در تهیه یک سري پالت نقشه هامسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 
 قرارداد

متر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش  یک و نیمدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90مسطحاتی  دقت دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 
درصد  90ی بیش از متر باشند. دقت ارتفاع نیم و دودرصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90از 

 متر باشند.  یک و نیمنقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از 
و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انتقال GPS گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات  شاملتحویلی: مدارك و نتایج 

 ، گزارش فنی اجراي عملیات یک سري پالت نقشه های نقشه ها، مختصات به منطقه، فایل رقوم
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011211 دشت کیلومترمربع 1,758,000 147,800 7,507,800 9,413,600

 72011212 تپه ماهور  کیلومترمربع 1,758,000 147,800 7,507,800 9,413,600

 72011213 کوهستان کیلومترمربع 2,174,400 168,100 10,033,100 12,375,600

 72011214 کوهستان سخت کیلومترمربع 2,547,200 196,600 13,073,500 15,817,300

 72011215 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 3,119,900 239,100 15,252,400 18,611,400
 شود. اضافه می و ترسیمهاي تبدیل  به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   11صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011225تا  72011221شرح خدمات اجراي ردیف شماره   -6
 "متر 5/2 تراز منحنی با سانتیمتر 40 تا 20 از GSD با رقومی تصویر از5000/1نقشه تهیه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از  5/2 تراز منحنی با سانتیمتر 40 تا 20 از GSD با رقومی تصویر از 5000/1منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

ه برداري جلد چهارم: و دستورالعمل همسان نقش 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
فتوگرامتري سازمان نقشه  طریقه ب 5000/1رقومی  هاي نقشه تهیه دستورالعمل و و استاندارد 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119کارتوگرافی نشریه شماره 

 1376برداري کشور اسفند ماه 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ردد)ایستگاه ماندگار ایجاد گ 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و یست مختصات شبکه ماندگارمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن ل -

 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSتهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (در صورت استفاده از  -

نقاط کنترل عکسی و  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی بندي مثلث تصاویر، عملیات زيکروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسا

 العملعوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبدیل -
یم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترس .تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 رد .انجام گی "از تصاویر رقومی هوایی استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملمدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  ادیت عملیات -
، تهیه یک سري پالت نقشه هادي، لژاندگزاري نقشه ها، عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بن

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
ارتفاعی تر با محل واقعی خود اختالف داشته باشند. دقت ض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  یک و نیم مدرصد عوار 90مسطحاتی  دقت دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

باشند. دقت  ست و پنج سانتیمتریو ب یابی باید داراي دقتی بهتر از یک متر درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درون 90بیش از 
 متر باشند. موجود بر روي نقشه باید بهتر از هشتاد سانتیدرصد نقاط ارتفاعی  90ارتفاعی بیش از 

فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، نقشه مدل محلی ژئوئید، گزارش پردازش شامل تحویلی:  ارك و نتایجمد
یک سري پالت  ها،ات به منطقه، فایل رقومی نقشه و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انتقال مختص

 گزارش فنی اجراي عملیات ، نقشه ها
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011221 دشت کیلومترمربع 13,014,800 171,200 8,993,300 22,179,300

 72011222 تپه ماهور کیلومترمربع 13,460,500 171,200 8,993,300 22,625,000

 72011223 کوهستان کیلومترمربع 16,477,000 199,600 11,607,800 28,284,400

 72011224 کوهستان سخت کیلومترمربع 20,586,500 242,200 14,737,200 35,565,900

 72011225 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 25,261,900 313,200 17,609,300 43,184,400
 شود. اضافه می و ترسیمهاي تبدیل  به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
 

 82از   12صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 
 

تهیه شرح خدمات:  تاریخ
 1395اردیبهشت 

  72011415تا  72011411شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -7
 "متر 2با منحنی تراز  سانتیمتر 20تا  15از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از  2 تراز منحنی با سانتیمتر 20 تا 15 از GSD با رقومی تصویر از 2000/1 منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3به روش نقشه برداري هوایی ویرایش 2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335نترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و تعیین ضریب مقیاس ایستگاه ها ار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگ -
، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -

 هاي شبکه ماندگار ترازیابی ایستگاه
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPS(در صورت استفاده از تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی انجام عملیات استرو عکسی و  و اندکس تهیه -

نقاط کنترل عکسی و  یري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی بندي مثلث تصاویر، عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 العمل، عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده)  به صورت سه بعدي بر اساس دستور تبدیل -
از داده هاي لیزر هوایی، استخراج الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده  .تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد. "از تصاویر رقومی هوایی استفاده

 ملیات کارتوگرافی شامل: مدل هاي تبدیل شده و  ع ادیت عملیات -
، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض دستورالعملگویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس 

، تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در نقشه ها تهیه یک سري پالتمسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، 
 قرارداد

سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف شصت درصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90مسطحاتی  رقومی دقت 2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 
درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از یک متر باشند. دقت  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 

 باشند.  یمترسانت هفتاددرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ارتفاعی بیش از 
فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

ت به منطقه، فایل تقال مختصامحلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان
 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 

بهاي واحد 
 (ریال)

تبدیل و ترسیم 
 (ریال)

بندي  مثلث
 هوایی (ریال)

عملیات زمینی 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011411 دشت کیلومترمربع 13,623,600 508,000 31,308,700 45,440,300

 72011412 تپه ماهور کیلومترمربع 14,069,200 508,000 31,308,700 45,885,900

 72011413 کوهستان کیلومترمربع 17,313,500 594,600 42,585,700 60,493,800

 72011414 کوهستان سخت کیلومترمربع 21,694,600 772,200 52,832,600 75,299,400

 72011415 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 26,641,400 998,800 64,109,600 91,749,800
 شود. اضافه می و ترسیمهاي تبدیل  به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 

 82از   13صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 
 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72011425تا  72011421شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -8
 "متر 1با منحنی تراز  سانتیمتر 20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحنی با سانتیمتر 20 تا 10 از GSD با رقومی تصویر از 2000/1 منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3به روش نقشه برداري هوایی ویرایش  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و برداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد یدر مکان هار. سانتیمت 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. ایستگاه هاي بتنی وجود

و تعیین  مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
، محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارو تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار،  ب مقیاس ایستگاه هاضری

 تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPS(در صورت استفاده از تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی لیات استرو عکسی و انجام عم و اندکس تهیه -

نقاط کنترل عکسی و  اتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی بندي مثلث تصاویر و عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملتبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .تراز و نقاط ارتفاعیتبدیل خطوط  -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد. "از تصاویر رقومی هوایی استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -
،  تهیه یک سري پالت نقشه هامل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عملیات کارتوگرافی براساس دستورالع

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف شصت رصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از د 90مسطحاتی  رقومی دقت 2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

متر باشند.  نیمیابی باید داراي دقتی بهتر از  درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درون 90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت سی و پنجدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90دقت ارتفاعی بیش از 

ل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدمدارك و نتایج تحویلی: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 ، گزارش فنی اجراي عملیات یک سري پالت نقشه هارقومی نقشه ها، 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011421 دشت کیلومترمربع 14,521,100 562,500 34,009,600 49,093,200

 72011422 تپه ماهور کیلومترمربع 14,966,800 562,500 34,009,600 49,538,900

 72011423 کوهستان کیلومترمربع 18,481,600 671,600 48,933,800 68,087,000

 72011424 کوهستان سخت کیلومترمربع 23,385,900 909,500 62,271,100 86,566,500

 72011425 کوهستان خیلی سخت کیلومترمربع 28,855,900 1,244,100 75,608,200 105,708,200
 شود. اضافه می و ترسیمهاي تبدیل  به تعرفه% 15 در صورت پرعارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011435تا  72011431شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -9
 "متر  2000با عرض  متر 1 با منحنی تراز سانتیمتر 20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از  1 تراز منحنی بار سانتیمت 20 تا 10 ازGSD  با رقومی تصویر از 2000/1 منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه یستگاههايا و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

العمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی ، دستور9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3به روش نقشه برداري هوایی ویرایش  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینیبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.

و تعیین ضریب ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
، تعیین محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارمقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار، 

 مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار، 
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSانجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (در صورت استفاده از  و اندکس هیهت -

نقاط کنترل عکسی و  آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و اندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی،  بندي مثلث تصاویر، عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 ، دستورالعملخدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبدیل -
ده هاي لیزر هوایی، استخراج نقاط تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از دا -

 با استفاده) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(ه مدل ارتفاعی رقومی زمینتهی"از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "از تصاویر رقومی هوایی

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملمدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  ادیت عملیات -
، تهیه یک سري پالت نقشه هاکارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عملیات 

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

قت متر باشند. دنیم درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  سانتیمتر سی و پنجدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ارتفاعی بیش از 

فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
ت به منطقه، فایل تقال مختصامحلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث  

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011431 دشت کیلومتر 23,777,700 2,034,700 51,767,100 77,579,500

 72011432 تپه ماهور کیلومتر 24,669,000 2,034,700 51,767,100 78,470,800

 72011433 کوهستان کیلومتر 30,806,800 2,525,600 66,468,200 99,800,600

 72011434 کوهستان سخت کیلومتر 38,725,000 2,876,100 84,465,600 126,066,700

 72011435 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 48,227,400 3,343,600 102,462,900 154,033,900
تهیه نقشه  از استفاده با مساحت افزایش میزان اساس بر اضافی عملیات الزحمۀ ،حق تعرفه در شده ذکر میزان از مسیر عرض افزایش با  در خواست کارفرما توضیحات : درصورت

هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان .شود می محاسبهسانتیمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1
 شود. تبدیل و ترسیم اضافه می

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72011445تا  72011441شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -10
 "متر  1000با عرض  متر  1 با منحنی تراز سانتیمتر 20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحنی با سانتیمتر 20 تا 10 از GSD با رقومی ازتصویر 2000/1برداري و ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف ایجاد شبکه نقاط کنترل نقشه 

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت وبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط ، ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.هاي بتنی وجود 

 معلوم سازمان نقشه برداري
محاسبات و مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار،  تعیین ضریب مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی و -

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و ترازیابی ایستگاه پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی  GPSدر صورت استفاده از  و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (انجام عملیات استرو عکسی  و اندکس تهیههاي شبکه ماندگار، 

نقاط  لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن به ارتفاع بیضوي اندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی مثلث بندي تصاویر، عملیات کنترل عکسی و کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبدیل -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .یل خطوط تراز و نقاط ارتفاعیتبد -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(ومی زمینتهیه مدل ارتفاعی رق "نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي  از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -
، تهیه یک سري پالت نقشه هاارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، عملیات ک

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

متر باشند. دقت  نیمدرصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت سی و پنجدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ارتفاعی بیش از 

ل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدمدارك و نتایج تحویلی: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه هارقومی نقشه ها، 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011441 دشت کیلومتر 23,298,800 1,018,100 30,245,700 54,562,600

 72011442 تپه ماهور کیلومتر 24,190,000 1,018,100 30,245,700 55,453,800

 72011443 کوهستان کیلومتر 30,119,100 1,263,500 40,002,300 71,384,900

 72011444 کوهستان سخت کیلومتر 37,828,400 1,438,700 51,407,000 90,674,100

 72011445 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 46,913,100 1,672,400 62,811,800 111,397,300
تهیه نقشه  از استفاده با طول مسیر اساس برمناطق فوق  اضافی عملیات الزحمۀ حق ، تعرفه در شده ذکر میزان از مسیر عرض افزایشدرخواست کارفرما با  توضیحات : درصورت

هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان .شود می محاسبهسانتیمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GGGتصویر رقومی با از  2000/1
 شود. تبدیل و ترسیم اضافه می

 برگشت
  

 82از   16صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011455تا  72011451شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -11
 "متر 400به عرض  متر  1 با منحنی تراز سانتیمتر 20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحنی با سانتیمتر 20 تا 10 ازGSD  با رقومی ازتصویر 2000/1منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

 با طبقه بندي مختلفمتر  در مناطق  400مسیر با عرض 
و دستورالعمل  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره  دستورالعمل هاي

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت وبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -
انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط ، ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

تعیین ضریب مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط  از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی و مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار، معلوم سازمان نقشه برداري
، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارشبکه ماندگار، 

براي تعیین موقعیت  GPSدر صورت استفاده از و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (تهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی ي شبکه ماندگار، بیضوي و ترازیابی ایستگاه ها
هاي صورت گرفته و آماده محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي اندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

هوایی، تبدیلعوارض مسطحاتی (شامل  بندي مثلث نقاط کنترل عکسی و کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازیتصاویر، عملیات کردن لیست مختصات
 بر اساس دستورالعمل خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعديپوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، 

ده هاي لیزر هوایی، استخراج نقاط تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از دا -
) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM( تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین "ات از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدم

 انجام گیرد. "اي  بااستفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره
، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -

، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،
 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد

سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90مسطحاتی  رقومی دقت 2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 
متر باشند. دقت  نیمبی باید داراي دقتی بهتر از درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیا 90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 

 باشند.  یمترسانت سی و پنجدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ارتفاعی بیش از 
ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

قال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید، گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انت
 گزارش فنی اجراي عملیات ،تهیه یک سري پالت نقشه هارقومی نقشه ها، 

حد بهاي وا
 (ریال)

تبدیل و ترسیم 
 (ریال)

بندي  مثلث
 هوایی (ریال)

عملیات زمینی 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72011451 دشت کیلومتر 23,298,800 1,018,100 18,752,700 43,069,600

 72011452 تپه ماهور کیلومتر 24,190,000 1,018,100 18,752,700 43,960,800

 72011453 کوهستان کیلومتر 30,119,100 1,263,500 23,609,000 54,991,600

 72011454 کوهستان سخت کیلومتر 37,828,400 1,438,700 30,113,400 69,380,500

 72011455 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 46,913,100 1,672,400 36,617,700 85,203,200
تهیه نقشه  از استفاده بامناطق فوق بر اساس طول مسیر  اضافی عملیات الزحمۀ حق ، تعرفه در شده ذکر میزان از مسیر عرض افزایشدرصورت درخواست کارفرما با توضیحات : 

هاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان .شود می محاسبهسانتیمتر مناطق مختلف  20تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1
 شود. تبدیل و ترسیم اضافه می

 برگشت
  

 82از   17صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011465تا  72011461شرح خدمات اجراي ردیف شماره -12
 "مناطق مورد لزوم)متر از  1با منحنی تراز با عوارض شهري ( سانتیمتر 20تا  15از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از 1 تراز منحنی با سانتیمتر 20 تا 15 از GSD با رقومی تصویر از 2000/1و تهیه نقشه در منطقه برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3به روش نقشه برداري هوایی ویرایش 2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335نترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از ، ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.ایستگاه هاي بتنی وجود 

مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه تعیین ضریب  مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی و، نقاط معلوم سازمان نقشه برداري
، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارنقاط شبکه ماندگار، 

 ارتفاع بیضوي و ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار، 
براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (لیات استرو عکسی تهیه اندکس و انجام عم -

نقاط کنترل عکسی و  اتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 
 هوایی بندي مثلث تصاویر، عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي

 دستورالعمل، خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس تبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .تراز و نقاط ارتفاعی خطوطتبدیل  -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) ) DEM( نتهیه مدل ارتفاعی رقومی زمی "نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي  از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام عملیات دستورالعملگویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  عملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و عملیات کارتوگرافی شامل -
، تهیه تهیه یک سري پالت نقشه هاافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها، کارتوگر

 نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90ی دقت مسطحاتی رقوم 2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

متر باشند. دقت  نیمدرصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت سی و پنجدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90عی بیش از ارتفا

فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
، فایل پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقهمحلی ژئوئید، گزارش 

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011461 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 371,700 5,400 2,184,100 2,561,200

 72011462 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 323,600 5,400 1,719,200 2,048,200

 72011463 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 275,400 5,400 1,254,200 1,535,000

 72011464 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 231,600 5,400 903,300 1,140,300

    72011465   %15تا عوارض شهري  هکتار 183,500 5,400 502,500 691,400
عدم نیاز به ترسیم حد تفکیک  در صورت توضیحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس ردیف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.

 % از تعرفه تبدیل و ترسیم کاسته می شود.30ساختمان ها 

 برگشت
  

 82از   18صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011495تا  72011491شرح خدمات اجراي ردیف شماره -13
 "متر از مناطق مورد لزوم) 1با منحنی تراز  ( سانتیمتر با عوارض شهري 15تا  10از  GSDتصویر رقومی با از  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر از  1 تراز منحنی با سانتیمتر 15 تا  10از GSD با رقومی تصویر از 2000/1منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیهبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

که امکان ایجاد ایستگاه  یدر مکان های. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -
انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط ، ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

تعیین ضریب مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط  شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی و مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي، معلوم سازمان نقشه برداري
، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگارشبکه ماندگار، 
 بی ایستگاه هاي شبکه ماندگار، بیضوي و ترازیا

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (انجام عملیات استرو عکسی  و اندکس تهیه -
نقاط کنترل عکسی و  ت و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدااندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 هوایی،  بندي مثلث تصاویر، عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي
 ، دوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملخدمات عمومی و محعوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبدیل -
ده هاي لیزر هوایی ، استخراج تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از دا -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین "اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات نقاط از مدل هاي سه بعدیو یا روش استخراج خطوط تراز از 
 انجام گیرد. "اي  از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام تورالعملدسعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -
، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 ردادتهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرا
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  شصتدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  2000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

متر باشند. دقت  نیمدرونیابی باید داراي دقتی بهتر از  درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش 90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت و پنج سیدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ارتفاعی بیش از 

نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل  فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامهمدارك و نتایج تحویلی: شامل 
قال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید، گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت انت

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
واحد  بهاي

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011491 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 390,300 8,700 3,474,400 3,873,400

 72011492 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 342,200 8,700 2,700,300 3,051,200

 72011493 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 294,000 8,700 1,926,400 2,229,100

 72011494 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 250,300 8,700 1,369,500 1,628,500

 72011495 %15تا عوارض شهري  هکتار 202,100 8,700 968,600 1,179,400
نیاز به ترسیم حد تفکیک  صورت عدمدر  ردیف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.توضیحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس 

 % از تعرفه تبدیل و ترسیم کاسته می شود.30ساختمان ها 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011505تا  72011501شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -14
  "متر  5/0با منحنی تراز  سانتیمتر 10تا  5از  GSDتصویر رقومی با از  1000/1تهیه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 متر با 5/0 تراز منحنی با سانتیمتر 10 تا 5 از GSD با رقومی تصویر از 1000/1نقشه منطقه و تهیه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

، دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119ره همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شما
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335ستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(  ایستگاه

تعیین  کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی ومشاهدات و اندازه گیري ، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضریب مقیاس ایستگاه ها و  تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار

ارتفاع بیضوي و ، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -
 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSدر صورت استفاده از و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (تهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی  -
نقاط کنترل عکسی و  بات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتمحاساندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 هوایی بندي مثلث تصاویر، عملیات کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي
 خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعملعوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  تبدیل -
اده هاي لیزر هوایی، استخراج نقاط تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از د -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح)DEM( تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین "از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس عملیات ادیت مدل هاي تب -
، یک سري پالت نقشه هاتهیه  عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  سیدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  1000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

بیست و پنج درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90بیش از  داشته باشند. دقت ارتفاعی
 باشند.  یمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90باشند. دقت ارتفاعی بیش از  سانتیمتر

فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل : شامل مدارك و نتایج تحویلی
ل مختصات به منطقه، فایل تقامحلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011501 دشت هکتار 433,900 20,500 883,800 1,338,200

 72011502 تپه ماهور هکتار 433,900 20,500 883,800 1,338,200

 72011503 کوهستان هکتار 537,000 25,000 1,207,900 1,769,900

 72011504 کوهستان سخت هکتار 711,600 30,800 1,595,400 2,337,800

 72011505 کوهستان خیلی سخت هکتار 884,600 40,200 1,983,000 2,907,800
 مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس ردیف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.در  توضیحات :

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011515تا  72011511شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -15
  ") از مناطق مورد لزوممتر نیممنحنی تراز  عوارض شهري (بابا  سانتیمتر 10تا  8از  GSDتصویر رقومی با از  1000/1تهیه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 بامتر تراز نیم  منحنی با سانتیمتر 10 تا 8 از GSD با رقومی ازتصویر 1000/1منطقه و تهیه نقشه در برداري نقشه ایستگاههاي و برداري نقشه کنترل نقاط شبکه هدف ایجاد

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت وبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

و تعیین  ر از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگا، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضریب مقیاس ایستگاه ها و  تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -
 هاي شبکه ماندگار ترازیابی ایستگاه

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSدر صورت استفاده از  و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (تهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی  -
نقاط کنترل عکسی و  گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه اندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي تصاویر، عملیات مثلث بندي هوایی
 سه بعدي بر اساس دستورالعمل خدمات عمومی و محدوده) به صورتتبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از داده هاي لیزر هوایی، استخراج  .تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین "اساس خدمات  نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر
 انجام گیرد . "اي  از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

دل هاي تبدیل شده و انجام ، ویرایش مدستورالعملعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -
، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  سیدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  1000/1تهیه نقشه  دستورالعملر اساس دقت نتایج: ب

بیست و پنج ي دقتی بهتر از درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید دارا 90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90متر باشند. دقت ارتفاعی بیش از سانتی

مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل  فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریبمدارك و نتایج تحویلی: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011511 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 679,100 20,500 4,336,200 5,035,800

 72011512 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 630,900 20,500 3,413,000 4,064,400

 72011513 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 582,700 20,500 2,572,200 3,175,400

 72011514 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 540,800 20,500 1,854,800 2,416,100

 72011515 %15تا عوارض شهري  هکتار 492,600 20,500 1,302,400 1,815,500
 اساس ردیف هاي تعرفه با طبقه بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر  توضیحات :

 برگشت
  

 82از   21صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011535تا  72011531شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -16
 ") از مناطق مورد لزوممتر نیممنحنی تراز شهري (با عوارضبا  سانتیمتر 8تا  5از  GSDتصویر رقومی با از  1000/1تهیه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
با متر  نیم تراز منحنی با سانتیمتر 7 تا 5  از GSDاز تصویر رقومی با  1000/1برداري و ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف ایجاد شبکه نقاط کنترل نقشه 

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

لعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی ، دستورا9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینیبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

 ی که امکان ایجاد ایستگاهیدر مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 

و تعیین  ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضریب مقیاس ایستگاه ها و  تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -
 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSتهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی ( در صورت استفاده از  -
نقاط کنترل عکسی و  ه و آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفتاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي تصاویر، عملیات مثلث بندي هوایی
 ستورالعملدتبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس  -
اده هاي لیزر هوایی، استخراج تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی. الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از د -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(مدل ارتفاعی رقومی زمین تهیه "نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي  استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره

انجام  هاي تبدیل شده وعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس دستورالعمل، ویرایش مدل  -
، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  سیدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  1000/1تهیه نقشه  دستورالعملدقت نتایج: بر اساس 

بیست و پنج درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانت هفدهدرصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90متر باشند. دقت ارتفاعی بیش از سانتی

ها، نقشه مدل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ، یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
م تبدیل و ترسی

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011531 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 724,200 34,300 4,510,800 5,269,300

 72011532 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 676,000 34,300 3,974,100 4,684,400

 72011533 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 627,900 34,300 3,123,500 3,785,700

 72011534 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 586,000 34,300 2,586,700 3,207,000

 72011535 %15تا عوارض شهري  هکتار 537,800 34,300 2,050,000 2,622,100
 بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.توضیحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس ردیف هاي تعرفه با طبقه 

 برگشت
  

 82از   22صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72011605تا  72011601شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -17
  "مترنیم منحنی تراز سانتیمتردر مناطق مختلف با  6تا  3از  GSDتصویر رقومی با از  500/1تهیه نقشه  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر در تراز نیم  منحنی با سانتیمتر 6 تا 3از GSDاز تصویر رقومی با  500/1هدف ایجاد شبکه نقاط کنترل نقشه برداري و ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  

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

برداري جلد چهارم: کارتوگرافی  ، دستورالعمل همسان نقشه9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90 اسفند 3ویرایش به روش نقشه برداري هوایی  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت وبرداري کشور و 
 مراحل اجرا:کلیات 

ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(  ایستگاه

تعیین  عی ومشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفا، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضریب مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -
 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSدر صورت استفاده از  و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی (ندکس و انجام عملیات استرو عکسی تهیه ا -
نقاط کنترل عکسی و  ه کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماداندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي تصاویر، عملیات مثلث بندي هوایی
 لخدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمتبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان،  -
ده هاي لیزر هوایی، استخراج نقاط تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از دا -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(اعی رقومی زمینتهیه مدل ارتف "از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي  از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره استفاده

، ویرایش مدل هاي تبدیل شده و انجام دستورالعملعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس  -
، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  پانزدهدرصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از  90رقومی، دقت مسطحاتی  500/1تهیه نقشه  دستورالعملت نتایج: بر اساس دق

بیست و پنج ابی باید داراي دقتی بهتر از درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونی 90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 باشند.  یمترسانتهفده درصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از  90ر باشند. دقت ارتفاعی بیش از سانتیمت

مه نقاط، ضریب مقیاس ایستگاه ها، نقشه مدل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامدارك و نتایج تحویلی: شامل 
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 گزارش فنی اجراي عملیات ،یک سري پالت نقشه ها ها،رقومی نقشه 
بهاي واحد 

 (ریال)
تبدیل و ترسیم 

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011601 دشت هکتار 1,004,400 52,500 2,228,300 3,285,200

 72011602 تپه ماهور هکتار 1,052,600 52,500 2,228,300 3,333,400

 72011603 کوهستان هکتار 1,091,900 61,300 2,750,500 3,903,700

 72011604 کوهستان سخت هکتار 1,140,100 79,000 3,565,500 4,784,600

 72011605 کوهستان خیلی سخت هکتار 1,188,300 101,600 4,202,400 5,492,300
 شود. تبدیل و ترسیم اضافه میهاي  به تعرفه% 15 درصورت پر عارضه بودن منطقه، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان توضیحات :

 برگشت
 
  

 82از   23صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72011615تا  72011611شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -18
  "از مناطق مورد لزوم  مترنیم منحنی تراز عوارض شهري با با  سانتیمتر 6تا  3از  GSDتصویر رقومی با از  500/1تهیه نقشه "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
سانتیمتر با منحنی تراز  6تا  3از  GSDاز تصویر رقومی با  500/1هدف ایجاد شبکه نقاط کنترل نقشه برداري و ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه تهیه نقشه 

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

عمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی ، دستورال9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119همسان نقشه برداري جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره 
سازمان نقشه  90اسفند 3به روش نقشه برداري هوایی ویرایش  2000/1، دستورالعمل تهیه نقشه هاي رقومی 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119نشریه شماره 

 23/03/1390مورخ  6335دیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مبرداري کشور و 
 کلیات مراحل اجرا:

ی که امکان ایجاد یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
 ایستگاه ماندگار ایجاد گردد) 3در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(  ایستگاه

تعیین  اعی ومشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتف، انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ضریب مقیاس ایستگاه ها و تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار

، تعیین مدل ژئوئید محلی بر اساس اختالف ارتفاع بیضوي و محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار -
 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه ماندگار

براي تعیین موقعیت اعمال تصحیحات ارتفاعی به ارتفاع بیضوي  GPSتهیه اندکس و انجام عملیات استرو عکسی و تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی ( در صورت استفاده از  -
نقاط کنترل عکسی و  ه و آماده کردن لیست مختصاتمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفتاندازه گیري شده بر اساس مدل ژئوئید محلی الزامی است)، 

 کروکی نقاط کنترل عکسی بر اساس دستورالعمل و گویاسازي تصاویر، عملیات مثلث بندي هوایی
 ستورالعملدتبدیل عوارض مسطحاتی (شامل پوشش گیاهی، عوارض آبی، سازه، راه و راه آهن، ساختمان، خدمات عمومی و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس  -
اده هاي لیزر هوایی، استخراج تبدیل خطوط تراز و نقاط ارتفاعی. الزم به ذکر است این بخش می تواند عالوه بر روش ترسیم خطوط تراز در محیط سه بعدي با استفاده از د -

با ) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(مدل ارتفاعی رقومی زمین تهیه "نقاط از مدل هاي سه بعدي و یا روش استخراج خطوط تراز از اطالعات تهیه شده بر اساس خدمات 
 انجام گیرد . "اي  استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره

انجام  هاي تبدیل شده وعملیات ادیت مدل هاي تبدیل شده و  عملیات کارتوگرافی شامل: گویاسازي نقشه ها و اضافه نمودن اسامی بر اساس دستورالعمل، ویرایش مدل  -
، تهیه یک سري پالت نقشه ها عملیات کارتوگرافی براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت بندي، لژاندگزاري نقشه ها،

 تهیه نسخه رقومی فایل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد
درصد عوارض مشخص تبدیل شده نباید بیش از پانزده سانتیمتر با محل واقعی خود اختالف  90رقومی، دقت مسطحاتی  500/1تهیه نقشه دقت نتایج: بر اساس دستورالعمل 

بیست و پنج درصد نقاط موجود بر روي منحنی هاي تراز و همچنین نقاط استخراج شده به روش درونیابی باید داراي دقتی بهتر از  90داشته باشند. دقت ارتفاعی بیش از 
 درصد نقاط ارتفاعی موجود بر روي نقشه باید بهتر از هفده سانتیمتر باشند.  90سانتیمتر باشند. دقت ارتفاعی بیش از 

ها، نقشه مدل س ایستگاه مدارك و نتایج تحویلی: شامل فهرست مختصات ایستگاه هاي ایجاد شده در منطقه شامل مختصات مسطحاتی و ارتفاع، شناسنامه نقاط، ضریب مقیا
تقال مختصات به منطقه، فایل محلی ژئوئید،  گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل نتایج مثلث بندي هوایی، شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازیابی مورد استفاده جهت ان

 ، گزارش فنی اجراي عملیاتیک سري پالت نقشه هارقومی نقشه ها، 
بهاي واحد 

 (ریال)
 تبدیل و ترسیم

 (ریال)
بندي  مثلث

 هوایی (ریال)
عملیات زمینی 

 (ریال)
 شماره طبقه بندي واحد

 72011611 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 1,106,400 58,100 6,622,700 7,787,200

 72011612 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 1,058,300 58,100 5,552,700 6,669,100

 72011613 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 1,010,100 58,100 4,826,800 5,895,000

 72011614 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 970,800 58,100 3,527,500 4,556,400

 72011615 %15تا عوارض شهري  هکتار 922,600 58,100 2,801,600 3,782,300
 تعرفه با طبقه بندي توپوگرافی مربوطه استفاده شود.توضیحات : در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس ردیف هاي 

 برگشت
  

 82از   24صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021215الی  72021211 مارهآیتم هاي از شاجراي  :شرح خدمات -19
 "متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

متر از منطقه غیر شهري با طبقه  1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبندي 

مورخ  6335مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر  سانتیمتر و شبکه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

از حکاکی مناسب استفاده گردد.( در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد یسانتیمتر در منطقه، در مکان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ایستگاه اصلی ایجاد گردد) 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه  -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، اسب با مقیاس متنبرداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32ر تپه ماهور، متر د 40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی -
 وجی محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خر -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از م دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر سی و پنجبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها:  شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها، مدارك و نتایج تحویلی
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021211 دشت هکتار 1,841,200
 72021212 تپه ماهور هکتار 2,161,400

 72021213 کوهستان هکتار 2,896,800
 72021214 کوهستان سخت هکتار 3,607,000
 72021215 کوهستان خیلی سخت هکتار 4,731,200

و  72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي  :توضیحات
 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه  72021382

 برگشت
  

 82از   25صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021222الی  72021221 مارهآیتم هاي از  شاجراي : شرح خدمات -20
 "نیم متريمنحنی تراز متر و  40شبکه بندي قائم الزاویه به روش مستقیم زمینی با  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

منحنی تراز متر و  40شبکه بندي قائم الزاویه به روش مستقیم زمینی با  توپوگرافی 2000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 دشت و تپه ماهورمنطقه با طبقه بندي  نیم متر از

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
ی که امکان ایجاد ی. در مکان هاسانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر شناسایی و -

 ایستگاه اصلی ایجاد گردد) 4ایستگاه ماندگار و  2(در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.  ایستگاه
 فی شده توسط کارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معر -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
براي ، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب مقیاس آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

 ایستگاه هاي ماندگار
 دستی و یا استخراج محدوده کار از نقشه هاي قبلی موجود و ترسیم آن GPSبرداشت حدودي محدوده کار با  -
 سانتیمتر کل منطقه 10*10آماده کردن اندکس اولیه شامل ایستگاه هاي شبکه ماندگار، دور محدوده کاري و شبکه هاي   -
که اصلی از روي اندکس، به نحوي که از ابتداي محدوده کاري (سمت چپ باالي اندکس) تمامی ایستگاه هاي اصلی داراي مختصات رند با طراحی و استخراج مختصات شب -

 واقع می شوند) 1000متر و به صورت شطرنجی باشد. (تمامی ایستگاه هاي اصلی روي گریدها و مضربی از  1000فواصل 
 )واقع می شوند 200تمامی میخ هاي چوبی روي گریدها و مضربی از ( کوپه هاي خاکی بر روي اندکسمشخص کردن موقعیت میخ هاي چوبی و  -
 پیاده کردن مختصات ایستگاه هاي اصلی با استفاده از ایستگاه هاي ماندگار و تثبیت بتن ها -
 طرنجی و با مختصات رندمتري در فضاي بین ایستگاه هاي اصلی به صورت ش 200پیاده کردن نقاط میخ چوبی به فواصل  -
 متري در فضاي بین میخ هاي چوبی به صورت شطرنجی  40ایجاد کوپه هاي خاکی با فواصل  -
 نام گذاري ایستگاه هاي اصلی به صورتی که بخش اول در یک ستون هم نام و بخش دوم در یک ردیف هم نام باشد -
 با نام ایستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره میخ هاي چوبی روي آنها نوشته شودنام گذاري میخ هاي چوبی به صورتی که اطراف هر ایستگاه  -
 ترازیابی به صورت رفت و برگشت و لوپ بوده و انجام محاسبات و تعیین ارتفاع ایستگاه هاي اصلی و تهیه فهرست ارتفاع ایستگاه هاي اصلی -
خاکی بر مبناي نقاط اصلی اطراف، مشخص کردن موقعیت تمامی ایستگاه هاي اصلی، میخ هاي چوبی و کوپه هاي خاکی  ترازیابی و تعیین ارتفاع میخ هاي چوبی و کوپه هاي -

 روي نقشه و نوشتن ارتفاع آنها
درخت، آبریز، انواع جاده، ، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، ردیف متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض -

 دستورالعمل مطابقها و ....  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز، تغییر شیب
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی   ، انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی -
نقاط برداشتی و اضافه نمودن نقاط شبکه و سطحی و ترسیم خطوط تراز بر اساس  ،ملیات کارتوگرافی و ترسیم کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطیانجام ع -

یت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر شیت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري ش، اطالعات توصیفی، نماد ها، پترن هاي سطحی به نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد
 اساس استاندارد

 ابفایل هاي مجزا   فایل کلی شامل تمامی عوارض، میخ هاي چوبی، کوپه هاي خاکی،  نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه درتهیه  -
 هاو تهیه یک سري پالت نقشه  فرمت مورد نظر در قرارداد

 مسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از بیست سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از هشت سانتیمتر  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتربهتر از هفده دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل..) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها، یک سري پالت نقشه ها، لیست نتایج تحویلی:مدارك و 
 ارتفاعی و ضریب مقیاس ایستگاه هاي ماندگارو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021321 دشت هکتار 2,511,900

 72021322 تپه ماهور هکتار 3,003,800
 توضیحات:

 برگشت
 
 
 

 82از   26صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021235الی  72021231 شماره آیتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -21
 "متر 500 به عرض  و متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 500 به عرض  و متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1یجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه ا هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفمنطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر  سانتیمتر و شبکه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

مکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(در پروژه هاي سانتیمتر در منطقه، در مکان هاي که ا 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ایستگاه اصلی ایجاد گردد) 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

 ایستگاه هاي ماندگارمقیاس براي 
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 سطحاتی و ارتفاعیانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی م -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گاس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي، به نقشه بر اس نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک  و در قراردادفرمت مورد نظر  ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر سی و پنجبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021231 دشت کیلومتر 102,102,900

 72021232 تپه ماهور کیلومتر 115,994,700
 72021233 کوهستان کیلومتر 158,174,300
 72021234 کوهستان سخت کیلومتر 198,917,100

 72021235 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 252,284,700
به روش  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه ردیفهاي  متر از 500متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  500در صورتی که باند بیش از  :توضیحات

 محاسبه خواهد شد. )72021215الی  72021211 مارهش ازآیتم هاي ( متر 1مستقیم زمینی با منحنی تراز 
 72021382و  72021381عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي  

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72021245الی  72021241 شماره آیتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -22
 "متر 400و به عرض متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 400و به عرض متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز   توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه یجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و ا هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفمنطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335ماره مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شهاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر   سانتیمتر و شبکه 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(در پروژه هاي یسانتیمتر در منطقه، در مکان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 صلی ایجاد گردد)ایستگاه ا 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،صورت گرفته محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده چشمه، نهر، جوي،شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی و ارتفاعی -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضه کلیترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

اساس  بر و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر سی و پنجبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستها یک سري پالت نقشه شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021241 دشت کیلومتر 87,972,700

 72021242 تپه ماهور کیلومتر 103,455,800
 72021243 کوهستان کیلومتر 135,026,600
 72021244 کوهستان سخت کیلومتر 167,098,800
 72021245 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 217,261,300

 متر محاسبه خواهد شد. 500بر اساس باند مناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  400در مناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه 

 برگشت
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تهیه شرح خدمات: تاریخ 
 1395اردیبهشت 

  72021255الی  72021251 شماره آیتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -23
 "متر 300به عرض  و متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از منطقه  متر 300به عرضو  متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1قشه یجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نا هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفغیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر  شبکهسانتیمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(یسانتیمتر در منطقه، در مکان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 اد گردد)ایستگاه اصلی ایج 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،رفتهمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گ -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، رخت، آبریز، انواع جادهچشمه، نهر، جوي، ردیف دشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی و ارتفاعی -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضه کلیترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

اساس  بر و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت نتایج:دقت
 سانتیمتربهتر از سی و پنج دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستهایک سري پالت نقشه شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021251 دشت کیلومتر 74,929,400

 72021252 تپه ماهور کیلومتر 86,036,800
 72021253 کوهستان کیلومتر 118,185,700
 72021254 کوهستان سخت کیلومتر 145,174,100
 72021255 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 192,301,800

 متر محاسبه خواهد شد. 400بر اساس باند  مناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه 300در مناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه 

 برگشت
  

 82از   29صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تهیه شرح خدمات: تاریخ 
 1395اردیبهشت 

  72021265الی  72021261 شماره آیتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -24
 "متر 200به عرض و متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از منطقه  متر 200به عرض و متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1نقشه یجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه ا هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفغیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر   شبکهسانتیمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي سانتیمتر در منطقه، در مکان هاي که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.( 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 جاد گردد)ایستگاه اصلی ای 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،گرفتهمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت  -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، درخت، آبریز، انواع جادهچشمه، نهر، جوي، ردیف شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی و ارتفاعی -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضه کلیترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

اساس  بر و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک  و فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر سی و پنجبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  لیستها، یک سري پالت نقشه شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021261 دشت کیلومتر 58,504,500

 72021262 تپه ماهور کیلومتر 66,620,500
 72021263 کوهستان کیلومتر 86,315,500
 72021264 کوهستان سخت کیلومتر 112,928,100
 72021265 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 144,194,600

 متر محاسبه خواهد شد. 300بر اساس باند مناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  200در مناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه 

 برگشت
  

 82از   30صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تهیه شرح خدمات: تاریخ 
 1395اردیبهشت 

  72021275الی  72021271 شماره آیتم هاي ازجراي ا شرح خدمات : -25
 "متر 100 تا و به عرض متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 100تا  و به عرض متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه یجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و ا هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفمنطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335به شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 700اصلی با فواصل حداکثر  شبکهسانتیمتر و  40*40*60اد متر بصورت بتن در جا به ابع 2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(یسانتیمتر در منطقه، در مکان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 
 ه اصلی ایجاد گردد)ایستگا 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،هاي صورت گرفتهمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري  -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، وي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهچشمه، نهر، جشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت و ... 28 ،متر در کوهستان 32متر در تپه ماهور،  40متر در دشت،  50نقاط ارتفاعی با تراکم برداشت  -

 دستورالعمل مطابقمنحنی تراز 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی و ارتفاعی -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضه کلیترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

اساس  بر و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  هفدهسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  بیستمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر سی و پنجبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر چهل.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستهایک سري پالت نقشه شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021271 دشت کیلومتر 43,770,400

 72021272 تپه ماهور کیلومتر 48,504,800
 72021273 کوهستان کیلومتر 62,262,000
 72021274 کوهستان سخت کیلومتر 83,459,900
 72021275 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 107,963,400

 متر محاسبه خواهد شد. 200بر اساس باند مناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  100در مناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی  1:1000تهیه نقشه 

 برگشت
  

 82از   31صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تهیه شرح خدمات: تاریخ 
 1395اردیبهشت 

 72021315الی  72021311 شماره آیتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -26
 "مترنیم به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

متر از منطقه غیر شهري با نیم به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 1000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفطبقه بندي 

مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119رالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره و دستو 23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 500فواصل حداکثر اصلی با  شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقهانتقال مختصات  -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی،تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست  -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
 ،چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 14، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 رالعملمنحنی تراز مطابق دستو
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
و اضافه نمودن اطالعات توصیفی،  یبرداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحی
تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  فایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صتهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتیمتر  هشتسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:

 سانتیمترهفده بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست) بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه ساختمان،عوارض مشخص (گوشه نقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعیو  اتیمسطح
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72021311 دشت هکتار 3,754,500

 72021312 تپه ماهور هکتار 4,497,900
 72021313 کوهستان هکتار 6,243,600
 72021314 کوهستان سخت هکتار 8,095,500
 72021315 کوهستان خیلی سخت هکتار 10,954,300

و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي  توضیحات:
 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی  72021382

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   32صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021322الی  72021321 مارهآیتم هاي از  شاجراي : شرح خدمات -27
 "مترسانتی 25منحنی تراز متر و  20شبکه بندي قائم الزاویه به روش مستقیم زمینی با  توپوگرافی 1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

منحنی تراز متر و  20شبکه بندي قائم الزاویه با به روش مستقیم زمینی  توپوگرافی 1000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 دشت و تپه ماهورمنطقه با طبقه بندي از مترسانتی 25

مورخ  6335کشور به شماره  مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداريهاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
ی که امکان ایجاد ایستگاه یدر مکان ها. سانتیمتر 40*40*60ه ابعاد متر بصورت بتن در جا ب 1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر شناسایی و -

 ایستگاه اصلی ایجاد گردد) 4ایستگاه ماندگار و  2در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل (هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. 
 ا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور ی -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
محاسبه ضریب مقیاس براي ، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

 ایستگاه هاي ماندگار
 دستی و یا استخراج محدوده کار از نقشه هاي قبلی موجود و ترسیم آن GPSبرداشت حدودي محدوده کار با  -
 سانتیمتر کل منطقه 10*10آماده کردن اندکس اولیه شامل ایستگاه هاي شبکه ماندگار، دور محدوده کاري و شبکه هاي   -
صات رند با استخراج مختصات شبکه اصلی از روي اندکس، به نحوي که از ابتداي محدوده کاري (سمت چپ باالي اندکس) تمامی ایستگاه هاي اصلی داراي مخت طراحی و -

 واقع می شوند) 500متر و به صورت شطرنجی باشد. (تمامی ایستگاه هاي اصلی روي گریدها و مضربی از  500فواصل 
 )واقع می شوند 100تمامی میخ هاي چوبی روي گریدها و مضربی از ( میخ هاي چوبی و کوپه هاي خاکی بر روي اندکس مشخص کردن موقعیت -
 پیاده کردن مختصات ایستگاه هاي اصلی با استفاده از ایستگاه هاي ماندگار و تثبیت بتن ها -
 ي اصلی به صورت شطرنجی و با مختصات رندمتري در فضاي بین ایستگاه ها 100پیاده کردن نقاط میخ چوبی به فواصل  -
 متري در فضاي بین میخ هاي چوبی به صورت شطرنجی  20ایجاد کوپه هاي خاکی با فواصل  -
 بخش دوم در یک ردیف هم نام باشد نام گذاري ایستگاه هاي اصلی به صورتی که بخش اول در یک ستون هم نام و -
 طراف هر ایستگاه با نام ایستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره میخ هاي چوبی روي آنها نوشته شودنام گذاري میخ هاي چوبی به صورتی که ا -
 ترازیابی به صورت رفت و برگشت و لوپ بوده و انجام محاسبات و تعیین ارتفاع ایستگاه هاي اصلی و تهیه فهرست ارتفاع ایستگاه هاي اصلی -
چوبی و کوپه هاي خاکی بر مبناي نقاط اصلی اطراف، مشخص کردن موقعیت تمامی ایستگاه هاي اصلی، میخ هاي چوبی و کوپه هاي خاکی  ترازیابی و تعیین ارتفاع میخ هاي -

 روي نقشه و نوشتن ارتفاع آنها
ر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، ، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهمتناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض

 دستورالعمل مطابقها و ....  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز، تغییر شیب
    محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی، انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی -
نقاط برداشتی و اضافه نمودن نقاط شبکه و سطحی و ترسیم خطوط تراز بر اساس  ،انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی -

، نام گذاري شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر شیت بندي، لژاند گذاري، اطالعات توصیفی، نماد ها، پترن هاي سطحی به نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد
 اساس استاندارد

 ابفایل هاي مجزا   فایل کلی شامل تمامی عوارض، میخ هاي چوبی، کوپه هاي خاکی،  نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه درتهیه  -
 ري پالت نقشه هاتهیه یک سو  فرمت مورد نظر در قرارداد

 سانتیمتر  چهارسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست..) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 و ضریب مقیاس ایستگاه هاي ماندگار ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021321 دشت هکتار 5,385,300

 72021322 تپه ماهور هکتار 6,780,400
 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   33صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021345الی  72021341شمارهآیتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -28
 "متر 300 به عرض و مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 متر 300 به عرض و مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 1000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفاز منطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100ه به شمار 29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 500اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر شناسایی و -

در پروژه هاي که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(ی ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 نطقهانتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به م -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، -

 ایستگاه هاي ماندگارمقیاس براي 
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، متناسب با مقیاس، برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 14 ،متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25تراکم  با قاط ارتفاعیبرداشت ن -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گابق استاندارد، شیت بندي، به نقشه بر اساس الیه بندي مط نماد ها، پترن هاي سطحی
یه یک تهو  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتیمتر  هشتسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:

 سانتیمترهفده بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعی و مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021341 دشت کیلومتر 132,879,100

 72021342 تپه ماهور کیلومتر 155,642,700
 72021343 کوهستان کیلومتر 215,353,700
 72021344 کوهستان سخت کیلومتر 283,601,800

 72021345 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 388,353,800
به روش  توپوگرافی 1000/1تهیه نقشه هاي  ردیف متر از 300متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  300در صورتی که باند بیش از  توضیحات:

 محاسبه خواهد شد. )72021315الی  72021311 شماره ازآیتم هاي ( مترنیم مستقیم زمینی با منحنی تراز 
 72021382و  72021381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی 

 برگشت
  

 82از   34صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021355الی  72021351شمارهآیتم هاي ازاجراي : خدماتشرح  -29
 "متر 200به عرض و مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 200به عرض و مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 1000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفمنطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده:دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 500اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. (ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 اد گردد)ایجاصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
رفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گ -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، درخت، آبریز، انواع جادهچشمه، نهر، جوي، ردیف شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  متناسب با مقیاس،برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 14،متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز رداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و ب عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 ندارداستابر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحی
تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتیمتر  هشتتفاعی بهتر از سانتیمتر و دقت ار دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت: دقت نتایج

 سانتیمترهفده بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعی و مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72021351 دشت کیلومتر 103,491,600

 72021352 تپه ماهور کیلومتر 118,018,000
 72021353 کوهستان کیلومتر 160,470,400
 72021354 کوهستان سخت کیلومتر 212,127,800
 72021355 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 284,491,300

 متر محاسبه خواهد شد. 300بر اساس باندمناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  200در مناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72020382و  72020381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی 

  برگشت

 82از   35صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021365الی  72021361 شمارهآیتم هاي ازاجراي : شرح خدمات -30
 "متر 100تا  به عرض و مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 متر 100تا  به عرض و مترسانتی 50توپوگرافیبه روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  1000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفاز منطقه غیر شهري با طبقه بندي 

مورخ  6335ه دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شمار مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 500اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ، در مکان هاي که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(در منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)ی اصلایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي  -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده چشمه، نهر، جوي،شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  متناسب با مقیاس،برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ... رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 14،متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز رداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و ب عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 ندارداستابر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحی
تهیه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 پالت نقشه ها مطابق مفاد قرارداد
 سانتیمتر  هشتمتر و دقت ارتفاعی بهتر از سانتی دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:

 سانتیمترهفده بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعی و مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72021361 دشت کیلومتر 71,769,000

 72021362 تپه ماهور کیلومتر 80,578,900
 72021363 کوهستان کیلومتر 108,538,600
 72021364 کوهستان سخت کیلومتر 145,813,300
 72021365 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 195,120,700

 متر محاسبه خواهد شد. 200بر اساس باندمناطق فوق متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  100در مناطقی که باند بیش از توضیحات:
 72020382و  72020381حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی 

 برگشت
  

 82از   36صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021382الی  72021381 شماره آیتم هاي ازاجراي : خدماتشرح  -31
 "از مناطق مورد لزوم مترسانتی 50به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  بلوکی 1000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 1000/1تهیه نقشه نیمه شهري و و از مناطق شهري به روش مستقیم زمینی  بلوکی  1000/1و تهیه نقشه ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي  اطق مورد لزوممتر از منسانتی 50با منحنی تراز  توپوگرافی

مورخ  6335شماره مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 500اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلی به لحاظ محدودیت می توان از پالك هاي حک شده استفاده ، در منطقهسانتیمتر   30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 گار وایستگاه ماند 2 در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل(نمود. 

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
سبه ضریب ش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی،تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محامحاسبات و پرداز -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
حی مانند: تیر برق، جدول، جوي، کانیو، جزیره هاي وسط بلوار و متناسب با مقیاس، در مناطق شهري و نیمه شهري شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطبرداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقبرداشت کلیه گوشه هاي هر بلوك و ساختمان به اضافه تمامی انحناها و شکستگی هاي دیوارها و ... 
و  ، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریزانواع جادهنهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، تک درخت، چاه، چشمه، تیر برق، دکل،  و در مناطق غیر شهري شامل:

 دستورالعمل مطابق ...
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب  با فاصله  متر در کوهستان سخت 14، متر در کوهستان 16متر در تپه ماهور،  20متر در دشت،  25باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 ق دستورالعملمنحنی تراز مطاب
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی  -
ی و اضافه برداشتبر اساس نقاط طوط تراز ترسیم خبرداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ساختمان ها، بلوك ها و ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

و اضافه نمودن کادر مشخصات  هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحینمودن اطالعات توصیفی، 
 استانداردبر اساس  پروژه

فرمت مورد  اب، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  عوارضلوك ها و فایل کلی شامل تمامی ساختمان ها، بتهیه  -
 تهیه یک سري پالت نقشه هاو  نظر در قرارداد

 ر سانتیمت هشتسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  دهمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت نتایج: دقت
 سانتیمترهفده بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمتر بیست.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021381 شهري هکتار 15,226,500

 72021382 نیمه شهري هکتار 11,507,100
با طبقه بندي واقعی محاسبه خواهد  و 72020315تا  72020311حق الزحمه مناطق شهري و نیمه شهري از آیتم هاي مربوطه و مناطق غیر شهري از آیتم هاي  توضیحات:

 شد.

 برگشت
  

 82از   37صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021415الی  72021411 شماره آیتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -32
 "سانتیمتر 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  500/1تهیه نقشه  "با عنوان

از منطقه غیر شهري با سانتیمتر  25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 500/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفطبقه بندي 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119شماره  و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه 23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 300اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. (ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقهانتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري  -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه  -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهعوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  :شاملمتناسب با مقیاس برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابق و ... اغ، ترانشه، خاکریزرودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد ب
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 7، متر در کوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی مسطحاتی و ارتفاعی عوارضع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه انجام عملیات گویا سازي و جم -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی -
ی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحی
تهیه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابصورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا   فایل کلی شامل: تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز بهتهیه  -

 یک سري پالت نقشه ها
 سانتیمتر  چهارسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  پنجمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:

 سانتیمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتی متر ده) بهتر از . پل، محور کانال و .. گوشه اختمان،عوارض مشخص (گوشه سنقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعیو  مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72021411 دشت هکتار 7,400,300

 72021412 تپه ماهور هکتار 8,941,100
 72021413 کوهستان هکتار 12,227,400
 72021414 کوهستان سخت هکتار 16,681,800
 72021415 کوهستان خیلی سخت هکتار 22,131,400

و  72021441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي  توضیحات:
 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی  72021442

 برگشت
  

 82از   38صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021435الی  72021431 شماره آیتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -33
 "متر  100و به عرض سانتیمتر 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  500/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 100و به عرض سانتیمتر 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 500/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 منطقه غیر شهري با طبقه بندي مختلف

مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 300اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو ر سانتیمت 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات واندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی  -
رفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی،تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گ -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، خت، آبریز، انواع جادهچشمه، نهر، جوي، ردیف درشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحیمانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  متناسب با مقیاس،برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حدباغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 7،متر در کوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -
 نحنی ترازمطابق دستورالعملم
 برداشتی  عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط تراز ترسیم خطوط برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي میزان به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 یک سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  چهاراز سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر  پنجمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت نتایج: دقت
 سانتیمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتی متر ده) بهتر از ...  پل، محور کانال و گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ار و اصلیماندگمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها، مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021431 دشت کیلومتر 113,766,400

 72021432 تپه ماهور کیلومتر 128,317,500
 72021433 کوهستان کیلومتر 176,988,300
 72021434 کوهستان سخت کیلومتر 247,582,800
 72021435 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 332,594,200

به روش توپوگرافی  500/1تهیه نقشه هاي  ردیف متر از 100متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  100در صورتی که باند بیش از  توضیحات:
 محاسبه خواهد شد. )72020415الی  72020411 شماره ازآیتم هاي ( سانتیمتر 25مستقیم زمینی با منحنی تراز 

 72020442و  72020441حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 
 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی 

 برگشت
  

 82از   39صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021440الی  72021436 شماره آیتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -34
 "متر 50و به عرض تا  سانتیمتر 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز توپوگرافی  500/1تهیه نقشه  "با عنوان

از  متر 50و به عرض تا  سانتیمتر 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 500/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
 منطقه غیر شهري با طبقه بندي مختلف

مورخ  6335ت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیری: مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 300اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000فواصل حداکثر ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با  شناسایی و -

در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 حاتی و ارتفاعی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسط -
که ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شب -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  متناسب با مقیاس،برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حدباغ، ترانشه، خاکریز
و ... و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله  متر در کوهستان سخت 7 ،متر در کوهستان 8 متر در تپه ماهور، 10متر در دشت،  12.5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی  عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه اهشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و منحنی هاي میزان به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 یک سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر  چهارسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  پنجهاي ماندگار و اصلی بهتر از مسطحاتی شبکه  دقت نتایج: دقت
 سانتیمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتی متر ده) بهتر از ...  پل، محور کانال و گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021436 دشت کیلومتر 88,846,100

 72021437 تپه ماهور کیلومتر 97,673,400
 72021438 کوهستان کیلومتر 128,793,900
 72021439 کوهستان سخت کیلومتر 181,321,900
 72021440 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 242,310,200

 .متر محاسبه خواهد شد  100بر اساس باند مناطق فوق   متر مورد نیاز کارفرما باشد حق الزحمه  50درمناطقی که باند بیش از  توضیحات:
 72020442و  72020441عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم هاي چنانچه در تهیه نقشه هاي توپوگرافی، مناطقی داراي 

 محاسبه خواهد شد.تهیه نقشه بلوکی 

 برگشت
  

 82از   40صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

خدمات: تاریخ تهیه شرح 
 1395اردیبهشت 

 72021442الی  72021441 شماره آیتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -35
 "از مناطق مورد لزوم مترسانتی 25به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  بلوکی 500/1یه نقشه ته "با عنوان

با  توپوگرافی 500/1تهیه نقشه نیمه شهري و و از مناطق شهري به روش مستقیم زمینی بلوکی  500/1و تهیه نقشه ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلفبا طبقه بندي  اطق مورد لزوممتر از منسانتی 25منحنی تراز 
مورخ  6335برداري کشور به شماره  دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

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

 300اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60در جا به ابعاد  متر بصورت بتن 1000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلی به لحاظ محدودیت می توان از پالك هاي حک شده استفاده ، در منطقهسانتیمتر   30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل(نمود.

 انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی -
تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
قطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، جدول، جوي، کانیو، جزیره هاي وسط بلوار و متناسب با مقیاس، در مناطق شهري و نیمه شهري شامل عوارض نبرداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقبرداشت کلیه گوشه هاي هر بلوك و ساختمان به اضافه تمامی انحناها و شکستگی هاي دیوارها و ... 
و  ، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریزدرخت، آبریز، انواع جادهنهر، جوي، ردیف تک درخت، چاه، چشمه، تیر برق، دکل،  و در مناطق غیر شهري شامل:

 دستورالعمل مطابق...
ه و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصلو ...  متر در کوهستان سخت 7 ،متر در کوهستان 8متر در تپه ماهور،  10متر در دشت،  12.5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 منحنی تراز مطابق دستورالعمل
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی  -
ی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، برداشتبر اساس نقاط راز ترسیم خطوط تبرداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحی
تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  فایل کلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاتهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 سانتیمتر  چهارسانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  پنجمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت نتایج:دقت

 سانتیمتر هشتبهتر از دقت ارتفاعی  و سانتی متر ده.) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 
معلوم شناسنامه نقاط ماندگار، ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعیو  مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72021441 شهري هکتار 17,837,500

 72021442 نیمه شهري هکتار 13,981,200
و با طبقه بندي واقعی محاسبه  72020415الی  72020411 شماره حق الزحمه مناطق شهري و نیمه شهري از آیتم هاي مربوطه و مناطق غیر شهري از آیتم هاي توضیحات:
 خواهد شد.

 برگشت
  

 82از   41صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021515الی  72021511شرح خدمات:  اجراي آیتم هاي از شماره  -36
 "سانتی متري 20تراز توپوگرافی به روش مستقیم زمینی با منحنی  200/1هیه نقشه ت "عنوان با

سانتیمتري از مناطق غیر شهري  20توپوگرافی به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  200/1هدف از خدمات ارائه شده: ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه 
 با طبقه بندي مختلف

مورخ  6335مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ  دستورالعمل هاي مورد استفاده:
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
 200اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  500اي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر ایجاد ایستگاه ه شناسایی و -

در پروژه هاي استفاده گردد. (ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب ی، در مکان هادر منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2 کوچک می بایست حداقل

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه  -
که ماندگار و محاسبه ضریب محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شب -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جادهشامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، مقیاسمتناسب با برداشت کلیه عوارض  -

 دستورالعمل مطابقو ...  رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز
و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله منحنی و ...  متر در کوهستان سخت 2،متر در کوهستان 3، متر در تپه ماهور 4متر در دشت،  5باتراکم  برداشت نقاط ارتفاعی -

 دستورالعمل مطابقتراز 
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  عملیات کارتوگرافی انجام -

بر اساس  افه نمودن کادر مشخصات پروژهو اض هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
 استاندارد

تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -
 سري پالت نقشه ها

 سانتیمتر چهار سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از دو مسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت: دقت نتایج
 سانتیمترهفت بهتر از دقت ارتفاعی  و سانتیمترچهار .) بهتر از ..پل، محور کانال و  گوشه عوارض مشخص (گوشه ساختمان،نقشه ها براي دقت مسطحاتی 

معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هارش فنی، فایل نقشه ها، شامل گزامدارك و نتایج تحویلی: 
 و ضریب مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار ارتفاعیو  مسطحاتی

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021511 دشت هکتار 31,051,800

 72021512 تپه ماهور هکتار 37,891,000
 72021513 کوهستان هکتار 51,394,100

 72021514 کوهستان سخت هکتار 73,482,700
 72021515 کوهستان خیلی سخت هکتار 91,275,600

 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   42صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021715تا  72021711  شماره هاي ازآیتم اجراي  :شرح خدمات -37
 "از مناطق شهري تهیه شده به روش فتوگرامتري 500/1تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه "با عنوان

 مختلف عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهیه شهري مناطق از 500/1  نقشه سازي گویا و زمینی تکمیل هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  :استفاده مورد دستورالعمل هاي

 1384نقشه برداري کشور تیر ماه فتوگرامتري سازمان  روش به شده تهیه شهري مناطق از 500/1  نقشه گویاسازي و زمینی و دستورالعمل تکمیل 23/03/1390
 مراحل اجرا: کلیات

 شبکه ماندگار درمحدوده کاري  ایستگاه هايبررسی  -
 متر )1000تکمیل شبکه ماندگار در صورت عدم وجود ایستگاه ها و یا ناقص بودن آن (ایستگاه هاي شبکه ماندگار به فواصل  -
و  GPSمتر  به صورت دیسک در مناطقی که نیاز به عملیات تکمیل زمینی می باشد و قرائت مختصات ایستگاه ها با گیرنده  300ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري به فواصل  -

 سیک نقشه برداري زمینی. مرحله تهیه نقشه به روش فتوگرامتري و یا به روش هاي کال رتعیین ارتفاع با اعمال مدل ژئوئید محلی تهیه شده د
دید از روي عکس هاي هوایی به لحاظ محدودیت متناسب با مقیاس نقشه و مطابق دستورالعمل که برداشت عوارض تکمیلی نقشه برداري و روي ایستگاه هاي  استقراردوربین -

 ترسیم نگردیده اند.
 مطابق دستورالعمل عوارض انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد و بر اساس شیت بندي موجودبه  نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
تهیه یک و  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 تابع دقت نقشه پایه فتوگرامتريارتفاعی و قت مسطحاتی د دقت نتایج:

شناسنامه  ماندگار ایجاد شده،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:
 ارتفاعیو  معلوم مسطحاتینقاط 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021711 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 7,142,700

 72021712 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 5,292,000
 72021713 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 3,716,100
 72021714 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 2,805,400
 72021715 %15تا عوارض شهري  هکتار 2,781,200

 ار ایجاد شده با تایید ناظر بر اساس تعرفه پرداخت می گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عوارض مازاد بر دستورالعمل می بایستگتوضیحات: هزینه ایستگاه هاي ماند
الزم به ذکر است هزینه به هنگام سازي و مربوطه با کارفرما توافق گردد.  فهرست عوارض، نحوه برداشت توسط مشاور تهیه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه

 دیده نشده است. ها یا اضافه نمودن عوارضی که در حد فاصل زمان عکسبرداري و یا تکمیل زمینی نقشه ها تغییر، حذف و یا اضافه گردیده اند در این ردیف

 برگشت
  

 82از   43صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

خدمات: تاریخ تهیه شرح 
 1395اردیبهشت 

 72021725تا  72021721ه اجراي ردیف شمار :شرح خدمات -38
 "از مناطق شهري تهیه شده به روش فتوگرامتري 1000/1تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه  "با عنوان

 مختلف عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهیه شهري مناطق از 1000/1  نقشه گویاسازي و زمینی هدف از خدمات ارائه شده: تکمیل
مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  مورد استفاده: دستورالعمل هاي

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تیر ماه  روش به شده تهیه شهري مناطق از 1000/1  نقشه گویاسازي و زمینی و دستورالعمل تکمیل 23/03/1390
 مراحل اجرا: کلیات

 بررسی ایستگاه هاي شبکه ماندگار در محدوده کاري -
 )متر 1500 ایستگاه هاي شبکه ماندگار به فواصل( تکمیل شبکه ماندگار در صورت عدم وجود ایستگاه ها و یا ناقص بودن آن -
و  GPSمتر  به صورت دیسک در مناطقی که نیاز به عملیات تکمیل زمینی می باشد و قرائت مختصات ایستگاه ها با گیرنده  500ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري به فواصل  -

 ک نقشه برداري زمینی.مرحله تهیه نقشه به روش فتوگرامتري و یا به روش هاي کالسی رتعیین ارتفاع با اعمال مدل ژئوئید محلی تهیه شده د
ید از روي عکس هاي هوایی استقرار دوربین روي ایستگاه هاي نقشه برداري و برداشت عوارض تکمیلی متناسب با مقیاس نقشه و مطابق دستورالعمل که به لحاظ محدودیت د -

 .ترسیم نگردیده اند
 مطابق دستورالعملانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات داشتبربر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 به نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد و بر اساس شیت بندي موجود نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
تهیه یک و  نظر در قرارداد فرمت مورد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 تابع دقت نقشه پایه فتوگرامتريارتفاعی و قت مسطحاتی د دقت نتایج:

ایجاد ماندگار ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلی مورد استفادهمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها گزارش فنی، فایل نقشه ها،مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
 نتایج ارتفاعیو  معلوم مسطحاتیشناسنامه نقاط  شده،

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021721 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 2,921,900

 72021722 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 2,216,100
 72021723 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 1,544,300
 72021724 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 1,173,200
 72021725 %15تا عوارض شهري  هکتار 966,400

ارض مازاد بر دستورالعمل می بایست توضیحات: هزینه ایستگاه هاي ماندگار ایجاد شده با تایید ناظر بر اساس تعرفه پرداخت می گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عو
سازي و توسط مشاور تهیه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با کارفرما توافق گردد. الزم به ذکر است هزینه به هنگام  فهرست عوارض، نحوه برداشت

 دیده نشده است. ها یا اضافه نمودن عوارضی که در حد فاصل زمان عکسبرداري و یا تکمیل زمینی نقشه ها تغییر، حذف و یا اضافه گردیده اند در این ردیف

 برگشت
  

 82از   44صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72021735تا  72021731آیتم هاي از شماره اجراي  :شرح خدمات -39
 "از مناطق شهري تهیه شده به روش فتوگرامتري 2000/1تکمیل زمینی و گویاسازي نقشه  "با عنوان

 مختلف عوارض شهريبا طبقه بندي  فتوگرامتري روش به شده تهیه شهري مناطق از 2000/1  نقشه گویاسازي و زمینی تکمیل هدف از خدمات ارائه شده:
 مورخ 6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  مورد استفاده: دستورالعمل هاي

 1384فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تیر ماه  روش به شده تهیه شهري مناطق از 2000/1  نقشه گویاسازي و زمینی و دستورالعمل تکمیل 23/03/1390
 مراحل اجرا: کلیات

 بررسی ایستگاه هاي شبکه ماندگار در محدوده کاري -
 )متر 2000ایستگاه هاي شبکه ماندگار به فواصل( یا ناقص بودن آن تکمیل شبکه ماندگار در صورت عدم وجود ایستگاه ها و -
و  GPSمتر  به صورت دیسک در مناطقی که نیاز به عملیات تکمیل زمینی می باشد و قرائت مختصات ایستگاه ها با گیرنده  700ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري به فواصل  -

 مرحله تهیه نقشه به روش فتوگرامتري و یا به روش هاي کالسیک نقشه برداري زمینی. رشده د تعیین ارتفاع با اعمال مدل ژئوئید محلی تهیه
ید از روي عکسهاي هوایی استقرار دوربین روي ایستگاه هاي نقشه برداري و برداشت عوارض تکمیلی متناسب با مقیاس نقشه و مطابق دستورالعمل که به لحاظ محدودیت د -

 .ترسیم نگردیده اند
 مطابق دستورالعملنجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض ا -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
ی و اضافه نمودن اطالعات برداشتبر اساس نقاط ترسیم خطوط تراز برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 به نقشه بر اساس الیه بندي مطابق استاندارد و شیت بندي موجود نماد ها، پترن هاي سطحیتوصیفی، 
تهیه یک و  ر قراردادفرمت مورد نظر د ابفایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سري پالت نقشه ها
 تابع دقت نقشه پایه فتوگرامتريارتفاعی و قت مسطحاتی د دقت نتایج:

ماندگار ایجاد ، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلی مورد استفادهمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها گزارش فنی، فایل نقشه ها،مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
 نتایج  ارتفاعیو  معلوم مسطحاتیشناسنامه نقاط  شده،

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72021731 %100% تا 80عوارض شهري  هکتار 1,479,400

 72021732 %80% تا 50عوارض شهري  هکتار 1,110,600
 72021733 %50% تا 25عوارض شهري  هکتار 820,500
 72021734 %25% تا 15عوارض شهري  هکتار 601,500
 72021735 %15تا عوارض شهري  هکتار 543,500

ارض مازاد بر دستورالعمل می بایست توضیحات: هزینه ایستگاه هاي ماندگار ایجاد شده با تایید ناظر بر اساس تعرفه پرداخت می گردد. در صورت درخواست کارفرما به برداشت عو
سازي و توسط مشاور تهیه و به شرح خدمات قرارداد منعقده اضافه و حق الزحمه مربوطه با کارفرما توافق گردد. الزم به ذکر است هزینه به هنگام  فهرست عوارض، نحوه برداشت

 دیده نشده است. ها یا اضافه نمودن عوارضی که در حد فاصل زمان عکسبرداري و یا تکمیل زمینی نقشه ها تغییر، حذف و یا اضافه گردیده اند در این ردیف

 برگشت
  

 82از   45صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72031215الی  72031211مارهآیتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -40
 "به روش مستقیم زمینی کاداستر زراعی  2000/1تهیه نقشه  "با عنوان

 به روش مستقیم زمینیکاداستر زراعی  2000/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه: هدف از خدمات ارائه شده
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 

 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119تورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره و دس 23/03/1390
 کلیات مراحل اجرا:

 700اصلی با فواصل حداکثر  شبکهسانتیمتر و  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -
در پروژه هاي ی که امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.(یسانتیمتر در منطقه، در مکان ها 30*35*40متر بصورت بتن آماده به ابعاد 

 ایستگاه اصلی ایجاد گردد) 4ایستگاه ماندگار و  2کوچک می بایست حداقل 
 مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقهانتقال  -
 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی -
، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
 جلسه هماهنگی با مالکین و توجیه آنها با حضور نماینده کارفرما یا نماینده شورا  -
متر در مرزهاي مستقیم به اضافه تمامی انحناها  40را شامل: برداشت کلیه مرزهاي هر قطعه که نقاط برداشتی به فواصل هندسه قطعات با حضور نماینده کارفرما یا شوبرداشت  -

 و شکستگی هاي مرزها و هم چنین برداشت حدهاي کشت هاي مختلف داخل قطعه
 ،ردیف درخت ،آبریز چشمه، و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،متناسب با مقیاسشامل عوارض نقطه اي، خطی در داخل و ما بین قطعات کلیه عوارض  برداشت -

 دستورالعمل مطابقو ... ، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریزانواع جادهنهر، جوي، 
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
 دستورالعمل مطابق رکاء و ...جمع آوري اطالعات توصیفی و تکمیل فرم کاداستر شامل: نام بخش، نام روستا، نام و نام خانوادگی مالک، نام پدر، نوع مالکیت، کاربري، ش -
ی و اندازه گیري ها و اضافه برداشتحدود قطعات بر اساس نقاط ترسیم اشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و برد عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

بر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گبه نقشه بر اساس استاندارد، شیت بندي،  نماد ها، پترن هاي سطحینمودن اطالعات توصیفی، 
 اندارداست

م پدر، نوع مالکیت، شرکاء، تهیه جدول اطالعات توصیفی شامل: مشخصات پروژه، نام بخش، نام روستا، کد روستا، شماره قطعه، شماره شیت، نام و نام خانوادگی مالک، نا -
 مساحت ( عرصه و اعیان )، کاربري و ...مطابق مفاد قرارداد

 تهیه یک سري پالت نقشه هاو  فرمت مورد نظر در قرارداد ابو تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  فایل کلی شامل تمامی عوارض و قطعات تهیه  -
 مسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از بیست سانتیمتر دقت دقت نتایج:

 سانتیمترچهل  ...) بهتر از پل، محور کانال وگوشه گوشه ساختمان، مرز مشخص قطعه، دقت مسطحاتی عوارض مشخص ( 
معلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه هاشامل گزارش فنی، فایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی:

 ارتفاعی، دفترچه مالکینو  مسطحاتی
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72031211 قطعه در هکتار 4تراکم قطعات بیش از  هکتار 6,383,200

 72031212 قطعه در هکتار 4تا  2تراکم قطعات  هکتار 4,528,700
 72031213 قطعه در هکتار 1تا  2تراکم قطعات از  هکتار 3,545,700
 72031214 قطعه در هکتار 0.25تا  1تراکم قطعات از  هکتار 2,917,100

 72031215 قطعه در هکتار 0.25قطعات کمتر از تراکم  هکتار 2,583,700
 شود. میاضافه   % به تعرفه20ظارت تا میزان ندستگاه  صبا تشخی در مناطق کوهستانی، کوهستان سخت و کوهستان خیلی سخت، توضیحات:

محاسبه  72021213یف هزینۀ عملیات بر مبناي مجموع مساحت پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه می گردد و الباقی مساحت (مابین قطعات) بر اساس رد
 گردد. می

به  %30ا تشخیص دستگاه نظارت، براي تغییرات بیش از برداري هوایی تهیه شده باشد، ب هاي هم مقیاس به روش مستقیم زمینی و یا به روش نقشه  درصورتی که قبالً نقشه 
شود و چنانچه به  کسر می از تعرفه % 40به میزان% 10و براي تغییرات کمتر از %30به میزان% 20تا% 10 ، براي تغییرات%20به میزان%  30تا  %20 ، براي تغییرات%10میزان

 .خواهد بودکمتر از مقادیر فوق % 5 شته باشند، میزان کاهش تعرفههاي ماندگار نیاز به تکمیل دا تشخیص دستگاه نظارت شبکه 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72031515الی  72031511 مارهآیتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -41
 "به روش مستقیم زمینی کاداستر شهري  500/1تهیه نقشه  "با عنوان
 به روش مستقیم زمینی کاداستر شهري  500/1ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهیه نقشه خدمات ارائه شده:هدف از 

 مورخ 6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره : مورد استفادههاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 300اصلی با فواصل حداکثر   شبکهو تر سانتیم 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  1000ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر  شناسایی و -

در داخل شهر به جاي بتن هاي ماندگار و اصلی به لحاظ محدودیت می توان از پالك هاي آلومینیومی حک شده  ،در منطقهسانتیمتر  30*35*40بصورت بتن آماده به ابعاد متر 
 ایجاد گردد)اصلی ایستگاه  4 ایستگاه ماندگار و 2در پروژه هاي کوچک می بایست حداقل ( استفاده نمود.

 انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه -
 مشاهدات کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی -
آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، -

 مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار
 هندسه قطعات و بلوك ها شامل: برداشت کلیه گوشه هاي قطعات و بلوك ها به اضافه تمامی انحناها و شکستگی هاي دیوارها برداشت  -
 )(و اعیان قطعات در صورت درخواست کارفرمااندازه گیري عرصه  برداشت و -
جزیره هاي  ، ردیف درخت،، دریچه ها، جدول، جوي، کانیوتک درخت تیر برق، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند:شهري متناسب با مقیاس، کلیه عوارض  برداشت -

 لدستورالعم مطابق و ... ، رودخانهوسط بلوار،انواع جاده
 دستورالعمل مطابق رکاء و ...جمع آوري اطالعات توصیفی و تکمیل فرم کاداستر شامل: نام محل، آدرس قطعه، نام و نام خانوادگی مالک، نام پدر، نوع مالکیت، کاربري، ش -
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 اط برداشتی و تهیه فایل خروجی   محاسبات و پردازش نق -
ی و اندازه گیري ها و اضافه نمودن برداشتحدود قطعات بر اساس نقاط ترسیم برداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و  عوارضکلیه ترسیم و انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گندي، به نقشه بر اساس استاندارد، شیت ب نماد ها، پترن هاي سطحیاطالعات توصیفی، 
پدر، نوع مالکیت، شرکاء، تهیه جدول اطالعات توصیفی شامل: مشخصات پروژه، نام محل، آدرس قطعه، کد محل، شماره قطعه، شماره شیت، نام و نام خانوادگی مالک، نام  -

 )، کاربري و ... مطابق مفاد قرارداد مساحت ( عرصه و اعیان
 تهیه یک سري پالت نقشه هاو  فرمت مورد نظر در قرارداد ابفایل کلی شامل تمامی عوارض و قطعات و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا  تهیه  -

 سانتیمتر پنجمسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:
 سانتیمترده ) بهتر از ...  اکس جدول و پل، گوشه عوارض مشخص (نقشه ها براي گوشه قطعات و دقت مسطحاتی 

، ماندگار، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها و اطالعات توصیفی، مدارك و نتایج تحویلی:
 وم مسطحاتی، دفترچه مالکینمعلشناسنامه نقاط 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72031511 قطعه در هکتار 70تراکم قطعات بیش از  هکتار 44,004,100

 72031512 قطعه در هکتار 70تا  50تراکم قطعات  هکتار 34,631,600
 72031513 قطعه در هکتار 50تا  30تراکم قطعات بین  هکتار 25,401,500
 72031514 قطعه در هکتار 30تا  10تراکم قطعات بین  هکتار 20,806,700
 72031515 قطعه در هکتار 10تراکم قطعات کمتر از  هکتار 11,286,000

. هزینۀ عملیات بر مبناي مجموع مساحت گردد میه طبق توافق انجام شده با کارفرما تعیین و پرداخت هاي مربوط هزینهدرصورت برداشت و اندازه گیري اعیان قطعات  توضیحات:
 محاسبه می گردد. 72021413پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه می گردد و الباقی مساحت (مابین قطعات) بر اساس ردیف 

 

 برگشت
  

 82از   47صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72041115الی  72041111مارهآیتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -42
 ( پالن پروفیل ) "متر از طرفین مسیر  50و تهیه پالن 200/1و ارتفاعی  2000/1تهیه مقطع طولی "با عنوان

با طبقه بندي متر از طرفین مسیر  50و تهیه پالن  200/1و ارتفاعی  2000/1مقطع طولی  شناسایی و مشخص کردن محور مورد نظر کارفرما و تهیه هدف از خدمات ارائه شده:
 مختلف

مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 
 9359/100به شماره  29/01/1386مصوب  4-119عمل همسان نقشه برداري جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره و دستورال 23/03/1390

 کلیات مراحل اجرا:
رودخانه،  (مانندي عارضه مشخصی تعیین محدوده کاري (محور مورد نظر) توسط کارفرما بر اساس نقشه هاي ارائه شده و یا بر اساس باند کاري که کارفرما در منطقه در راستا -

 دهد) طی صورت جلسه اي تحویل مشاور می ... خطوط لوله، کانال و
 در صورت عدم وجود شبکه ماندگار در منطقه ابتدا بایستی اقدامات زیر انجام گیرد: 

 دستورالعملمطابق سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداکثر * ایجاد شبکه ماندگار 
(در این صورت بایستی مختصات  کارفرما به منطقهو معرفی شده توسط یا نقاط قبلی  کشور انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري* 

 منطبق بر مختصات قبلی باشد)
 ارتفاعیمشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و * 
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار* 

 پیاده کردن محور طراحی شده بر روي زمین بر اساس شبکه موجود (و یا ایجاد شده) و یا مشخص کردن آکس محور مورد نظر جهت تهیه پروفیل -
در مسیر  ( چنانچه محور به صورت عارضه باشد )  براي تمامی رئوس محور و ري از نوع شبکه اصلی در طول محور کاري و یا به موازات محور ایجاد ایستگاه هاي نقشه بردا -

 متر  700مستقیم به فواصل 
 شده در مسیر به صورت رفت و برگشت و به صورت لوپ و با اتصال به ایستگاه هاي قبلی ایجادترازیابی ایستگاه هاي شبکه اصلی  -
 تهیه لیست مختصات مسطحاتی و ارتفاعی ایستگاه ها -
تیر برق، دکل، تک  مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند:برداشت کلیه عوارض داخل باند کاري از روي ایستگاه هاي مسیر متناسب با مقیاس  -

 و ...درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز 
 سانتیمتر در امتداد مسیر  20متر در مناطق یکنواخت و برداشت کلیه تغییر شیب هاي باالي  50نقاط ارتفاعی به فواصل برداشت  -
 جام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتیان -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
اطالعات توصیفی، نماد  کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی و اضافه نمودنپروفیل هاي طولی و پالن بر اساس  انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم -

شیت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شیت ها و ، تهیه نقشه جانمائی پروفیل هاي طولی و عرضی و تهیه نقشه پالن، ها، پترن هاي سطحی به نقشه بر اساس الیه بندي استاندارد
 اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد

 تهیه یک سري پالت نقشه هاهمچنین تهیه فایل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و  ی و پالن،پروفیل هاي طول تهیه فایل کلی -
 سانتیمتر  10سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  20مسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت دقت نتایج:

 سانتیمتر   بیستمعادل در مقطع طولی دقت ارتفاعی و  سانتیمتر چهل ) بهتر از ... محور کانال و (گوشه ساختمان، پل،در مقاطع طولی و پالن دقت مسطحاتی عوارض مشخص  
 و ترازیابی معلوم مسطحاتیشناسنامه نقاط شبکه ماندگار و مختصات ایستگاه هاي  ، لیستیک سري پالت نقشه ها فایل نقشه ها،مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 شماره قه بنديطب واحد بهاي واحد (ریال)
 72041111 دشت کیلومتر 45,416,000

 72041112 تپه ماهور کیلومتر 50,622,000
 72041113 کوهستان کیلومتر 65,931,000
 72041114 کوهستان سخت کیلومتر 93,077,200
 72041115 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 131,659,800

 

 برگشت
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شرح خدمات: تاریخ تهیه 
 1395اردیبهشت 

 72041215تا 72041211مارهآیتم هاي ازشاجراي : شرح خدمات -43
 "متر از طرفین مسیر 25با عرض تا  200/1و مقطع عرضی  200/1و ارتفاعی  2000/1تهیه مقطع طولی پیاده کردن محور مسیر و "با عنوان

 با طبقه بندي مختلف 200/1و مقطع عرضی  200/1و ارتفاعی  2000/1مقطع طولی  تهیهپیاده کردن محور مسیر طراحی شده و  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

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

 ارائه نقشه هاي توپوگرافی منطقه به همراه طراحی مسیر و ارائه لیست مختصات رئوس مسیر توسط کارفرما -
 اقدامات زیر انجام می گیرد:در صورت عدم وجود ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه ر منطقه می باشد نقشه برداري دایستگاه هاي جهت پیاده کردن مسیر نیاز به  -

مطابق دستورالعمل مربوطه و منطبق بر مختصات نقشه سانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداکثر * ایجاد شبکه نقشه برداري ماندگار 
 قبلمرحله  تهیه شده درهاي 

 مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی*
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار* 

متر در طول محور  700 مستقیم مابین رئوس به فواصل  ی رئوس مسیر و هم چنین درمسیرپیاده کردن ایستگاه هاي نقشه برداري ( مطابق ایستگاه شبکه اصلی ) در تمام -
 طراحی شده بر روي زمین از روي شبکه موجود (و یا ایجاد شده ) شامل:

 ترازیابی ایستگاه هاي شبکه پیاده شده در مسیر به صورت رفت و برگشت به ایستگاه هاي قبلی *     
 تهیه فهرست مختصات مسطحاتی و ارتفاعی ایستگاه ها *     

 پیاده کردن نقاط مسیر در طول محور مسیر -
نین مشخص نمودن چسانتیمتر در امتداد مسیر با میخ چوبی و هم 20برداشت عوارض از روي ایستگاه هاي مسیر شامل تمامی عوارض و مشخص نمودن تغییرشیب هاي باالي  -

و سانتیمتر در امتداد عمود بر مسیر ( داخل باند کاري ) با میخ چوبی (به طوري که در طول مسیر و در امتداد عمود بر مسیر، تمامی عوارض  20باالي شیبهاي ر و تغیی عوارض
 سانتیمتر را در بر بگیرد) 20تغییرشیب هاي باالي 

مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه سانتیمتر در امتداد عمود بر مسیر  20یبهاي باالي برداشت موقعیت تمامی میخ هاي چوبی در امتداد مسیر و برداشت عوارض و تغییرش -
، حد باغ، ترانشه، خاکریز، تغییر اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت

 متر به باال و ...سانتی 20ها از  شیب
 انجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
برداشتی، شامل عوارض نقطه اي، خطی و کلیه عوارض پروفیل هاي طولی بر اساس میخ هاي چوبی و ترسیم پروفیل عرضی بر اساس  انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم -

، تهیه نقشه جانمائی پروفیل هاي طولی و عرضی و تهیه نقشه پالن، سطحی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی، نماد ها، پترن هاي سطحی به نقشه بر اساس الیه بندي استاندارد
 روژه بر اساس استانداردشیت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پ

 تهیه یک سري پالت نقشه هاو همچنین تهیه فایل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و پروفیل هاي طولی، عرضی و پالن  تهیه فایل کلی -
 سانتیمتر 10سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از  20مسطحاتی شبکه هاي ماندگار و اصلی بهتر از  دقت  دقت نتایج:

معادل عرضی  در مقطع طولی ودقت ارتفاعی و  سانتیمتر چهل ...) بهتر از (گوشه ساختمان، پل، محور کانال ودر مقاطع طولی، عرضی و پالن دقت مسطحاتی عوارض مشخص 
 سانتیمتر  بیست 

 و ترازیابی معلوم مسطحاتیشناسنامه نقاط ماندگار و شبکه مختصات ایستگاه هاي  لیست ،یک سري پالت نقشه ها شامل فایل نقشه ها، مدارك و نتایج تحویلی:
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72041211 دشت کیلومتر 69,782,200

 72041212 تپه ماهور کیلومتر 84,335,000
 72041213 کوهستان کیلومتر 116,577,600
 72041214 کوهستان سخت کیلومتر 167,176,200
 72041215 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 219,330,400

 متر به صورت توافقی با کارفرما محاسبه خواهد شد. 50حق الزحمه عرض بیش از  توضیحات:

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72051113تا  72051111شرح خدمات:  اجراي ردیف شماره  -44
 "درجه سهترازیابی "با عنوان

سه به منظور ایجاد سیستم ارتفاعی یکسان، تعیین ارتفاع نقاط نقشه برداري مورد استفاده  درجه ارتفاعی هاي شبکه براي مبنائی نقاط گسترش و هدف از خدمات ارائه شده: ایجاد
 در نقشه هاي بزرگ و کوچک مقیاس و تعیین ارتفاع پروژه هاي عمرانی مختلف

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

 دستورالعمل مطابق ایستگاهها و مسیر نامگذاري و شناسایی طراحی، -
 :زیر موارد رعایت با و دشت کیلومتردر 5تا  و کیلومتردرکوهستان 5/2 تا  5/1 فاصله حداکثر با ترازیابی ایستگاههاي محل انتخاب -

 باشند نشست احتمال با مناطق ، معادن استخراج محدوده کانال، آب، و نفت لوله آبرو، رودخانه، مسیل، آهن، راه راه، مسیر از خارج ایستگاهها* 
 شود استفاده باال ماندگاري لحاظ به پایدار ساختمانهاي مجاورت یا و دولتی ساختمانهاي محوطه از شود سعی* 
 باشد داشته وجود کاربران براي دسترسی امکان* 
 گردد ایجاد ایستگاه گرهی نقاط در* 
 )کاري منطقه به مبنائی نقاط از ارتفاع انتقال در GPS گیرنده دستگاههاي از استفاده منظور به . (باشند قوي فشار هاي دکل از دور ایستگاهها امکان صورت در* 
 باشد میسر آنها روي بر دقیق ترازیابی مخصوص شاخص استقرار امکان* 

 رفرانس نقاط و ایستگاهها براي نقاط اولیه شناسنامه تهیه -
 :از عبارتند دستورالعمل اساس بر مربوطه رفرانس و ایستگاه ساختمان جهت مناسب موقعیت -

 مطمئن و مشخص ساختمانهاي یا و بزرگ پلهاي بتنی پایه در مخصوص دیسک نصب* 
 ساختمانهاي کنار ترجیحاً ،مقابل شکل مشخصات و ابعاد با نیاز مورد مصالح با ها رفرنس همراه به بتن ایجاد* 

 باال ماندگاري با مطمئن و مشخص
 مربوطه تنظیمات و تجهیزات کالیبراسیون و تست -
 مناسب جوي شرایط در ترازیابی دستورالعمل تجهیزات مطابق برگشت و رفت صورت به ترازیابی عملیات انجام -

 ) بتن ساختمان از بعد ماه 2 ترجیحاً(
 اعمال تصحیحات ارتومتریک (جهت شبکه هاي ترازیابی سراسري) منظوره ب سنجی ثقل عملیات انجام -
 سرشکنی از پیش آنالیز و تست -
 مشاهدات سرشکنی و پردازش -
 
 
 
 
 
 
 
 

 )کیلومتر حسب بر ترازیابی برگشت و رفت مسیر متوسط طول G ( .می باشد ±12mm √K از بهتر بست خطاي با ترازیابی مشاهدات به مربوط نقاط ارتفاع دقت نتایج: دقت
اسنامه نقطه و یا نقاط شبکه فهرست مختصات مسطحاتی تقریبی و ارتفاع ایستگاه ها، شناسنامه نقاط، گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات، شنمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 ترازیابی مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72051111 دشت کیلومتر 10,145,500

 72051112 تپه ماهور کیلومتر 11,108,400
 72051113 کوهستان کیلومتر 12,364,300

 به صورت رفت و برگشت محاسبه گردیده است. هزینه ساخت ایستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گردیده است.هزینه براي عملیات ترازیابی  -توضیحات: 
 ه صورت توافقی با کارفرما محاسبه خواهد شد.ها لحاظ نشده است که ب هاي سراسري) در تعرفه هاي مربوط به عملیات ثقل سنجی (در شبکه هزینه -              

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72051118تا  72051116خدمات: اجراي ردیف از شماره شرح  -45
 "دقیق درجه یک ترازیابی"با عنوان

 در منطقه مورد نظر  زمین پوسته ارتفاع جابجایی بررسیو  میکروژئودزيهاي  شبکه، یک درجه ارتفاعی هاي شبکه رايب یئمبنا نقاطو گسترش  ایجادهدف از خدمات ارائه شده: 
 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره 

 کلیات مراحل اجرا:
 طراحی، شناسایی و نام گذاري مسیر و ایستگاه ها مطابق دستورالعمل -
 کیلومتر در دشت و با رعایت موارد زیر: 5/2تا  5/1کیلومتر در کوهستان و  5/1تا  1انتخاب محل ایستگاه هاي ترازیابی با حداکثر فاصله  -

 دباشن * ایستگاه ها خارج از مسیر راه، راه آهن، مسیل، رودخانه، آبرو، لوله نفت و آب، کانال، محدوده استخراج معادن، مناطق با احتمال نشست
 * سعی شود از محوطه ساختمان هاي دولتی و یا مجاورت ساختمان هاي پایدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود

 * امکان دسترسی براي کاربران وجود داشته باشد
 * در نقاط گرهی ایستگاه ایجاد گردد

 در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائی به منطقه کاري) GPSه از دستگاه هاي گیرنده * در صورت امکان ایستگاه ها دور از دکل هاي فشار قوي باشند. (به منظور استفاد
 * امکان استقرار شاخص مخصوص ترازیابی دقیق بر روي آنها میسر باشد

 رفرانس نقاط و ایستگاهها براي نقاطه اولیه شناسنام تهیه -
 دستورالعمل عبارتند از:موقعیت مناسب جهت ساختمان ایستگاه و رفرانس مربوطه بر اساس  -

 * نصب دیسک مخصوص در پایه بتنی پل هاي بزرگ و یا ساختمان هاي مشخص و مطمئن
 کنار ساختمان هاي مشخص و مطمئن با ماندگاري باال ، ترجیحاًمقابل شکل مشخصات و ابعادمصالح مورد نیاز با  با* ایجاد بتن به همراه رفرنس ها 

 و تنظیمات مربوطهتست و کالیبراسیون تجهیزات  -
 ماه بعد از ساختمان بتن) 2در شرایط جوي مناسب (ترجیحاً  ترازیابی مطابق تجهیزات دستورالعمل برگشت و رفت به صورت دقیق ترازیابی عملیات انجام -
هاي ترازیابی  (جهت شبکه اعمال تصحیحات ارتومتریک منظوره ب سنجی ثقل عملیات انجام -

 سراسري)
تصحیحات (انکسار، کالیبراسیون و درجه حرارت) به مشاهدات و انجام سرشکنی هاي سایر اعمال  -

 مربوطه
 تست و آنالیز پیش از سرشکنی -
 نوار دماي دقیق، ترازیابی میرهاي کالیبراسیون  جدول به توجه با مشاهدات سرشکنی و پردازش -

 .است شده گیري اندازه زمینی عملیات حین در که حرارت درجه گرادیان و انوار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )کیلومتر حسب بر ترازیابی برگشت و رفت مسیر متوسط طول G (  .می باشد  ±3mm √K   از بهتر بست خطاي با ترازیابی مشاهدات به مربوط نقاط ارتفاع دقت نتایج: دقت
شناسنامه نقاط، گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات، شناسنامه نقطه و یا نقاط شبکه فهرست مختصات مسطحاتی تقریبی و ارتفاع ایستگاه ها، مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 ترازیابی مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72051116 دشت کیلومتر 17,932,800

 72051117 تپه ماهور کیلومتر 23,776,000
 72051118 کوهستان کیلومتر 35,462,600

 هزینه براي عملیات ترازیابی به صورت رفت و برگشت محاسبه گردیده است. هزینه ساخت ایستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گردیده است. -توضیحات: 
 با کارفرما محاسبه خواهد شد. ه صورت توافقیها لحاظ نشده است که ب هاي سراسري) در تعرفه هاي مربوط به عملیات ثقل سنجی (در شبکه هزینه -              

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72051215تا  72051211اجراي آیتم شماره  :خدماتشرح  -46
 "ترازیابی اجرائی  "با عنوان

 دگار و اصلیتعیین ارتفاع از طریق انتقال ارتفاع از نقاط مبنائی به منطقه کاري و گسترش ارتفاع در شبکه هاي منطقه از قبیل شبکه ایستگاه هاي مان هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل هاي

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره  و  23/03/1390
 کلیات مراحل اجرا:

 طراحی و شناسایی مسیر هاي انتقال ارتفاع از نقاط مبنایی و هم چنین مسیرها و لوپ هاي داخل منطقه کاري -
 و برگشت اع هاي رفتایجاد ایستگاه هاي فرعی در مسیر انتقال به منظورکنترل بهتر ترازیابی و جلوگیري از تکرار کل مسیر در صورت عدم یکنواختی اختالف ارتف -
 عملیات آغاز از قبل لزوم صورت در اصالح و ترازیاب کلیماسیون کنترل -
 ترازیابی مستقیم به وسیله ترازیاب هاي اپتیکی یا دیجیتال به صورت رفت و برگشت از نقاط مبنائی به منطقه کاري -
 حوالی محدوده کاري از دو یا چند نقطه مبنائی جهت کنترل انتقال ارتفاع استفاده گردد. در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائی به منطقه کاري در صورت وجود نقاط مبنائی در -
جهت کنترل منتقل  GPSورت  در صورت انتقال ارتفاع از یک نقطه مبنائی به منطقه کاري به منظور جلوگیري ازاشتباهات احتمالی، از یک نقطه مبنائی دیگر ارتفاع به ص -

 گردد
 .باشد قبول قابل حد مبنائی در شبکه مختلف نقاط از منطقه به شده منتقل ارتفاعات اختالف که صورتی در ارتفاعات میانگین محاسبه -
 ترازیابی مستقیم به وسلیه ترازیاب هاي اپتیکی یا دیجیتال به صورت رفت و برگشت و به صورت لوپ در داخل منطقه کاري -
 موارد زیر در ترازیابی رعایت گردد. -

 هاي مربوطه مطابق دستورالعمل* حداکثر  فاصله شاخص از ترازیاب 
 %  اختالف فاصله ترازیاب از شاخص عقب و جلو10* حداکثر 

 * تراز بودن شاخص ها در هنگام قرائت
 * محاسبات اولیه ترازیابی به صورت روزانه و تکرار در صورت مطلوب نبودن نتایج اولیه ترازیابی

 مربوط به لوپ ها و تهیه لیست ارتفاع نقاطسرشکنی و تصحیحات  -
  GPSدو طرفه و یا با  که امکان ترازیابی مستقیم وجود ندارد (مناطق کوهستانی صعب العبور، باطالق و ...) با نظر کارشناس ناظر به صورت ترازیابی مثلثاتی و  یدر مسیر های -

 ترازیابی شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طول متوسط مسیر رفت و برگشت ترازیابی بر حسب کیلومتر)K ( می باشد. ±12mm √Kارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازیابی با خطاي بست بهتر از دقت نتایج: دقت 
که داراي مشخصات پروژه و جدول ایستگاه ها که  ایستگاه هاي ماندگار و اصلی لیستفایل مشاهدات ترازیابی در مورد ترازیاب هاي رقومی و فایل مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 ارتومتریک می باشد. و ارتفاع ستون هاي آن نام ایستگاه
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72051211 دشت کیلومتر 7,692,900

 72051212 تپه ماهور کیلومتر 8,655,800
 72051213 کوهستان کیلومتر 9,911,700
 72051214 کوهستان سخت کیلومتر 11,913,500
 72051215 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 14,983,100

از  GPSحق الزحمه ترازیابی مثلثاتی و دو طرفه و یا محاسبه اختالف ارتفاع از طریق هزینه براي عملیات ترازیابی به صورت رفت و برگشت محاسبه گردیده است. توضیحات: 
 آیتم هاي ترازیابی کوهستان سخت محاسبه خواهد شد

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72061112الی  72061111خدمات: اجراي آیتم هاي از شماره شرح  -47
 "اي هاي ماهواره تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده "با عنوان

ایستگاه هاي ماندگار و سترش مختصات در شبکه هاي منطقه (انتقال مختصات از نقاط مبنائی به منطقه کاري و گ ارائه شده: تعیین موقعیت مسطحاتی از طریقهدف از خدمات 
 اي با طبقه بندي مختلف هاي ماهواره استفاده از گیرنده باWGS84 ) نقاط بر اساس بیضوي مبناي اصلی

مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  استفاده:دستورالعمل هاي مورد 
 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390

 مراحل اجرا: کلیات
 یت شوند:طراحی شبکه مشاهدات به منظور انتقال مختصات و تعیین مختصات ایستگاه هاي مورد نظر، در اندازه گیري و مشاهدات ماهواره موارد زیر رعا -

 اشد. کیلومتر بیشتر نب 50کیلومتر و دو فرکانسه از  10* اضالع طول باز در صورت استفاده از گیرنده تک فرکانسه کمتر از 
 * حتی االمکان از گیرنده ها و آنتن هاي یکسان استفاده شده و آنتن ها نسبت به شمال توجیه شوند.

 بزرگتر نباشد. 5از  GDOPکمتر نبوده و  5ماهواره هاي ردیابی شده از  د* تعدا
 .ثانیه باشد 5درجه و حداکثر نرخ ثبت  15 * زاویه ارتفاع ماهواره ها بزرگتر از

 تکمیل شود. )دقیقاSite Logً ( تن به دستگاه معرفی شده، فرم صحرایی * ارتفاع آن
 * پارامترهاي معرفی شده به دستگاه ها یکسان باشند.

دقیقه  30فرکانسه معادلمدت زمان بهینه جهت مشاهدات یک طول باز براي گیرنده با تعداد ماهواره هاي مناسب و قابل پردازش به صورت تقریبی براي گیرنده هاي تک  -
 دقیقه بعالوه یک دقیقه براي هر کیلومتر فاصله در نظر گرفته شود. 20بعالوه دو دقیقه براي هر کیلومتر و براي گیرنده هاي دو فرکانسه معادل 

به نحوي که سه دستگاه استفاده شود  جهت اطمینان از صحت مشاهدات و محاسبات صورت گرفته بهتر است ازدر انتقال مختصات از نقاط مبنائی به نقاط شبکه ایجاد شده،  -
ه یک راس آن نقطه مبنایی و دو یک نقطه مبنایی با مختصات معلوم (شبکه ژئودزي کشوري و یا نقاط قبلی و مورد نظر کارفرما) با دو نقطه شبکه ایجاد شده به صورت مثلث ک

 به صورت لوپ بسته انجام شود. کیرنده ماهواره اي استفاده می شود بایستی انتقال مختصات با  چنانچه از دو دستگاه براي تعیین موقعیت.راس دیگر آن دو نقطه شبکه باشند
 در منطقه کاري جهت گسترش مختصات و راحتی کار، روش لوپ بسته پیشنهاد می شود. -
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري ها -
 با ارتفاع بیضوي و محاسبه ضریب مقیاس براي ایستگاه هاي ماندگار X,Y,Z تهیه لیست مختصات داراي -

 می باشد. ppm5 +mm20دقت نتایج: دقت بست مسطحاتی مشاهدات شبکه ها بهتر از 
 مسطحاتیمعلوم شناسنامه نقاط  ماندگار،، شناسنامه نقاط ماندگار و اصلیمختصات ایستگاه هاي  گزارش فنی، لیستمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

ورالعمل که داراي مشخصات پروژه و جدول تدس 4مطابق فرم شماره (در صورت درخواست کارفرما)  LOCAL فهرست مختصات و UTMمختصات در سیستم  فهرست -
 بیضوي می باشد.  E(m)- N(m)- (°)Φ - (°)λ- h -ایستگاه ها که ستون هاي آن شامل: نام ایستگاه

 در صورت استفاده از داده هاي شبکه هاي دائم    rinexفایلا مشاهده شده و یکارت شناسایی ایستگاه هاي  -
 گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل پروژه محاسبات انجام شده -
 و آنتن مورد استفاده ماهواره ايمشخصات گیرنده  -
 مشاهدات ماهواره اي report، پارامترهاي معرفی آنتن و rinex ،raw data فایل لوح فشرده شامل کلیه فایل هاي مشاهداتی، محاسباتی، فهرست مختصات، گزارش فنی، -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72061111 کیلومتر 25تا  10 نقاط متوسط فاصله ایستگاه 21,116,900

 72061112 کیلومتر 10کمتر از نقاط متوسط فاصله  ایستگاه 16,910,800
 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72071112الی   72071111 شماره آیتم هاي ازاجراي  :خدماتشرح  -48
 "ند گمانه ها)مختصات نقاط (مان پیاده کردن"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
 با فواصل مختلف تعیین موقعیت آنی از روي ایستگاه هاي نقشه برداريپیاده کردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها) با استفاده از روش 

مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 
 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390

 مراحل اجرا:کلیات 
 صحیحات) از کارفرمادریافت لیست نقاط، اطالعات و مشخصات ایستگاه هاي شبکه هاي موجود در منطقه کاري (اعم از شبکه ماندگار و اصلی یا شبکه ارائه کننده ت -
 ط شبکه هاي موجود در منطقه کاري و در صورت نیاز، شبکه هاي فوق ایجاد و یا تکمیل می شود. بررسی نقا  -

 مراحل پیاده کردن مختصات نقاط:
 حیحاتاستقرار یک دستگاه گیرنده بر روي نقاط معلوم (ایستگاه هاي شبکه موجود و یا ایجاد شده) و یا برقراري ارتباط با شبکه ارائه کننده تص -
 ات مورد نظره به موقعیت تقریبی نقاط با استفاده از دستگاه گیرنده متحرك و جابجایی در حول و حوش نقطه و تکرار اندازه گیري ها تا رسیدن به مختصمراجع -
 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از میخ چوبی -
 قرائت مختصات میخ چوبی و تهیه فهرست مختصات اندازه گیري شده  -

  50پیاده کردن نقاط گمانه ها بهتر از دقت مسطحاتی مسطحاتی و ارتفاعی شبکه هاي ماندگار و اصلی مطابق آیتم هاي مربوطه  و  دقتدر صورت ایجاد شبکه ها، یج: دقت نتا
  سانتیمتر نسبت به شبکه ها

 لیست مختصات نقاط برداشت شده.، صورت وجودماندگار و اصلی در مختصات ایستگاه هاي  شامل گزارش فنی، لیست مدارك و نتایج تحویلی:
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72071111 کیلومتر 2بیش از  نقطه 6,787,000

 72071112 کیلومتر 2کمتر از  نقطه 4,895,500
 : در صورتی که نیاز به ایجاد شبکه و یا تکمیل آن باشد حق الزحمه آن با هماهنگی دستگاه نظارت مطابق تعرفه قابل پرداخت می باشد. توضیحات

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   54صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72071213الی   72071211 شماره آیتم هاي ازاجراي  :شرح خدمات -49
  "و یا دوربین برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعیین موقعیت آنیپیاده کردن و یا "با عنوان

 مختلف با طبقه بندي برداريبرداشت و یا پیاده کردن مختصات نقاط با استفاده از روش تعیین موقعیت آنی و یا دوربین از روي ایستگاه هاي نقشه  هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119جلد اول: ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره و دستورالعمل همسان نقشه برداري  23/03/1390
 مراحل اجرا:کلیات 

 صحیحات) از کارفرمادریافت لیست نقاط، اطالعات و مشخصات ایستگاه هاي شبکه هاي موجود در منطقه کاري (اعم از شبکه ماندگار و اصلی یا شبکه ارائه کننده ت -
 وق ایجاد و یا تکمیل می شود. بررسی نقاط شبکه هاي موجود در منطقه کاري و در صورت نیاز، شبکه هاي ف  -

 مراحل برداشت مختصات نقاط: 
 مشخص کردن موقعیت نقاط توسط نماینده کارفرما به صورت حضوري در محل (یا مشخص کردن موقعیت حدودي نقاط روي نقشه هاي موجود) -
 روي نقاط معلوم ( ایستگاه هاي شبکه موجود و یا ایجاد شده) و یا برقراري ارتباط با شبکه ارائه کننده تصحیحات ( یا دوربین نقشه برداري)   استقرار یک دستگاه گیرنده -
 جهت برداشت موقعیت نقاط  ( یا رفلکتور )مراجعه به موقعیت نقاط با استفاده از دستگاه گیرنده متحرك  -
 تهیه فهرست مختصات نقاط برداشت شده -

 مختصات نقاط:مراحل پیاده کردن 
 صحیحات) از کارفرمادریافت لیست نقاط، اطالعات و مشخصات ایستگاه هاي شبکه هاي موجود در منطقه کاري (اعم از شبکه ماندگار و اصلی یا شبکه ارائه کننده ت -
 بررسی نقاط شبکه هاي موجود در منطقه کاري و در صورت نیاز، شبکه هاي فوق ایجاد و یا تکمیل می شود.  -
 بر روي نقاط معلوم (ایستگاه هاي شبکه موجود و یا ایجاد شده) و یا برقراري ارتباط با شبکه ارائه کننده تصحیحات  ( یا دوربین نقشه برداري)استقرار یک دستگاه گیرنده  -
 ل و حوش نقطه و تکرار اندازه گیري ها تا رسیدن به مختصات مورد نظرو  جابجایی در حو  ( یا رفلکتور ) مراجعه به موقعیت تقریبی نقاط با استفاده از دستگاه گیرنده متحرك -
 مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از میخ چوبی -
 قرائت مختصات میخ چوبی و تهیه فهرست مختصات اندازه گیري شده  -

برداشت و یا پیاده کردن نقاط براي سازه دقت مسطحاتی مطابق آیتم هاي مربوطه و مسطحاتی و ارتفاعی شبکه هاي ماندگار و اصلی  دقتدر صورت ایجاد شبکه ها، دقت نتایج: 
 سانتیمتر پنج بهتر ازها و گوشه امالك 

 لیست مختصات نقاط برداشت شده و یا پیاده شده.، ماندگار و اصلی در صورت وجودمختصات ایستگاه هاي  شامل گزارش فنی، لیستمدارك و نتایج تحویلی:
 شماره طبقه بندي واحد (ریال) بهاي واحد

 72071211 نقطه 30تا  نقطه 4,214,600

 72071212 نقطه 100تا  30 نقطه 2,285,200
 72071213 نقطه 100بیش از  نقطه 1,324,800

 توضیحات: 

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   55صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 82از   56صفحۀ 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72081111اجراي آیتم شماره :شرح خدمات -50
 "ماندگار  شبکه ایجاد ایستگاه، ساختمان و شناسایی"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
شبکه  گاه براي تمامی مقیاس هاي تهیه نقشه به روش مستقیم زمینی (توپوگرافی، کاداستر، مقاطع طولی و عرضی، پالن پروفیل، هیدروگرافی وتایس ایجاد ون شناسایی،ساختما

 عملیات زمینی کار عکسی و لیزر اسکن بصورت مسطحاتی و ارتفاعی قائم الزاویه)
مورخ  6335دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل مورد استفاده:

23/03/1390  
 کلیات مراحل اجرا:

 با رعایت موارد زیر: موقعیت ایستگاه و انتخاب شناسایی -
 ایستگاه داراي استحکام و ماندگاري باال باشد* موقعیت 

 مکان تثبیت موقعیت ایستگاه و تعیین صحیح مختصات مسطحاتی و ارتفاعی وجود داشته باشد* ا
 فضاي مناسب جهت دریافت امواج ماهواره را داشته باشد.* 

 یستگاه هاي مجاور دید داشته باشدایستگاه به یکی از ا* حداالمکان هر 
 پایه و دید اطراف را داشته باشد * امکان استقرار سه

 با ویژگی هاي زیر باشدساختمان ایستگاه  -
 مونه )( مطابق شکل نمی باشد.سانتیمتر  35*35سانتیمتر و با سر قالب   40*40*60ابعاد و با  درجابتن  ساختمان ایستگاه  به صورت *
 سطح بتن به صورت شابلن نویسی ایجادگردد*
 که به صورت حکاکی ایجاد شود بایستی حکاکی آنها مناسب باشددر صورتی سطح بتن *

 * نام ایستگاه ها ترکیبی از حروف التین و اعداد انتخاب شوند
 تعیین موقعیت مسطحاتی و ارتفاعی تقریبی ایستگاه -
 مقیاسهاي مختلف به صورت زیر می باشد.براي ماندگارشبکه  اضالعفواصل -
 متر 2000  : 2000/1مقیاس    
 متر 1500  : 1000/1مقیاس    
 متر   1000  : 500/1مقیاس      
 متر    500  :  200/1  مقیاس   
 
 
 
 
 
 

 -  دقت نتایج:
 ایستگاه، کروکی موقعیت ایستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و یا تصویر ماهواره اي گوگل تقریبی موقعیت و ارتفاعمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72081111 - نقطه 8,021,200

 توضیحات:

 برگشت
  



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 82از   57صفحۀ 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72081112اجراي آیتم شماره  :شرح خدمات -51
 "اصلی  شبکه و ایجاد ایستگاه ساختمان ،شناسایی"با عنوان

 هدف از خدمات ارائه شده:
براي تمامی مقیاس هاي تهیه نقشه به روش مستقیم زمینی ( توپوگرافی، کاداستر، مقاطع طولی و عرضی، پالن پروفیل، شبکه اصلی  گاهتایس و ایجاد ساختمان ،شناسایی

 شبکه بندي قائم الزاویه ) بصورت مسطحاتی و ارتفاعیهیدروگرافی و رئوس 
مورخ  6335مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره  دستورالعمل هاي

 9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119ي و ترازیابی نشریه شماره دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول: ژئودز و  23/03/1390
 کلیات مراحل اجرا:

 شناسایی و انتخاب موقعیت ایستگاه با رعایت موارد زیر: -
 دایستگاه داراي استحکام و ماندگاري باال باش* موقعیت 

 وجود داشته باشد مکان تثبیت موقعیت ایستگاه و تعیین صحیح مختصات مسطحاتی و ارتفاعی* ا
 فضاي مناسب جهت دریافت امواج ماهواره را داشته باشد* 

 * حتی االمکان هر ایستگاه به یکی از ایستگاه هاي مجاور دید داشته باشد
 * ایستگاه امکان استقرار سه پایه و دید اطراف را داشته باشد

 با در نظر گرفتن ویژگی هاي زیر:ایستگاه و ایجاد ساختمان  -
 ( مطابق شکل نمونه ) د.گردمی سانتیمتر و در کارگاه آماده  30*35*40ابعاد  بااختمان ایستگاه به صورت بتن آماده س * 
 گردد  سطح بتن به صورت شابلن نویسی ایجاد* 
 که به صورت حکاکی ایجاد شود بایستی حکاکی آنها مناسب باشددر صورتی سطح بتن * 

 التین و اعداد انتخاب شود* نام ایستگاه ها ترکیبی از حروف 
 تعیین موقعیت مسطحاتی و ارتفاعی تقریبی ایستگاه -

 براي مقیاسهاي مختلف به صورت زیر می باشد.اصلی شبکه  عفواصل اضال
 متر 700  : 2000/1مقیاس    
 متر 500  : 1000/1مقیاس    
 متر   300  : 500/1مقیاس      
 متر   200  : 200/1مقیاس      
 
 
 
 

 -  دقت نتایج:
 ایستگاه، کروکی موقعیت ایستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و یا تصویر ماهواره اي گوگلتقریبی موقعیت و ارتفاع مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72081112 - نقطه 5,261,100

 توضیحات: 

 برگشت
  



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72091215تا  72091211اجراي ردیف شماره شرح خدمات  -52
 ")طریق جنرالیزاسیون از ( 2000/1 هاي رقومی نقشه از 10000/1 تهیه نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 جنرالیزاسیون  طریق از 2000/1 رقومی هاي نقشه از 10000/1 تهیه نقشه 

، دستورالعمل تهیه 9359/100 شماره به 29/01/1386مصوب 4-119 شماره نشریه کارتوگرافی: چهارم جلد برداري نقشه همسان مورد استفاده: دستورالعمل دستورالعمل هاي
 سازمان نقشه برداري کشور 1383ویرایش اول آذر ماه  25000/1و  2000/1از نقشه هاي رقومی  10000/1نقشه هاي رقومی مقیاس 

 مراحل اجرا:کلیات 
 ، ...افی از قبیل کادر نقشه ها، لژاندو حذف عوارض اض 10000/1به ابعاد نقشه هاي  2000/1نقشه ها از ابعاد نقشه هاي  تبدیل -
 جنرالیزاسیون عوارض نقشه ها با رعایت قواعد بر اساس دستورالعمل  -
 تر، خالصه کردن اسامی طوالنی، حذف پترن ها و هاشورها ل انتخاب اسامی مشابه،  انتخاب اسامی مصطلحجنرالیزاسیون اسامی عوارض شام -
 تهیه  ،تهیه یک سري پالت نقشه هاها،  نقشه بندي، لژاندگزاري بر روي عوارض مسطحاتی و خطوط تراز و نقاط ارتفاعی، شیت دستورالعمل اساس بر کارتوگرافی عملیات انجام -

 قرارداد در شده ذکر و نظر مورد هاي فرمت به ها فایل رقومی نسخه
 
 

 باشد. 1/ 10000نقشه هاي تهیه شده در حد نقشه هاي  دقت دقت نتایج: عملیات به نحوي انجام گیرد که
 استفاده، گزارش فنی اجراي عملیات مورد 2000/1، فهرست و مشخصات نقشه هاي  10000/1فایل نقشه هاي تهیه شده در مقیاس مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

بهاي واحد 
 (ریال)

 شماره طبقه بندي واحد

 72091211 %15دشت یا با عوارض شهري تا  کیلومترمربع 1,591,100

 72091212 %25% تا 15تپه ماهور یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 2,705,000

 72091213 %50تا % 25کوهستان یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 4,041,800

 72091214 %80% تا 50کوهستان سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 6,046,800

 72091215 %100% تا 80کوهستان خیلی سخت یا با عوارض شهري  کیلومترمربع 10,279,600
 .در تعرفه لحاظ نشده است 1: 2000توضیحات : هزینه تهیه فایل رقومی نقشه هاي 

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   58صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72091515تا  72091511شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -53
 "اي  از تصاویر ماهواره با استفاده) Orthorectified( نقشه تصویري قائم تهیه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 باشد. اي می ماهواره تصاویر از استفاده با) Orthorectified( قائم تصویري نقشه تهیه هدف

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبکه اي و تصویري نشریه شماره 
گیري نقاط برداري زمینی براي اندازه) می باشند و نیازي به انجام عملیات نقشه RPCدر این عملیات فرض شده که تصاویر رقومی داراي پارامترهاي توجیه ( مداري یا ضرایب 

  .باشدکنترل زمینی نمی 
هاي اي و  یا نقشه با استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره) DSM( رقومی سطحیا مدل ) DEM(همچنین در این عملیات فرض شده است که مدل ارتفاعی رقومی زمین 

 سه بعدي در مراحل قبلی تهیه شده است.
 مراحل اجرا:کلیات 

 با ابعاد بر اساس دستورالعمل اعمال مدل ارتفاعی رقومی به تصویر مورد نظر-
 تر از تصویر وروديتولید تصویر نهایی قائم با ابعاد پیکسل برابر یا بزرگ -
 اند.کنترل محصول نهایی با استفاده از یکسري نقاط چک که به طور مناسب در سطح کل تصویر توزیع شده -

 پیکسل باشد. سهپیکسل باشد، همچنین نباید خطاي مربعی متوسط هر نقطه بیشتر از دو دقت نتایج: خطاي مربعی متوسط نهایی باید بهتر از 
اي خام، تصاویر ارتو شده، فایل نقاط کنترل زمینی و تصویري (فایل پروژه)، گزارش فنی مراحل اجرا و ارزیابی مدارك تحویلی شامل تصاویر ماهوارهیلی: شامل مدارك و نتایج تحو

 تصویر ارتو تهیه شده، متادیتاي تصویر ارتو تهیه شده بر اساس دستورالعمل
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72091511 متر) 8(اندازة پیکسل نهایی بزرگتر از  1:100000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 4,100

 72091512 متر) 8تا  4(اندازة پیکسل نهایی بزرگتر از  1:100000تا  1:50000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 13,500

 72091513 متر) 4تا  2(اندازة پیکسل نهایی بزرگتر از  1:50000تا  1:25000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 23,400

 72091514 متر) 2تا  1(اندازه پیکسل نهایی بزرگتر از  1:25000تا  1:10000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 87,300

 72091515 متر) 1(اندازه پیکسل نهایی کوچکتر یا مساوي از  1:10000مقیاس بزرگتر از  کیلومترمربع 284,900
اي، نقشۀ رقومی، نقاط کنترل و ...) در  هاي اولیه (تصویر ماهواره هاي داده باشد. هزینهتوضیحات: محصول نهایی داراي قدرت تفکیک برابر یا بیشتر از پیکسل تصویر اولیه می

صورتی که ابعاد پیکسل اولیه بزرگتر از قدرت تفکیک نهایی باشد به ازاء تا هر در  باشد. هاي پردازش و تولید خروجی نهایی می ها صرفاً شامل هزینه محاسبات منظور نشده و تعرفه
 درصد به تعرفه خدمات اضافه می گردد. 20برابر بزرگتر بودن ابعاد پیکسل اولیه 

 برگشت
  

 82از   59صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72091615تا  72091611شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -54
 "هوایی  با استفاده ازتصاویر) Orthorectified( ه نقشه تصویري قائمتهی"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 باشد. هوایی می تصاویر از استفاده با) Orthorectified( قائم تصویري نقشه هدف تهیه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119ششم : داده هاي شبکه اي و تصویري نشریه شماره دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد 
برداري زمینی براي اندازه گیري نقاط کنترل عکسی  باشند و نیازي به انجام عملیات نقشهدر این عملیات فرض شده که تصاویر رقومی داراي پارامترهاي توجیه خارجی می

  .باشد نمی
هاي سه اي و یا نقشه با استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره) DSM( یا مدل رقومی سطح) DEM(در این عملیات فرض شده است که مدل ارتفاعی رقومی زمین همچنین 

 بعدي در مراحل قبلی تهیه شده است.
 مراحل اجرا:کلیات 

 دستورالعمل با ابعاد بر اساس اعمال مدل ارتفاعی رقومی به تصویر مورد نظر -
 تولید تصویر نهایی قائم با ابعاد پیکسل برابر یا بزرگتر از تصویر ورودي -
 اند.کنترل محصول نهایی با استفاده از یکسري نقاط چک که به طور مناسب در سطح کل تصویر توزیع شده -

 پیکسل باشد.  سهاي مربعی متوسط هر نقطه بیشتر از پیکسل باشد، همچنین نباید خط دودقت نتایج: خطاي مربعی متوسط نهایی باید بهتر از 
ابی مدارك تحویلی شامل تصاویر هوایی خام، تصاویر ارتو شده، فایل نقاط کنترل زمینی و تصویري (فایل پروژه)، گزارش فنی مراحل اجرا و ارزیمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 بر اساس دستورالعملتصویر ارتو تهیه شده، متادیتاي تصاویر ارتو تهیه شده 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72091611 متر) 2تا  1(اندازه پیکسل نهایی بزرگتر از  1:25000تا  1:10000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 297,300

 72091612 متر) سانتی100 تا 50(اندازه پیکسل نهایی بزرگتر از  1:10000تا  1:5000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 823,400

 72091613 متر) سانتی 50تا  20(اندازه پیکسل نهایی بزرگتر از  1:5000تا  1:2000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 1,300,500

 72091614 متر) سانتی 20تا  10(اندازه پیکسل نهایی بزرگتر از  1:2000تا  1:1000مقیاس کوچکتر از  کیلومترمربع 2,473,400

 72091615 متر) سانتی 10(اندازه پیکسل نهایی کوچکتر یا مساوي  1:1000مقیاس بزرگتر از  کیلومترمربع 8,639,500
عکس  ، نقشۀ رقومی، نقاط کنترل، اسکنیهاي اولیه (تصاویر هوای هاي داده باشد. هزینهتوضیحات: محصول نهایی داراي قدرت تفکیک برابر یا بیشتر از پیکسل تصویر اولیه می

 بند جدول  مطابق استفاده قابل هوایی هاي عکس مناسب مقیاس باشد. هاي پردازش و تولید خروجی نهایی می ها صرفاً شامل هزینه هوایی و ...) در محاسبات منظور نشده و تعرفه
پیکسل اولیه بزرگتر از قدرت تفکیک نهایی باشد به ازاء تا هر برابر بزرگتر در صورتی که ابعاد  .گردد می تعیین برداري  نقشه دستورالعمل همسان دوم جلد از 2 یا نمودارشکل و 8

 درصد به تعرفه خدمات اضافه می گردد. 20بودن ابعاد پیکسل اولیه 

 برگشت
  

 82از   60صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72191715تا   72091711شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -55
 "هاي توپوگرافی سه بعدي رقومی با استفاده از نقشه)  DEM( تهیه مدل ارتفاعی رقومی زمین"عنوانبا 

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 باشد. افزارهاي مربوطه میسه بعدي، با استفاده از نرم و هاي رقومی یا کاغذي رقومی شدهاز نقشه) DEM( زمین رقومی ارتفاعی مدل هدف تهیه

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبکه اي و تصویري نشریه شماره 
 مراحل اجرا:کلیات 

 ...هاي مناسب براي استخراج اطالعات ارتفاعی مانند خطوط تراز، نقاط ارتفاعی، عوارض آبی، .تفکیک الیه -
 و استخراج اطالعات ارتفاعی براي مدل رقومی مورد نظر واسطه یابی -
 هاي بزرگ آبی.هایی با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غیرواقعی و پهنهویرایش مدل رقومی تهیه شده و برطرف نمودن اشکاالت، پر کردن فضاهاي خالی، تعیین تکلیف فضا -
 هاي اولیه، مقایسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعیین دقت ارتفاعی از طریق مقایسه با نقشهکنترل کیفیت مدل رقومی تهیه شده  -
 تهیه گزارش فنی و متا دیتا   -

ی آید. نقاط چک مناسب ظر بدست مدقت نتایج: دقت ارتفاعی مدل رقومی تهیه شده بوسیله مقایسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعی رقومی با ارتفاعات معلوم متنا
درصد  90ن باشد. در واقع بایست به خوبی در منطقه توزیع شده باشند. خطاي مربعی استاندارد مدل ارتفاعی رقومی تولید شده باید کمتر از دو سوم فاصله منحنی میزاکه می

 هاي ورودي، نسبت به ارتفاع همان نقاط بر روي زمین باشند.دقت ارتفاعی دادهبرابر  3/1نقاط استخراج شده از مدل ارتفاعی رقومی تولیدي باید داراي خطایی کمتر از 
 مدارك تحویلی شامل، مدل رقومی زمین به دو فرم رستري و متنی، گزارش فنی مراحل اجرا و ارزیابی دقت مدل رقومی تهیه شده، متادیتاي مدلمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 عملرقومی تهیه شده بر اساس دستورال
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72091711 متر 2متر تا   1اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 743,400

 72091712 متر 5متر تا  2اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 240,100

 72091713 متر 10متر تا  5اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 98,800

 72091714 متر 20متر تا  10اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 28,400

 72091715 متر 100متر تا  20اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 11,800
رقومی و ... در محاسبات منظور هاي اولیه مانند نقشۀ  هاي داده باشد. هزینهي دو منحنی میزان مجاور میتوضیحات: محصول نهایی داراي قدرت تفکیک برابر یا بیشتر از فاصله

  باشد. هاي پردازش و تولید خروجی نهایی می ها صرفاً شامل هزینه نشده و تعرفه

 برگشت
  

 82از   61صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72091815تا  72091811شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -56
 "اي با استفاده از تصاویر رقومی هوایی یا ماهواره) DSM( مدل ارتفاعی رقومی سطح یا) DEM( زمینل ارتفاعی رقومی تهیه مد"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
افزارهاي اي به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک با استفاده ازنرم ماهواره یا هوایی رقومی ازتصاویر) DSM( سطح یامدل رقومی) DEM( زمین رقومی ارتفاعی مدل هدف تهیه
 باشد. مربوطه می

 9363/100به شماره  29/01/1386مصوب  6-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم : داده هاي شبکه اي و تصویري نشریه شماره 
) RPCاي نیز داراي پارامترهاي مورد نیاز (پارامترهاي مداري یا ضرایب دراین عملیات فرض شده که تصاویر هوایی رقومی داراي پارامترهاي توجیه خارجی بوده و تصاویر ماهواره

 .باشدتصاویر نمیگیري نقاط کنترل، جهت توجیه برداري زمینی و اندازهباشند، بنابراین نیازي به انجام عملیات نقشه می
 مراحل اجرا:کلیات 

 افزار مربوطهتولید مدل رقومی اولیه با استفاده از نرم -
 ویرایش مدل رقومی تهیه شده و برطرف نمودن اشکاالت -
 هاي بزرگ آبی.واقعی و پهنه هایی با ارتفاعات نامشخص، داراي ارتفاع غیرپر کردن فضاهاي خالی، تعیین تکلیف فضا -
 کیفیت مدل رقومی تهیه شده از ترسیم خطوط تراز و پیداکردن نقاط اشتباه، مقایسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعیین دقت ارتفاعی کنترل  -
 تهیه گزارش فنی و متا دیتا   -

آید. بدین منظور میمی با ارتفاعات معلوم متناظر بدست میدقت نتایج: دقت ارتفاعی مدل رقومی تهیه شده بوسیله مقایسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعی رقو
بندي تولید شده، و نقاطی که نقاطی که از طریق مثلث ، GPSتوان از نقاط بایست از نقاط چک مناسب که به خوبی در منطقه توزیع شده باشند، استفاده نمود. در این ارتباط می

 اند، بهره برد.ب استخراج شدههاي موجود با فواصل مناساز  خطوط تراز نقشه
 مدارك تحویلی شامل، مدل رقومی زمین به دو فرم رستري و متنی، گزارش فنی مراحل اجرا و ارزیابی دقت مدل رقومی تهیه شده، متادیتاي مدلمدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 رقومی تهیه شده بر اساس دستورالعمل
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72091811 متر 2متر تا   1اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 3,727,500

 72091812 متر 5متر تا  2اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 1,196,100

 72091813 متر 10متر تا  5اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 586,300

 72091814 متر 20متر تا  10اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 54,500

 72091815 متر 30متر تا  20اندازة پیکسل بیش از  کیلومترمربع 20,500
اي، نقشۀ رقومی، نقاط کنترل، اسکن  هاي اولیه (تصویر ماهواره هاي داده باشد. هزینهبرابر یا بیشتر از ابعاد پیکسل تصویري می 2توضیحات: محصول نهایی داراي قدرت تفکیک 

در صورتی که ابعاد پیکسل اولیه بزرگتر از قدرت تفکیک  باشد. هاي پردازش و تولید خروجی نهایی می ها صرفاً شامل هزینه در محاسبات منظور نشده و تعرفهعکس هوایی و ...) 
 درصد به تعرفه خدمات اضافه می گردد. 20نهایی باشد به ازاء تا هر برابر بزرگتر بودن ابعاد پیکسل اولیه 

 برگشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82از   62صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101111 مارهآیتم هاي شاجراي : شرح خدمات -57
 " 1000/1یدروگرافیتهیه نقشه ه يبرا یابیعمق  "با عنوان

 1000/1هیدروگرافی و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
 100/ 64745 به شماره 17/07/1387 مصوب 7 -119 آبنگاري نشریه شماره: جلد هفتم برداريدستورالعمل همسان نقشه مورد استفاده: دستورالعمل 

 کلیات مراحل اجرا:
منطقه، در مکان هاي که پیرامون در  سانتیمتر 40*40*60بصورت بتن در جا به ابعاد  متر 2000 شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر -

 (در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گردد)امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.
 کارفرما به منطقه معرفی شده توسط برداري یا نقاط قبلی انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار  -
ه ماندگار و محاسبه ضریب  مقیاس براي هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري  -

 ایستگاه هاي ماندگار
متر به صورت موازي ( خطوط عمق یابی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه و حد اکثر تا  10طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اکثر  -

 یک سانتیمتر در مقیاس نقشه ) 
 متر ( فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش از پنج برابر فاصله خطوط اصلی باشد ) 50یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی حد اکثر تا طراحی خطوط عمق  -
ین استقرار دستگاه عمق یاب متحرك و هم چن GPSثابت در یکی از ایستگاه هاي ماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  مشاهدات و اندازه گیريو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPS(اکوساندر) در داخل قایق، تنظیم و یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شده

ري سرعت صوت در یبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و تعیین سرعت صوت در آب ( در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگیکال
 ) استفاده شود.)  CTD) یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی آب ( SVPآب (

روي آب براي هر نقطه برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي هر موقعیت از   X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 ، تهیه نقشه اولیه و انجام عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپهاGPSو اعمال عمق به لیست مختصات   GPS نقاط برداشتی

 یابی ستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقیقه با دقت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عملیات عمقطراحی و تعیین ای  -
 تعیین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 افی بستر آبانجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،  ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگر -
 شیت بندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهیه  نقشه هاي هیدروگرافی،-
فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با  -

 ت نقشه هاتهیه یک سري پال
ي بیست و پنج مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقعیت افقی عمق ها تا یک متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبر دقت: دقت نتایج

 متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك دو متر خط ساحلی یکسانتیمتر، موقعییت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري دو و نیم متر، دقت برداشت 
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه % 95 و بیش از 

  ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیش از ده متر بر اساس رابطه 
مها و فایل هاي تحویلی: شامل گزارش فنی، شناسنامه نقاط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگار و ساحلی، فرمدارك و نتایج 

 مشاهدات جزر و مدي، کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه ها
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101111 - کیلومتر 10,125,700
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط عمق یابی با طول از  6/0متر  300براي خطوط عمق یابی با طول کمتر از توضیحات: 

 کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول مقطع محاسبه می گردد.متر یک  1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخیص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیل ، صخرهجنگلی  باتالقی  نیزار قدر مناط

% 85بر اساس  در صورت موجود بودن شبکه نقاط ماندگار دریاچه ها هزینه تهیه نقشه  توپوگرافی مورد نظر کارفرما از پیرامون سد و دریاچهدر هیدروگرافی از سد ها و .شود می
و  "نیم مترحنی تراز به روش مستقیم زمینی با من توپوگرافی 1000/1تهیه نقشه  "با عنوان  72021315الی  72021311هاي تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی ردیف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده می شود.

 برگشت
 
 
 

 82از   63صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101112 مارهآیتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -58
 " 2000/1هیدروگرافی یه نقشهتهعمق یابی براي  "عنوانبا 

  2000/1هیدروگرافی و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري  هدف از خدمات ارائه شده:
ودستورالعمل همسان  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اولمورد استفاده: دستورالعمل

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: ري جلد هفتمنقشه بردا
 کلیات مراحل اجرا:

منطقه، در مکان هاي که پیرامون سانتیمتر در  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000 شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر -
 (در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گردد)ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.امکان 

 کارفرما به منطقه معرفی شده توسط انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري یا نقاط قبلی -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی یستگاه هاي شبکه ماندگار مشاهدات و اندازه گیري کلیه ا -
محاسبه ضریب  مقیاس براي  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و -

 ایستگاه هاي ماندگار
متر به صورت موازي ( خطوط عمق یابی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه و حد اکثر تا  20طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اکثر  -

 یک سانتیمتر در مقیاس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلی  ر ( فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش ازمت 100طراحی خطوط عمق یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی حد اکثر تا  -

 )باشد
متحرك و هم چنین استقرار دستگاه عمق یاب  GPSثابت در یکی از ایستگاه هاي ماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  مشاهدات و اندازه گیريو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPSو یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده  (اکوساندر) در داخل قایق، تنظیم
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شده

دستگاههاي اندازگیري سرعت صوت در وت در آب (در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم است از کالیبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و تعیین سرعت ص
 ) استفاده شود.)  CTD) یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی آب ( SVPآب (

برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي هر موقعیت از روي آب براي هر نقطه   X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 ، تهیه نقشه اولیه و انجام عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپهاGPSو اعمال عمق به لیست مختصات    GPS نقاط برداشتی

 قت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عملیات عمق یابیطراحی و تعیین ایستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقیقه با د  -
 تعیین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 افی بستر آبانجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،  ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگر -
 بندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهیه  نقشه هاي هیدروگرافی، شیت-
مت مورد نظر در قرارداد و یه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با فرته -

 تهیه یک سري پالت نقشه ها
عمق ها تا دو متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري پنجاه سانتیمتر،  مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقعیت افقی دقت: دقت نتایج

 موقعییت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري پنج متر، دقت برداشت خط ساحلی دو متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك دو متر 
و  براي   ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه  عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و% 95 و بیش از

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي  بیش از  ده  متر  بر  اساس  رابطه 
جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگار و ساحلی، فرمها و فایل هاي مدارك و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، شناسنامه نقاط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي 

 کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه ها مشاهدات جزر و مدي،
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101112 - کیلومتر 9,778,100
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط عمق یابی با طول از  6/0متر  300یابی با طول کمتر از توضیحات: براي خطوط عمق 

 متر یک کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول مقطع محاسبه می گردد. 1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخیص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیل ، صخرهنیزارجنگلی  باتالقی   قدر مناط

% 85بر اساس  نقاط ماندگار در هیدروگرافی از سد ها و دریاچه ها هزینه تهیه نقشه  توپوگرافی مورد نظر کارفرما از پیرامون سد و دریاچه در صورت موجود بودن شبکه.شود می
و  "متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان  72021215الی  72021211 هاي تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی ردیف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده می شود.

 برگشت
 
 

 82از   64صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

خدمات: تاریخ تهیه شرح 
 1395اردیبهشت 

 72101113مارهآیتم هاي ازشاجراي :شرح خدمات -59
 " 5000/1یدروگرافیتهیه نقشه ه يبرا یابیعمق  "با عنوان

 5000/1هیدروگرافی و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول استفاده:مورد هاي دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کلیات مراحل اجرا:

منطقه، در مکان هاي که پیرامون سانتیمتر در  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثرشناسایی وایجاد  -
 دد)(در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گرامکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.

 کارفرما به منطقه معرفی شده توسط انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري یا نقاط قبلی -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار  -
گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب  مقیاس براي محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت  -

 ایستگاه هاي ماندگار
س نقشه و حد اکثر تا متر به صورت موازي ( خطوط عمق یابی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیا 50طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اکثر  -

 یک سانتیمتر در مقیاس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلی  متر ( فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش از 250طراحی خطوط عمق یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی حد اکثر تا  -

 )باشد
متحرك و هم چنین استقرار دستگاه عمق یاب  GPSماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  ثابت در یکی از ایستگاه هاي GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  مشاهدات و اندازه گیريو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPS(اکوساندر) در داخل قایق، تنظیم و یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده 
 قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شدهمتحرك و هم زمان 

گیري سرعت صوت در کالیبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و تعیین سرعت صوت در آب (در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي انداز
 ) استفاده شود.)  CTDزیکی آب () یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فی SVPآب (

روي آب براي هر نقطه برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي هر موقعیت از   X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپها، تهیه نقشه اولیه و انجام GPSو اعمال عمق به لیست مختصات    GPSنقاط برداشتی 

 ان با عملیات عمق یابیطراحی و تعیین ایستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقیقه با دقت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزم  -
 مق ها، تعیین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي ع  -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 بافی بستر آانجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،  ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگر -
 تهیه  نقشه هاي هیدروگرافی، شیتبندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد-
در قرارداد و  فرمت مورد نظرتهیه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با  -

 تهیه یک سري پالت نقشه ها
متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري یک  متر،  2مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقعیت افقی عمق ها تا  دقت: دقت نتایج

 متر  2متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك 2ط ساحلی موقعییت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري پنج متر، دقت برداشت خ
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه % 95 و بیش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیش از ده متر بر اساس رابطه 
ار و ساحلی، فرمها و فایل هاي مدارك و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، شناسنامه نقاط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگ

 ها مشاهدات جزر و مدي، کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101113 - کیلومتر 9,448,000
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط عمق یابی با طول از  6/0متر  300توضیحات: براي خطوط عمق یابی با طول کمتر از 

 کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول مقطع محاسبه می گردد.متر یک  1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخیص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیل ، صخرهجنگلی  باتالقی  نیزار قدر مناط

% 85بر اساس  اچه ها هزینه تهیه نقشه  توپوگرافی مورد نظر کارفرما از پیرامون سد و دریاچه در صورت موجود بودن شبکه نقاط ماندگاردر هیدروگرافی از سد ها و دری.شود می
و  "متر 1ی تراز به روش مستقیم زمینی با منحن توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان  72021215الی  72021211 هاي تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی ردیف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده می شود.

 برگشت
 
 

 82از   65صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101114 مارهآیتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -60
 " 10000/1یدروگرافیتهیه نقشه ه يبرا یابیعمق  "با عنوان

  10000/1هیدروگرافی و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کلیات مراحل اجرا:

منطقه، در مکان هاي که پیرامون  سانتیمتر در 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر -
 (در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گردد)امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.

 منطقه کارفرما به معرفی شده توسط انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري یا نقاط قبلی -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار  -
محاسبه ضریب  مقیاس براي  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و -

 هاي ماندگارایستگاه 
متر به صورت موازي ( خطوط عمق یابی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه و حد اکثر  100طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اکثر  -

 تا یک سانتیمتر در مقیاس نقشه ) 
پنج برابر فاصله خطوط اصلی  متر ( فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش از 500کثر تا طراحی خطوط عمق یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی حد ا -

 )باشد
متحرك و هم چنین استقرار دستگاه عمق یاب  GPSثابت در یکی از ایستگاه هاي ماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  مشاهدات و اندازه گیريو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPSل قایق، تنظیم و یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده (اکوساندر) در داخ
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شده

تعیین سرعت صوت در آب (در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگیري سرعت صوت در  کالیبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و
 ) استفاده شود.)  CTD) یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی آب ( SVPآب (

هر نقطه برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي هر موقعیت از روي آب براي   X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 ، تهیه نقشه اولیه و انجام عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپهاGPSو اعمال عمق به لیست مختصات    GPSنقاط برداشتی 

 یقه با دقت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزمان با عملیات عمق یابیطراحی و تعیین ایستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دق  -
 تعیین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي عمق ها،   -
 العملمطابق دستورمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 افی بستر آبانجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،  ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگر -
 ردتهیه  نقشه هاي هیدروگرافی، شیتبندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندا-
فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با  -

 تهیه یک سري پالت نقشه ها
متر، موقعییت   2متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  5یت افقی عمق ها مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقع دقت: دقت نتایج

 متر  5متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك    5متر، دقت برداشت خط ساحلی  10عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه % 95 و بیش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیش از ده متر بر اساس رابطه 
اط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگار و ساحلی، فرمها و فایل هاي مدارك و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، شناسنامه نق

 مشاهدات جزر و مدي، کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه ها
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101114 - کیلومتر 8,046,000
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط عمق یابی با طول از  6/0متر  300توضیحات: براي خطوط عمق یابی با طول کمتر از 

 می گردد. متر یک کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول مقطع محاسبه 1000متر تا  600مقاطع 
هاي مربوط اضافه  % به تعرفه40تا  نظارت و مشابه آن به تشخیص دستگاه اي خطرناك، مناطق فاقد دسترسی مناسب با اتومبیل ، صخرهجنگلی  باتالقی  نیزار قدر مناط

% 85بر اساس  د و دریاچه در صورت موجود بودن شبکه نقاط ماندگاردر هیدروگرافی از سد ها و دریاچه ها هزینه تهیه نقشه  توپوگرافی مورد نظر کارفرما از پیرامون س.شود می
و  "متر 1به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز  توپوگرافی 2000/1تهیه نقشه  "با عنوان  72021215الی  72021211هاي تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی ردیف هاي شماره 

 طبقه بندي مربوطه استفاده می شود.

 برگشت
 
 

 82از   66صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101115 مارهآیتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -61
 " 25000/1هیدروگرافی یه نقشهتهعمق یابی براي  "با عنوان

  25000/1هیدروگرافی و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

 64745/100 مارهبه ش 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کلیات مراحل اجرا:

منطقه، در مکان هاي که پیرامون سانتیمتر در  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر -
 (در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گردد)دد.امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گر

 کارفرما به منطقه معرفی شده توسط انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري یا نقاط قبلی -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار  -
محاسبه ضریب  مقیاس براي  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و -

 ایستگاه هاي ماندگار
ازي ( خطوط عمق یابی با فاصله نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه و حد اکثر متر به صورت مو 250طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حد اکثر  -

 تا یک سانتیمتر در مقیاس نقشه ) 
متر ( فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش از پنج برابر فاصله خطوط اصلی  1250طراحی خطوط عمق یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی حد اکثر تا  -

 باشد)
متحرك و هم چنین استقرار دستگاه عمق یاب  GPSثابت در یکی از ایستگاه هاي ماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  ات و اندازه گیريمشاهدو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPS(اکوساندر) در داخل قایق، تنظیم و یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شده

در گیري سرعت صوت کالیبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و تعیین سرعت صوت در آب (در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي انداز
 ) استفاده شود.)  CTD) یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی آب ( SVPآب (

روي آب براي هر نقطه برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي هر موقعیت از   X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 ، تهیه نقشه اولیه و انجام عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپهاGPSل عمق به لیست مختصات و اعما   GPSنقاط برداشتی 

 ان با عملیات عمق یابیطراحی و تعیین ایستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقیقه با دقت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح آب ) همزم  -
 یین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي عمق ها، تع  -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگرافی بستر آب انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،  ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی -
 تهیه  نقشه هاي هیدروگرافی، شیتبندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد-
تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد و  تهیه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و -

 تهیه یک سري پالت نقشه ها
متر، موقعییت   5متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  5مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقعیت افقی عمق ها تا  دقت: دقت نتایج

 متر  5متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك  10متر، دقت برداشت خط ساحلی   15عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه % 95 ش ازو بی 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیش از ده متر بر اساس رابطه 
اسنامه نقاط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگار و ساحلی، فرمها و فایل هاي مدارك و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، شن

 مشاهدات جزر و مدي، کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه ها
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101115 - کیلومتر 5,991,000
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط عمق یابی با طول از  6/0متر  300توضیحات: براي خطوط عمق یابی با طول کمتر از 

 مقطع محاسبه می گردد.متر یک کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول  1000متر تا  600مقاطع 

 برگشت
 

  

 82از   67صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101116 مارهآیتم هاي ازشاجراي  :شرح خدمات -62
 "  25000/1هیدروگرافی کوچکتر از  یه نقشهتهعمق یابی براي  "با عنوان

   25000/1هیدروگرافی کوچکتر از و تهیه نقشه پیرامون منطقه کاري در شبکه ماندگار هدف از خدمات ارائه شده:ایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري 
و دستورالعمل  9361/100 ارهبه شم 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 کلیات مراحل اجرا:

منطقه، در مکان هاي که پیرامون در  سانتیمتر 40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد   3000  شناسایی وایجاد ایستگاه هاي نقشه برداري شبکه ماندگار با فواصل حداکثر -
 (در مناطق کوچک حداقل سه ایستگاه ماندگار ایجاد گردد)امکان ایجاد ایستگاه هاي بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد.

 به منطقه کارفرما معرفی شده توسط انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري یا نقاط قبلی -
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیو اصلی مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار  -
محاسبه ضریب  مقیاس براي  محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و -

 هاي ماندگار ایستگاه
 تر در مقیاس نقشه  طراحی خطوط عمق یابی اصلی عمود بر خطوط تراز منطقه  خطوط عمق یابی با فاصله ار نیم سانتیمتر در مقیاس نقشه و حد اکثر تا یک سانتیم -
 از پنج برابر فاصله خطوط اصلی باشد.طراحی خطوط عمق یابی کنترلی عمود بر خطوط عمق یابی اصلی فاصله بین خطوط عمق یابی کنترلی نباید بیش  -
متحرك و هم چنین استقرار دستگاه عمق یاب  GPSثابت در یکی از ایستگاه هاي ماندگار نزدیک محل برداشت، استقرار دستگاه گیرنده  GPSاستقرار دستگاه گیرنده  -

 GPSبا دستگاه گیرنده  مشاهدات و اندازه گیريو دستگاه عمق یاب در داخل قایق،  GPS(اکوساندر) در داخل قایق، تنظیم و یکسان نمودن مشخصات دستگاه هاي گیرنده 
 متحرك و هم زمان قرائت عمق با دستگاه عمق یاب در طول خطوط عمق یابی هاي طراحی شده

است از دستگاههاي اندازگیري سرعت صوت در  کالیبراسیون عمقیاب به صورت روزانه توسط بارچک و تعیین سرعت صوت در آب (در خصوص تعیین سرعت صوت در آب الزم
 ) استفاده شود.)  CTD) یا از دستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي فیزیکی آب ( SVPآب (

ر موقعیت از روي آب براي هر نقطه برداشتی، استخراج عمق از دستگاه عمق یاب به ازاي ه  X,Y,Zو تهیه لیست مختصات داراي GPSمحاسبات و پردازش نقاط برداشتی  -
 ، تهیه نقشه اولیه و انجام عملیات تکمیلی احتمالی مورد نیاز و برداشت مجدد گپهاGPSو اعمال عمق به لیست مختصات    GPSنقاط برداشتی 

 آب ) همزمان با عملیات عمق یابی طراحی و تعیین ایستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقیقه با دقت بهتر از دو سانت و تهیه نمودار جزر و مدي ( سطح  -
 تعیین و اعمال تصحیحات جزر و مدي و سایر تصحیحات روي عمق ها،   -
 مطابق دستورالعملمتر باالتر از حد آب در حاشیه محدوده کاري  100کمک ناو بري در ساحل تا شعاع برداشت کلیه عوارض   -
 ترسیم عوارض خشکی و دریا و ترسیم منحنی تراز ها در محدوده آبی با توجه به توپوگرافی بستر آبانجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم خطوط عمق یابی،   -
 تهیه  نقشه هاي هیدروگرافی، شیتبندي، لژاندگذاري، نامگذاري شیتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد-
یابی و منحنی هاي تراز به صورت سه بعدي و تهیه شیتهاي نقشه در فایلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه فایل کلی شامل نقشه هاي هیدروگرافی وخطوط عمق  -

 تهیه یک سري پالت نقشه ها
متر،  10ده براي ناوبري متر، موقعیت عوارض ثابت مورد استفا 10مسطحاتی و ارتفاعی شبکه ماندگار مطابق آیتم مربوطه، دقت موقعیت افقی عمق ها تا  دقت: دقت نتایج

 متر  10متر، دقت برداشت صخره هاي خطرناك  15متر، دقت برداشت خط ساحلی   20موقعییت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري 
و براي  ±√ ) 0225/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیشتر ازسیمتر دقتی بهتر از یک در صد عمق و براي عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه % 95 و بیش از 

 ±√ ) 0625/0) + 0075/0*  عمق(  ^ 2 ((عمقهاي بیش از ده متر بر اساس رابطه 
اي ار و ساحلی، فرمها و فایل همدارك و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، شناسنامه نقاط شبکه ماندگار، شناسنامه ایستگاه هاي جزر و مدي، لیست مختصات نقاط شبکه ماندگ

 مشاهدات جزر و مدي، کلیه فایلهاي عمق یابی،  مشاهدات زمینی به همراه فایل و یک سري پالت نقشه ها
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101116 - کیلومتر 5,676,000
کیلومتر محاسبه و   8/0متر   600متر تا  300عمق یابی با طول از  کیلومتر محاسبه می گردد و  براي خطوط 6/0متر  300توضیحات: براي خطوط عمق یابی با طول کمتر از 

 متر یک کیلومتر محاسبه می گردد. مقاطع بیش از یک کیلومتر طول مقطع محاسبه می گردد. 1000متر تا  600مقاطع 
 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101215الی  72101211  مارهآیتم هاي از شاجراي : شرح خدمات -63
 "متر 600تا  300طول مقطع با  2000/1قاطع عرضی رودخانه با مقیاس ه متهی "با عنوان

 می باشد. مختلف با طبقه بندي 2000/1مقاطع عرضی رودخانه با مقیاس  ایجاد ایستگاه هاي ماندگار و ایستگاه هاي دو سر مقاطع و تهیه هدف از خدمات ارائه شده:
مورخ  6335مورد استفاده:دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداري کشور به شماره هاي دستورالعمل 

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

در محل پروژه (در  تحویل محدوده کاري و موقعیت مقاطع توسط نماینده کارفرما به مشاور نقشه برداري روي نقشه هاي موجود و یا طی صورت جلسه به صورت حضوري -
 د )محدوده کاري و همچنین موقعیت مقاطع مشخص می شو ،صورت تحویل در محل

 مطابق دستورالعملسانتیمتر  40*40*60متر بصورت بتن در جا به ابعاد  2000با فواصل حداکثر ایجاد شبکه نقشه برداري ماندگار  -
 کارفرما به منطقه معرفی شده توسط یا نقاط قبلی کشور انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداري -
 ه گیري کلیه ایستگاه هاي شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعیمشاهدات و انداز -
 براي ضریب مقیاس ماندگار و محاسبه شبکه نقاط شناسنامه ،تهیهآماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته -

مشاهدات و اندازه گیري کلیه ایستگاه سر مقطع،  تگاه هاي شبکه اصلی در دوبر روي زمین و ایجاد نقاط با مشخصات ایس مشخص نمودن دو سر مقاطع، ماندگار  ایستگاههاي
 از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعینقاط دو سر مقاطع هاي 

 نقاط دو سر مقاطعمحاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیري هاي صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات  -
 دوربین روي ایستگاه یک طرف مقطع ستقرارا -
چشمه، نهر، جوي، ردیف درخت، شامل عوارض نقطه اي، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه،  مطابق دستورالعمل مقیاس و با متناسب برداشت کلیه عوارض -

 و ... یز، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکرآبریز، انواع جاده
 (متناسب با فاصله منحنی تراز) ... و سانتیمتر 40 تا شیبها تغییر و برداشت کلیه نقاط ارتفاعی -
 برداشتی عوارضانجام عملیات گویا سازي و جمع آوري اطالعات توصیفی و اسامی کلیه  -
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی    -
به نقشه بر اساس  نماد ها، پترن هاي سطحیبرداشتی شامل عوارض نقطه اي، خطی، سطحی و اضافه نمودن اطالعات توصیفی،  عوارضکلیه ترسیم و  انجام عملیات کارتوگرافی -

 استانداردبر اساس  و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه هاشیت نام گذاري ، اريذلژاند گالیه بندي مطابق استاندارد، شیت بندي، 
 و تهیه یک سري پالت نقشه ها فرمت مورد نظر در قرارداد ابکلی شامل تمامی عوارض و نقاط ارتفاعی و تهیه شیت هاي نقشه در فایل هاي مجزا فایل تهیه  -
 تهیه نقشه جانمائی رودخانه ومقاطع عرضی -

جمع آوري اطالعات بستر رودخانه با انجام عملیات هیدروگرافی و رعایت موارد زیر *در صورت عمیق بودن و یا پر آب بودن رودخانه و تایید کارفرما مبنی بر استفاده از اکوساندر، 
 انجام می گیرد:

عمق رودخانه داراي سرعت حداکثر دو  برداشت مقطع با شناوري با آب خور کم متناسب با ش آن با زمان برداشت در شکل مقطع و برداشت داغی آب دو طرف رودخانه و نمای -
 متر بر ثانیه

ت در آب با دقتی بهتر از یک اندازه گیري سرعت صوت در آب، ترازیابی سطح آب همزمان با عملیات عمق یابی، استفاده از اکوساندر مخصوص عملیات عمق یابی، تعیین موقعی -
نقشه ها، انجام عملیات تکمیلی مورد نیاز، مستند  سطح آب به عمق ها، تهیه نقشه اولیه مقطع و کنترل متر، ویرایش و پردازش اطالعات جمع آوري شده و اعمال تصحیحات

 سازي و تهیه گزارش فنی عملیات هیدروگرافی 
  سانتیمتر چهلدقت ارتفاعی معادل و  سانتیمتر چهل (گوشه ساختمان، پل، محور کانال و...) بهتر ازدر مقاطع عرضی دقت نتایج: دقت مسطحاتی عوارض مشخص 

 مختصات شبکه ماندگار، لیستشناسنامه نقاط شبکه ماندگار،مختصات ایستگاه هاي  لیست مطابق مفاد قرارداد، پالت نقشه هافایل نقشه ها،  مدارك و نتایج تحویلی: شامل
 ایستگاههاي دو سر مقاطع

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72101211 دشت  کیلومتر  31,140,000

 72101212 تپه ماهور کیلومتر 40,128,000
 72101213 کوهستان  کیلومتر 47,387,000

 72101214 کوهستان سخت کیلومتر 57,308,000

 72101215 کوهستان خیلی سخت کیلومتر 69,033,000
متر یک کیلومتر محاسبه  1000متر تا  600کیلومتر و  مقاطع  8/0متر   600متر تا  300کیلومتر و  براي مقاطع با طول از  6/0متر  300براي مقاطع با طول کمتر از  توضیحات:
 % به تعرفه اضافه می گردد. 30در صورت استفاده از عمق یاب صوتی به میزان تعرفه محاسبه می گردد.  20طول اضافه بر یک کیلومتر مقاطع بر مبناي  %می گردد. 

 

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101311اجراي ردیف شمارهشرح خدمات  -64
 " خدمات ساید اسکن سونار نجاما "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر عوارض با  20از نجام خدمات ساید اسکن سونار بمنظور تکمیل عملیات عمق یابی و مشخص نمودن عوارض مصنوعی با ابعاد بیشتر از یک متر (در عمق هاي بیشتر اهدف 

 می باشد.رما درصد عمق) در مناطقی که عملیات هیدروگرافی در انها انجام گرفته و یا مسیرهاي خاص بنا به تشخیص کارف 10ارتفاع بیش از 
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 مراحل اجرا:کلیات 
و حرکت در مسیر مخالف باند مجاور انجام گیرد به نحوي که درصد بوده  50انجام عملیات ساید اسکن سونار به نحوي که هم پوشانی باندهاي مجاور برداشت شده به میزان  -

 متر باشد. 1مرتبه پرتو نگاري در عبور از عارضه اي با ابعاد  3دستگاه حداقل قادر به 
 تهیه موزاییک اطالعات ساید اسکن سونار -
 تهیه گزارش عوارض مهم آشکار شده  -
 تهیه گزارش فنی عملیات -

چهل و پنج متري متر و در عمق  یکمتري عارضه اي با ابعاد  بیستمتر و در عمق  نیممتري عارضه اي با ابعاد  5وارض مهم به نحوي که در عمق آشکار سازي عدقت نتایج: 
 متري آشکار شود. عارضه اي با ابعاد چهار و نیم

 مدارك و نتایج تحویلی: شامل 
 درصدي از منطقه مورد نظر 100با پوشش  m 1  *m 1موزاییک اطالعات ساید اسکن سونار با قدرت تفکیک بهتر از  -
 گزارش عوارض مهمی که در فایل رقومی عملیات ساید اسکن سونار آشکار شده است  -
 کلیه فایل هاي رقومی ساید اسکن سونار  -
 اطالعاتی از قبیل فاصله سیستم مختصات در قایق تا دستگاه ساید اسکن، زمان و مقیاس دامنه  -

 
 شماره طبقه بندي واحد ل)بهاي واحد (ریا
 72101311 - کیلومتر 4,697,900

 در محاسبه هزینه عالوه  بر خطوط عمق یابی اصلی خطوط عمق یابی کنترلی نیز محاسبه می شوند. توضیحات:

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101411ردیف شماره شرح خدمات اجراي  -65
 "برداري از کف دریا مونهن "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
متر به صورت پراکنده در سطح منطقه هیدروگرافی و یا در لنگر گاه کشتی ها، بستر رودخانه ها، دریاچه  200نجام عملیات نمونه برداري از بستر دریا در عمق هاي کمتر از اهدف 

 سدها و یا مناطق مورد نظر کارفرما می باشد. ها و مخازن
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 مراحل اجرا:کلیات 
 ري و پیاده نمودن نقاط بر روي آنطراحی و تهیه نقشه نمونه بردا -
 برداشت نمونه بر اساس نقشه و فهرست مختصات تهیه شده -
 نگهداري نمونه در ظروف مناسب و نام گذاري و ثبت مختصات، تاریخ و زمان جمع آوري نمونه بر روي ظرف -

 ی و شیمیایی نمونه آب برداشت شدهارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تعیین موارد تشکیل دهنده و یا خصوصیات فیزیک
 زارش فنی عملیات و جواب آزمایشگاه تهیه گ -

 دقت نتایج: 
 مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 گزارش فنی عملیات  -
 جواب آزمایشگاه -

 
 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)

 72101411 - نمونه 5,162,800
 توضیحات:

 برگشت
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 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101511شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -66
 " ساعته 25جریان سنجی  شاهداتم "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
ساعته به صورت قرائت مستقیم و یا ثبت خودکار داده هاي جریان در نزدیکی سواحل، کانال هاي دسترسی و لنگر گاه ها،  25شاهدات جریان سنجی منجام عملیات اهدف 

 سکوهاي نفت، گاز، تاسیسات مهم دریاي و ... داراي جریان هاي کشندي براي تعیین رژیم روزانه می باشد.
 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل

 مراحل اجرا:کلیات 
 جزرو مدي همزمان با انجام مشاهدات جریان سنجی در نزدیکترین ایستگاه ممکنانجام مشاهدات   -
 انجام عملیات جریان سنجی درشرایط نرمال جوي -
 اندازه گیري متناوب و ترجیحا در فاصله زمانی مشخص شناور ثابت و یا اندازه گیري موقعیت جریان سنج اتوماتیک در زمان نصب و پایان کار -
 ت و حذف اطالعات غلطکنترل اطالعا -
 تهیه گزارش فنی شامل مکان و زمان انجام مشاهدات، تجهیزات به کار رفته، جمع آوي، دسته بندي و کنترل داده ها - 

 قسمتی) 360درجه ( پنجگره دریایی و جهت جریان با دقت بهتر از  یک دهمارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از دقت نتایج: 
 مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

ه سال میالدي)، اطالعات نهایی شامل سرعت و جهت جریان در فواصل نیم و یک ساعتی با درج موقعیت جغرافیایی ثبت داده هاي جزر و مدي، زمان شروع (روز ما -
 نام محل، نوع دستگاه و عوامل به صورت فایل کامپیوتري با فرمت متنی 

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72101511 - ایستگاه 291,131,200

 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   72صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101512شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -67
 " ساعتۀ جریان سنجی 25یه و تحلیل مشاهدات جزت "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 می باشد ساعتۀ جریان سنجی با روش نیمه ترسیمی 25و تحلیل مشاهدات جزیه تهدف 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتممورد استفاده: دستورالعمل
 مراحل اجرا:کلیات 

 ترسیمیتجزیه و تحلیلی اطالعات جزر و مدي با روش نیمه   -
 تجزیه و تحلیل مشاهدات جریان سنجی  -
 ملارائه نتایج در فرمت رقومی و ترسیمی شامل نمودار رقومی جزر و مدي، نمودار جهت و سرعت جریان، جدول سرعت و جهت جریان مطابق دستورالع -

 قسمتی) 360درجه ( پنجگره دریایی و جهت جریان با دقت بهتر از  یک دهمارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از دقت نتایج: 
 مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 نتایج تجزیه و تحلیلی براي درج در نقشه هاي دریایی به صورت نشانه استاندارد  -
 جداول مربوطه بر اساس دستورالعمل -
 گزارش فنی انجام عملیات  -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72101512 - ایستگاه 51,554,500

 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   73صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101611شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -68
 " دقیقه یکبار 10هر  وساعته  24ماهۀ نوسانات سطح آب به صورت  بت یکث "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
      و یا اشل جزر و مد سنج Tide Guageدقیقه یکبار با استفاده از دستگاه خودکار جزر و مد سنج  10هر  وساعته  24بت یک ماهۀ نوسانات سطح آب به صورت ثهدف 

Tide Pole  نقشه هاي  در ایستگاه هاي مشاهدات جزر و مدي بمنظور بررسی تغییرات سطح دریا و تعیین سطوح متوسط و مبناي جزر و مدي مورد نیاز فعالیت هاي تهیه
ندسی دریایی و تحقیقات اقیانوسی و یا دریایی و تبدیل عمق هاي اندازه گیري شده به عمق نقشه و انتقال اطالعات عمق، پیش بینی جزر و مد براي زمان هاي آینده و امور مه

 یم جزر و مدي نیم روزانه می باشد.ژسایر امور مطالعاتی و جزر و مدي و تعیین ر
ودستورالعمل  9361/100 به شماره 29/01/1386 مصوب 1-119 ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول مورد استفاده:هاي دستورالعمل 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: همسان نقشه برداري جلد هفتم
 مراحل اجرا:کلیات 

 شناسایی و بررسی منطقه از نظر وضعیت توپوگرافی، وضعیت جزر و مد و شدت تغییرات قائم سطح آب   -
 پیش بینی جزر و مديمطالعه مدارك موجود جزر و مدي از قبیل جداول  -
 انتخاب محل نصب اشل و یا دستگاه خودکار جزر و مد سنج -
 شناسایی و ساختمان حداقل سه نقطه ترازیابی ساحلی بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه -
 ترازیابی بین سه ایستگاه و اشل و ترجیحا اتصال به شبکه سراسري ترازیابی -
اشل با دقت ارتفاعی در حد دو سانتی متر و دقت زمانی در حد یک دقیقه و ثبت بر روي فرم (در صورت استفادهاز دستگاه خودکار ثبت انجام مشاهدات به صورت مستقیم از  -

 ثانیه و متوسط گیري از اطالعات به همراه ثبت زمان، ارتفاع) 60تا  30مشاهدات در یک بازه 
 کنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط -
دي)، نام ملیات شامل شناسنامه نقاط ترازیابی ساحلی، شناسنامه ایستگاه جزر و مدي، زمان شروع و پایان مشاهدات شامل ساعت، روز، ماه و سال (میالتهیه گزارش فنی ع -

 محل، شرکت جمع آوري کننده اطالعات
 انتی متر و حداکثر اختالف زمانی یک دقیقه ثبت شده باشند. س دوسانتی متر مدرج شده باشد و قرائتها با دقت  پنجدقت نتایج: اشل می بایست حداکثر با دقت 

 مدارك و نتایج تحویلی: شامل -
 شناسنامه ایستگاه هاي ترازیابی ساحلی  -
 شناسنامه ایستگاه ترازیابی شبکه سراسري(در صورت اتصال به شبکه سراسري) -
 شناسنامه ایستگاه مشاهدات جزر و مدي -
 توسط دستگاه خودکار که به فرمت متنی ذخیره شده باشند فرم هاي مشاهدات اشل و فایل قرائت -
 دفایل نتایج با فواصل نیم و یکساعتی که حذف داده هاي نا خواسته انجام گرفته و منحنی جزر و مدي با فیلتر هاي گذر پایین نرم شده باشن -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72101611 - ایستگاه 375,136,200

 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   74صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72101612شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -69
 " جزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدي یک ماهه و تعیین سطوح جزر و مديت "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
ماهه و تعیین سطوح جزر و مدي و بدست آوردن مولفه هاي هارمونیک مورد استفاده در آبنگاري بمنظور محاسبه سطوح متوسط  جزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدي یکتهدف 

مدي و  تحلیل داده هاي جزر و مختلف جزر و مدي و سطح مبناي چارت هاي دریایی و همچنین پیش بینی ارتفاع و زمان وقوع جزر و مد با استفاده از نرم افزار هاي تجزیه و
 مولفه جزر و مدي می باشد. 30محاسبه تعداد 

 64745/100 به شماره 17/07/1387 مصوب7-119 آبنگاري نشریه شماره: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم مورد استفاده: دستورالعمل
 مراحل اجرا:کلیات 

 تحلیل رژیم هاي جزر و مدي  -
 CD (Chart Datum)محاسبه سطح مبناي عمق یابی  -
 محاسبه سطوح مختلف جزرومدي -
 ترسیم نمودار رقومی روزانه و ماهانه جزر و مد -
 مولفه 30تهیه جدول لیست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي شامل  -
 مستند سازي و تهیه گزارش -

 مدي با فاصله زمانی یک ساعت محاسبه شوند. داده جزر و هفتصد و بیستمولفه جزر و مدي می بایست از حداقل  سیدقت نتایج: 
 مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 نتایج تجزیه و تحلیل مشاهدات جزر و مدي  -
 (CD)فهرست ارتفاعات سطوح متوسط جزر و مدي از سطح مبناي عمق یابی  -
 فهرست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي -
 نمودار رقومی روزانه و ماهانه جزر و مد  -
 گزارش فنی انجام عملیات  -

 شماره طبقه بندي واحد بهاي واحد (ریال)
 72101612 - ایستگاه 48,117,600

 توضیحات:

 برگشت
  

 82از   75صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72111701شرح خدمات اجراي ردیف شماره -70
 ") GIS Readyهاي ایجادفایل( GIS هاي اطالعات مکانی سامانهها براي ورود به  آماده سازي نقشه"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 می باشد. دو بعدي جهت به کار گیري در نرم افزار و ابزارهاي مختلف ShapeFileهدف آماده سازي نقشه هاي شهري و غیر شهري در قالب پایگاه داده توپوگرافی و ارائه 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سیستم اطالعات مکانی نشریه شماره دستورالعمل مورد 
 مراحل اجرا:کلیات 

 گرد آوري نقشه هاي مورد نظر -
 نقشه ها از ابعاد نقشه با حالت یکپارچه تبدیل -
و  Gapشدکی و نرسیدگی، حذف پترن، کنترل سر آزاد المان و عمود یا موازي بودن خطوط عوارض، کنترل انطباق لبه ها، حذف تمیز کردن داده هاي نقشه اي (شامل رفع رد  -

Sliverحی) ، حذف المان هاي تکراري، رفع پلیگون هاي زائد، حذف خطوط کوچک اضافی، شناسایی و رفع خطوط خود متقاطع، یکپارچه نمودن عوارض خطی و سط 
ا وجود سایر عوارض نمایش داده ، ساخت عوارضی که در نقشه ها با نام و ی Nodeوحی که هنگام کارتوگرافی حذف شده اند، ترسیم معابر به صورت پیوسته از ترسیم سط -

 شوند نمایش کوچه، خیابان، زمین بایر، ...  می
 (Data Model)اتصال اطالعات توصیفی به عوارض از طریق اختصاص شناسه به هر عارضه مکانی با در نظر گرفتن سازماندهی داده در پایگاه داده  -
 Shapeتبدیل داده ها به فرمت  -
یه، سیستم مختصات و تصویر، دقت و کیفیت، استاندارد مورد استفاده تهیه فرا داده (متا دیتا) نقشه ها شامل اطالعاتی در خصوص نقشه هاي مورد استفاده، روش تهیه، سال ته -

 در تهیه نقشه ها، ...، اطالعات مکانی مورد استفاده و همچنین فرآیند آماده سازي  براي ورود به سامانه اطالعات مکانی  
 نقشه هاي مورد استفاده، مراحل پردازش و ... مشخصات  تهیه گزارش انجام عملیات شامل -

 دقت نتایج: عملیات به نحوي انجام گیرد که از دقت نقشه هاي اولیه کاسته نشود.
 ، گزارش فنی اجراي عملیاتShapeفایل نقشه ها به فرمت مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 گردد. ین میتعیاز عکس هاي هوایی رهاي مورد نظ نقشه هیته میو ترس لیهاي تبد % تعرفه10به میزان توضیحات : هزینه خدمات 

 برگشت
  

 82از   76صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

 72111801  شرح خدمات اجراي ردیف شماره  -71
 " (GIS)هاي اطالعات مکانی  ایجاد سیستم"با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 از اولین مرحله انتخاب متدولوژي تا مراحل پایانی مستند سازي و آموزش در فعالیت هاي مختلف نیازایجاد سیستم اطالعات مکانی مورد ارائه کلیه خدمات مشاوره جهت 

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سیستم اطالعات مکانی نشریه شماره 
 مراحل اجرا:کلیات 
 انجام می گیرند.سیستم اطالعات مکانی به صورت کلی طی مراحل مختلف زیر انجام می گیرد که برخی از این مراحل بسته به روش مورد استفاده به صورت تکرار ایجاد 
 پروژه  مورد استفاده قرار می گیرندی هاي ه گمناسب براي پروژه شامل روش حلزونی، تکرار، فرآیند یکپارچه و ... که با توجه به اهداف و یژ انتخاب متدولوژي •

ي مشابهبمنظور مشخص بر اساس اطالعات فنی و مالی براي برآورد پتانسیل و میزان عملی بودم ساخت سیستم و ارزیابی سیستم مورد نظر با مقایسه آن با سیستم ها مطالعات امکان سنجی •
براي این پروژه گردد. امکان پذیر بودن پروژه با توجه به بودجه موجود و نیاز هاي اعالم شده و انتخاب بهترین راه حل. کردن نقاط قوت و ضعف و شناسایی عواملی که می تواند باعث شکست 

...)، سود و زیان، روش  سانی، تجهیزات،می بایست شناخت کلی از اهداف سیستم و نیازهاي کاربر بدست آمده و به مسائل مانند شرح سیستم، پیش فرض ها، زمانبندي و منابع مالی (ان منظور
 هاي تولید نقشه و اطالعات مکانی و محدودیت ها توجه شود.

. این مرحله انجام می گیرده از نیازها بمنظور شناسایی دقیق اهداف سیستم، فرآیندهاي سازمانی و نیازهاي کاربر و تجزیه و تحلیل درخواستهاي کارفرما بمنظور تهیه فهرستی بهیننیاز سنجی  •
وه تحلیل هاي حکاري ذي ربط، شناسایی نیازهاي اطالعات مکانی و توصیفی، شناسایی کاربران سیستم، تعیین ن فرآیندهايکلی شامل شناسایی اهداف سیستم ، شناخت سازمان و  به صورت

 اطات بین آنها می باشد.مورد نیاز سیستم و پارامترهاي نرم افزاري و سخت افزاري، مدل خارجیو سازمان دهی اطالعات شناسایی شده و ارتب
ها و روابط مکانی و غیر مکانی شامل انتخاب توصیفات الزم entity ) بر اساس واقعیات موجود به همراه فرآیند ارتباط دهنده آنها در قالبConceptual Model( طراحی مدل مفهومی •

entityیري از ایجاد توصیفاتترکیبی، بیان دقیق روابط، جلوگیري از ایجاد روابط چندگانه، استفاده درست از روابط ها، خصوصا مکانی و جلوگیري از افزونگی، اجتناب از ایجاد توصیفات، جلوگ
 انجام می گیرد. مکانی و کنترل مدل بهکمک شبیه سازي و اطمینان از عدم وجود ناهمخوانی منطقی مدل

ی مفهومی می بایست مطالعات الزم جهت شناسایی داده هاي مناسب سیستم با در نظر گرفتن داده هاي موجود بر اساس نیاز سنجی انجام شده و با توجه به طراحبررسی داده هاي موجود  •
 مواردي از قبیل تاریخ داده، کیفیت داده، محتوا و مفهوم داده و ساختار داده مد نظر قرار گیرد.  هصورت گیرد. در انتخاب داده ها موجود می بایست در صورت وجود فرا داد

سب با با در نظر گرفتن مواردي از قبیل وجود توابع مورد نیاز، مناسب بودن عملکرد براي کابري، خدمات پس از فروش، امکان توسعه و تغییر متنا ابی و انتخاب نرم افزار و سخت افزارارزی •
ي اطالعات مکانی بخش اصلی وظایف اجرایی سیستم را بر عهده دارند که می تواند شامل یک . نرم افزارهاي سیستم هاانجام می گیرد شرایط، هزینه هاي خرید و نگهداري باتوجه به ابعاد پروژه

 م کرد.یا چند نرم افزار باشد. اجزاي مختلف نرم افزاري سیستم را می توان به سه گروه مدیریت و ساختاردهی، توابع پردازش و توابع نمایش تقسی
قی که می بایست امکان پیاده سازي مدل مفهومی را در ساختار نرم افزاري سیستم مدیریت پایگاه داده فراهم نماید. طراحی شامل طراحی مدل منططراحی مدل منطقی و فیزیکی  •

 س از پایان طراحی ساختار و ذخیره سازي در محیط نرم افزاري سیستم مدیریت پایگاه داده انجام می گیرد. پمدلداخلی/فیزیکی که 
حی با استفاده از نرم افزار و سخت افزار انتخاب ارپایان این مرحله سیستم بر اساس طبه ترکیب نتایج مراحل قبلی با هدف ایجاد سیستم مورد نظر می پردازد و در  یکپارچه سازي سیستم •

 .سیستم اطالعات مکانیاین مرحله عبارتست از سفارش یا جمع آوري داده هاي مکانی و توصیفی و ایجاد فایل رقومی و تشکیل  .شده شکل می گیرد
ح بمنظور آزمایش کردن سیستم ایجاد شده در منطقه اي محدود و داده هاي نمونه و رفع ایرادات احتمالی و شناسایی نقاط ضعف و کنترل و تصحی پروژه راهنما و تست و ارزیابی سیستم •

و مالی جمع آوري داده و آزمایش گردش کار و  ینیفیت داده ها و بهبود برآورد زمازار و سخت افزار، ارزیابی کشامل ارزیابی طراحی سیستم، ارزیابی عملکرد نرم افمی گیرد و برآوردهاي انجام 
 می باشد. روش هاي اجرایی

و آماده سازي ورود آنها به سیستم انجام پس از اطمینان از تست و ارزیابی سیستم ادامه جمع آوري داده هاي مکانی و توصیفی براي کل منطقه پروژه انجام گرفته  سازي نهایی سیستم پیاده •
 می گیرد و در پایان این مرحله سیستم عمال راه اندازي و تحویل کارفرما می گردد.

رد. نگهداري و پشتیبانی انجام گیبا توجه به ماهیت پویاي سیستم و همچنین تاثیر تغییرات گوناگون الزم می باشد که توسط متخصصین داخل و یا خارج سازمان نگهداي و پشتیبانی سیستم •
 .ی باشدشامل تهیه نسخه هاي پشتیبان، به هنگام سازي معمول و بهبود و سیستم انجام م

ماي به مدل هاي داده، راهن بمنظور ثبت وضعیت یا سوابق پروژه و حفظ مشخصات فنی سیستم براي فعالیتها و توسعه هاي آتی شامل اهداف سیستم، نیازهاي کاربر، طراحی وسازي مستند •
 انجام می گیرد. شات امکان سنجی، پروژه راهنما، گزارشات مرحله اي و ...رارگیري سیستم و گزاک
 می باشد."راهنماي به کارگیري سیستم "کمل مپرسنل کارفرما در رده هاي مختلف به منظور حصول اطمینان از فعال شدن سیستم جدید که به عنوان  آموزش •

 - دقت نتایج:
قرارداد و گزارش مرحله مستند سازي متن تحویل سیستم بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد منعقده، گزارشات مستمر پیش بینی شده در مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

 باشد می
 تعرفه محاسبه می گردد. 11ما بر اساس بند صورت تعداد اکیپ روز پیش بینی شده بر اساس توافق انجام گرفته بین مشاور و کارفربه توضیحات : هزینه خدمات 

 برگشت
 
 
 
 
 

 82از   77صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 
 

تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1395اردیبهشت 

  72111901 شرح خدمات اجراي ردیف شماره -72
 "عملیات اسکن لیزري زمینی  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 ارائه ابر نقاطه و گیري نقاط کنترل مورد نیاز و همچنین محاسبات و پردازشهاي مربوط اکیپ کاري مناسب، ایجاد و اندازه انجام عملیات اسکن لیزري زمینی با

 9362/100به شماره  29/01/1386مصوب  3-119دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم : سیستم اطالعات مکانی نشریه شماره 
 مراحل اجرا:کلیات 

 انجام عملیات اسکن لیزري زمینی به صورت کلی طی مراحل مختلف زیر انجام می گیرد:
 ایجاد شبکه ایستگاه هاي نقشه برداري در منطقه براي مختصات دهی به ابر نقاط برداشت شده توسط اسکنر لیزري -
 انجام عملیات اسکن لیزري بارعایت موارد زیر: -

 ابعاد و اشکال مناسب و مشخصاستفاده از تارگت هایی با  •
 توزیع متقارن ومناسب تارگت ها در منطقه به نحوي که حداقل سه تارکت مشترك در استقرار هاي مجاور وجود داشته باشد •
 تعیین مختصات تارگت با دقت متناسب با دقت مورد انتظار از ابر نقاط نهایی به نحوي که مرکز تارگت تعیین مختصات گردیده  •
 ن منطقه با وضوح زاویه اي مناسب به نحوي که در حداکثر فاصله مورد استفاده از داده ها فواصل نقاط به اندازه الزم باشداسکن نمود •
 شناسایی و اسکن دقیق تارگت ها  •
 استفاده از زاویه انحراف اسکنر جهت تکمیل زاویه دید اسکنرکنترل پوشش کامل منطقه مورد نظر در هر استقرار و  •
 اسکن لیزري منطقه مجموع استقرار ها قبل از پایان عملیاتکامل منطقه مورد نظر در  کنترل پوشش •
 توقف عملیت اسکن لیزري در شرایط بارش باران، برف و ... که منجر به ایجاد نویز در مشاهدات اسکنر می گردد •

 پردازش داده هاي جمع آوري شده شامل: -
 و یا روش هاي دیگر با شرط تامین دقت مورد نظر عملیات اسکن  ت هاگستقرار با استفادهاز مختصات تارمختصات دهی به ابر نقاط جمع آوري شده در هر ا •
 در پردازش ابر نقاط UTMنقشه برداري با مختصات اعمال ضریب مقیاس در صورت استفادهاز ایستگاههاي  •
مشاهده شده در استقرار هاي مختلف و رداشت با استفاده از تارگت هاي مشترك ب برداشت شده از ایستگاه هاي مختلف به یکدیگراتصال ابر نقاط سرشکنی به منظور  •

 انطباق ابر نقاط  تعریف صفحات مشترکویا 
تارگت هایی که بمنظور کنترل  -، موجود و یا ایجاد شده در منطقه ثبت شده از ایستگاه هاي نقشه بردارينقاط  -: به کمکبر نقاط تهیه شده اکنترل کیفیت و ارزیابی 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 
اسکنر، توتال استیشن و سایر در منطقه، مشخصات فنی  فهرست ایستگاه هاي نقشه برداري مورد استفاده و ایجاد شده :تهیه گزارش فنی عملیات انجام گرفته شامل -

 شده از ایستگاه هاي مختلفتجهیزات مورد استفاده، نقشه موقعیت استقرارهاي اسکنر، نتایج پردازش ابر نقاط، نتایج سرشکنی انجام گرفته در اتصال ابر نقاط برداشت 
 نجام گرفتهارزیابی کیفی اونتایج 

 مشاور و ی مابین کارفرما فمتناسب با دقت مورد نظر در توافق انجام گرفته ابر نقاط تهیه شده دقت نتایج:  دقت 
 و گزارش فنی عملیات  Txtو یا  Lasفهرست مختصات ایستگاه هاي نقشه برداري، ابر نقاط پردازش شده به فرمت مدارك و نتایج تحویلی: شامل 

هزینه  تعرفه محاسبه می گردد. 12روز پیش بینی شده بر اساس توافق انجام گرفته بین مشاور و کارفرما بر اساس بند  صورت تعداد اکیپبه توضیحات : هزینه خدمات 
 هاي اضافی مانند ترسیم عوارض از ابر نقاط، تهیه تصاویر ارتو، استخراج عوارض از تصاویر و ... در این تعرفه لحاظ نگردیده است. پردازش

 برگشت
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تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 1397اردیبهشت 

 72111911 شرح خدمات اجراي ردیف شماره -73
 "تصویر برداري با پهپاد  عملیات "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
 انجام عملیات تصویر برداري با استفاده از سیستم پهپاد فتوگرامتري به منظور تهیه نقشه و اطالعات مکانی 

) سازمان نقشه برداري کشور، و دستورالعمل همسان نقشه 1395دستورالعمل مورد استفاده: دستورالعمل نظارت و کنترل فنی تهیه نقشه و اطالعات مکانی با پهپاد (اسفند 
 9360/100به شماره  29/01/1386مصوب  2-119ي جلد دوم : نقشه برداري هوایی نشریه شماره بردار

 کلیات مراحل اجرا: کلیات مراحل تصویر برداري با پهپاد به شرح زیر می باشد.
 انتخاب نوع و مشخصات پهپاد و دوربین تصویر برداري -
 تصاویر GSDتعیین وضوح دوربین مورد استفاده و تعیین  -
 طراحی پرواز  -
 تصویر برداري هوایی -
 انجام محاسبات و پردازشهاي مربوط به اطالعات موقعیت و وضعیت دوربین   -
 تهیه گزارش تصویر برداري بر اساس دستور العمل نظارت و تکمیل فرم هاي مربوطه -

 
 

تصاویر با لحاظ  GSDر با حداقل پوشش هاي مورد نیاز پوشش داده شده و میانگین دقت نتایج:  عملیات تصویر برداري می بایست به نحوي انجام گیرد که سطح منطقه با تصاوی
شخص شده بوده و تاثیر منفی در نمودن وضوح تصاویر با مقیاس و دقت نقشه واطالعات مکانی مورد نظر مطالبقت داشته باشد، زوایاي انحراف از قائم تصاویر باید در حدود م

 ترهاي توجیه خارجی دوربین نداشته باشد. پردازش هاي بعدي و تعیین پارام
 ن وضوح تصاویر مدارك و نتایج تحویلی: شامل تصاویر اخذ شده، اطالعات موقعیت و وضعیت دوربین  در زمان تصویربرداري و گزارش هاي تصویر برداري و تعیی

تعرفه محاسبه می گردد. هزینه عملیات  13صورت تعداد اکیپ روز پیش بینی شده بر اساس توافق انجام گرفته بین مشاور و کارفرما بر اساس بند به توضیحات : هزینه خدمات 
 ظ نگردیده است.حااضافی مانند تعیین موقعیت تارگت هاي قرار گرفته در حین تصویر برداري، تولید ابر نقطه، مدل رقومی زمین و سطح  و ... در این تعرفه ل

 
 برگشت

  

 82از   79صفحۀ 
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 تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 97آبان 

 72121121و  72121111و  72121101  اجراي آیتم شماره :شرح خدمات -74
 "مشاهدات و محاسبات شبکه رفتارسنجی ژئودتیک سد بتنی ، طراحی "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هاي سه بعدي، دو  و مشاهدات شبکه ساخت نقاط اتیبه همراه ارائه جزئطراحی، مشاهدات و محاسبات شبکه هاي رفتارسنجی ژئودتیک سد بتنی شامل طراحی و آنالیز اولیه 

 ها و تهیه و ارائه گزارش فنی هاي سد بتنی و پردازش و سرشکنی و آنالیز نتایج و جابجایی بعدي و ارتفاعی خارج ، بدنه، سرریز و گالري
همسان دستورالعمل و  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره برداري جلداول:  همسان نقشهدستورالعمل دستورالعمل مورد استفاده: 

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: میکروژئودزي نشریه شماره 
 کلیات مراحل اجرا:

 الف) طراحی
تمهیدات   -ها ها روي آن هاي تثبیت نقاط و نحوه استقرار دستگاهانواع روش  -ارائه طرح جانمایی و ساخت نقاط شامل تعیین: تجهیزات مورد استفاده، تدارکات و مواد مورد نیاز -

 .اي شبکه آشکارسازي روش حفاظت و بازرسی دوره  -جانمایی و وسعت پوشش نقاط شبکهمحل،   -مورد نیاز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبیت یافته
نحوه  -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن -تعداد و انواع مشاهدات -الزامات دقت تعیین مختصات نقاط -الزامات دقت مشاهدات -ارائه طرح مشاهدات شامل: بررسی مشخصات سازه -

 هاي گزارش دهی فرمت -ها و انجام محاسبات سرشکنی وتحلیل داده ها، تجزیه نحوه اعمال تصحیحات بر مشاهدات و پردازش آن -صحراییهاي کار  انجام مشاهدات و روش
 ب) مشاهدات و محاسبات

شرکت سازنده / نماینده انحصاري آن و یا  اي(حداکثر یک سال) توسطبرداري بایستی به صورت دورهگیري براساس نتایج آنالیز اولیه (تجهیزات نقشهانتخاب دستگاه اندازه -
 ئه گردد)سازمان ملی استاندارد (مرکز تائید  صالحیت استاندارد ایران) مورد بازبینی و کنترل قرارگرفته و گواهی کالیبراسیون در گزارش فنی اراآزمایشگاه مورد تائید 

 گیري در هر ایستگاه.هاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهاز طریق روش تعیین و اعمال خطاهاي مربوط به دستگاه (تراز، کلیماسیون و ...) -
 هاي صحرایی الزمانجام مشاهدات و اعمال کنترل -
 اعمال تصحیحات الزم بر روي مشاهدات -
 انجام محاسبات سرشکنی و تستهاي الزم -
 هاي واقعیانجام آنالیز پایداري و محاسبه جابجایی -
 نقشه ها و گزارش فنیتهیه  -

 میکروژئودزي 119طبق جلد پنجم نشریه  دقت نتایج:
 جایی حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطاي بردار جابه

 %95نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمینان  
 ارتفاعی مسطحاتی نوع سازه
 میلیمتر 2 میلیمتر  2.5تا  2 سد بتنی

 میلیمتر 2 میلیمتر 7تا  5 گالري سد بتنی

 و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات مدارك تحویلی: گزارش فنی طراحی و آنالیز اولیه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی
 شماره شرح عملیات واحد (ریال) عملیات بهاي

 72121101 طراحی مرحله -سد 710,496,000
 72121111 مشاهدات مرحله -سد 1,281,402,900
 72121121 محاسبات مرحله -سد 1,086,916,600

 توضیحات:
 درصد هزینه طراحی اولیه می باشد. 30تعرفه بازنگري طراحی برابر  

 .الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران محاسبه خواهد شد  هزینه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و  تعیین حق
 متر است.  200 -400متر و طول تاج بین  101 -150مقادیر فوق مربوط به سد بتنی با ارتفاع از پی بین 

 % کاهش/ افزایش می یابد.5متر کاهش/ افزایش ارتفاع، مبلغ تعرفه به میزان  50به ازاي هر تا
 .یابددرصد افزایش می 10متر مبلغ تعرفه به میزان 400و براي بیشتر از  درصد کاهش 10متر مبلغ تعرفه به میزان 200براي سدهاي بتنی با طول تاج کمتر از 

 تعرفه فوق مربوط به مشاهده سد به همراه گالري ها و سرریز آن می باشد.
 مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از یک بعدي، دوبعدي و سه بعدي است.

 % اعمال خواهد شد.80فوق با ضریب  باشد مبالغنیاز نباشد یا سد فاقد گالري درصورتی که قرائت گالري مورد 
 شود.الزحمه آن به طور توافقی با کارفرما لحاظ میمشاهده نیروگاه به صورت خدمات اضافه محاسبه شده و حق

 گردد.به تعرفه کل خدمات اعمال می 10/1ها، ضریب ویژگی پیمایش داخل گالري 4براي سدهاي داراي بیش از 
 به تعرفه کل خدمات اعمال می گردد 20/1نقاط نشانه زمین لغزشی در اطراف بدنه سد، بدون نیاز به شبکه مشاهداتی مجزا، ضریب  در صورت دارا بودن

 

 برگشت
 

 82از   80صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 97آبان 

 72121151و  72121141و  72121131   اجراي آیتم شماره :شرح خدمات -75
 "طراحی مشاهدات و محاسبات شبکه رفتارسنجی ژئودتیک سد خاکی  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هاي سه بعدي، دو  ، مشاهدات شبکهساخت نقاط  اتیبه همراه ارائه جزئطراحی، مشاهدات و محاسبات شبکه هاي رفتارسنجی ژئودتیک سد خاکی شامل طراحی و آنالیز اولیه 

 ها و تهیه و ارائه گزارش فنی هاي سد خاکی و پردازش و سرشکنی و آنالیز نتایج و جابجایی ج ، بدنه، سرریز و گالريبعدي و ارتفاعی خار
همسان دستورالعمل و  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره برداري جلداول:  همسان نقشهدستورالعمل دستورالعمل مورد استفاده: 

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: میکروژئودزي نشریه شماره 
 کلیات مراحل اجرا:

 الف) طراحی
تمهیدات   -ها ها روي آن دستگاههاي تثبیت نقاط و نحوه استقرار انواع روش  -ارائه طرح جانمایی و ساخت نقاط شامل تعیین: تجهیزات مورد استفاده، تدارکات و مواد مورد نیاز -

 اي شبکه آشکارسازي. روش حفاظت و بازرسی دوره  -محل، جانمایی و وسعت پوشش نقاط شبکه  -مورد نیاز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبیت یافته
نحوه  -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن -تعداد و انواع مشاهدات -الزامات دقت تعیین مختصات نقاط -الزامات دقت مشاهدات -ارائه طرح مشاهدات شامل: بررسی مشخصات سازه -

 هاي گزارش دهی فرمت -ها و انجام محاسبات سرشکنی وتحلیل داده ها، تجزیه نحوه اعمال تصحیحات بر مشاهدات و پردازش آن -هاي کار صحرایی انجام مشاهدات و روش
 ب) مشاهدات و محاسبات

اي(حداکثر یک سال) توسط شرکت سازنده / نماینده انحصاري آن و یا برداري بایستی به صورت دورهس نتایج آنالیز اولیه (تجهیزات نقشهگیري براساانتخاب دستگاه اندازه -
 گزارش فنی ارائه گردد)سازمان ملی استاندارد (مرکز تائید  صالحیت استاندارد ایران) مورد بازبینی و کنترل قرارگرفته و گواهی کالیبراسیون در آزمایشگاه مورد تائید 

 گیري در هر ایستگاه.هاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهتعیین و اعمال خطاهاي مربوط به دستگاه (تراز، کلیماسیون و ...) از طریق روش -
 هاي صحرایی الزمانجام مشاهدات و اعمال کنترل -
 اعمال تصحیحات الزم بر روي مشاهدات -
 محاسبات سرشکنی و تستهاي الزمانجام  -
 هاي واقعیانجام آنالیز پایداري و محاسبه جابجایی -
 تهیه نقشه ها و گزارش فنی -

 میکروژئودزي 119طبق جلد پنجم نشریه  دقت نتایج:
 جایی حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطاي بردار جابه

 %95نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمینان  

 ارتفاعی مسطحاتی نوع سازه
 میلیمتر 2 میلیمتر 2.5 هاي بتنی سد خاکی با سازه

 میلیمتر 5 میلیمتر 7 سد خاکی
 میلیمتر 5 --- گالري سد خاکی

 ا و اطالعاتو لوح فشرده حاوي نقشه ه تحویلی: گزارش فنی طراحی و آنالیز اولیه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی مدارك
 شماره شرح عملیات واحد (ریال) عملیات بهاي

 72121131 طراحی مرحله -سد 517,172,000
 72121141 مشاهدات مرحله -سد 934,884,100
 72121151 محاسبات مرحله -سد 789,020,900

 توضیحات:
 درصد هزینه طراحی اولیه می باشد. 30تعرفه بازنگري طراحی برابر  

 الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران محاسبه خواهد شد.  بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و  تعیین حق هزینه نظارت
 متر است.  500 -1000متر و طول تاج بین  50 -100مقادیر فوق مربوط به سدهاي خاکی با ارتفاع از پی بین 

 %  کاهش/ افزایش می یابد. 10پی، مبلغ تعرفه به میزان  متر کاهش/ افزایش ارتفاع از 50به ازاي هر تا 
 %  کاهش می یابد.10متر مبلغ تعرفه به میزان  500براي سدهاي خاکی با طول تاج کمتر از 
 %  افزایش می یابد.5متر، مبلغ تعرفه به میزان  500متر، به ازاي افزایش هر تا  1000براي سدهاي خاکی با طول تاج بیشتر از 

هاي بتنی و در خواست دقت % بوده و در صورت حذف سازه95میلی متر در سطح اطمینان  5/2هاي بتنی با دقت آشکارسازي فوق مربوط به مشاهده سد به همراه سازه تعرفه
 .خواهد شد % محاسبه80عمال ضریب میلیمتر با ا 7تا  5% و آشکارسازي 90% مبلغ تعرفه با اعمال ضریب 95میلی متر در سطح اطمینان   5تا  2.5آشکارسازي بین 

 %  افزایش می یابد10درصورتی که قرائت گالري هم مورد نظر باشد مبلغ تعرفه به میزان
 مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از یک بعدي، دوبعدي و سه بعدي است.

 شود.ما لحاظ میالزحمه آن به طور توافقی با کارفرو حق مشاهده نیروگاه به صورت خدمات اضافه محاسبه شده
 گردد.الزحمه فوق مربوط به یک مرحله مشاهده است و براي چند مرحله، اعداد در تعداد مراحل ضرب میحق

 % محاسبه خواهد شد.70اي انجام شود کل تعرفه با اعمال ضریب درصورتی که کار به روش مشاهدات ماهواره
 به تعرفه کل خدمات اعمال می گردد. 20/1بدنه سد بدون نیاز به شبکه مشاهداتی مجزا، ضریب در صورت دارا بودن نقاط نشانه زمین لغزشی در اطراف 

 برگشت

 82از   81صفحۀ 



 17/07/1400مورخ:  329450/1400پیوست بخشنامۀ شماره:  برداري                                         هاي خدمات نقشه تعرفه

 

 تاریخ تهیه شرح خدمات: 
 97آبان 

 72121181و  72121171و  72121161  اجراي آیتم شماره :شرح خدمات -76
 " ايژئودتیک مناطق زمین لغزشی به روش ماهوارهرفتارسنجی طراحی مشاهدات و محاسبات  "با عنوان

 شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
به همراه ارائه جزئیات ساخت نقاط و پردازش و سرشکنی و آنالیز نتایج و  ايرفتارسنجی ژئودتیک مناطق زمین لغزشی به روش ماهوارهطراحی، مشاهدات و محاسبات شبکه هاي 

 ها و تهیه و ارائه گزارش فنی جابجایی
همسان دستورالعمل و  9361/100به شماره  29/01/1386مصوب  1-119ژئودزي و ترازیابی نشریه شماره برداري جلداول:  همسان نقشهدستورالعمل دستورالعمل مورد استفاده: 

 9364/100به شماره  29/01/86مصوب  119-5نقشه برداري جلد پنجم: میکروژئودزي نشریه شماره 
 کلیات مراحل اجرا:

 طراحی شبکه نقاط و تهیه طرح مشاهداتی -
 انجام مشاهدات مطابق طرح اولیه -
 انجام پردازش، محاسبات سرشکنی و تستهاي الزم -
 هاي واقعیانجام آنالیز پایداري و محاسبه جابجایی -
 ها و گزارش فنیتهیه نقشه -
 
 
 

 میلیمتر 5%  برابر 95جایی نقاط نشانه در سطح و فاصله اطمینان   میکروژئودزي حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطاي بردار جابه119طبق جلد پنجم نشریه  دقت نتایج:
 

 و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات مدارك تحویلی: گزارش فنی طراحی و آنالیز اولیه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی
 شماره شرح عملیات واحد (ریال) عملیات بهاي

 72121161 طراحی هر نقطه نشانه در هر مرحله 7,980,000
 72121171 مشاهدات هر نقطه نشانه در هر مرحله 20,562,900
 72121181 محاسبات هر نقطه نشانه در هر مرحله 6,038,400

 توضیحات:
 درصد هزینه طراحی اولیه می باشد. 30بازنگري طراحی برابر تعرفه 

 الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران محاسبه خواهد شد.  هزینه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و  تعیین حق
 درصد مبالغ تعرفه افزایش می یابد. 30که دقت خواسته شده در قرارداد باالتر از دقت فوق باشد به میزاندرصورتی

 گردد.قیمت فوق مربوط به یک مرحله مشاهده است و براي چند مرحله، اعداد در تعداد مراحل ضرب می
 محاسبه می گردد. 1% تعرفه ترازیابی درجه 80که ترازیابی زمینی هم مدنظر باشد هزینه براساس درصورتی

 
 
 
 
 

 برگشت
 
 

 82از   82صفحۀ 
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