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1401/07/09

ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و
ﻣﺎده ) (23ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري" ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﻧﻮع ﮔﺮوه دوم )ﻻزماﻻﺟﺮا( اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺗﺎرﯾﺦ
 1401/01/01ﺑﻪﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )چ( ﻣﺎده ) (16آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /193542ت42986ك ﻣﻮرخ  ،1388/10/01اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﯾﺐ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ )ﭘﻠﻮس ﯾﺎ ﻣﯿﻨﻮس( ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ) ،(QBSاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ) (QCBSو ﺑﻮدﺟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﺎز

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري" و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ )ﭘﻠﻮس ﯾﺎ ﻣﯿﻨﻮس( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮارداد در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ  1401/01/01ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ،1402/01/01ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ 1/05
ﺑﺮاي اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺿﺮﯾﺐ  1/1ﺑﺮاي اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ  3ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

���ﻪ  ١از ١

ش ش۵۹۸۳۰۷۷:

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎره 1401/343143 :ﻣﻮرخ1401/07/09 :

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/343143ﻣﻮرخ 1401/07/09

 -1ﺷﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة ﻗﺮاردادﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﮥ ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﺷﺮح ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺪت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد و ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎز آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 -2ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ  5درﺻﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮارداد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺑﻼﻏﯽ و
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

)0/79ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﯾﺎل( ×  = 11ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﯾﺎل
ﺗﺒﺼﺮه : 1ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ،ﻣﻌﺎدل  5درﺻﺪ و ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  15درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ،ﻣﻌﺎدل
 15درﺻﺪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه : 2ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳﺮي در ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺿﺮﯾﺐﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻈﺎرت) ،R ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎره  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190111ﻣﻮرخ  (1401/04/22و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﻮﯾﺎﺳﺎزي ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺷﻬﺮي و ﻏﯿﺮﺷﻬﺮي ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻫﻮارهاي و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺎط )ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط در ردﯾﻔﻬﺎي  72011101ﺗﺎ  ،(72081112ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﺒﺎد ،ﻟﯿﺰر اﺳﮑﻦ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ردﯾﻔﻬﺎي  72101211ﺗﺎ
 (72101215و ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﮑﺮوژﺋﻮدزي )ردﯾﻒﻫﺎي  72121141 ،72121111و  (72121171اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ )ردﯾﻔﻬﺎي  72101111ﺗﺎ  72101311 ،72101116ﺗﺎ  72101511و ردﯾﻒ
 ( 72101611ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
R + 0/7

1/7

=r

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﻨﮕﺎريr :
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮR :
 -1-4ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮاﯾﺐ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2-4ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪوده
واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -5ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﺸﻮر( ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺻﻌﻮﺑﺖ ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﺗﺎ  %80و در
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎري ﻣﻮﺛﺮ )از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮداب ،ﺑﺮﮐﻪ ،ﺗﺎﻻب ،ﻣﺎﻧﺪاب ،ﺷﺎﻟﯿﺰار ،ﺑﺎغ ،ﻋﺪم وﺟﻮد راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ و
ازدﺣﺎم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ،ﻓﺼﻞ ﮐﺎري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ( ،ﺗﺎ،%40
ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ و
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ردﯾﻒﻫﺎي  72101211ﺗﺎ  (72101215و ﻋﻤﻠﯿﺎت
زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﮑﺮوژﺋﻮدزي )ردﯾﻒﻫﺎي  72121141 ،72121111و  (72121171اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎري ﻣﻮﺛﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺗﻮاﻣﺎً ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻈﺎرت )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﮐﺸﻮر( و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -6در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ،زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﺗﺎ  %3دﺷﺖ ،ﺑﯿﺶ از  %3ﺗﺎ  %7ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ،ﺑﯿﺶ از  %7ﺗﺎ %20
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﺶ از %20ﺗﺎ  %60ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﺑﯿﺶ از  %60ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
 -7ﺑﺮاي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي  1/1000 ،1/2000و  1/500ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ ،در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي رﻗﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻣﻘﯿﺎس از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
• ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﻮﯾﺎﺳﺎزي ﻣﻌﺎدل  70درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻣﯿﻨﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎزي ﻋﻮارض و ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺘﺮل زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز(،
• ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺜﻠﺚﺑﻨﺪي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  100درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﺜﻠﺚﺑﻨﺪي ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ،
• ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  30درﺻﺪ ،ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ 70
درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  70درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ  70ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  100درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻬﯿﮥ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ.
 -8در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻏﯿﺮ رﻗﻮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ردﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .اﻧﺪازه ﭘﯿﮑﺴﻞ زﻣﯿﻨﯽ = (GSD
ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﻘﯿﺎس ﻋﮑﺲ

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺮاز
)ﻣﺘﺮ(

ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه GSD
)ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه GSD
)ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(
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-14

-15

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي  DGPSﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش زﻣﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ در ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس ،ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ از
ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ) (GISاﮐﯿﭗ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﺑﺮاي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ  5اﮐﯿﭗ(،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس )ﯾﮏ ﻧﻔﺮ( و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺮماﻓﺰاري و ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ  1,540,000رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ
 12,320,000رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ روز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  72111801ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد اﮐﯿﭙﻬﺎ و
ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰري زﻣﯿﻨﯽ ،اﮐﯿﭗ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰري ،اﯾﺠﺎد و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﻘﺎط
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﺮدازﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪ اﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ردﯾﻒ
ﺷﻤﺎره  72111901ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ  18,800,000رﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ
 150,400,000رﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد اﮐﯿﭙﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد
ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ )ﭘﻬﭙﺎد( و دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ ،اﮐﯿﭗ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و
ﭘﺮدازﺷﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  72111911ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ
 14,500,000رﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ  116,000,000رﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﻫﺮ اﮐﯿﭗ روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد اﮐﯿﭙﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ اﮐﯿﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ روش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻣﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺴﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﻮﯾﺎﺳﺎزي ،ﻋﻤﻖﯾﺎﺑﯽ،
ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ  ،GPSﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ درﺟﻪ  1و ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ درﺟﻪ  ،3ﻋﻤﻠﯿﺎت
زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﮑﺮوژﺋﻮدزي ،ﻟﯿﺰراﺳﮑﻦ زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ( ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
) 200,000,000رﯾﺎل( ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﻋﺰام اﮐﯿﭗ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻗﺮارداد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي( ،ﺿﺮﯾﺐ  1/156ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮارداد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻫﺮ ﺳﺎل ردﯾﻒﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺻﻔﺤﮥ  3از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

رديف

شماره
صفحه

شماره تعرفه

شرح خدمات

1

7

72011101

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

2

8

72011106

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

3

9

72011111

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

4

10

72011121

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

5

11

72011211

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

6

12

72011221

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

7

13

72011411

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

8

14

72011421

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

9

15

72011431

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

10

16

72011441

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

11

17

72011451

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

12

18

72011461

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

13

19

72011491

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

14

20

72011501

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

15

21

72011511

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

16

22

72011531

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

17

23

72011601

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

18

24

72011611

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

19

25

72021211

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

20

26

72021221

تهيه نقشه  1:2000به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  40متر و منحني تراز نيم متر

21

27

72021231

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

22

28

72021241

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

23

29

72021251

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

24

30

72021261

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

25

31

72021271

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

26

32

72021311

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

27

33

72020321

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

28

34

72021341

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

29

35

72021351

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

30

36

72021361

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

31

37

72021381

تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم

32

38

72021411

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

33

39

72021431

تهيه نقشه  1:500به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر و به عرض  100متر

34

40

72021436

تهيه نقشه  1:500به روش مستقيم زميني با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر و به عرض تا 50متر

35

41

72021441

تهيه نقشه  1:500به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي با منحني تراز بيست و پنج سانتيمتر از مناطق مورد لزوم

36

42

72021511

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

37

43

72021711

تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1: 500از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري

صفحة  4از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

رديف

شماره
صفحه

شماره تعرفه

شرح خدمات

38

44

72021721

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

39

45

72021731

تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1: 2000از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري

40

46

72031211

تهيه نقشه  1:2000کاداستر غير شهري به روش مستقيم زميني

41

47

72031511

تهيه نقشه  1:500کاداستر شهري به روش مستقيم زميني

42

48

72041111

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

43

49

72041211

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

44

50

72051111

ترازيابي درجه 3

45

51

72051116

ترازيابي دقيق درجه 1

46

52

72051211

ترازيابي اجرائي

47

53

72061111

تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي

48

54

72071111

پياده کردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها)

49

55

72071211

پياده کردن و يا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني

50

56

72081111

شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه ماندگار

51

57

72081112

شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه اصلي

52

58

72091211

تهيه نقشه  1:10000از نقشههاي رقومي ( 1:2000از طريق جنراليزاسيون)

53

59

72091511

تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده از تصاوير ماهوارهاي

54

60

72091612

تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده از تصاوير هوايي يا ماهواره اي

55

61

72091711

تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMاز نقشههاي توپوگرافي سه بعدي رقومي

56

62

72091801

تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل ارتفاعي رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي

57

63

72101111

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس 1 :1000

58

64

72101112

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس 1 :2000

59

65

72101113

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس 1 :5000

60

66

72101114

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس 1 :10000

61

67

72101115

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس 1 :25000

62

68

72101116

عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي به مقياس کوچكتر از 1 :25000

63

69

72101211

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

64

70

72101311

انجام خدمات سايد اسكن سونار

65

71

72101411

نمونه برداري از کف دريا

66

72

72101511

مشاهدات جريان سنجي  25ساعته

67

73

72101512

تجزيه و تحليل مشاهدات  25ساعتة جريان سنجي

68

74

72101611

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

69

75

72101612

تجزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي و تعيين سطوح جزر و مدي

70

76

72111701

آماده سازي نقشهها براي ورود به سامانههاي اطالعات مكاني ( GISايجاد فايلهاي )GIS Ready

71

77

72111801

ايجاد سيستمهاي اطالعات مكاني )(GIS

72

78

72111901

عمليات اسكن ليزري زميني

73

79

72111911

عمليات تصويربرداري با پهپاد

74

80

72121101

طراحي ،مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني

صفحة  5از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

رديف

شماره
صفحه

شماره تعرفه

شرح خدمات

75

81

72121131

طراحي مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي

76

82

72121161

طراحي مشاهدات و محاسبات رفتارسنجي ژئودتيك مناطق زمين لغزشي به روش ماهوارهاي

صفحة  6از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
تهيه نقشه توپوگرافي  1/25000به روش فتوگرامتري با استفاده از تصاوير رقومي ازتصوير رقومي با  GSDاز  120تا  200سانتيمتر با منحني تراز  10متر از مناطق با طبقه بندي
مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9359و استاندارد اطالعات توپوگرافي  1 :25000ويرايش  2/3اسفند 1377
کليات مراحل اجرا:
 تهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ( در صورت استفاده از  GPSبراي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوياندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است) ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصات نقاط کنترل
عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازهگيري شده در
مرحله تصويربرداري بهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلهاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحم.
 در صورتي که در حين پرواز تصويربرداري ،موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداري با دقت مناسب ثبت و ارائه گردد و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي موردنظر در اين رديف تعرفه ،نيازي به انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا اندازهگيري تعدادي عارضه طبيعي به عنوان نقاط چك ،بهمنظور حصول اطمينان از دقت تعيين
پارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي است .در اين صورت هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.
 تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل . تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روشاستخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي"
انجام گيرد .
 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل  ،ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض
مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيت بندي ،لژاندگزاري نقشه ها ،تهيه يك سري پالت نقشه ها  ،تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قرارداد
و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي :دقت مسطحاتي  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از هفت و نيم متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از پنج متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سه متر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  GPSمراکز تصوير ،مدارک گوياسازي نقشهها ،مدارک مثلثبندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثبندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي
توجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين ،فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و شيتبندي ،فايل متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011101

دشت يا با عوارض شهري تا %15

کيلومترمربع

792,700

37,000

1,412,500

2,242,200

72011102

تپه ماهور يا با عوارض شهري  %15تا %25

کيلومترمربع

792,700

41,200

1,982,300

2,816,200

72011103

کوهستان يا با عوارض شهري  %25تا %50

کيلومترمربع

1,040,100

47,200

2,662,700

3,750,000

72011104

کوهستان سخت يا با عوارض شهري  %50تا %80

کيلومترمربع

1,322,900

56,500

3,321,900

4,701,300

72011105

کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  %80تا %100

کيلومترمربع

1,737,400

72,600

3,913,000

5,723,000

توضيحات  :درصورت پرعارضه بودن منطقه ،باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل وترسيم اضافه ميشود .در صورت بهرهگيري از مدلهاي ارتفاعي موجود
به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي 40 ،درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر ميگردد .در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در زمان
تصويربرداري ،هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.
برگشت

صفحة  7از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
تهيه نقشه  1/10000ازتصوير رقومي با  GSDاز  80تا  120سانتيمتر با منحني تراز  10متر از مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9359و استاندارد اطالعات توپوگرافي  1 :2500ويرايش  2/3اسفند 1377
کليات مراحل اجرا:
 تهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ( در صورت استفاده از  GPSبراي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوياندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است) ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصات نقاط کنترل
عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازهگيري شده در
مرحله تصويربرداري بهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلهاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحم.
 در صورتي که در حين پرواز تصويربرداري ،موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداري با دقت مناسب ثبت و ارائه گردد و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي موردنظر در اين رديف تعرفه ،نيازي به انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا اندازهگيري تعدادي عارضه طبيعي به عنوان نقاط چك ،بهمنظور حصول اطمينان از دقت تعيين
پارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي است .در اين صورت هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.
 تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل . تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روشاستخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي"
انجام گيرد .
 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض
مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيت بندي ،لژاندگزاري نقشه ها ،تهيه يك سري پالت نقشه ها ،تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قرارداد
و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي :دقت مسطحاتي  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سه متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از پنج متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سه متر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  GPSمراکز تصوير ،مدارک گوياسازي نقشهها ،مدارک مثلثبندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثبندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي
توجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين ،فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و شيتبندي ،فايل متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011106

دشت يا با عوارض شهري تا %15

کيلومترمربع

792,700

45,300

2,524,000

3,362,000

72011107

تپه ماهور يا با عوارض شهري  %15تا %25

کيلومترمربع

792,700

45,300

3,149,500

3,987,500

72011108

کوهستان يا با عوارض شهري  %25تا %50

کيلومترمربع

1,040,100

49,400

4,799,800

5,889,300

72011109

کوهستان سخت يا با عوارض شهري  %50تا %80

کيلومترمربع

1,322,900

55,100

6,003,300

7,381,300

72011110

کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  %80تا %100

کيلومترمربع

1,737,400

63,000

7,144,700

8,945,100

توضيحات  :درصورت پرعارضه بودن منطقه ،باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل وترسيم اضافه ميشود .در صورت بهرهگيري از مدلهاي ارتفاعي موجود
به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي 40 ،درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر ميگردد .در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در زمان
تصويربرداري ،هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.
برگشت

صفحة  8از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
تهيه نقشه  1/10000ازتصوير رقومي با  GSDاز  60تا  80سانتيمتر با منحني تراز  5متر از مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 تهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ( در صورت استفاده از  GPSبراي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوياندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است) ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصات نقاط کنترل
عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازهگيري شده در
مرحله تصويربرداري بهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلهاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحم.
 در صورتي که در حين پرواز تصويربرداري ،موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداري با دقت مناسب ثبت و ارائه گردد و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي موردنظر در اين رديف تعرفه ،نيازي به انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا اندازهگيري تعدادي عارضه طبيعي به عنوان نقاط چك ،بهمنظور حصول اطمينان از دقت تعيين
پارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي است .در اين صورت هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.
 تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل . تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالو ه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روشاستخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي"
انجام گيرد .
 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض
مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيت بندي ،لژاندگزاري نقشه ها ،تهيه يك سري پالت نقشه ها  ،تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قرارداد
و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي :دقت مسطحاتي  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سه متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از دو و نيم متر باشند .دقت ارتفاعي
بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از يك و نيم متر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  GPSمراکز تصوير ،مدارک گوياسازي نقشهها ،مدارک مثلثبندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثبندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي
توجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين ،فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و شيتبندي ،فايل متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011111

دشت

کيلومترمربع

1,564,600

148,600

7,091,600

8,804,800

72011112

تپه ماهور

کيلومترمربع

1,564,600

148,600

7,091,600

8,804,800

72011113

کوهستان

کيلومترمربع

2,090,900

172,200

9,250,700

11,513,800

72011114

کوهستان سخت

کيلومترمربع

2,573,000

211,700

11,767,300

14,552,000

72011115

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

3,229,200

290,500

13,568,900

17,088,600

توضيحات  :درصورت پرعارضه بودن منطقه ،باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل وترسيم اضافه ميشود .در صورت بهرهگيري از مدلهاي ارتفاعي موجود
به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي 40 ،درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر ميگردد .در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در زمان
تصويربرداري ،هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.
برگشت

صفحة  9از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه ه اي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/10000ازتصوير رقومي با  GSDاز  30تا  60سانتيمتر با منحني تراز  2/5متر
از مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  3000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر .در مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابيمستقيم (الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري
کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي
صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوطمتقاطع پرواز شده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاطکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراجخطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين (( )DEMيا مدل رقومي سطح (( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي
و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس
رديف شماره 72111701
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي :دقت مسطحاتي  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سه متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از  1/25متر باشند .دقت ارتفاعي
بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از  0/8متر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011121

دشت

کيلومترمربع

9,060,300

205,400

7,868,600

17,134,300

72011122

تپه ماهور

کيلومترمربع

9,482,300

205,400

7,868,600

17,556,300

72011123

کوهستان

کيلومترمربع

12,045,300

233,500

10,385,100

22,663,900

72011124

کوهستان سخت

کيلومترمربع

14,976,500

272,900

12,963,600

28,213,000

72011125

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

18,543,200

332,000

14,407,700

33,282,900

توضيحات  :درصورت پرعارضه بودن منطقه ،باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل وترسيم اضافه ميشود .در صورت بهرهگيري از مدلهاي ارتفاعي موجود
به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي 40 ،درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر ميگردد.
برگشت

صفحة  10از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
تهيه نقشه  1/5000از تصوير رقومي با  GSDاز  40تا  50سانتيمتر با منحني تراز  5متر از مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9359و استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشههاي رقومي  1/5000به طريق فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور
اسفند ماه 1376
کليات مراحل اجرا:
 تهيه اندکس و انجام عمليات استرو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ( در صورت استفاده از  GPSبراي تعيين موقعيت اعمال تصحيحات ارتفاعي به ارتفاع بيضوياندازه گيري شده بر اساس آخرين مدل ژئوئيد موجود الزامي است) ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري هاي صورت گرفته و آماده کردن ليست مختصات نقاط کنترل
عكسي و کروکي نقاط کنترل عكسي بر اساس دستورالعمل و گوياسازي تصاوير و عمليات مثلث بندي هوايي و سرشكني و تعديل پارامترهاي توجيه خارجي اندازهگيري شده در
مرحله تصويربرداري بهمنظور فراهم نمودن شرايط ايجاد مدلهاي سه بعدي بدون پاراالکس مزاحم.
 در صورتي که در حين پرواز تصويربرداري ،موقعيت و وضعيت دوربين در لحظه تصويربرداري با دقت مناسب ثبت و ارائه گردد و با توجه به مقادير دقت مسطحاتي و ارتفاعي موردنظر در اين رديف تعرفه ،نيازي به انجام عمليات استرئو عكسي نبوده و صرفا اندازهگيري تعدادي عارضه طبيعي به عنوان نقاط چك ،بهمنظور حصول اطمينان از دقت تعيين
پارامترهاي توجيه خارجي دوربين کافي است .در اين صورت هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول زير خواهد بود.
 تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) به صورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل . تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از داده هاي ليزر هوايي و يا روشاستخراج خطوط تراز از اطالعات تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي"
انجام گيرد .
 عمليات اديت وکارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشه ها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدل هاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعمل هاي مربوطه بر روي عوارض
مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيت بندي ،لژاندگزاري نقشه ها ،تهيه يك سري پالت نقشه ها  ،تهيه نسخه رقومي فايل ها به فرمت هاي مورد نظر و ذکرشده در قرارداد
و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از يك  .نيم متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از دو و نيم متر باشند .دقت ارتفاعي
بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از يك و نيم متر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات  GPSمراکز تصوير ،مدارک گوياسازي نقشهها ،مدارک مثلثبندي هوايي شامل فايل نتايج مثلثبندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي
توجيه خارجي تصاوير و فهرست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين ،فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و شيتبندي ،فايل متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات
طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011211

دشت

کيلومترمربع

2,393,700

205,400

10,425,200

13,024,300

72011212

تپه ماهور

کيلومترمربع

2,393,700

205,400

10,425,200

13,024,300

72011213

کوهستان

کيلومترمربع

2,960,500

233,500

13,932,600

17,126,600

72011214

کوهستان سخت

کيلومترمربع

3,468,200

272,900

18,154,900

21,896,000

72011215

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

4,248,700

332,000

21,181,000

25,761,700

شماره

توضيحات  :درصورت پرعارضه بودن منطقه ،باتشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل وترسيم اضافه ميشود .در صورت بهرهگيري از مدلهاي ارتفاعي موجود
به جاي تهيه مدل رقومي زمين يا تبديل خطوط ارتفاعي 40 ،درصد از تعرفه تبديل و ترسيم کسر ميگردد .در صورت استفاده از اطالعات دقيق موقعيت و وضعيت دوربين در زمان
تصويربرداري ،هزينه عمليات زميني  10درصد مبالغ مندرج در جدول خواهد بود.
برگشت

صفحة  11از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -6شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011221تا 72011225
با عنوان "تهيه نقشه1/5000از تصوير رقومي با  GSDاز  20تا  40سانتيمتر با منحني تراز  2/5متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/5000از تصوير رقومي با  GSDاز  20تا  40سانتيمتر با منحني تراز  2/5متر از
مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9360و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9359و استاندارد و دستورالعمل تهيه نقشههاي رقومي  1/5000به طريق فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور
اسفند ماه 1376
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2500متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر .در مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابيمستقيم (الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري
کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي
صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوطمتقاطع پرواز شده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاطکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراجخطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي
و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس
رديف شماره 72111701
دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از يك و نيم متر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از يك متر و بيست و پنج سانتيمتر
باشند .دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هشتاد سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011221

دشت

کيلومترمربع

17,817,300

237,800

12,488,600

30,543,700

72011222

تپه ماهور

کيلومترمربع

18,428,500

237,800

12,488,600

31,154,900

72011223

کوهستان

کيلومترمربع

22,542,500

277,200

16,119,800

38,939,500

72011224

کوهستان سخت

کيلومترمربع

28,152,400

336,300

20,466,000

48,954,700

72011225

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

34,536,900

434,800

24,454,600

59,426,300

توضيحات  :در صورت پرعارضه بودن منطقه ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  12از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  15تا  20سانتيمتر با منحني تراز  2متر از با
طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد (.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابيمستقيم (الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري
کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي
صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوطمتقاطع پرواز شده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاطکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراجخطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي
و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس
رديف شماره 72111701
دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درونيابي بايد داراي دقتي بهتر از يك متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفتاد سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011411

دشت

کيلومترمربع

18,634,900

705,300

43,484,700

62,824,900

72011412

تپه ماهور

کيلومترمربع

19,245,900

705,300

43,484,700

63,435,900

72011413

کوهستان

کيلومترمربع

23,670,000

825,600

59,149,100

83,644,700

72011414

کوهستان سخت

کيلومترمربع

29,649,500

1,072,300

73,383,400

104,105,200

72011415

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

36,403,800

1,386,900

89,047,800

126,838,500

توضيحات  :در صورت پرعارضه بودن منطقه ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  13از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -8شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011421تا 72011425
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز 1متر از
مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش 3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر .در مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابيمستقيم (الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري
کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي
صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوطمتقاطع پرواز شده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاطکنترل عكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش مي تواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراجخطوط تراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي
و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس
رديف شماره 72111701
دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011421

دشت

کيلومترمربع

19,862,000

781,100

47,236,800

67,879,900

72011422

تپه ماهور

کيلومترمربع

20,473,100

781,100

47,236,800

68,491,000

72011423

کوهستان

کيلومترمربع

25,266,400

932,500

67,965,400

94,164,300

72011424

کوهستان سخت

کيلومترمربع

31,960,100

1,263,000

86,489,800

119,712,900

72011425

کوهستان خيلي سخت

کيلومترمربع

39,428,500

1,727,700

105,014,300

146,170,500

توضيحات  :در صورت پرعارضه بودن منطقه ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  14از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -9شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011431تا 72011435
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر با عرض  2000متر "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر از
مسير با عرض  2000متر در مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش 3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011431

دشت

کيلومتر

32,551,300

2,825,400

71,881,000

107,257,700

72011432

تپه ماهور

کيلومتر

33,773,500

2,825,400

71,881,000

108,479,900

72011433

کوهستان

کيلومتر

42,144,100

3,507,100

92,296,900

137,948,100

72011434

کوهستان سخت

کيلومتر

52,951,000

3,993,900

117,289,000

174,233,900

72011435

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

65,926,500

4,643,000

142,281,000

212,850,500

توضيحات  :درصورت در خواست کارفرما با افزايش عرض مسير از ميزان ذکر شده در تعرفه ،حقالزحمة عمليات اضافي بر اساس ميزان افزايش مساحت با استفاده از تهيه نقشه
 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر (رديفهاي  72011421تا  )72011425مناطق مختلف محاسبه ميشود .درصورت پر عارضه بودن منطقه ،با تشخيص
دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  15از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -10شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011441تا 72011445
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر با عرض  1000متر "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000ازتصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز 1متر از
مسير با عرض  1000متر در مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011441

دشت

کيلومتر

31,896,100

1,413,600

42,001,300

75,311,000

72011442

تپه ماهور

کيلومتر

33,118,200

1,413,600

42,001,300

76,533,100

72011443

کوهستان

کيلومتر

41,203,600

1,754,500

55,553,000

98,511,100

72011444

کوهستان سخت

کيلومتر

51,725,400

1,997,900

71,392,800

125,116,100

72011445

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

64,130,600

2,322,400

87,232,600

153,685,600

توضيحات  :درصورت در خواست کارفرما با افزايش عرض مسير از ميزان ذکر شده در تعرفه ،حقالزحمة عمليات اضافي بر اساس ميزان افزايش مساحت با استفاده از تهيه نقشه
 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر (رديفهاي  72011421تا  )72011425مناطق مختلف محاسبه ميشود .درصورت پر عارضه بودن منطقه ،با تشخيص
دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  16از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -11شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011451تا 72011455
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر به عرض  400متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/2000ازتصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با منحني تراز 1متر از مسير
با عرض  400متر در مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011451

دشت

کيلومتر

31,896,100

1,413,600

26,043,700

59,353,400

72011452

تپه ماهور

کيلومتر

33,118,200

1,413,600

26,043,700

60,575,500

72011453

کوهستان

کيلومتر

41,203,600

1,754,500

32,790,100

75,748,200

72011454

کوهستان سخت

کيلومتر

51,725,400

1,997,900

41,824,600

95,547,900

72011455

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

64,130,600

2,322,400

50,859,000

117,312,000

توضيحات  :درصورت در خواست کارفرما با افزايش عرض مسير از ميزان ذکر شده در تعرفه ،حقالزحمة عمليات اضافي بر اساس ميزان افزايش مساحت با استفاده از تهيه نقشه
 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر (رديفهاي  72011421تا  )72011425مناطق مختلف محاسبه ميشود .درصورت پر عارضه بودن منطقه ،با تشخيص
دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  17از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -12شرح خدمات اجراي رديف شماره 72011461تا 72011465
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  15تا  20سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز  1متر از مناطق مورد لزوم)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  15تا  20سانتيمتر با منحني تراز 1متر از
مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011461

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

511,100

7,500

3,033,300

3,551,900

72011462

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

444,600

7,500

2,387,600

2,839,700

72011463

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

378,200

7,500

1,741,800

2,127,500

72011464

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

318,000

7,500

1,254,600

1,580,100

72011465

عوارض شهري تا %15

هكتار

251,700

7,500

697,700

956,900

توضيحات  :درصورت در خواست کارفرما با افزايش عرض مسير از ميزان ذکر شده در تعرفه ،حقالزحمة عمليات اضافي بر اساس ميزان افزايش مساحت با استفاده از تهيه نقشه
 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر (رديفهاي  72011421تا  )72011425مناطق مختلف محاسبه ميشود .در صورت عدم نياز به ترسيم حد تفكيك
ساختمان ها  %30از تعرفه تبديل و ترسيم کاسته ميشود.
برگشت

صفحة  18از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -13شرح خدمات اجراي رديف شماره 72011491تا 72011495
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر با عوارض شهري ( با منحني تراز  1متر از مناطق مورد لزوم)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز 10تا  15سانتيمتر با منحني تراز  1متر از
مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از شصت سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از نيم متر باشند .دقت ارتفاعي بيش
از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از سي و پنج سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011491

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

536,400

12,200

4,824,400

5,373,000

72011492

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

470,000

12,200

3,749,800

4,232,000

72011493

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

403,700

12,200

2,675,000

3,090,900

72011494

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

343,400

12,200

1,901,700

2,257,300

72011495

عوارض شهري تا %15

هكتار

277,000

12,200

1,344,800

1,634,000

توضيحات  :درصورت در خواست کارفرما با افزايش عرض مسير از ميزان ذکر شده در تعرفه ،حقالزحمة عمليات اضافي بر اساس ميزان افزايش مساحت با استفاده از تهيه نقشه
 1/2000از تصوير رقومي با  GSDاز  10تا  15سانتيمتر (رديفهاي  72011421تا  )72011425مناطق مختلف محاسبه ميشود .در صورت عدم نياز به ترسيم حد تفكيك
ساختمان ها  %30از تعرفه تبديل و ترسيم کاسته ميشود.
برگشت

صفحة  19از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -14شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011501تا 72011505
با عنوان "تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  10سانتيمتر با منحني تراز  0/5متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  10سانتيمتر با منحني تراز  0/5متر با
طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سي سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج سانتيمتر باشند.
دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011501

دشت

هكتار

593,000

28,700

1,227,300

1,849,000

72011502

تپه ماهور

هكتار

593,000

28,700

1,227,300

1,849,000

72011503

کوهستان

هكتار

733,600

34,600

1,677,600

2,445,800

72011504

کوهستان سخت

هكتار

971,600

42,700

2,216,000

3,230,300

72011505

کوهستان خيلي سخت

هكتار

1,207,700

55,800

2,754,300

4,017,800

توضيحات :درصورت پر عارضه بودن منطقه ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  20از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -15شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011511تا 72011515
با عنوان "تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  8تا  10سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز  0/5متر از مناطق مورد لزوم)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاههاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/1000ازتصوير رقومي با  GSDاز  8تا  10سانتيمتر با منحني تراز نيم متر با طبقه
بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سي سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج سانتيمتر باشند.
دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011511

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

930,900

28,700

6,021,700

6,981,300

72011512

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

864,400

28,700

4,739,700

5,632,800

72011513

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

798,000

28,700

3,572,000

4,398,700

72011514

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

740,300

28,700

2,576,000

3,345,000

72011515

عوارض شهري تا %15

هكتار

673,900

28,700

1,808,700

2,511,300

توضيحات  :در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديفهاي تعرفه تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  10سانتيمتر مطابق (رديفهاي 72011501
تا  )72011505محاسبه ميشود.
برگشت

صفحة  21از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -16شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011531تا 72011535
با عنوان "تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  8سانتيمتر با عوارض شهري (بامنحني تراز  0/5متر از مناطق مورد لزوم)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  8سانتيمتر با منحني تراز نيم متر با
طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از سي سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج سانتيمتر باشند.
دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011531

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

993,000

47,600

6,264,100

7,304,700

72011532

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

926,600

47,600

5,518,600

6,492,800

72011533

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

860,300

47,600

4,337,300

5,245,200

72011534

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

802,500

47,600

3,592,000

4,442,100

72011535

عوارض شهري تا %15

هكتار

736,200

47,600

2,846,600

3,630,400

توضيحات  :در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديفهاي تعرفه تهيه نقشه  1/1000از تصوير رقومي با  GSDاز  5تا  10سانتيمتر مطابق (رديفهاي 72011501
تا  )72011505محاسبه ميشود.
برگشت

صفحة  22از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -17شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011601تا 72011605
با عنوان " تهيه نقشه  1/500از تصوير رقومي با  GSDاز  3تا  6سانتيمتردر مناطق مختلف با منحني تراز  0/5متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/500از تصوير رقومي با  GSDاز  3تا  6سانتيمتر با منحني تراز نيم متر در
مناطق با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش  3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از پانزده سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج سانتيمتر باشند.
دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011601

دشت

هكتار

1,373,200

73,100

3,094,700

4,541,000

72011602

تپه ماهور

هكتار

1,439,600

73,100

3,094,700

4,607,400

72011603

کوهستان

هكتار

1,493,700

85,000

3,819,900

5,398,600

72011604

کوهستان سخت

هكتار

1,560,100

109,700

4,952,000

6,621,800

72011605

کوهستان خيلي سخت

هكتار

1,626,600

141,200

5,836,400

7,604,200

توضيحات :درصورت پر عارضه بودن منطقه ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %15به تعرفههاي تبديل و ترسيم اضافه ميشود.
برگشت

صفحة  23از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

 -18شرح خدمات اجراي رديف شماره  72011611تا 72011615
با عنوان "تهيه نقشه  1/500از تصوير رقومي با  GSDاز  3تا  6سانتيمتر با عوارض شهري (با منحني تراز نيم متر از مناطق مورد لزوم)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ايجاد شبكه نقاط کنترل نقشه برداري و ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه تهيه نقشه 1/500از تصوير رقومي با  GSDاز  3تا  6سانتيمتر با منحني تراز نيم
متر با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد دوم  :نقشه برداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9360دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي
نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه نقشه هاي رقومي  1/2000به روش نقشه برداري هوايي ويرايش 3اسفند  90سازمان نقشه
برداري کشور و دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ 1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتردر مكان هايي که امكان ايجاد ايستگاه هاي بتنيوجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد(.در پروژه هاي کوچك مي بايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور و يا شبكههاي تعيين موقعيت و انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري کشور از طريق انجام ترازيابي مستقيم(الزم به ذکر است تعيين ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار ميتواند از طريق انجام ترازيابي ايستگاههاي شبكه و اعمال مدلهاي ژئوئيد انجام گردد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي
شبكه ماندگار از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تعيين ضريب مقياس ايستگاهها و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و
آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار
 تهيه اندکس و تعيين تعداد و موقعيت نقاط کنترل عكسي با در نظر گرفتن دقت موقعيت و وضعيت تعيين شده براي مراکز تصوير در لحظه تصويربرداري و همچنين خطوط متقاطع پروازشده
 انجام عمليات استرئو عكسي و تعيين موقعيت نقاط کنترل عكسي ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات و کروکي نقاط کنترلعكسي بر اساس دستورالعمل ،انجام عمليات گوياسازي تصاوير
 انجام عمليات مثلثبندي هوايي تبديل عوارض مسطحاتي (شامل پوشش گياهي ،عوارض آبي ،سازه ،راه و راه آهن ،ساختمان ،خدمات عمومي و محدوده) بهصورت سه بعدي بر اساس دستورالعمل تبديل خطوط تراز و نقاط ارتفاعي .الزم به ذکر است اين بخش ميتواند عالوه بر روش ترسيم خطوط تراز در محيط سه بعدي با استفاده از دادههاي ليزر هوايي و يا روش استخراج خطوطتراز از مدل رقومي تهيه شده بر اساس خدمات "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي" انجام گيرد.
 عمليات اديت مدلهاي تبديل شده و عمليات کارتوگرافي شامل:گوياسازي نقشهها واضافه نمودن اسامي بر اساس دستورالعمل ،ويرايش مدلهاي تبديل شده وانجام عمليات کارتوگرافي براساس دستورالعملهاي مربوطه بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط
تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهاي مورد نظر و ذکر شده در قرارداد و انجام عمليات  GIS Readyبر اساس رديف شماره 72111701

دقت نتايج :دقت مسطحاتي :بيش از  90درصد عوارض مشخص تبديل شده نبايد بيش از پانزده سانتيمتر با محل واقعي خود اختالف داشته باشند.
دقت ارتفاعي :بيش از  90درصد نقاط موجود بر روي منحني هاي تراز و همچنين نقاط استخراج شده به روش درون يابي بايد داراي دقتي بهتر از بيست و پنج سانتيمتر باشند.
دقت ارتفاعي بيش از  90درصد نقاط ارتفاعي موجود بر روي نقشه بايد بهتر از هفده سانتيمتر باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاه هاي ايجاد شده در منطقه (مختصات مسطحاتي و ارتفاعي) به همراه شناسنامه اين نقاط ،شناسنامه نقاط ژئودزي و ترازيابي
مورد استفاده جهت انتقال مختصات به منطقه ،ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات زميني (ترازيابي و مشاهدات  ،)GPSنقشه مدل محلي
ژئوئيد،گزارش ارزيابي دقت شبكههاي تعيين موقعيت به روش  RTKدرصورت بهکارگيري آن ،گزارش ارزيابي دقت مدل ژئوئيد مورد استفاده در صورت بهکارگيري مدلهاي ژئوئيد
موجود ،فهرست مختصات نقاط کنترل عكسي به همراه کروکي آنها و مدارک گوياسازي نقشهها .مدارک مثلثبندي هوايي شامل اندکس طراحي نقاط کنترل عكسي ،فايل نتايج
مثلث بندي هوايي ،مقادير نهايي پارامترهاي توجيه خارجي تصاوير و ليست پارامترهاي کاليبراسيون دوربين .فايل رقومي نقشهها ،اندکس مدلبندي و اندکس شيتبندي ،فايل
متاديتاي نقشهها و گزارش فني اجراي عمليات.
شماره

طبقه بندي

واحد

عمليات زميني
(ريال)

مثلثبندي
هوايي (ريال)

تبديل و ترسيم
(ريال)

بهاي واحد
(ريال)

72011611

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

1,515,100

80,600

9,196,800

10,792,500

72011612

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

1,448,700

80,600

7,711,100

9,240,400

72011613

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

1,382,300

80,600

6,702,900

8,165,800

72011614

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

1,328,200

80,600

4,898,800

6,307,600

72011615

عوارض شهري تا %15

هكتار

1,261,700

80,600

3,890,600

5,232,900

توضيحات  :در مناطق فاقد عوارض شهري حق الزحمه بر اساس رديفهاي تعرفه تهيه نقشه  1/500از تصوير رقومي با  GSDاز  3تا  6سانتيمتر مطابق (رديفهاي  72011601تا
 )72011605محاسبه ميشود.
برگشت

صفحة  24از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر از منطقه غير شهري با طبقه
بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 700متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه .در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب مقياس ايستگاههاي
ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021211

دشت

هكتار

2,532,600

72021212

تپه ماهور

هكتار

2,973,200

72021213

کوهستان

هكتار

3,983,700

72021214

کوهستان سخت

هكتار

4,958,100

72021215

کوهستان خيلي سخت

هكتار

6,502,100

توضيحات :چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و
( 72021382تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  25از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -20شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021221الي 72021222
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  40متر و منحني تراز نيم متري"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  40متر و منحني تراز
نيم متر از منطقه با طبقه بندي دشت و تپه ماهور
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر 2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر .در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههايبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت حدودي محدوده کار با  GPSدستي و يا استخراج محدوده کار از نقشههاي قبلي موجود و ترسيم آن آمادهکردن اندکس اوليه شامل ايستگاههاي شبكه ماندگار ،مرز محدوده کاري و شبكههاي  10*10سانتيمتر کل منطقه طراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندکس به نحوي که از ابتداي محدوده کاري (سمت چپ باالي اندکس) ،تمامي ايستگاههاي اصلي داراي مختصات رند با فواصل 1000متر و بهصورت شطرنجي باشد( .تمامي ايستگاههاي اصلي روي گريدها و مضربي از  1000واقع ميشوند)
 مشخص کردن موقعيت ميخهاي چوبي و کوپههاي خاکي بر روي اندکس (تمامي ميخهاي چوبي روي گريدها و مضربي از  200واقع ميشوند) پياده کردن مختصات ايستگاههاي اصلي با استفاده از ايستگاههاي ماندگار و تثبيت بتنها پياده کردن نقاط ميخ چوبي به فواصل  200متري در فضاي بين ايستگاههاي اصلي بهصورت شطرنجي و با مختصات رند ايجاد کوپههاي خاکي با فواصل  40متري در فضاي بين ميخهاي چوبي بهصورت شطرنجي نامگذاري ايستگاههاي اصلي بهصورتي که بخش اول در يك ستون هم نام و بخش دوم در يك رديف هم نام باشد نامگذاري ميخهاي چوبي اطراف هر ايستگاه ،با نام همان ايستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره ميخهاي چوبي روي آنها نوشته شود انجام ترازيابي بهصورت رفت و برگشت و لوپ و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع ايستگاههاي اصلي و تهيه فهرست ارتفاع ايستگاههاي اصلي ترازيابي و تعيين ارتفاع ميخهاي چوبي و کوپهها ي خاکي بر مبناي نقاط اصلي اطراف ،مشخص کردن موقعيت تمامي ايستگاههاي اصلي ،ميخهاي چوبي و کوپههاي خاکي روينقشه و نوشتن ارتفاع آنها
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز ،تغيير شيب ها و  ....مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي ،محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط شبكه و نقاط برداشتي و اضافه نمودناطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس
استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،ميخهاي چوبي ،کپههاي خاکي ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت موردنظر در قرارداد
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )....بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب مقياس ايستگاههاي
ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021221

دشت

هكتار

3,457,800

72021222

تپه ماهور

هكتار

4,134,200

توضيحات :در صورتي که برداشت توپوگرافي داخل محدوده کاري در مناطق کوهستاني مورد درخواست کارفرما باشد ،حقالزحمه مناطق فوق بر اساس آيتمهاي تهيه نقشه 1/2000
توپوگرافي با تراز  1متري (رديفهاي  72021211تا  )72021215محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  26از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض  500متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  700متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021231

دشت

کيلومتر

140,443,200

72021232

تپه ماهور

کيلومتر

159,565,100

72021233

کوهستان

کيلومتر

217,507,700

72021234

کوهستان سخت

کيلومتر

273,385,700

72021235

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

346,634,500

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  500متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  500متر بر اساس آيتمهاي از شماره  72021211الي 72021215
(تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  27از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض 400متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  700متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021241

دشت

کيلومتر

120,998,500

72021242

تپه ماهور

کيلومتر

142,309,300

72021243

کوهستان

کيلومتر

185,659,000

72021244

کوهستان سخت

کيلومتر

229,610,400

72021245

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

298,442,200

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  400متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه اين مناطق بر اساس آيتمهاي از شماره  72021231الي ( 72021235تهيه نقشه 1/2000
توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض  500متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  28از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -23شرح خدمات  :اجراي آيتم هاي از شماره  72021251الي 72021255
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض 300متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض 300متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  700متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021251

دشت

کيلومتر

103,040,500

72021252

تپه ماهور

کيلومتر

118,324,200

72021253

کوهستان

کيلومتر

162,469,100

72021254

کوهستان سخت

کيلومتر

199,419,200

72021255

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

264,076,700

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  300متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه اين مناطق بر اساس آيتمهاي از شماره  72021241الي ( 72021245تهيه نقشه 1/2000
توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض  400متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  29از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -24شرح خدمات  :اجراي آيتم هاي از شماره  72021261الي 72021265
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض 200متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض 200متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  700متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021261

دشت

کيلومتر

80,431,100

72021262

تپه ماهور

کيلومتر

91,599,900

72021263

کوهستان

کيلومتر

118,605,900

72021264

کوهستان سخت

کيلومتر

155,039,300

72021265

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

197,862,500

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  200متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه اين مناطق بر اساس آيتمهاي از شماره  72021251الي ( 72021255تهيه نقشه 1/2000
توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض  300متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  30از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -25شرح خدمات  :اجراي آيتم هاي از شماره  72021271الي 72021275
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض تا  100متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض تا  100متر از
منطقه غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  700متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 40 ،متر در تپه ماهور 32 ،متر در کوهستان 28 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از سي و پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021271

دشت

کيلومتر

60,147,400

72021272

تپه ماهور

کيلومتر

66,664,800

72021273

کوهستان

کيلومتر

85,498,900

72021274

کوهستان سخت

کيلومتر

114,471,800

72021275

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

147,992,200

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  100متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه اين مناطق بر اساس آيتمهاي از شماره  72021261الي ( 72021265تهيه نقشه 1/2000
توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر و به عرض  200متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  31از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -26شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021311الي 72021315
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز نيم متر از منطقه غير شهري با طبقه
بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  500متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 20 ،متر در تپه ماهور 16 ،متر در کوهستان 14 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021311

دشت

هكتار

5,166,500

72021312

تپه ماهور

هكتار

6,189,700

72021313

کوهستان

هكتار

8,589,500

72021314

کوهستان سخت

هكتار

11,132,900

72021315

کوهستان خيلي سخت

هكتار

15,061,400

توضيحات :چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و
( 72021382تهيه نقشه  1:1000به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  32از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -27شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021321الي 72021322
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  20متر و منحني تراز  0/25متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با شبكه بندي قائم الزاويه  20متر و منحني تراز
 0/25متر از منطقه با طبقه بندي دشت و تپه ماهور
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر 1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر .در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههايبتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت حدودي محدوده کار با  GPSدستي و يا استخراج محدوده کار از نقشههاي قبلي موجود و ترسيم آن آمادهکردن اندکس اوليه شامل ايستگاههاي شبكه ماندگار ،مرز محدوده کاري و شبكههاي  10*10سانتيمتر کل منطقه طراحي و استخراج مختصات شبكه اصلي از روي اندکس به نحوي که از ابتداي محدوده کاري (سمت چپ باالي اندکس) تمامي ايستگاههاي اصلي داراي مختصات رند با فواصل 500متر و بهصورت شطرنجي باشد( .تمامي ايستگاههاي اصلي روي گريدها و مضربي از  500واقع ميشوند)
 مشخص کردن موقعيت ميخهاي چوبي و کوپههاي خاکي بر روي اندکس (تمامي ميخهاي چوبي روي گريدها و مضربي از  100واقع ميشوند) پياده کردن مختصات ايستگاههاي اصلي با استفاده از ايستگاههاي ماندگار و تثبيت بتنها پياده کردن نقاط ميخ چوبي به فواصل  100متري در فضاي بين ايستگاههاي اصلي بهصورت شطرنجي با مختصات رند ايجاد کوپههاي خاکي با فواصل  20متري در فضاي بين ميخهاي چوبي بهصورت شطرنجي نامگذاري ايستگاههاي اصلي بهصورتي که بخش اول در يك ستون هم نام و بخش دوم در يك رديف هم نام باشد نامگذاري ميخهاي چوبي اطراف هر ايستگاه ،با نام همان ايستگاه به اضافه اندکس عددي بوده و شماره ميخهاي چوبي روي آنها نوشته شود انجام ترازيابي بهصورت رفت و برگشت و لوپ و انجام محاسبات و تعيين ارتفاع ايستگاههاي اصلي و تهيه فهرست ارتفاع ايستگاههاي اصلي ترازيابي و تعيين ارتفاع ميخهاي چوبي و کوپهها ي خاکي بر مبناي نقاط اصلي اطراف ،مشخص کردن موقعيت تمامي ايستگاههاي اصلي ،ميخهاي چوبي و کوپههاي خاکي روينقشه و نوشتن ارتفاع آنها
برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،
تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز ،تغيير شيب ها و  ....مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي ،محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط شبكه و نقاط برداشتي و اضافه نمودناطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس
استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،ميخهاي چوبي ،کوپههاي خاکي ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمتمورد نظر در قرارداد
دقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )....بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021321

دشت

هكتار

7,414,600

72021322

تپه ماهور

هكتار

9,331,800

توضيحات :در صورتي که محدوده کاري برداشت توپوگرافي ،کوهستاني باشد حقالزحمه مناطق فوق بر اساس آيتمهاي شماره از  72021311تا ( 72021315تهيه نقشه 1/1000
توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  33از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -28شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72021341الي 72021345
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض  300متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض  300متر از
منطقه غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  500متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 20 ،متر در تپه ماهور 16 ،متر در کوهستان 14 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021341

دشت

کيلومتر

182,831,300

72021342

تپه ماهور

کيلومتر

214,172,800

72021343

کوهستان

کيلومتر

296,209,000

72021344

کوهستان سخت

کيلومتر

389,875,600

72021345

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

533,766,700

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  300متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  300متر از آيتم هاي از شماره  72021311الي ( 72021315تهيه
نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1/1000بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  34از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -29شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72021351الي 72021355
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض 200متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض 200متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  500متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 20 ،متر در تپه ماهور 16 ،متر در کوهستان 14 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021351

دشت

کيلومتر

142,391,300

72021352

تپه ماهور

کيلومتر

162,402,300

72021353

کوهستان

کيلومتر

220,698,700

72021354

کوهستان سخت

کيلومتر

291,544,300

72021355

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

390,867,700

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  200متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  200متر از آيتم هاي از شماره  72021341الي ( 72021345تهيه
نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض  300متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1/1000بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  35از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -30شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره  72021361الي 72021365
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض تا  100متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافيبه روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض تا  100متر از
منطقه غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  500متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 20 ،متر در تپه ماهور 16 ،متر در کوهستان 14 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021361

دشت

کيلومتر

98,722,900

72021362

تپه ماهور

کيلومتر

110,854,000

72021363

کوهستان

کيلومتر

149,215,600

72021364

کوهستان سخت

کيلومتر

200,260,700

72021365

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

267,869,800

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  100متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  100متر از آيتم هاي از شماره  72021351الي ( 72021355تهيه
نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر و به عرض  200متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021381و 72021382
(تهيه نقشه  1/1000بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  36از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -31شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021381الي 72021382
با عنوان " تهيه نقشه  1/1000بلوکي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر از مناطق مورد لزوم"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري و تهيه نقشه  1/1000بلوکي به روش مستقيم زميني از مناطق شهري و نيمه شهري و تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي
با منحني تراز  0/5متر از مناطق مورد لزوم با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكهاصلي با فواصل حداکثر  500متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهاي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي با تراکم  50متر در دشت 20 ،متر در تپه ماهور 16 ،متر در کوهستان 14 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از ده سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از بيست سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021381

شهري

هكتار

20,941,400

72021382

نيمه شهري

هكتار

15,821,700

توضيحات :حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي  72020311تا ( 72020315تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش
مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر) و با طبقه بندي واقعي محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  37از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -32شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021411الي 72021415
با عنوان " تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر از منطقه غير شهري با طبقه
بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 300متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل :عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي باتراکم  12/5متر در دشت 10 ،متر در تپه ماهور 8 ،متر در کوهستان 7 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل :تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  ) ...بهتر از ده سانتي متر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021411

دشت

هكتار

10,184,600

72021412

تپه ماهور

هكتار

12,305,900

72021413

کوهستان

هكتار

16,824,900

72021414

کوهستان سخت

هكتار

22,943,900

72021415

کوهستان خيلي سخت

هكتار

30,430,800

توضيحات :چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021441و
( 72021442تهيه نقشه  1/500بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  38از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -33شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021431الي 72021435
با عنوان " تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر و به عرض 100متر "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر و به عرض 100متر از منطقه
غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 300متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل :عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي باتراکم  12/5متر در دشت 10 ،متر در تپه ماهور 8 ،متر در کوهستان 7 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل :تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  ) ...بهتر از ده سانتي متر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021431

دشت

کيلومتر

156,544,600

72021432

تپه ماهور

کيلومتر

176,594,200

72021433

کوهستان

کيلومتر

243,456,900

72021434

کوهستان سخت

کيلومتر

340,300,700

72021435

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

456,903,800

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  100متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  100متر از آيتم هاي از شماره  72021411الي ( 72021415تهيه
نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021441و 72021442
(تهيه نقشه  1/500بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  39از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -34شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021436الي 72021440
با عنوان " تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر و به عرض تا  50متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر و به عرض تا  50متر از
منطقه غير شهري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديري ت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 300متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل :عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي باتراکم  12/5متر در دشت 10 ،متر در تپه ماهور 8 ،متر در کوهستان 7 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل :تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  ) ...بهتر از ده سانتي متر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021436

دشت

کيلومتر

122,261,400

72021437

تپه ماهور

کيلومتر

134,434,000

72021438

کوهستان

کيلومتر

177,159,500

72021439

کوهستان سخت

کيلومتر

249,152,700

72021440

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

332,713,900

توضيحات :در صورتي که باند بيش از  50متر مورد نياز کارفرما باشد حق الزحمه محدوده هاي مازاد بر باند  50متر از آيتم هاي از شماره  72021431الي ( 72021435تهيه نقشه
 1/500توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر و به عرض 100متر) محاسبه خواهد شد.
چنانچه در تهيه نقشه هاي توپوگرافي ،مناطقي داراي عارضه شهري باشند در صورت درخواست کارفرما ،حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آيتم هاي  72021441و 72021442
(تهيه نقشه  1/500بلوکي به روش مستقيم زميني) محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  40از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -35شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021441الي 72021442
با عنوان " تهيه نقشه  1/500بلوکي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر از مناطق مورد لزوم"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري و تهيه نقشه  1/500بلوکي به روش مستقيم زميني از مناطق شهري و نيمه شهري و تهيه نقشه  1/500توپوگرافي با
منحني تراز  0/25متر از مناطق مورد لزوم با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 300متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس شامل :عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي باتراکم  12/5متر در دشت 10 ،متر در تپه ماهور 8 ،متر در کوهستان 7 ،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصلهمنحني تراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل :تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  ) ...بهتر از ده سانتي متر و دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021441

شهري

هكتار

24,535,200

72021442

نيمه شهري

هكتار

19,227,200

توضيحات :حق الزحمه مناطق شهري و نيمه شهري از آيتم هاي مربوطه و مناطق غير شهري از آيتم هاي شماره  72021411الي ( 72021415تهيه نقشه  1/500توپوگرافي به
روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/25متر) و با طبقه بندي واقعي محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  41از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -36شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021511الي 72021515
با عنوان " تهيه نقشه  1/200توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/2متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه  1/200توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/2متر از مناطق غير شهري با طبقه
بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر  200متربهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار و اصلي
از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار و
اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت کليه عوارض متناسب با مقياسشامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و  ...مطابق دستورالعمل
 برداشت نقاط ارتفاعي باتراکم  5متر در دشت 4 ،متر در تپه ماهور 3 ،متر در کوهستان 2،متر در کوهستان سخت و  ...و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله منحنيتراز مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكههاي ماندگار و اصلي بهتر از دو سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشهها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهار سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از هفت سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي و ضريب
مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021511

دشت

هكتار

42,738,600

72021512

تپه ماهور

هكتار

52,155,600

72021513

کوهستان

هكتار

70,717,000

72021514

کوهستان سخت

هكتار

101,078,400

72021515

کوهستان خيلي سخت

هكتار

125,526,200

توضيحات:
برگشت

صفحة  42از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -37شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72021711تا 72021715
با عنوان "تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/500از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :تكميل زميني و گويا سازي نقشه  1/500از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري با طبقه بندي عوارض شهري مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/500از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه 1384
کليات مراحل اجرا:
 بررسي ايستگاههاي شبكه ماندگار درمحدوده کاري تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود ايستگاهها و يا ناقص بودن آن (ايستگاههاي شبكه ماندگار به فواصل 1000متر) ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري به فواصل  300متر به صورت ديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني ميباشد ،انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري يا شبكههاي تعيين موقعيت ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه
فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد
تعيين کرد) ،مشاهدات ،اندازهگيري و محاسبات.
 برداشت عوارض تكميلي که به لحاظ محدوديت ديد از روي عكسهاي هوايي ترسيم نگرديدهاند با استفاده از دوربين ،اسكنر ليزري دستي ،گيرنده تعيين موقعيت ماهواره اي و ...با دقت متناسب با دقت نقشه  1/500مطابق دستورالعمل.
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض مطابق دستورالعمل محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد و بر اساس شيتبندي موجود
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج :دقت مسطحاتي و ارتفاعي تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتري است
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ايجاد شده ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و
ارتفاعي
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021711

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

9,799,300

72021712

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

7,262,500

72021713

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

5,102,900

72021714

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

3,851,700

72021715

عوارض شهري تا %15

هكتار

3,816,900

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

صفحة  43از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/1000از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري با طبقه بندي عوارض شهري مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/1000از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه 1384
کليات مراحل اجرا:
 بررسي ايستگاههاي شبكه ماندگار درمحدوده کاري تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود ايستگاهها و يا ناقص بودن آن (ايستگاههاي شبكه ماندگار به فواصل  1500متر) ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري به فواصل  500متر به صورت ديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني ميباشد ،انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري يا شبكههاي تعيين موقعيت ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه
فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد
تعيين کرد) ،مشاهدات ،اندازهگيري و محاسبات.
 برداشت عوارض تكميلي که به لحاظ محدوديت ديد از روي عكسهاي هوايي ترسيم نگرديدهاند با استفاده از دوربين ،اسكنر ليزري دستي ،گيرنده تعيين موقعيت ماهواره اي و ...با دقت متناسب با دقت نقشه  1/1000مطابق دستورالعمل.
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض مطابق دستورالعمل محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد و بر اساس شيتبندي موجود
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج :دقت مسطحاتي و ارتفاعي تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتري است
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ايجاد شده ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و
ارتفاعي
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021721

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

4,007,700

72021722

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

3,040,400

72021723

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

2,120,500

72021724

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

1,611,500

72021725

عوارض شهري تا %15

هكتار

1,326,800

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

صفحة  44از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/2000از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري با طبقه بندي عوارض شهري مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل تكميل زميني و گوياسازي نقشه  1/2000از مناطق شهري تهيه شده به روش فتوگرامتري سازمان نقشه برداري کشور تير ماه 1384
کليات مراحل اجرا:
 بررسي ايستگاههاي شبكه ماندگار درمحدوده کاري تكميل شبكه ماندگار در صورت عدم وجود ايستگاهها و يا ناقص بودن آن (ايستگاههاي شبكه ماندگار به فواصل  2000متر) ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري به فواصل  700متر به صورت ديسك در مناطقي که نياز به عمليات تكميل زميني ميباشد ،انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري يا شبكههاي تعيين موقعيت ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه
فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد
تعيين کرد) ،مشاهدات ،اندازهگيري و محاسبات.
 برداشت عوارض تكميلي که به لحاظ محدوديت ديد از روي عكسهاي هوايي ترسيم نگرديدهاند با استفاده از دوربين ،اسكنر ليزري دستي ،گيرنده تعيين موقعيت ماهواره اي و ...با دقت متناسب با دقت نقشه  1/2000مطابق دستورالعمل.
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض مطابق دستورالعمل محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي مطابق استاندارد و بر اساس شيتبندي موجود
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض ،نقاط ارتفاعي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج :دقت مسطحاتي و ارتفاعي تابع دقت نقشه پايه فتوگرامتري است
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ايجاد شده ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و
ارتفاعي
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72021731

عوارض شهري  %80تا %100

هكتار

2,028,300

72021732

عوارض شهري  %50تا %80

هكتار

1,523,000

72021733

عوارض شهري  %25تا %50

هكتار

1,126,300

72021734

عوارض شهري  %15تا %25

هكتار

825,800

72021735

عوارض شهري تا %15

هكتار

746,000

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

صفحة  45از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -40شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72031211الي 72031215
با عنوان " تهيه نقشه  1/2000کاداستر زراعي به روش مستقيم زميني "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/2000کاداستر زراعي به روش مستقيم زميني
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 700متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك
ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصاات مساطحاتي از نقاط معلوم ساازمان نقشاهبرداري ،شابكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شاده توساط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم ساازماننقشاهبرداري از طريق انجام ترازيابي مساتقيم (در صاورتي که ايساتگاه شابكه ترازيابي ساراساري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شاده باشاد ،ميتوان ارتفاع ايساتگاههاي شابكه ماندگار را از
طريق محاسابه اختالف ارتفاع نسابي بين ايساتگاههاي شابكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشااهدات و اندازهگيري کليه ايساتگاههاي شابكه ماندگار و
اصالي از لحاظ مساطحاتي و ارتفاعي و تهيه شاناسانامه نقاط شابكه ماندگار ،محاسابات و پردازش مشااهدات و اندازهگيريهاي صاورت گرفته و آمادهکردن ليسات مختصاات شابكه
ماندگار و اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 جلسه هماهنگي با مالكين و توجيه آنها با حضور نماينده کارفرما يا نماينده شورا برداشت هندسه قطعات با حضور نماينده کارفرما يا شورا شامل :برداشت کليه مرزهاي هر قطعه (نقاط برداشتي به فواصل  40متر در مرزهاي مستقيم به اضافه تمامي انحناها وشكستگيهاي مرزها) ،هم چنين برداشت حدود کشتهاي مختلف داخل قطعه
 برداشت کليه عوارض در داخل و ما بين قطعات متناسب با مقياس شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،آبريز ،رديف درخت،نهر ،جوي ،انواع جاده ،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و ...مطابق دستورالعمل
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي مسطحاتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي جمعآوري اطالعات توصيفي و تكميل فرم کاداستر شامل :نام بخش ،نام روستا ،نام و نام خانوادگي مالك ،نام پدر ،نوع مالكيت ،کاربري ،شرکاء و  ...مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و ترسيم حدود قطعات بر اساس نقاط برداشتي و اندازهگيريها و اضافه نمودناطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل :مشخصات پروژه ،نام بخش ،ن ام روستا ،کد روستا ،شماره قطعه ،شماره شيت ،نام و نام خانوادگي مالك ،نام پدر ،نوع مالكيت ،شرکاء ،مساحت(عرصه و اعيان) ،کاربري و  ...مطابق مفاد قرارداد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكههاي ماندگار و اصلي بهتر از بيست سانتيمتر
دقت مسطحاتي عوارض مشخص (مرز مشخص قطعه ،گوشه ساختمان ،گوشه پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ارتفاعي ،دفترچه
مالكين و ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72031211

تراکم قطعات بيش از  4قطعه در هكتار

هكتار

8,789,000

72031212

تراکم قطعات  2تا  4قطعه در هكتار

هكتار

6,233,900

72031213

تراکم قطعات از  2تا  1قطعه در هكتار

هكتار

4,879,900

72031214

تراکم قطعات از  1تا  0.25قطعه در هكتار

هكتار

4,014,000

72031215

تراکم قطعات کمتر از  0.25قطعه در هكتار

هكتار

3,554,900

توضيحات :در مناطق کوهستاني ،کوهستان سخت و کوهستان خيلي سخت ،با تشخيص دستگاه نظارت تا ميزان  %20به تعرفه اضافه ميشود.
هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت (مابين قطعات) بر اساس رديف  72031213جدول فوق
محاسبه ميگردد.
درصورتي که قبالً نقشه هاي هم مقياس به روش مستقيم زميني و يا به روش نقشه برد اري هوايي تهيه شده باشد ،با تشخيص دستگاه نظارت ،براي تغييرات بيش از  %30به
ميزان ،%10براي تغييرات  %20تا  % 30به ميزان ،%20براي تغييرات  %10تا %20به ميزان %30و براي تغييرات کمتر از %10به ميزان %40از تعرفه کسر ميشود و چنانچه به تشخيص
دستگاه نظارت شبكه هاي ماندگار نياز به تكميل داشته باشند ،ميزان کاهش تعرفه  %5کمتر از مقادير فوق خواهد بود.
برگشت

صفحة  46از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -41شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره  72031511الي 72031515
با عنوان " تهيه نقشه  1/500کاداستر شهري به روش مستقيم زميني "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري در منطقه و تهيه نقشه 1/500کاداستر شهري به روش مستقيم زميني
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر و شبكه اصلي با فواصل حداکثر 300متر بهصورت بتن آماده به ابعاد  30*35*40سانتيمتر در منطقه ،در داخل شهر به جاي بتنهاي ماندگار و اصلي به لحاظ محدوديت ميتوان از پالک هاي آلومينيومي حك شده
استفاده نمود( .در پروژههاي کوچك ميبايست حداقل  2ايستگاه ماندگار و  4ايستگاه اصلي ايجاد گردد)
 انتقال مختصاات مساطحاتي از نقاط معلوم ساازمان نقشاهبرداري ،شابكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شاده توساط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم ساازماننقشاهبرداري از طريق انجام ترازيابي مساتقيم (در صاورتي که ايساتگاه شابكه ترازيابي ساراساري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شاده باشاد ،ميتوان ارتفاع ايساتگاههاي شابكه ماندگار را از
طريق محاسابه اختالف ارتفاع نسابي بين ايساتگاههاي شابكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشااهدات و اندازهگيري کليه ايساتگاههاي شابكه ماندگار و
اصالي از لحاظ مساطحاتي و ارتفاعي و تهيه شاناسانامه نقاط شابكه ماندگار ،محاسابات و پردازش مشااهدات و اندازهگيريهاي صاورت گرفته و آمادهکردن ليسات مختصاات شابكه
ماندگار و اصلي ،تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 برداشت هندسه قطعات و بلوکها شامل :برداشت کليه گوشه هاي قطعات و بلوکها به اضافه تمامي انحناها و شكستگيهاي ديوارها برداشت و اندازهگيري عرصه (و اعيان قطعات در صورت درخواست کارفرما) برداشت کليه عوارض شهري متناسب با مقياس ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،تك درخت ،دريچه ها ،جدول ،جوي ،کانيو ،رديف درخت ،جزيرههايوسط بلوار،انواع جاده ،رودخانه و  ...مطابق دستورالعمل
 جمعآوري اطالعات توصيفي و تكميل فرم کاداستر شامل :نام محل ،آدرس قطعه ،نام و نام خانوادگي مالك ،نام پدر ،نوع مالكيت ،کاربري ،شرکاء و  ...مطابق دستورالعمل انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و ترسيم حدود قطعات بر اساس نقاط برداشتي و اندازهگيريها و اضافه نمودناطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه جدول اطالعات توصيفي شامل :مشخصات پروژه ،نام محل ،آدرس قطعه ،کد محل ،شماره قطعه ،شماره شيت ،نام و نام خانوادگي مالك ،نام پدر ،نوع مالكيت ،شرکاء ،مساحت(عرصه و اعيان) ،کاربري و  ...مطابق مفاد قرارداد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و قطعات و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكههاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر
دقت مسطحاتي نقشهها براي گوشه قطعات و عوارض مشخص (گوشه پل ،اکس جدول و  )...بهتر از ده سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،فايل نقشهها و اطالعات توصيفي ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي،
دفترچه مالكين و ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72031511

تراکم قطعات بيش از  70قطعه در هكتار

هكتار

60,544,200

72031512

تراکم قطعات  50تا  70قطعه در هكتار

هكتار

47,644,700

72031513

تراکم قطعات بين  30تا  50قطعه در هكتار

هكتار

34,940,400

72031514

تراکم قطعات بين  10تا  30قطعه در هكتار

هكتار

28,609,700

72031515

تراکم قطعات کمتر از  10قطعه در هكتار

هكتار

15,509,400

توضيحات :درصورت برداشت و اندازه گيري اعيان قطعات هزينههاي مربوط ه طبق توافق انجام شده با کارفرما تعيين و پرداخت ميگردد .هزينة عمليات بر مبناي مجموع مساحت
پالکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه مي گردد و الباقي مساحت (مابين قطعات) بر اساس رديف  72031515جدول فوق محاسبه مي گردد.
برگشت

صفحة  47از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :شناسايي و مشخص کردن محور مورد نظر کارفرما و تهيه مقطع طولي  1/2000و ارتفاعي  1/200و تهيه پالن  50متر از طرفين مسير با طبقه بندي
مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 تعيين محدوده کاري (محور مورد نظر) توسط کارفرما بر اساس نقشهها ي ارائه شده و يا بر اساس باند کاري که کارفرما در منطقه در راستاي عارضه مشخصي (مانند رودخانه،خطوط لوله ،کانال و  )...طي صورت جلسه اي تحويل مشاور مي دهد
 بهمنظور پياده کردن مسير نياز به ايستگاههاي نقشهبرداري در منطقه ميباشد در صورت عدم وجود ايستگاههاي نقشهبرداري در منطقه اقدامات زير انجام ميگيرد: ايجاد شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر مطابق دستورالعمل انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري از نوع شبك ه اصلي در طول محور کاري و يا به موازات محور (چنانچه محور بهصورت عارضه باشد) براي تمامي رئوس محور و در مسير مستقيمبه فواصل  700متر
 ترازيابي ايستگاههاي شبكه اصلي ايجاد شده در مسير ،بهصورت رفت و برگشت و بهصورت لوپ و با اتصال به ايستگاههاي قبلي تهيه ليست مختصات مسطحاتي و ارتفاعي ايستگاهها پياده کردن محور طراحي شده بر روي زمين بر اساس شبكه موجود (و يا ايجاد شده) و مشخص کردن آکس محور مورد نظر براي تهيه پروفيل برداشت کليه عوارض داخل باند کاري از روي ايستگاههاي مسير ،متناسب با مقياس ،مطابق با دستورالعمل شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تكدرخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و ...
 برداشت نقاط ارتفاعي به فواصل  50متر در مناطق با شيب يكنواخت و برداشت کليه تغيير ارتفاعهاي بيشتر از  20سانتيمتر در امتداد مسير انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم پروفيلهاي طولي و پالن بر اساس کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي ،نمادها وپترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي استاندارد ،تهيه نقشه جانمايي پروفيلهاي طولي و عرضي و تهيه نقشه پالن ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن
کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي پروفيلهاي طولي و پالن ،همچنين تهيه فايل نقشهها با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكههاي ماندگار و اصلي بهتر از  20سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  10سانتيمتر
دقت مسطحاتي عوارض مشخص در مقاطع طولي و پالن (گوشه ساختمان ،پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي در مقطع طولي معادل بيست سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي شبكه ماندگار و شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ترازيابي و ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72041111

دشت

کيلومتر

62,435,900

72041112

تپه ماهور

کيلومتر

69,598,400

72041113

کوهستان

کيلومتر

90,586,300

72041114

کوهستان سخت

کيلومتر

127,726,800

72041115

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

180,557,900

توضيحات :در صورتي که تهيه پروفيل مورد درخواست کارفرما بوده و نيازي به تهيه پالن از طرفين مسير نباشد ،حقالزحمه بر مبناي  70درصد تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.
برگشت

صفحة  48از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -43شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره72041211تا 72041215
با عنوان "پياده کردن محور مسير و تهيه مقطع طولي  1/2000و ارتفاعي  1/200و مقطع عرضي  1/200با عرض تا  25متر از طرفين مسير"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :پياده کردن محور مسير طراحي شده و تهيه مقطع طولي  1/2000و ارتفاعي  1/200و مقطع عرضي  1/200با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 تعيين محدوده کاري (محور مورد نظر) توسط کارفرما بر اساس نقشه هاي ارائه شده و يا بر اساس باند کاري که کارفرما در منطقه در راستاي عارضه مشخصي (مانند رودخانه،خطوط لوله ،کانال و  )...طي صورت جلسه اي تحويل مشاور مي دهد
 بهمنظور پياده کردن مسير نياز به ايستگاههاي نقشهبرداري در منطقه ميباشد در صورت عدم وجود ايستگاههاي نقشهبرداري در منطقه اقدامات زير انجام ميگيرد: ايجاد شبكه نقشهبرداري ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر مطابق دستورالعمل مربوطه و منطبق بر مختصات نقشههايتهيه شده در مرحله قبل
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 پياده کردن ايستگاههاي نقشهبرداري (مطابق ايستگاه شبكه اصلي) در تمامي رئوس مسير و هم چنين درمسير مستقيم مابين رئوس به فواصل  700متر در طول محور طراحيشده بر روي زمين از روي شبكه موجود (و يا ايجاد شده)
 ترازيابي ايستگاههاي شبكه پياده شده در مسير بهصورت رفت و برگشت به ايستگاههاي قبلي تهيه فهرست مختصات مسطحاتي و ارتفاعي ايستگاهها پياده کردن محور طراحي شده بر روي زمين بر اساس شبكه موجود (و يا ايجاد شده) و مشخص کردن آکس محور مورد نظر براي تهيه پروفيل برداشت عوارض از روي ايستگاههاي مسير شامل تمامي عوارض و مشخص نمودن تغييرشيب هاي باالي  20سانتيمتر در امتداد مسير با ميخ چوبي و همچنين مشخص نمودنعوارض و تغيير ارتفاعهاي بيشتر از  20سانتيمتر در امتداد عمود بر مسير (داخل باند کاري) با ميخ چوبي (به طوري که در طول مسير و در امتداد عمود بر مسير ،تمامي عوارض و
تغييرشيب هاي باالي  20سانتيمتر را در بر بگيرد)
 برداشت موقعيت تمامي ميخها ي چوبي در امتداد مسير و برداشت عوارض و تغييرشيبهاي باالي  20سانتيمتر در امتداد عمود بر مسير مطابق دستورالعمل ،شامل عوارضنقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،ت ك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت ،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز،
تغيير ارتفاعهاي از  20سانتيمتر به باال و ...
 انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم پروفيلهاي طولي بر اساس ميخهاي چوبي و ترسيم پروفيل عرضي بر اساس کليه عوارض برداشتي ،شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي واضافه نمودن اطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساس اليهبندي استاندارد ،تهيه نقشه جانمايي پروفيلهاي طولي و عرضي و تهيه نقشه پالن ،شيتبندي،
لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي پروفيلهاي طولي ،عرضي و پالن و همچنين تهيه فايل نقشهها با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي شبكههاي ماندگار و اصلي بهتر از  20سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از  10سانتيمتر
دقت مسطحاتي عوارض مشخص در مقاطع طولي ،عرضي و پالن (گوشه ساختمان ،پل ،محور کانال و  )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي در مقطع طولي و عرضي معادل
بيست سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي شبكه ماندگار و شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي و ترازيابي و ضريب مقياس ايستگاههاي ماندگار
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72041211

دشت

کيلومتر

95,551,700

72041212

تپه ماهور

کيلومتر

115,424,700

72041213

کوهستان

کيلومتر

159,432,000

72041214

کوهستان سخت

کيلومتر

228,448,300

72041215

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

299,718,300

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

صفحة  49از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

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

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد و گسترش نقاط مبنائي براي شبكه هاي ارتفاعي درجه سه به منظور ايجاد سيستم ارتفاعي يكسان ،تعيين ارتفاع نقاط نقشه برداري مورد استفاده
در نقشه هاي بزرگ و کوچك مقياس و تعيين ارتفاع پروژه هاي عمراني مختلف
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 طراحي ،شناسايي و نامگذاري مسير و ايستگاهها مطابق دستورالعمل انتخاب محل ايستگاههاي ترازيابي با حداکثر فاصله  1/5تا  2/5کيلومتردرکوهستان و تا  5کيلومتردر دشت و با رعايت موارد زير:* ايستگاهها خارج از مسير راه ،راه آهن ،مسيل ،رودخانه ،آبرو ،لوله نفت و آب ،کانال ،محدوده استخراج معادن  ،مناطق با احتمال نشست باشند
* سعي شود از محوطه ساختمانهاي دولتي و يا مجاورت ساختمانهاي پايدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود
* امكان دسترسي براي کاربران وجود داشته باشد
* در نقاط گرهي ايستگاه ايجاد گردد
* در صورت امكان ايستگاهها دور از دکل هاي فشار قوي باشند ( .به منظور استفاده از دستگاههاي گيرنده  GPSدر انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري)
* امكان استقرار شاخص مخصوص ترازيابي دقيق بر روي آنها ميسر باشد
 تهيه شناسنامه اوليه نقاط براي ايستگاهها و نقاط رفرانس موقعيت مناسب جهت ساختمان ايستگاه و رفرانس مربوطه بر اساس دستورالعمل عبارتند از:* نصب ديسك مخصوص در پايه بتني پلهاي بزرگ و يا ساختمانهاي مشخص و مطمئن
* ايجاد بتن به همراه رفرنس ها با مصالح مورد نياز با ابعاد و مشخصات شكل مقابل ،ترجيحاً کنار ساختمانهاي مشخص
و مطمئن با ماندگاري باال
 تست و کاليبراسيون تجهيزات و تنظيمات مربوطه انجام عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت مطابق تجهيزات دستورالعمل ترازيابي در شرايط جوي مناسب (ترجيحاً 2ماه بعد از ساختمان بتن )
 انجام عمليات ثقل سنجي به منظور اعمال تصحيحات ارتومتريك (جهت شبكه هاي ترازيابي سراسري) تست و آناليز پيش از سرشكني -پردازش و سرشكني مشاهدات

دقت نتايج:
دقت ارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از  ±12mm √Kمي باشد K ( .طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب کيلومتر)
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع ايستگاهها  ،شناسنامه نقاط ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات ،شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه
ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72051111

دشت

کيلومتر

13,950,700

72051112

تپه ماهور

کيلومتر

15,271,700

72051113

کوهستان

کيلومتر

16,994,800

توضيحات:
 هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است .هزينه ساخت ايستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گرديده است. هزينههاي مربوط به عمليات ثقل سنجي (در شبكههاي سراسري) در تعرفهها لحاظ نشده است.برگشت

صفحة  50از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -45شرح خدمات :اجراي رديف از شماره  72051116تا 72051118
با عنوان "ترازيابي دقيق درجه يك"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد و گسترش نقاط مبنائي براي شبكه هاي ارتفاعي درجه يك ،شبكه هاي ميكروژئودزي و بررسي جابجايي ارتفاع پوسته زمين در منطقه مورد نظر
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 طراحي ،شناسايي و نام گذاري مسير و ايستگاه ها مطابق دستورالعمل انتخاب محل ايستگاه هاي ترازيابي با حداکثر فاصله  1تا  1/5کيلومتر در کوهستان و  1/5تا  2/5کيلومتر در دشت و با رعايت موارد زير:* ايستگاه ها خارج از مسير راه ،راه آهن ،مسيل ،رودخانه ،آبرو ،لوله نفت و آب ،کانال ،محدوده استخراج معادن ،مناطق با احتمال نشست باشند
* سعي شود از محوطه ساختمان هاي دولتي و يا مجاورت ساختمان هاي پايدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود
* امكان دسترسي براي کاربران وجود داشته باشد
* در نقاط گرهي ايستگاه ايجاد گردد
* در صورت امكان ايستگاه ها دور از دکل هاي فشار قوي باشند( .به منظور استفاده از دستگاه هاي گيرنده  GPSدر انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري)
* امكان استقرار شاخص مخصوص ترازيابي دقيق بر روي آنها ميسر باشد
 تهيه شناسنامه اوليه نقاط براي ايستگاهها و نقاط رفرانس موقعيت مناسب جهت ساختمان ايستگاه و رفرانس مربوطه بر اساس دستورالعمل عبارتند از:* نصب ديسك مخصوص در پايه بتني پل هاي بزرگ و يا ساختمان هاي مشخص و مطمئن
* ايجاد بتن به همراه رفرنس ها با مصالح مورد نياز با ابعاد و مشخصات شكل مقابل ،ترجيحاً کنار ساختمان هاي مشخص و مطمئن با ماندگاري باال
 تست و کاليبراسيون تجهيزات و تنظيمات مربوطه انجام عمليات ترازيابي دقيق به صورت رفت و برگشت مطابق تجهيزات دستورالعمل ترازيابي در شرايط جوي مناسب (ترجيحاً  2ماه بعد از ساختمان بتن) انجام عمليات ثقل سنجي به منظور اعمال تصحيحات ارتومتريك (جهت شبكههاي ترازيابيسراسري)
 اعمال ساير تصحيحات (انكسار ،کاليبراسيون و درجه حرارت) به مشاهدات و انجام سرشكني هايمربوطه
 تست و آناليز پيش از سرشكني پردازش و سرشكني مشاهدات با توجه به جدول کاليبراسيون ميرهاي ترازيابي دقيق ،دماي نوارانوار و گراديان درجه حرارت که در حين عمليات زميني اندازه گيري شده است.

دقت نتايج:
دقت ارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از  ±3mm √Kمي باشد K ( .طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب کيلومتر)
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات مسطحاتي تقريبي و ارتفاع ايستگاه ها ،شناسنامه نقاط ،گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات ،شناسنامه نقطه و يا نقاط شبكه
ترازيابي مورد استفاده به عنوان نقطه مرجع
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72051116

دشت

کيلومتر

24,649,700

72051117

تپه ماهور

کيلومتر

32,683,100

72051118

کوهستان

کيلومتر

48,749,900

توضيحات:
 هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است .هزينه ساخت ايستگاه هاي واسط در تعرفه لحاظ گرديده است. هزينههاي مربوط به عمليات ثقل سنجي (در شبكههاي سراسري) در تعرفهها لحاظ نشده است.برگشت

صفحة  51از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -46شرح خدمات :اجراي آيتم شماره  72051211تا 72051215
با عنوان " ترازيابي اجرائي "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :تعيين ارتفاع از طريق انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري و گسترش ارتفاع در شبكه هاي منطقه از قبيل شبكه ايستگاه هاي ماندگار و اصلي
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 طراحي و شناسايي مسير هاي انتقال ارتفاع از نقاط مبنايي و هم چنين مسيرها و لوپ هاي داخل منطقه کاري ايجاد ايستگاههاي فرعي در مسير انتقال بهمنظورکنترل بهتر ترازيابي و جلوگيري از تكرار کل مسير در صورت عدم يكنواختي اختالف ارتفاع هاي رفت و برگشت کنترل کليماسيون ترازياب و اصالح در صورت لزوم قبل از آغاز عمليات ترازيابي مستقيم به وسيله ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال بهصورت رفت و برگشت از نقاط مبنائي به منطقه کاري در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه کاري در صورت وجود نقاط مبنائي در حوالي محدوده کاري از دو يا چند نقطه مبنائي جهت کنترل انتقال ارتفاع استفاده گردد. در صورت انتقال ارتفاع از يك نقطه مبنائي به منطقه کاري ،بهمنظور جلوگيري ازاشتباهات احتمالي ،از يك نقطه مبنائي ديگر نيز ارتفاع بهصورت  GPSجهت کنترل منتقلگردد
 محاسبه ميانگين ارتفاعات در صورتي که اختالف ارتفاعات منتقل شده به منطقه از نقاط مختلف شبكه مبنائي در حد قابل قبول باشد. ترازيابي مستقيم به وسليه ترازياب هاي اپتيكي يا ديجيتال بهصورت رفت و برگشت و بهصورت لوپ در داخل منطقه کاري موارد زير در ترازيابي رعايت گردد.* حداکثر فاصله شاخص از ترازياب مطابق دستورالعملهاي مربوطه
* حداکثر فاصله ترازياب از شاخص عقب و جلو %10
* تراز بودن شاخص ها در هنگام قرائت
* محاسبات اوليه ترازيابي به صورت روزانه و تكرار در صورت مطلوب نبودن نتايج اوليه ترازيابي
 سرشكني و تصحيحات مربوط به لوپ ها و تهيه ليست ارتفاع نقاط در مسير هايي که امكان ترازيابي مستقيم وجود ندارد (مناطق کوهستاني صعب العبور ،باطالق و  )...با نظر کارشناس ناظر ،ترازيابي به صورت مثلثاتي و دو طرفه و يا با GPSانجام شود.

دقت نتايج:
دقت ارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از  ±12mm √Kمي باشد K( .طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب کيلومتر)
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فايل مشاهدات ترازيابي در مورد ترازياب هاي رقومي و فايل ليست ايستگاههاي ماندگار و اصلي که داراي مشخصات پروژه و جدول ايستگاهها که
ستون هاي آن نام ايستگاه و ارتفاع ارتومتريك ميباشد.
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72051211

دشت

کيلومتر

10,551,700

72051212

تپه ماهور

کيلومتر

11,872,700

72051213

کوهستان

کيلومتر

13,595,800

72051214

کوهستان سخت

کيلومتر

16,342,400

72051215

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

20,553,900

توضيحات :هزينه براي عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت محاسبه گرديده است .حق الزحمه ترازيابي مثلثاتي و دو طرفه و يا محاسبه اختالف ارتفاع از طريق  GPSاز آيتم
( 72051214ترازيابي اجرائي کوهستان سخت) محاسبه خواهد شد
برگشت

صفحة  52از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -47شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72061111الي 72061112
با عنوان " تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرندههاي ماهوارهاي"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :تعيين موقعيت مسطحاتي از طريق انتقال مختصات از نقاط مبنائي به منطقه کاري و گسترش مختصات در شبكه هاي منطقه (ايستگاه هاي ماندگار و
اصلي) نقاط بر اساس بيضوي مبناي  WGS84با استفاده از گيرندههاي ماهوارهاي با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 طراحي شبكه مشاهدات بهمنظور انتقال مختصات و تعيين مختصات ايستگاههاي مورد نظر در اندازهگيري و مشاهدات ماهواره موارد زير رعايت شوند:* اضالع طول باز در صورت استفاده از گيرنده تك فرکانسه ،کمتر از  10کيلومتر و دو فرکانسه ،کمتر از  50کيلومتر باشد.
* حتي االمكان از گيرندهها و آنتن هاي يكسان استفاده شده و آنتن ها نسبت به شمال توجيه شوند.
* تعداد ماهوارههاي رديابي شده از  5کمتر نبوده و  GDOPاز  5بزرگتر نباشد.
* زاويه ارتفاع ماهوارهها بزرگتر از  15درجه و حداکثر نرخ ثبت  5ثانيه باشد.
* ارتفاع آنتن به دستگاه معرفي شده و فرم صحرايي ( )Site Logدقيقاً تكميل شود.
* پارامترهاي معرفي شده به دستگاهها يكسان باشند.
 مدت زمان بهينه جهت مشاهدات يك طول باز براي گيرنده با تعداد ماهوارههاي مناسب و قابل پردازش ،بهصورت تقريبي براي گيرندههاي تك فرکانسه ،معادل 30دقيقه بعالوهدو دقيقه براي هر کيلومتر و براي گيرندههاي دو فرکانسه ،معادل  20دقيقه بعالوه يك دقيقه براي هر کيلومتر فاصله در نظر گرفته شود.
 در انتقال مختصات از نقاط مبنائي به نقاط شبكه ايجاد شده ،جهت اطمينان از صحت مشاهدات و محاسبات صورت گرفته ،بهتر است از سه دستگاه استفاده شود به نحوي کهيك نقطه مبنايي با مختصات معلوم (شبكه ژئودزي کشوري و يا نقاط قبلي و مورد نظر کارفرما) با دو نقطه شبكه ايجاد شده ،رئوس يك مثلث را تشكيل دهند .چنانچه از دو دستگاه
براي تعيين موقعيت استفاده ميشود بايستي انتقال مختصات با گيرنده ماهواره اي بهصورت لوپ بسته انجام شود.
 در منطقه کاري جهت گسترش مختصات و راحتي کار ،روش لوپ بسته پيشنهاد ميشود. محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريها تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zبا ارتفاع بيضوي و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگاردقت نتايج:
دقت مسطحاتي نقاط مربوط به مشاهدات مسطحاتي شبكهها با خطاي بست بهتر از  20mm +5ppmميباشد.
مدارک و نتايج تحويلي:
 شامل گزارش فني ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي ،شناسنامه نقاط ماندگار ،شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتي ،ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار فهرست مختصات در سيستم  UTMو فهرست مختصات ( LOCALدر صورت درخواست کارفرما) مطابق فرم شماره  4دستورالعمل (داراي مشخصات پروژه و جدول ايستگاههابا ستونهايي شامل :نام ايستگاه h(m) -Φ(°)- λ)°( -N(m) -E(m) -بيضوي)
 کارت شناسايي ايستگاههاي مشاهده شده و يا فايل  rinexدر صورت استفاده از دادههاي شبكههاي دائم گزارش پردازش و سرشكني مشاهدات و فايل پروژه محاسبات انجام شده مشخصات گيرنده ماهواره اي و آنتن مورد استفاده لوح فشرده شامل کليه فايلهاي مشاهداتي ،محاسباتي ،فهرست مختصات ،گزارش فني ،فايل  ،raw data ،rinexپارامترهاي معرفي آنتن و  reportمشاهدات ماهواره ايشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72061111

متوسط فاصله نقاط  10تا  25کيلومتر

ايستگاه

28,729,700

72061112

متوسط فاصله نقاط کمتر از  10کيلومتر

ايستگاه

23,010,000

توضيحات:
برگشت

صفحة  53از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -48شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72071111الي 72071112
با عنوان "پياده کردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده:
پياده کردن مختصات نقاط (مانند گمانه ها) با استفاده از روش تعيين موقعيت آني از روي ايستگاه هاي نقشه برداري با فواصل مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 دريافت ليست نقاط ،اطالعات و مشخصات ايستگاههاي شبكهها ي موجود در منطقه کاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات) از کارفرما بررسي نقاط شبكههاي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز ،ايجاد يا تكميل شبكههاي فوقمراحل پياده کردن مختصات نقاط:
 استفاده از روش  RTKو يا استقرار يك دستگاه گيرنده راديويي بر روي نقاط معلوم (ايستگاههاي شبكه موجود و يا ايجاد شده) و دريافت تصحيحات از ايستگاه معلوم مراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرک و جابجايي در حول و حوش نقطه و تكرار اندازهگيريها تا رسيدن به مختصات مورد نظر مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي قرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات اندازهگيري شدهدقت نتايج:
در صورت ايجاد شبكهها ،دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكههاي ماندگار و اصلي مطابق دستورالعمل و دقت مسطحاتي پياده کردن نقاط گمانهها بهتر از  50سانتيمتر نسبت به
شبكهها
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش فني ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي در صورت وجود ،ليست مختصات نقاط برداشت شده.
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72071111

بيش از  2کيلومتر

نقطه

9,235,900

72071112

کمتر از  2کيلومتر

نقطه

6,662,000

توضيحات :در صورتي که نياز به ايجاد شبكه و يا تكميل آن باشد حق الزحمه آن با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق تعرفه قابل پرداخت مي باشد.
برگشت

صفحة  54از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -49شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72071211الي 72071213
با عنوان "پياده کردن و يا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني و يا دوربين"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :برداشت و يا پياده کردن مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني و يا دوربين از روي ايستگاه هاي نقشه برداري با طبقه بندي مختلف
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 دريافت ليست نقاط ،اطالعات و مشخصات ايستگاههاي شبكهها ي موجود در منطقه کاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات) از کارفرما بررسي نقاط شبكههاي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز ،ايجاد يا تكميل شبكههاي فوقمراحل برداشت مختصات نقاط:
 مشخص کردن موقعيت نقاط توسط نماينده کارفرما بهصورت حضوري در محل (يا مشخص کردن موقعيت حدودي نقاط روي نقشههاي موجود) استقرار دوربين نقشهبرداري روي نقاط معلوم ،استفاده از روش  RTKبا رعايت بند  10يا استقرار يك دستگاه گيرنده راديويي بر روي نقاط معلوم (ايستگاههاي شبكه موجود ويا ايجاد شده) و دريافت تصحيحات از ايستگاه معلوم
 مراجعه به موقعيت نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرک (يا رفلكتور) بهمنظور برداشت موقعيت نقاط تهيه فهرست مختصات نقاط برداشت شدهمراحل پياده کردن مختصات نقاط:
 دريافت ليست نقاط ،اطالعات و مشخصات ايستگاههاي شبكهها ي موجود در منطقه کاري (اعم از شبكه ماندگار و اصلي يا شبكه ارائه کننده تصحيحات) از کارفرما بررسي نقاط شبكههاي موجود در منطقه کاري و در صورت نياز ،ايجاد يا تكميل شبكههاي فوق استقرار دوربين نقشهبرداري روي نقاط معلوم ،استفاده از روش  RTKيا استقرار يك دستگاه گيرنده راديويي بر روي نقاط معلوم (ايستگاههاي شبكه موجود و يا ايجاد شده) ودريافت تصحيحات از ايستگاه معلوم
 مراجعه به موقعيت تقريبي نقاط با استفاده از دستگاه گيرنده متحرک (يا رفلكتور) و جابجايي در حول و حوش نقطه و تكرار اندازهگيريها تا رسيدن به مختصات مورد نظر مشخص نمودن نقطه مورد نظر با استفاده از ميخ چوبي قرائت مختصات ميخ چوبي و تهيه فهرست مختصات اندازهگيري شدهدقت نتايج:
در صورت ايجاد شبكهها ،دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكههاي ماندگار و اصلي مطابق آيتم هاي مربوطه و دقت مسطحاتي برداشت و يا پياده کردن نقاط براي سازه ها و گوشه
امالک بهتر از پنج سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل گزارش فني ،ليست مختصات ايستگاههاي ماندگار و اصلي در صورت وجود ،ليست مختصات نقاط برداشت شده و يا پياده شده.
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72071211

تا  30نقطه

نقطه

5,735,400

72071212

 30تا  100نقطه

نقطه

3,109,900

72071213

بيش از  100نقطه

نقطه

1,803,200

توضيحات:
برگشت

صفحة  55از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -50شرح خدمات :اجراي آيتم شماره72081111
با عنوان "شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه ماندگار"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده:
شناسايي،ساختمان و ايجاد ايستگاه براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني (توپوگرافي ،کاداستر ،مقاطع طولي و عرضي ،پالن پروفيل ،هيدروگرافي و شبكه
قائم الزاويه) عمليات زميني کار عكسي و ليزر اسكن بصورت مسطحاتي و ارتفاعي
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
1390/03/23
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و انتخاب موقعيت ايستگاه با رعايت موارد زير:* موقعيت ايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باشد
* امكان تثبيت موقعيت ايستگاه و تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشد
* فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته باشد.
* حداالمكان هر ايستگاه به يكي از ايستگاه هاي مجاور ديد داشته باشد
* امكان استقرار سه پايه و ديد اطراف را داشته باشد
 ساختمان ايستگاه با ويژگي هاي زير باشد* ساختمان ايستگاه به صورت بتن درجا و با ابعاد  40*40*60سانتيمتر و با سر قالب  35*35سانتيمتر مي باشد (.مطابق شكل نمونه )
*سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجادگردد
*سطح بتن در صورتي که به صورت حكاکي ايجاد شود بايستي حكاکي آنها مناسب باشد
* نام ايستگاه ها ترکيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شوند
 تعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي تقريبي ايستگاه فواصل اضالع شبكه ماندگاربراي مقياسهاي مختلف به صورت زير مي باشد.مقياس  2000 : 1/2000متر
مقياس  1500 : 1/1000متر
مقياس  1000 : 1/500متر
مقياس  500 : 1/200متر

دقت نتايج:
مطابق دستورالعمل
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل موقعيت مسطحاتي ايستگاه ،ارتفاع تقريبي ايستگاه ،کروکي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه يا تصوير ماهواره اي گوگل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72081111

-

نقطه

11,148,700

توضيحات:
برگشت

صفحة  56از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -51شرح خدمات :اجراي آيتم شماره 72081112
با عنوان "شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه اصلي"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده:
شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه اصلي براي تمامي مقياس هاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني ( توپوگرافي ،کاداستر ،مقاطع طولي و عرضي ،پالن پروفيل ،هيدروگرافي
و رئوس شبكه بندي قائم الزاويه ) بصورت مسطحاتي و ارتفاعي
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9361
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و انتخاب موقعيت ايستگاه با رعايت موارد زير:* موقعيت ايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باشد
* امكان تثبيت موقعيت ايستگاه و تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشد
* فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته باشد
* حتي االمكان هر ايستگاه به يكي از ايستگاه هاي مجاور ديد داشته باشد
* ايستگاه امكان استقرار سه پايه و ديد اطراف را داشته باشد
 ساختمان و ايجاد ايستگاه با در نظر گرفتن ويژگي هاي زير:* ساختمان ايستگاه به صورت بتن آماده با ابعاد  30*35*40سانتيمتر و در کارگاه آماده مي گردد ( .مطابق شكل نمونه )
* سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجاد گردد
* سطح بتن در صورتي که به صورت حكاکي ايجاد شود بايستي حكاکي آنها مناسب باشد
* نام ايستگاه ها ترکيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شود
 تعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي تقريبي ايستگاهفواصل اضالع شبكه اصلي براي مقياسهاي مختلف به صورت زير مي باشد.
مقياس  700 : 1/2000متر
مقياس  500 : 1/1000متر
مقياس  300 : 1/500متر
مقياس  200 : 1/200متر

دقت نتايج:
مطابق دستورالعمل
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل موقعيت و ارتفاع تقريبي ايستگاه ،کروکي موقعيت ايستگاه بر روي نقشه موجود منطقه و يا تصوير ماهواره اي گوگل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72081112

-

نقطه

7,282,300

توضيحات:
برگشت

صفحة  57از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -52شرح خدمات اجراي رديف شماره  72091211تا 72091215
با عنوان "تهيه نقشه  1/10000از نقشههاي رقومي  ( 1/2000از طريق جنراليزاسيون)"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
تهيه نقشه  1/10000از نقشههاي رقومي  1/2000از طريق جنراليزاسيون
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب 1386/01/29به شماره  ،100/9359دستورالعمل تهيه
نقشه هاي رقومي مقياس  1/10000از نقشه هاي رقومي  1/2000و  1/25000ويرايش اول آذر ماه  1383سازمان نقشه برداري کشور
کليات مراحل اجرا:
 تبديل ابعاد نقشهها از  1/2000به  1/10000و حذف عوارض اضافي از قبيل کادر نقشهها ،لژاند... ، جنراليزاسيون عوارض نقشهها با رعايت قواعد بر اساس دستورالعمل جنراليزاسيون اسامي عوارض شامل انتخاب اسامي مشابه ،انتخاب اسامي مصطلح تر ،خالصه کردن اسامي طوالني ،حذف پترنها و هاشورها انجام عمليات کارتوگرافي بر اساس دستورالعمل بر روي عوارض مسطحاتي و خطوط تراز و نقاط ارتفاعي ،شيتبندي ،لژاندگزاري نقشهها ،تهيه نسخه رقومي فايلها به فرمتهايمورد نظر و ذکر شده در قرارداد
دقت نتايج:
عمليات به نحوي انجام گيرد که دقت نقشه هاي تهيه شده در حد نقشه هاي  1 /10000باشد.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل فايل نقشههاي تهيه شده در مقياس  ،1/10000فهرست و مشخصات نقشههاي  1/2000مورد استفاده ،گزارش فني اجراي عمليات
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد
(ريال)

72091211

دشت يا با عوارض شهري تا %15

کيلومترمربع

2,211,200

72091212

تپه ماهور يا با عوارض شهري  %15تا %25

کيلومترمربع

3,759,100

72091213

کوهستان يا با عوارض شهري  %25تا %50

کيلومترمربع

5,616,800

72091214

کوهستان سخت يا با عوارض شهري  %50تا %80

کيلومترمربع

8,403,200

72091215

کوهستان خيلي سخت يا با عوارض شهري  %80تا %100

کيلومترمربع

14,285,800

توضيحات  :هزينه تهيه فايل رقومي نقشه هاي  1 :2000در تعرفه لحاظ نشده است.
برگشت

صفحة  58از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -53شرح خدمات اجراي رديف شماره  72091511تا 72091515
با عنوان "تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده از تصاوير ماهوارهاي "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده از تصاوير ماهوارهاي ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم  :داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  6-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9363
در اين عمليات فرض شده که تصاوير رقومي داراي پارامترهاي توجيه ( مداري يا ضرايب  )RPCمي باشند و نيازي به انجام عمليات نقشه برداري زميني براي اندازهگيري نقاط
کنترل زميني نمي باشد.
همچنين در اين عمليات فرض شده است که مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي و يا نقشههاي سه
بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.
کليات مراحل اجرا:
 اعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير مورد نظر با ابعاد بر اساس دستورالعمل توليد تصوير نهايي قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير ورودي کنترل محصول نهايي با استفاده از يكسري نقاط چك که به طور مناسب در سطح کل تصوير توزيع شدهاند.دقت نتايج:
خطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از دو پيكسل باشد ،همچنين نبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از سه پيكسل باشد.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل تصاوير ماهوارهاي خام ،تصاوير ارتو شده ،پارامترهاي توجيه (مداري يا ضرايب  ،RPCگزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي تصوير ارتو تهيه شده،
متاديتاي تصوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعمل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72091511

مقياس کوچكتر از ( 1:100000اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  8متر)

کيلومترمربع

5,700

72091512

مقياس کوچكتر از  1:50000تا ( 1:100000اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  4تا  8متر)

کيلومترمربع

18,700

72091513

مقياس کوچكتر از  1:25000تا ( 1:50000اندازة پيكسل نهايي بزرگتر از  2تا  4متر)

کيلومترمربع

32,500

72091514

مقياس کوچكتر از  1:10000تا ( 1:25000اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  1تا  2متر)

کيلومترمربع

121,300

72091515

مقياس بزرگتر از ( 1:10000اندازه پيكسل نهايي کوچكتر يا مساوي از  1متر)

کيلومترمربع

357,100

توضيحات:
 هزينههاي دادههاي اوليه (تصوير ماهوارهاي ،نقشة رقومي ،نقاط کنترل و  )...در محاسبات منظور نشده و تعرفهها صرفاً شامل هزينههاي پردازش و توليد خروجي نهايي است. در تعرفه هاي فوق محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر با پيكسل تصوير اوليه ميباشد. در صورتي که ابعاد پيكسل اوليه کوچكتر از اندازه پيكسل محصول نهايي باشد به ميزان «نسبت اندازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه» ضربدر  10درصد بهتعرفه خدمات اضافه مي گردد.
برگشت

صفحة  59از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -54شرح خدمات اجراي رديف شماره  72091612تا 72091616
با عنوان "تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده ازتصاوير هوايي يا ماهوارهاي"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف تهيه نقشه تصويري قائم ( )Orthorectifiedبا استفاده از تصاوير هوايي يا ماهوارهاي ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم  :داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  6-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9363
در اين عمليات فرض شده که تصاوير رقومي داراي پارامترهاي توجيه خارجي ميباشند و نيازي به انجام عمليات نقشه برداري زميني براي اندازه گيري نقاط کنترل عكسي نميباشد.
همچنين در اين عمليات فرض شده است که مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي و يا نقشههاي سه
بعدي در مراحل قبلي تهيه شده است.
کليات مراحل اجرا:
 اعمال مدل ارتفاعي رقومي به تصوير مورد نظر با ابعاد بر اساس دستورالعمل توليد تصوير نهايي قائم با ابعاد پيكسل برابر يا بزرگتر از تصوير ورودي کنترل محصول نهايي با استفاده از يكسري نقاط چك که به طور مناسب در سطح کل تصوير توزيع شدهاند.دقت نتايج:
خطاي مربعي متوسط نهايي بايد بهتر از دو پيكسل باشد ،همچنين نبايد خطاي مربعي متوسط هر نقطه بيشتر از سه پيكسل باشد.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل مدارک تحويلي شامل تصاوير هوايي خام ،تصاوي ر ارتو شده ،فايل نقاط کنترل زميني و تصويري (فايل پروژه) ،گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي تصوير ارتو تهيه شده ،متاديتاي
تصاوير ارتو تهيه شده بر اساس دستورالعمل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72091612

مقياس کوچكتر از  1:5000تا ( 1:10000اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  50تا 100سانتيمتر)

کيلومترمربع

823,400

72091613

مقياس کوچكتر از  1:2000تا ( 1:5000اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  20تا  50سانتيمتر)

کيلومترمربع

1,806,900

72091614

مقياس کوچكتر از  1:1000تا ( 1:2000اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  10تا  20سانتيمتر)

کيلومترمربع

8,227,600

72091615

مقياس بزرگتر از ( 1:1000اندازه پيكسل نهايي بزرگتر از  5تا  10سانتيمتر)

کيلومترمربع

22,456,800

72091616

مقياس بزرگتر از ( 1:500اندازه پيكسل نهايي کوچكتر يا مساوي  5سانتيمتر)

کيلومترمربع

60,016,500

توضيحات:
 هزينههاي دادههاي اوليه (تصوير ماهوارهاي ،نقشة رقومي ،نقاط کنترل و  )...در محاسبات منظور نشده و تعرفهها صرفاً شامل هزينههاي پردازش و توليد خروجي نهايي است. مقياس يا قدرت تفكيك مناسب تصاوير هوايي قابل استفاده مطابق جدول بند  8و يا نمودار  2از جلد دوم دستورالعمل همسان نقشه برداري تعيين ميگردد. در تعرفه هاي فوق محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر با پيكسل تصوير اوليه ميباشد. در صورتي که ابعاد پيكسل اوليه کوچكتر از اندازه پيكسل محصول نهايي باشد به ميزان «نسبت اندازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه» ضربدر  10درصد بهتعرفه خدمات اضافه مي گردد.
برگشت

صفحة  60از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -55شرح خدمات اجراي رديف شماره  72091711تا 72191715
با عنوان "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMبا استفاده از نقشههاي توپوگرافي سه بعدي رقومي"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMاز نقشههاي رقومي يا کاغذي رقومي شده و سه بعدي ،با استفاده از نرمافزارهاي مربوطه ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم  :داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  6-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9363
کليات مراحل اجرا:
 تفكيك اليه هاي مناسب براي استخراج اطالعات ارتفاعي مانند خطوط تراز ،نقاط ارتفاعي ،عوارض آبي.... ، واسطه يابي و استخراج اطالعات ارتفاعي براي مدل رقومي مورد نظر ويرايش مدل رقومي تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالت ،پر کردن فضاهاي خالي ،تعيين تكليف فضاهايي با ارتفاعات نامشخص ،داراي ارتفاع غيرواقعي و پهنههاي بزرگ آبي. کنترل کيفيت مدل رقومي تهيه شده از طريق مقايسه با نقشههاي اوليه ،مقايسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعيين دقت ارتفاعي تهيه گزارش فني و متا ديتادقت نتايج:
دقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعي رقومي با ارتفاعات معلوم متناظر بدست مي آيد .نقاط چك مناسب که ميبايست
به خوبي در منطقه توزيع شده باشند .خطاي مربعي است اندارد مدل ارتفاعي رقومي توليد شده بايد کمتر از دو سوم فاصله منحني ميزان باشد .در واقع  90درصد نقاط استخراج
شده از مدل ارتفاعي رقومي توليدي بايد داراي خطايي کمتر از  1/3برابر دقت ارتفاعي دادههاي ورودي ،نسبت به ارتفاع همان نقاط بر روي زمين باشند.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل مدارک تحويلي شامل ،مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و متني ،گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده ،متاديتاي مدل
رقومي تهيه شده بر اساس دستورالعمل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72091711

اندازة پيكسل نهايي بيش از  1متر تا  2متر

کيلومترمربع

1,033,100

72091712

اندازة پيكسل نهايي بيش از  2متر تا  5متر

کيلومترمربع

333,600

72091713

اندازة پيكسل نهايي بيش از  5متر تا  10متر

کيلومترمربع

137,300

72091714

اندازة پيكسل نهايي بيش از  10متر تا  20متر

کيلومترمربع

39,500

72091715

اندازة پيكسل نهايي بيش از  20متر تا  30متر

کيلومترمربع

16,400

توضيحات:
 محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر يا بيشتر از فاصلهي دو منحني ميزان مجاور ميباشد. هزينههاي دادههاي اوليه مانند نقشة رقومي و  ...در محاسبات منظور نشده و تعرفهها صرفاً شامل هزينههاي پردازش و توليد خروجي نهايي ميباشد.برگشت

صفحة  61از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -56شرح خدمات اجراي رديف شماره  72091801تا 72091805
با عنوان "تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيا مدل ارتفاعي رقومي سطح ( )DSMبا استفاده از تصاوير رقومي هوايي يا ماهوارهاي"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف تهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين ( )DEMيامدل رقومي سطح ( )DSMازتصاوير رقومي هوايي يا ماهواره اي به صورت اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك با استفاده ازنرمافزارهاي
مربوطه ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد ششم  :داده هاي شبكه اي و تصويري نشريه شماره  6-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9363
دراين عمليات فرض شده که تصاوير هوايي رقومي داراي پارامترهاي توجيه خارجي بوده و تصاوير ماهوارهاي نيز داراي پارامترهاي مورد نياز (پارامترهاي مداري يا ضرايب )RPC
ميباشند ،بنابراين نيازي به انجام عمليات نقشه برداري زميني و اندازهگيري نقاط کنترل ،جهت توجيه تصاوير نميباشد.
کليات مراحل اجرا:
 توليد مدل رقومي اوليه با استفاده از نرمافزار مربوطه ويرايش مدل رقومي تهيه شده و برطرف نمودن اشكاالت پر کردن فضاهاي خالي ،تعيين تكليف فضاهايي با ارتفاعات نامشخص ،داراي ارتفاع غير واقعي و پهنههاي بزرگ آبي. کنترل کيفيت مدل رقومي تهيه شده از ترسيم خطوط تراز و پيداکردن نقاط اشتباه ،مقايسه با نقاط کنترل و حذف اشتباهات و تعيين دقت ارتفاعي تهيه گزارش فني و متا ديتادقت نتايج:
دقت ارتفاعي مدل رقومي تهيه شده بوسيله مقايسه ارتفاعات محاسبه شده موجود در مدل ارتفاعي رقومي با ارتفاعات معلوم متناظر بدست ميآيد .بدين منظور ميبايست از نقاط
چك مناسب که به خوبي در منطقه توزيع شده باشند ،استفاده نمود .در اين ارتباط ميتوان از نقاط  ،GPSنقاطي که از طريق مثلثبندي توليد شده ،و نقاطي که از خطوط تراز
نقشههاي موجود با فواصل مناسب استخراج شدهاند ،بهره برد.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل مدارک تحويلي شامل ،مدل رقومي زمين به دو فرم رستري و متني ،گزارش فني مراحل اجرا و ارزيابي دقت مدل رقومي تهيه شده ،متاديتاي مدل رقومي تهيه شده بر اساس
دستورالعمل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72091801

اندازة پيكسل نهايي کوچكتر يا مساوي  5سانتيمتر

کيلومترمربع

94,861,800

72091802

اندازة پيكسل نهايي بيش از  5تا  10سانتيمتر

کيلومترمربع

39,879,600

72091803

اندازة پيكسل نهايي بيش از  10تا  20سانتيمتر

کيلومترمربع

13,454,500

72091804

اندازة پيكسل نهايي بيش از  20تا  50سانتيمتر

کيلومترمربع

3,694,300

72091805

اندازة پيكسل نهايي بيش از  50تا  100سانتيمتر

کيلومترمربع

1,286,600

توضيحات:
 هزينههاي دادههاي اوليه (تصوير هوايي يا ماهوارهاي ،نقشة رقومي ،نقاط کنترل و  )...در محاسبات منظور نشده و تعرفهها صرفاً شامل هزينههاي پردازش و توليد خروجي نهايياست.
 در تعرفه هاي فوق محصول نهايي داراي قدرت تفكيك برابر با پيكسل تصوير اوليه ميباشد. در صورتي که ابعاد پيكسل تصوير اوليه کوچكتر از اندازه پيكسل محصول نهايي باشد به ميزان «نسبت اندازه پيسل محصول نهايي به اندازه پيكسل تصوير اوليه» ضربدر  10درصدبه تعرفه خدمات اضافه مي گردد.
برگشت

صفحة  62از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -57شرح خدمات :اجراي آيتم هاي شماره 72101111
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي" 1/1000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي 1/1000
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل همسان
نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره  7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حداکثر  10متر بهصورت موازي (خطوط عمقيابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يكسانتيمتر در مقياس نقشه)
 طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي حداکثر تا  50متر (فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد) استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  1متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  25سانتيمتر ،دقت
موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  ،2/5دقت برداشت خط ساحلي  1متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  2متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل ،فايل کلي نقشههاي هيدروگرافي
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101111

-

کيلومتر

13,787,800

توضيحات:
 ميزان هزينه تعرفه براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبهو مقاطع  600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
 در مناطق جنگلي ،باتالقي ،نيزار ،صخرهاي خطرناک ،مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل و مشابه آن به تشخيص دستگاه نظارت تا  %40به تعرفههاي مربوط اضافه ميشود. در هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچه ،در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار بر اساس  %85تعرفه تهيهنقشه توپوگرافي رديفهاي شماره هاي  72021311تا  72021315با عنوان"تهيه نقشه  1/1000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  0/5متر"و طبقهبندي مربوطه
استفاده ميشود.
برگشت

صفحة  63از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -58شرح خدمات:اجراي آيتم هاي ازشماره 72101112
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي" 1/2000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي 1/2000
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل همسان
نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره  7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حداکثر  20متر بهصورت موازي (خطوط عمقيابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يكسانتيمتر در مقياس نقشه)
 طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي حداکثر تا  100متر (فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد) استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا از دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها، برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  2متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  50سانتيمتر ،دقت
موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  5متر ،دقت برداشت خط ساحلي  2متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  2متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101112

-

کيلومتر

13,304,700

توضيحات:
 ميزان هزينه تعرفه براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبهو مقاطع  600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
 در مناطق جنگلي ،باتالقي ،نيزار ،صخرهاي خطرناک ،مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل و مشابه آن به تشخيص دستگاه نظارت تا  %40به تعرفههاي مربوط اضافه ميشود. در هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچه ،در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار بر اساس  %85تعرفه تهيهنقشه توپوگرافي رديفهاي شماره هاي  72021211تا  72021215با عنوان"تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر"و طبقهبندي مربوطه
استفاده ميشود.
برگشت

صفحة  64از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -59شرح خدمات:اجراي آيتم هاي ازشماره72101113
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي" 1/5000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي 1/5000
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  3000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حداکثر  50متر بهصورت موازي (خطوط عمقيابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يكسانتيمتر در مقياس نقشه)
 طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي حداکثر تا  250متر (فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد) استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا از دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها، برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  2متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  1متر ،دقت موقعيت
عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  5متر ،دقت برداشت خط ساحلي  2متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  2متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101113

-

کيلومتر

12,845,900

توضيحات:
 ميزان هزينه تعرفه براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبهو مقاطع  600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
 در مناطق جنگلي ،باتالقي ،نيزار ،صخرهاي خطرناک ،مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل و مشابه آن به تشخيص دستگاه نظارت تا  %40به تعرفههاي مربوط اضافه ميشود. در هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچه ،در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار بر اساس  %85تعرفه تهيهنقشه توپوگرافي رديفهاي شماره هاي  72021211تا  72021215با عنوان"تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر"و طبقهبندي مربوطه
استفاده ميشود.
برگشت

صفحة  65از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -60شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72101114
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي" 1/10000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي 1/10000
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  3000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حداکثر  100متر بهصورت موازي (خطوط عمقيابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يكسانتيمتر در مقياس نقشه)
 طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي حداکثر تا  500متر (فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد) استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا از دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها، برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  5متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  2متر ،دقت موقعيت
عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  10متر ،دقت برداشت خط ساحلي  5متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  5متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101114

-

کيلومتر

10,939,700

توضيحات:
 ميزان هزينه تعرفه براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبهو مقاطع  600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
 در مناطق جنگلي ،باتالقي ،نيزار ،صخرهاي خطرناک ،مناطق فاقد دسترسي مناسب با اتومبيل و مشابه آن به تشخيص دستگاه نظارت تا  %40به تعرفههاي مربوط اضافه ميشود. در هيدروگرافي از سدها و درياچه ها هزينه تهيه نقشه توپوگرافي مورد نظر کارفرما از پيرامون سد و درياچه ،در صورت موجود بودن شبكه نقاط ماندگار بر اساس  %85تعرفه تهيهنقشه توپوگرافي رديفهاي شماره هاي  72021211تا  72021215با عنوان"تهيه نقشه  1/2000توپوگرافي به روش مستقيم زميني با منحني تراز  1متر"و طبقهبندي مربوطه
استفاده ميشود.
برگشت

صفحة  66از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -61شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72101115
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي" 1/25000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي 1/25000
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  3000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه با فاصله حداکثر  250متر بهصورت موازي (خطوط عمقيابي با فاصله نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يكسانتيمتر در مقياس نقشه)
 طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي حداکثر تا  1250متر (فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد) استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا از دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها، برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  5متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  5متر ،دقت موقعيت
عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  15متر ،دقت برداشت خط ساحلي  10متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  5متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101115

-

کيلومتر

8,162,600

توضيحات :براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبه و مقاطع
 600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
برگشت

صفحة  67از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -62شرح خدمات :اجراي آيتم هاي ازشماره 72101116
با عنوان " عمق يابي براي تهيه نقشه هيدروگرافي کوچكتر از "1/25000

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري شبكه ماندگار در پيرامون منطقه کاري و تهيه نقشه هيدروگرافي کوچكتر از 1/25000
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي وايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  3000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در پيرامون منطقه ،در مكانهاي کهامكان ايجاد ايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در مناطق کوچك حداقل سه ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 طراحي خطوط عمقيابي اصلي عمود بر خطوط تراز منطقه خطوط عمقيابي با فاصله ار نيم سانتيمتر در مقياس نقشه و حداکثر تا يك سانتيمتر در مقياس نقشه طراحي خطوط عمقيابي کنترلي عمود بر خطوط عمقيابي اصلي فاصله بين خطوط عمقيابي کنترلي نبايد بيش از پنج برابر فاصله خطوط اصلي باشد. استقرار دستگاه گيرنده  GPSثابت در يكي از ايستگاههاي ماندگار نزديك محل برداشت ،استقرار دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم چنين استقرار دستگاه عمقياب (اکوساندر)در داخل قايق ،تنظيم و يكسان نمودن مشخصات دستگاههاي گيرنده  GPSو دستگاه عمقياب در داخل قايق ،مشاهدات و اندازهگيري با دستگاه گيرنده  GPSمتحرک و هم زمان
قرائت عمق با دستگاه عمقياب در طول خطوط عمقيابيهاي طراحي شده
کاليبراسيون عمقياب بهصورت روزانه توسط بارچك و تعيين سرعت صوت در آب (در خصوص تعيين سرعت صوت در آب الزم است از دستگاههاي اندازگيري سرعت صوت در آب
( )SVPيا از دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي فيزيكي آب (  )CTDاستفاده شود).
 محاسبات و پردازش نقاط برداشتي  GPSو تهيه ليست مختصات داراي  X,Y,Zروي آب براي هر نقطه برداشتي ،استخراج عمق از دستگاه عمقياب به ازاي هر موقعيت از نقاطبرداشتي  GPSو اعمال عمق به ليست مختصات  ،GPSتهيه نقشه اوليه و انجام عمليات تكميلي احتمالي مورد نياز و برداشت مجدد گپها
 طراحي و تعيين ايستگاههاي جزر و مدي و انجام مشاهدات هر ده دقيقه با دقت بهتر از دو سانت و تهيه نمودار جزر و مدي (سطح آب) همزمان با عمليات عمقيابي تعيين و اعمال تصحيحات جزر و مدي و ساير تصحيحات روي عمقها، برداشت کليه عوارض کمك ناوبري در ساحل تا شعاع  100متر باالتر از حد آب در حاشيه محدوده کاري مطابق دستورالعمل انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم خطوط عمقيابي ،ترسيم عوارض خشكي و دريا و ترسيم منحني ترازها در محدوده آبي با توجه به توپوگرافي بستر آبتهيه نقشههاي هيدروگرافي ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد تهيه فايل کلي شامل نقشههاي هيدروگرافي وخطوط عمقيابي و منحنيهاي تراز بهصورت سه بعدي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداددقت نتايج:
دقت مسطحاتي و ارتفاعي شبكه ماندگار مطابق دستورالعمل ،دقت موقعيت مسطحاتي عمقها تا  10متر ،دقت موقعيت عوارض ثابت مورد استفاده براي ناوبري  10متر ،دقت
موقعيت عوارض شناور مورد استفاده براي ناوبري  20متر ،دقت برداشت خط ساحلي  15متر ،دقت برداشت صخره هاي خطرناک  10متر.
بيش از  %95عمقهاي بيشتر از سي متر ،دقتي بهتر از يك درصد عمق ،دقت عمقهاي کمتر از ده متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0225 + )0/0075و عمقهاي بيش
از ده متر و کمتر از سي متر بر اساس رابطه ((( ^ 2عمق *  ±√ )0/0625 + )0/0075محاسبه ميشود.
مدارک و نتايج تحويلي :شامل گزارش فني ،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،شناسنامه ايستگاههاي جزر و مدي ،ليست مختصات نقاط شبكه ماندگار و ساحلي ،فرمها و فايلهاي
مشاهدات جزر و مدي ،کليه فايلهاي عمقيابي ،مشاهدات زميني به همراه فايل
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101116

-

کيلومتر

7,733,400

توضيحات :براي خطوط عمقيابي با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر محاسبه ميگردد و براي خطوط عمقيابي با طول از  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبه و مقاطع
 600متر تا  1000متر ،يك کيلومتر محاسبه ميگردد .مقاطع بيش از يك کيلومتر طول مقطع محاسبه ميگردد.
برگشت

صفحة  68از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -63شرح خدمات :اجراي آيتم هاي از شماره  72101211الي 72101215
با عنوان " تهيه مقاطع عرضي رودخانه با مقياس  1/2000با طول مقطع  300تا  600متر"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

هدف از خدمات ارائه شده :ايجاد ايستگاه هاي ماندگار و ايستگاه هاي دو سر مقاطع و تهيه مقاطع عرضي رودخانه با مقياس  1/2000با طبقه بندي مختلف مي باشد.
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل تهيه نقشه بزرگ مقياس با روش مستقيم زميني مديريت نظارت و کنترل فني سازمان نقشه برداري کشور به شماره  6335مورخ
 1390/03/23و دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد چهارم :کارتوگرافي نشريه شماره  4-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9359
کليات مراحل اجرا:
 تحويل محدوده کاري و موقعيت مقاطع توسط نماينده کارفرما به مشاور نقشهبرداري روي نقشههاي موجود و يا طي صورت جلسه بهصورت حضوري در محل پروژه (در صورتتحويل در محل ،محدوده کاري و همچنين موقعيت مقاطع مشخص ميشود)
 ايجاد شبكه نقشهبرداري ماندگار با فواصل حداکثر  2000متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر مطابق دستورالعمل انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار ،مشخص نمودن دو سر مقاطع بر روي زمين و ايجاد نقاط با مشخصات ايستگاههاي شبكه اصلي
در دو سر مقطع ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي نقاط دو سر مقاطع از لحاظ مسطحاتي و ارتفاعي
 محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات نقاط دو سر مقاطع استقرار دوربين روي ايستگاه يك طرف مقطع و قراولروي به ايستگاه طرف ديگر برداشت کليه عوارض متناسب با مقياس و مطابق دستورالعمل شامل عوارض نقطهاي ،خطي و سطحي مانند :تير برق ،دکل ،تك درخت ،چاه ،چشمه ،نهر ،جوي ،رديف درخت،آبريز ،انواع جاده ،رودخانه ،تكساختمان ،حد زراعت ،حد باغ ،ترانشه ،خاکريز و ...
 برداشت کليه نقاط ارتفاعي مطابق دستورالعمل و تغييرات ارتفاع بيشتر از  40سانتيمتر و ... انجام عمليات گوياسازي و جمعآوري اطالعات توصيفي و اسامي کليه عوارض برداشتي محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي انجام عمليات کارتوگرافي و ترسيم کليه عوارض برداشتي شامل عوارض نقطهاي ،خطي ،سطحي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي ،نمادها و پترنهاي سطحي به نقشه بر اساساليهبندي مطابق استاندارد ،شيتبندي ،لژاندگذاري ،نامگذاري شيتها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 تهيه فايل کلي شامل تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و تهيه شيتهاي نقشه در فايلهاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد تهيه نقشه جانمايي رودخانه و مقاطع عرضي*در صورت عميق بودن و يا پر آب بودن رودخانه و تاييد کارفرما مبني بر استفاده از اکوساندر ،جمعآوري اطالعات بستر رودخانه با انجام عمليات هيدروگرافي و رعايت موارد زير
انجام ميگيرد:
 برداشت داغي آب دو طرف رودخانه و نمايش آن با زمان برداشت در شكل مقطع و برداشت مقطع با شناوري با آب خور کم ،متناسب با عمق رودخانه داراي سرعت حداکثر دومتر بر ثانيه
 اندازهگيري سرعت صوت در آب ،ترازيابي سطح آب همزمان با عمليات عمقيابي ،استفاده از اکوساندر مخصوص عمليات عمقيابي ،تعيين موقعيت در آب با دقتي بهتر از يك متر،ويرايش و پردازش اطالعات جمعآوري شده و اعمال تصحيحات سطح آب به عمقها ،تهيه نقشه اوليه مقطع و کنترل نقشهها ،انجام عمليات تكميلي مورد نياز ،مستندسازي و تهيه
گزارش فني عمليات هيدروگرافي
دقت نتايج :دقت مسطحاتي عوارض مشخص در مقاطع عرضي (گوشه ساختمان ،پل ،محور کانال و )...بهتر از چهل سانتيمتر و دقت ارتفاعي معادل چهل سانتيمتر
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فايل نقشهها ،ليست مختصات ايستگاههاي شبكه ماندگار،شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،ليست مختصات ايستگاههاي دو سر مقاطع
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101211

دشت

کيلومتر

42,782,000

72101212

تپه ماهور

کيلومتر

55,071,000

72101213

کوهستان

کيلومتر

65,007,000

72101214

کوهستان سخت

کيلومتر

78,587,000

72101215

کوهستان خيلي سخت

کيلومتر

94,622,000

توضيحات :براي مقاطع با طول کمتر از  300متر 0/6 ،کيلومتر و براي مقاطع با طول  300متر تا  600متر 0/8 ،کيلومتر محاسبه ميگردد .براي مقاطع با طول  600متر تا 1000
متر 0/15 ،به تعرفه اضافه ميگردد .در صورت افزايش طول مقطع بيش از يك کيلومتر ،به ازاء هر يك کيلومتر افزايش (مازاد بر طول  1000متر طول مقطع)  0/30به تعرفه اضافه
ميشود .در صورت استفاده از عمقياب صوتي ،به ميزان  %30به تعرفه اضافه مي شود .در صورت عدم نياز به ايجاد بتن در دو سر مقاطع با توجه به درخواست کارفرما به ميزان %30
از تعرفه کسر خواهد شد.
برگشت

صفحة  69از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -64شرح خدمات اجراي رديف شماره72101311
با عنوان " انجام خدمات سايد اسكن سونار "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ا نجام خدمات سايد اسكن سونار بمنظور تكميل عمليات عمق يابي و مشخص نمودن عوارض مصنوعي با ابعاد بيشتر از يك متر (در عمق هاي بيشتر از  20متر عوارض با
ارتفاع بيش از  10درصد عمق) در مناطقي که عمليات هيدروگرافي در انها انجام گرفته و يا مسيرهاي خاص بنا به تشخيص کارفرما مي باشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 انجام عمليات سايد اسكن سونار به نحوي که هم پوشاني باندهاي مجاور برداشت شده به ميزان  50درصد بوده و حرکت در مسير مخالف باند مجاور انجام گيرد به نحوي کهدستگاه حداقل قادر به  3مرتبه پرتو نگاري در عبور از عارضه اي با ابعاد  1متر باشد.
 تهيه موزاييك اطالعات سايد اسكن سونار تهيه گزارش عوارض مهم آشكار شده تهيه گزارش فني عملياتدقت نتايج:
آشكار سازي عوارض مهم به نحوي که در عمق  5متري عارضه اي با ابعاد نيم متر و در عمق بيست متري عارضه اي با ابعاد يك متر و در عمق چهل و پنج متري عارضه اي با ابعاد
چهار و نيم متري آشكار شود.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل:
 موزاييك اطالعات سايد اسكن سونار با قدرت تفكيك بهتر از  1 m * 1 mبا پوشش  100درصدي از منطقه مورد نظر گزارش عوارض مهمي که در فايل رقومي عمليات سايد اسكن سونار آشكار شده است کليه فايل هاي رقومي سايد اسكن سونار اطالعاتي از قبيل فاصله سيستم مختصات در قايق تا دستگاه سايد اسكن ،زمان و مقياس دامنهشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101311

-

کيلومتر

6,154,800

توضيحات :در محاسبه هزينه عالوه بر خطوط عمق يابي اصلي خطوط عمق يابي کنترلي نيز محاسبه مي شوند.
برگشت

صفحة  70از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -65شرح خدمات اجراي رديف شماره 72101411
با عنوان " نمونه برداري از کف دريا"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ،انجام عمليات نمونهبرداري از بستر دريا در عمقهاي کمتر از  200متر بهصورت پراکنده در سطح منطقه هيدروگرافي يا در لنگرگاه کشتيها ،بستر رودخانه ها ،درياچهها و
مخازن سدها يا مناطق مورد نظر کارفرما ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده:
دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 طراحي و تهيه نقشه نمونه برداري و پياده نمودن نقاط بر روي آن برداشت نمونه بر اساس نقشه و فهرست مختصات تهيه شده نگهداري نمونه در ظروف مناسب و نام گذاري و ثبت مختصات ،تاريخ و زمان جمع آوري نمونه بر روي ظرفارسال نمونه به آزمايشگاه جهت تعيين موارد تشكيل دهنده و يا خصوصيات فيزيكي و شيميايي نمونه آب برداشت شده
 تهيه گزارش فني عمليات و جواب آزمايشگاهدقت نتايج-- :
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل :
 گزارش فني عمليات جواب آزمايشگاهشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101411

-

نمونه

7,008,700

توضيحات :هزينه آزمايش نمونهها با توجه به نياز کارفرما جداگانه محاسبه ميشود.
برگشت

صفحة  71از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -66شرح خدمات اجراي رديف شماره 72101511
با عنوان " مشاهدات جريان سنجي  25ساعته "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ،انجام عمليات مشاهدات جريان سنجي  25ساعته بهصورت قرائت مستقيم و يا ثبت خودکار دادههاي جريان در نزديكي سواحل ،کانالهاي دسترسي و لنگرگاهها ،سكوهاي
نفت ،گاز ،تاسيسات مهم دريايي و  ...داراي جريانهاي کشندي براي تعيين رژيم روزانه ميباشد.
دستورالعمل مورد استفاده:
دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 انجام مشاهدات جزرو مدي همزمان با انجام مشاهدات جريان سنجي در نزديكترين ايستگاه ممكن انجام عمليات جريان سنجي درشرايط نرمال جوي اندا زه گيري متناوب و ترجيحا در فاصله زماني مشخص شناور ثابت و يا اندازه گيري موقعيت جريان سنج اتوماتيك در زمان نصب و پايان کار کنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط تهيه گزارش فني شامل مكان و زمان انجام مشاهدات ،تجهيزات به کار رفته ،جمع آوي ،دسته بندي و کنترل داده هادقت نتايج:
ارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از يك دهم گره دريايي و جهت جريان با دقت بهتر از پنج درجه ( 360قسمتي)
مدارک و نتايج تحويلي:
اطالعات نهايي شامل سرعت و جهت جريان در فواصل نيم و يك ساعتي با درج موقعيت جغرافيايي ثبت داده هاي جزر و مدي ،زمان شروع (روز ماه سال ميالدي) ،نام محل ،نوع
دستگاه و عوامل به صورت فايل کامپيوتري با فرمت متني
شماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101511

-

ايستگاه

397,893,300

توضيحات:
برگشت

صفحة  72از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -67شرح خدمات اجراي رديف شماره 72101512
با عنوان " تجزيه و تحليل مشاهدات  25ساعتة جريان سنجي "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف تجزيه و تحليل مشاهدات  25ساعتة جريان سنجي با روش نيمه ترسيمي مي باشد
دستورالعمل مورد استفاده:
دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 تجزيه و تحليلي اطالعات جزر و مدي با روش نيمه ترسيمي تجزيه و تحليل مشاهدات جريان سنجي ارائه نتايج در فرمت رقومي و ترسيمي شامل نمودار رقومي جزر و مدي ،نمودار جهت و سرعت جريان ،جدول سرعت و جهت جريان مطابق دستورالعملدقت نتايج:
ارائه اطالعات سرعت با دقت بهتر از يك دهم گره دريايي و جهت جريان با دقت بهتر از پنج درجه ( 360قسمتي)
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل:
 نتايج تجزيه و تحليلي براي درج در نقشه هاي دريايي به صورت نشانه استاندارد جداول مربوطه بر اساس دستورالعمل گزارش فني انجام عملياتشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101512

-

ايستگاه

71,667,800

توضيحات:
برگشت

صفحة  73از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -68شرح خدمات اجراي رديف شماره 72101611
با عنوان " ثبت يك ماهة نوسانات سطح آب به صورت  24ساعته و هر  10دقيقه يكبار "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ،ثبت يك ماهة نوسانات سطح آب بهصورت  24ساعته و هر  10دقيقه يكبار با استفاده از دستگاه خودکار جزر و مد سنج  Tide Gaugeيا اشل جزر و مد سنج Tide Pole
در ايستگاههاي مشاهدات جزر و مدي است .اين خدمات بهمنظور بررسي تغييرات سطح دريا و تعيين سطوح متوسط و مبناي جزر و مدي مورد نياز فعاليتهاي تهيه نقشههاي
دريايي ،تبديل عمقهاي اندازهگيري شده به عمق نقشه و انتقال اطالعات عمق ،پيش بيني جزر و مد براي زمانهاي آينده و امور مهندسي دريايي و تحقيقات اقيانوسي يا ساير امور
مطالعاتي و جزر و مدي و تعيين رژيم جزر و مدي نيم روزانه ميباشد.
دستورالعمل هاي مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد اول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361ودستورالعمل
همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 شناسايي و بررسي منطقه از نظر وضعيت توپوگرافي ،وضعيت جزر و مد و شدت تغييرات قائم سطح آب مطالعه مدارک موجود جزر و مدي از قبيل جداول پيش بيني جزر و مدي انتخاب محل نصب اشل و يا دستگاه خودکار جزر و مد سنج شناسايي و ساختمان حداقل سه نقطه ترازيابي ساحلي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه ترازيابي بين سه ايستگاه و اشل و ترجيحا اتصال به شبكه سراسري ترازيابي انجام مشاهدات بهصورت مستقيم از اشل با دقت ارتفاعي در حد دو سانتي متر و دقت زماني در حد يك دقيقه و ثبت بر روي فرم (در صورت استفاده از دستگاه خودکار ،ثبتمشاهدات در يك بازه  30تا  60ثانيه و متوسط گيري از اطالعات به همراه ثبت زمان ،ارتفاع)
 کنترل اطالعات و حذف اطالعات غلط تهيه گزارش فني عمليات شامل شناسنامه نقاط ترازيابي ساحلي ،شناسنامه ايستگاه جزر و مدي ،زمان شروع و پايان مشاهدات شامل ساعت ،روز ،ماه و سال (ميالدي) ،نام محل،شرکت جمعآوري کننده اطالعات
دقت نتايج:
اشل مي بايست حداکثر با دقت پنج سانتي متر مدرج شده باشد و قرائتها با دقت دو سانتي متر و حداکثر اختالف زماني يك دقيقه ثبت شده باشند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل:
شناسنامه ايستگاه هاي ترازيابي ساحلي
 شناسنامه ايستگاه ترازيابي شبكه سراسري(در صورت اتصال به شبكه سراسري) شناسنامه ايستگاه مشاهدات جزر و مدي فرم هاي مشاهدات اشل و فايل قرائت توسط دستگاه خودکار که به فرمت متني ذخيره شده باشند فايل نتايج با فواصل نيم و يكساعتي که حذف داده هاي نا خ واسته انجام گرفته و منحني جزر و مدي با فيلتر هاي گذر پايين نرم شده باشندشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101611

-

ايستگاه

513,226,800

توضيحات:
برگشت

صفحة  74از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -69شرح خدمات اجراي رديف شماره 72101612
با عنوان " ت جزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي يك ماهه و تعيين سطوح جزر و مدي "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف ت جزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي يك ماهه و تعيين سطوح جزر و مدي و بدست آوردن مولفه هاي هارمونيك مورد استفاده در آبنگاري بمنظور محاسبه سطوح متوسط
مختلف جزر و مدي و سطح مبناي چارت هاي دريايي و همچنين پيش بيني ارتفاع و زمان وقوع جزر و مد با استفاده از نرم افزار هاي تجزيه و تحليل داده هاي جزر و مدي و
محاسبه تعداد  30مولفه جزر و مدي مي باشد.
دستورالعمل مورد استفاده:
دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد هفتم :آبنگاري نشريه شماره 7-119مصوب  1387/07/17به شماره 100/64745
کليات مراحل اجرا:
 تحليل رژيم هاي جزر و مدي محاسبه سطح مبناي عمق يابي )CD (Chart Datum محاسبه سطوح مختلف جزرومدي ترسيم نمودار رقومي روزانه و ماهانه جزر و مد تهيه جدول ليست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي شامل  30مولفه مستند سازي و تهيه گزارشدقت نتايج:
سي مولفه جزر و مدي مي بايست از حداقل هفتصد و بيست داده جزر و مدي با فاصله زماني يك ساعت محاسبه شوند.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل :
 نتايج تجزيه و تحليل مشاهدات جزر و مدي فهرست ارتفاعات سطوح متوسط جزر و مدي از سطح مبناي عمق يابي )(CD فهرست دامنه و اختالف فاز مولفه هاي جزر و مدي نمودار رقومي روزانه و ماهانه جزر و مد گزارش فني انجام عملياتشماره

طبقه بندي

واحد

بهاي واحد (ريال)

72101612

-

ايستگاه

66,890,000

توضيحات:
برگشت

صفحة  75از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -70شرح خدمات اجراي رديف شماره72111701
با عنوان "آماده سازي نقشهها براي ورود به سامانههاي اطالعات مكاني ( GISايجادفايلهاي" )GIS Ready

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
هدف آماده سازي نقشه هاي شهري و غير شهري در قالب پايگاه داده توپوگرافي و ارائه  ShapeFileدو بعدي جهت به کار گيري در نرم افزار و ابزارهاي مختلف مي باشد.
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم  :سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره  3-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9362
کليات مراحل اجرا:
 گرد آوري نقشه هاي مورد نظر تبديل نقشه ها از ابعاد نقشه با حالت يكپارچه تميز کردن داده هاي نقشه اي (شامل رفع رد شدکي و نرسيدگي ،حذف پترن ،کنترل سر آزاد المان و عمود يا موازي بودن خطوط عوارض ،کنترل انطباق لبه ها ،حذف  Gapو ، Sliverحذف المان هاي تكراري ،رفع پليگون هاي زائد ،حذف خطوط کوچك اضافي ،شناسايي و رفع خطوط خود متقاطع ،يكپارچه نمودن عوارض خطي و سطحي)
 ترسيم سطوحي که هنگام کارتوگرافي حذف شده اند ،ترسيم معابر به صورت پيوسته از  ،Nodeساخت عوارضي که در نقشه ها با نام و يا وجود ساير عوارض نمايش دادهميشوند نمايش کوچه ،خيابان ،زمين باير... ،
 اتصال اطالعات توصيفي به عوارض از طريق اختصاص شناسه به هر عارضه مكاني با در نظر گرفتن سازماندهي داده در پايگاه داده )(Data Model تبديل داده ها به فرمت Shape تهيه فرا داده (متا ديتا) نقشه ها شامل اطالعاتي در خصوص نقشه هاي مورد استفاده ،روش تهيه ،سال ته يه ،سيستم مختصات و تصوير ،دقت و کيفيت ،استاندارد مورد استفادهدر تهيه نقشه ها ،... ،اطالعات مكاني مورد استفاده و همچنين فرآيند آماده سازي براي ورود به سامانه اطالعات مكاني
 تهيه گزارش انجام عمليات شامل مشخصات نقشه هاي مورد استفاده ،مراحل پردازش و ...دقت نتايج:
عمليات به نحوي انجام گيرد که از دقت نقشه هاي اوليه کاسته نشود.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل فايل نقشه ها به فرمت  ،Shapeگزارش فني اجراي عمليات
توضيحات  :هزينه خدمات براي رديفهاي تهيه نقشه به روش مستقيم زميني به ميزان  %3تعرفه تعيين ميگردد .در خصوص رديفهاي تهيه نقشه به روش فتوگرامتري هزينه
خدمات در اناليز رديفها محاسبه شده است.
برگشت

صفحة  76از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -71شرح خدمات اجراي رديف شماره 72111801
با عنوان "ايجاد سيستمهاي اطالعات مكاني )" (GIS

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
ارائه کليه خدمات مشاوره جهت ايجاد سيستم اطالعات مكاني مورد نياز در فعاليت هاي مختلف از اولين مرحله انتخاب متدولوژي تا مراحل پاياني مستند سازي و آموزش
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم  :سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره  3-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9362
کليات مراحل اجرا:
ايجاد سيستم اطالعات مكاني به صورت کلي طي مراحل مختلف زير انجام مي گيرد که برخي از اين مراحل بسته به روش مورد استفاده به صورت تكرار انجام مي گيرند.
• انتخاب متدولوژي مناسب براي پروژه شامل روش حلزوني ،تكرار ،فرآيند يكپارچه و  ...که با توجه به اهداف و يژه گي هاي پروژه مورد استفاده قرار مي گيرند
• مطالعات امكان سنجي بر اساس اطالعات فني و مالي براي برآورد پتانسيل و ميزان عملي بودم ساخت سيستم و ارزيابي سيستم مورد نظر با مقايسه آن با سيستم هاي مشابهبمنظور مشخص
کردن نقاط قوت و ضعف و شناسايي عواملي که مي تواند باعث شكست پروژه گردد .امكان پذير بودن پروژه با توجه به بودجه موجود و نياز هاي اعالم شده و انتخاب بهترين راه حل .براي اين
منظور مي بايست شناخت کلي از اهداف سيستم و نيازهاي کاربر بدست آمده و به مسائل مانند شرح سيستم ،پيش فرض ها ،زمانبندي و منابع مالي (انساني ،تجهيزات ،)... ،سود و زيان ،روش
هاي توليد نقشه و اطالعات مكاني و محدوديت ها توجه شود.
• نياز سنجي بمنظور شناسايي دقيق اهداف سيستم ،فرآيندهاي سازماني و نيازهاي کاربر و تجزيه و تحليل درخواستهاي کارفرما بمنظور تهيه فهرستي بهينه از نيازها انجام مي گيرد .اين مرحله به
صورت کلي شامل شناسايي اهداف سيستم  ،شناخت سازمان و فرآيندهاي کاري ذي ربط ،شناسايي نيازهاي اطالعات مكاني و توصيفي ،شناسايي کاربران سيستم ،تعيين نحوه تحليل هاي مورد
ن ياز سيستم و پارامترهاي نرم افزاري و سخت افزاري ،مدل خارجيو سازمان دهي اطالعات شناسايي شده و ارتباطات بين آنها مي باشد.
• طراحي مدل مفهومي ( )Conceptual Modelبر اساس واقعيات موجود به همراه فرآيند ارتباط دهنده آنها در قالبentityها و روابط مكاني و غير مكاني شامل انتخاب توصيفات الزم
 entityها ،خصوصا مكاني و جلوگيري از افزونگي ،اجتناب از ايجاد توصيفات ،جلوگيري از ايجاد توصيفاتترکيبي ،بيان دقيق روابط ،جلوگيري از ايجاد روابط چندگانه ،استفاده درست از روابط
مكاني و کنترل مدل بهكمك شبيه سازي و اطمينان از عدم وجود ناهمخواني منطقي مدل انجام مي گيرد.
• بررسي داده هاي موجود بر اساس نياز سنجي انجام شده و با توجه به طراحي مفهومي مي بايست مطالعات الزم جهت شناسايي داده هاي مناسب سيستم با در نظر گرفتن داده هاي موجود صورت
گيرد .در انتخاب داده ها موجود مي بايست در صورت وجود فرا داده مواردي از قبيل تاريخ داده ،کيفيت داده ،محتوا و مفهوم داده و ساختار داده مد نظر قرار گيرد.
• ارزيابي و انتخاب نرم افزار و سخت افزار با در نظر گرفتن مواردي از قبيل وجود توابع مورد نياز ،مناسب بودن عملكرد براي کابري ،خدمات پس از فروش ،امكان توسعه و تغيير متناسب با شرايط،
هزينه هاي خريد و نگهداري باتوجه به ابعاد پروژه انجام مي گيرد  .نرم افزارهاي سيستم هاي اطالعات مكاني بخش اصلي وظايف اجرايي سيستم را بر عهده دارند که مي تواند شامل يك يا چند
نرم افزار باشد .اجزاي مختلف نرم افزاري سيستم را مي توان به سه گروه مديريت و ساختاردهي ،توابع پردازش و توابع نمايش تقسيم کرد.
• طراحي مدل منطقي و فيزيكي شامل طراحي مدل منطقي که مي بايست امكان پياده سازي مدل مفهومي را در ساختار نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده فراهم نمايد .طراحي مدلداخلي/فيزيكي
که پس از پايان طراحي ساختار و ذخيره سازي در محيط نرم افزاري سيستم مديريت پايگاه داده انجام مي گيرد.
• يكپارچه سازي سيستم به ترکيب نتايج مراحل قبلي با هدف ايجاد سيستم مورد نظر مي پردازد و در پايان اين مرحله سيستم بر اساس طراحي با استفاده از نرم افزار و سخت افزار انتخاب شده
شكل مي گيرد .اين مرحله عبارتست از سفارش يا جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي و ايجاد فايل رقومي و تشكيل سيستم اطالعات مكاني.
• پروژه راهنما و تست و ارزيابي سيستم بمنظور آزمايش کردن سيستم ايجاد شده در منطقه اي محدود و داده هاي نمونه و رفع ايرادات احتمالي و شناسايي نقاط ضعف و کنترل و تصحيح برآوردهاي
انجام مي گيرد و شامل ارزيابي طراحي سيستم ،ارزيابي عملكرد نرم افزار و سخت افزار ،ارزيابي کيفيت داده ها و بهبود برآورد زماني و مالي جمع آوري داده و آزمايش گردش کار و روش هاي
اجرايي مي باشد.
• پيادهسازي نهايي سيستم پس از اطمينان از تست و ارزيابي سيستم ادامه جمع آوري داده هاي مكاني و توصيفي براي کل منطقه پروژه انجام گرفته و آماده سازي ورود آنها به سيستم انجام مي
گيرد و در پايان اين مرحله سيستم عمال راه اندازي و تحويل کارفرما مي گردد.
• نگهداي و پشتيباني سيستم با توجه به ماهيت پوياي سيستم و همچنين تاثير تغييرات گوناگون الزم مي باشد که توسط متخصصين داخل و يا خارج سازمان انجام گيرد .نگهداري و پشتيباني
شامل تهيه نسخه هاي پشتيبان ،به هنگام سازي معمول و بهبود و سيستم انجام مي باشد.
• مستندسازي بمنظور ثبت وضعيت يا سوابق پروژه و حفظ مشخصات فني سيستم براي فعاليتها و توسعه هاي آتي شامل اهداف سيستم ،نيازهاي کاربر ،طراحي و مدل هاي داده ،راهنماي به
کارگيري سيستم و گزارشات امكان سنجي ،پروژه راهنما ،گزارشات مرحله اي و  ...انجام مي گيرد.
• آموزش پرسنل کارفرما در رده هاي مختلف به منظور حصول اطمينان از فعال شدن سيستم جديد که به عنوان مكمل "راهنماي به کارگيري سيستم "مي باشد.

دقت نتايج- :
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل تحويل سيستم بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد منعقده ،گزارشات مستمر پيش بيني شده در متن قرارداد و گزارش مرحله مستند سازي ميباشد
توضيحات  :هزينه خدمات به صورت تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند  10تعرفه محاسبه مي گردد.
برگشت

صفحة  77از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -72شرح خدمات اجراي رديف شماره 72111901
با عنوان " عمليات اسكن ليزري زميني "

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
انجام عمليات اسكن ليزري زميني با اکيپ کاري مناسب ،ايجاد و اندازهگيري نقاط کنترل مورد نياز و همچنين محاسبات و پردازشهاي مربوطه و ارائه ابر نقاط
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشه برداري جلد سوم  :سيستم اطالعات مكاني نشريه شماره  3-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9362
کليات مراحل اجرا:
انجام عمليات اسكن ليزري زميني بهصورت کلي طي مراحل مختلف زير انجام ميگيرد:
 شناسايي و ايجاد ايستگاههاي نقشهبرداري شبكه ماندگار با فواصل حداکثر  1500متر بهصورت بتن در جا به ابعاد  40*40*60سانتيمتر در منطقه ،در مكانهايي که امكان ايجادايستگاههاي بتني وجود ندارد از حكاکي مناسب استفاده گردد( .در پروژههاي کوچك ميبايست حداقل  3ايستگاه ماندگار ايجاد گردد)
 انتقال مختصات مسطحاتي از نقاط معلوم سازمان نقشهبرداري ،شبكههاي تعيين موقعيت يا نقاط معرفي شده توسط کارفرما در منطقه ،انتقال ارتفاع از نقاط معلوم سازماننقشهبرداري از طريق انجام ترازيابي مستقيم (در صورتي که ايستگاه شبكه ترازيابي سراسري در منطقه فاقد ارتفاع تائيد شده باشد ،ميتوان ارتفاع ايستگاههاي شبكه ماندگار را از
طريق محاسبه اختالف ارتفاع نسبي بين ايستگاههاي شبكه با انجام ترازيابي و اعمال مدلهاي ژئوئيد تعيين کرد) ،مشاهدات و اندازهگيري کليه ايستگاههاي شبكه ماندگار از لحاظ
مسطحاتي و ارتفاعي و تهيه شناسنامه نقاط شبكه ماندگار ،محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازهگيريهاي صورت گرفته و آمادهکردن ليست مختصات شبكه ماندگار ،تهيه
شناسنامه نقاط شبكه ماندگار و محاسبه ضريب مقياس براي ايستگاههاي ماندگار.
 انجام عمليات اسكن ليزري بارعايت موارد زير:•

-

استفاده از تارگتهايي با ابعاد و اشكال مناسب و مشخص

•

توزيع متقارن و مناسب تارگتها در منطقه به نحوي که حداقل سه تارگت مشترک در استقرارهاي مجاور وجود داشته باشد

•

تعيين مختصات تارگتها با دقت متناسب با دقت مورد انتظار از ابر نقاط نهايي به نحوي که مرکز تارگت با کمترين خطا تعيين مختصات گردد

•

اسكن نمودن منطقه با وضوح زاويهاي مناسب به نحوي که در دورترين فاصله اسكن شده ،فواصل و تراکم نقاط به اندازه الزم باشد

•

شناسايي و اسكن دقيق تارگت ها

•

کنترل پوشش کامل منطقه مورد نظر در هر استقرار و استفاده از زاويه انحراف اسكنر جهت تكميل زاويه ديد اسكنر

•

کنترل پوشش کامل منطقه مورد نظر در مجموع استقرارها قبل از پايان عمليات اسكن ليزري منطقه

• توقف عمليات اسكن ليزري در شرايط بارش باران ،برف ،گرد و غبار و  ...که منجر به ايجاد نويز در مشاهدات اسكنر ميگردد
پردازش دادههاي جمعآوري شده شامل:
• مختصاتدهي به ابر نقاط جمعآوري شده در هر استقرار با استفاده از مختصات تارگتها يا روشهاي ديگر با شرط تامين دقت مورد نظر عمليات اسكن
•

-

-

-

اعمال ضريب مقياس در صورت استفاده از ايستگاههاي نقشهبرداري با مختصات  UTMدر پردازش ابر نقاط

• سرشكني بهمنظور اتصال ابر نقاط برداشت شده از ايستگاههاي مختلف به يكديگر با استفاده از تارگتهاي مشترک مشاهده شده در استقرارهاي مختلف و يا تعريف
صفحات مشترک و انطباق ابر نقاط
کنترل کيفيت و ارزيابي دقت ابر نقاط تهيه شده به روشهايي مانند:
•

نقاط ثبت شده از ايستگاههاي نقشهبرداري موجود و يا ايجاد شده در منطقه،

•

تارگت هايي که بهمنظور کنترل در منطقه قرارداده شده و از آنها در پردازش دادههاي جمعآوري شده استفاده نشده است

• عوارض با مختصات و ابعاد مشخص موجود در منطقه
تهيه گزارش فني عمليات انجام گرفته شامل:
•

فهرست ايستگاههاي نقشهبرداري مورد استفاده و ايجاد شده در منطقه،

•

مشخصات فني اسكنر و ساير تجهيزات از قبيل توتال استيشن و گيرنده تعيين موقعيت ماهواره اي و  ...مورد استفاده

•

نقشه موقعيت استقرارهاي اسكنر

•

نتايج پردازش ابر نقاط

• نتايج سرشكني انجام گرفته در اتصال ابر نقاط برداشت شده از ايستگاههاي مختلف
ارائه نتايج ارزيابي کيفي انجام گرفته

دقت نتايج:
دقت ابر نقاط تهيه شده متناسب با دقت مورد نظر در توافق انجام گرفته في مابين کارفرما و مشاور
مدارک و نتايج تحويلي :شامل فهرست مختصات ايستگاههاي نقشهبرداري ،ابر نقاط پردازش شده به فرمت  Lasيا  ،Txtگزارش فني عمليات و ارائه نتايج ارزيابي کيفي
توضيحات :
هزينه خدمات بهصورت تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند  11تعرفه محاسبه ميگردد .هزينه پردازشهاي اضافي مانند
ترسيم عوارض از ابر نقاط ،تهيه تصاوير ارتو ،استخراج عوارض از تصاوير و  ...در اين تعرفه لحاظ نگرديده است.
برگشت

صفحة  78از 82

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

 -73شرح خدمات اجراي رديف شماره 72111911
با عنوان " عمليات تصويربرداري با پهپاد و عمليات نقشه برداري زميني پهپاد"

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
انجام عمليات تصويربرداري با استفاده از سيستم پهپاد فتوگرامتري و انجام عمليات نقشه برداري زميني مرتبط با آن بهمنظور تهيه نقشه و اطالعات مكاني و تهيه و ارائه گزارشهاي
فني
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل نظارت و کنترل فني تهيه نقشه و اطالعات مكاني به روش فتوگرامتري پهپاد (شهريور  )1400سازمان نقشهبرداري کشور و دستورالعمل
همسان نقشهبرداري جلد دوم  :نقشهبرداري هوايي نشريه شماره  2-119مصوب  1386/01/29به شماره 100/9360
کليات مراحل اجرا:
 انتخاب نوع و مشخصات پهپاد و دوربين تصويربرداري انتخاب  GSDتصويربرداري و تعيين وضوح دوربين مورد استفاده طراحي پرواز تصويربرداري هوايي انجام محاسبات و پردازشهاي مربوط به اطالعات موقعيت و وضعيت دوربين تهيه گزارش تصويربرداري مطابق دستورالعمل و تكميل فرمهاي مربوطهکليات مراحل عمليات نقشهبرداري زميني مرتبط با آن:
 شناسايي ،ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه ماندگار-

تعيين موقعيت مسطحاتي نقاط با استفاده از گيرندههاي ماهوارهاي

-

تعيين موقعيت مسطحاتي نقاط کنترل و چك با استفاده از گيرندههاي ماهوارهاي

-

تعيين موقعيت ارتفاعي با ترازيابي درجه سه

دقت نتايج:
عمليات تصويربرداري ميبايست به نحوي انجام گيرد که سطح منطقه با تصاوير با حداقل پوششهاي مورد نياز پوشش داده شده و ميانگين  GSDتصاوير با لحاظ نمودن وضوح
تصاوير ،با مقياس و دقت نقشه و اطالعات مكاني مورد نظر مطابقت داشته باشد .زواياي انحراف از قائم تصاوير بايد در حدود مشخص شده در دستورالعمل بوده و تاثير منفي در
پردازشهاي بعدي و تعيين پارامترهاي توجيه خارجي دوربين نداشته باشد .در صورتي که از روش  RTKبراي تعيين موقعيت مراکز تصوير استفاده ميشود بايد از دقت مختصات
بدست آمده به اين روش در منطقه اطمينان حاصل نمود .الزم است در صورت استفاده از روش  ،PPKگيرنده  Baseبر روي شبكه ايستگاههاي ماندگار مستقر شده يا مختصات
ايستگاههاي  Baseدر يك شبكه واحد ،مشاهده و محاسبه شوند .اعمال تصحيحات ژئوئيد به ارتفاع مراکز تصوير ضروري ميباشد.
مدارک و نتايج تحويلي:
شامل تصاوير اخذ شده ،اطالعات موقعيت و وضعيت دوربين در زمان تصويربرداري به همراه گزارش نحوه محاسبه موقعيت و ارتفاع مراکز تصوير ،گزارشهاي تصويربرداري و تعيين
وضوح تصاوير
توضيحات :
هزينه خدمات به صورت تعداد اکيپ روز پيش بيني شده بر اساس توافق انجام گرفته بين مشاور و کارفرما بر اساس بند  12تعرفه محاسبه مي گردد .هزينه عمليات اضافي مانند
تعيين موقعيت تارگت هاي قرار گرفته در حين تصوير برداري ،توليد ابر نقطه ،مدل رقومي زمين و سطح ،تهيه نقشه و  ...در اين تعرفه لحاظ نگرديده است.
برگشت

صفحة  79از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

 -74شرح خدمات :اجراي آيتم شماره  72121101و  72121111و 72121121
با عنوان " طراحي ،مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني "

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
طراحي ،مشاهدات و محاسبات شبكه هاي رفتارسنجي ژئودتيك سد بتني شامل طراحي و آناليز اوليه به همراه ارائه جزئيات ساخت نقاط و مشاهدات شبكههاي سه بعدي ،دو بعدي
و ارتفاعي خارج  ،بدنه ،سرريز و گالريهاي سد بتني و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و جابجاييها و تهيه و ارائه گزارش فني
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشهبرداري جلداول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل همسان
نقشه برداري جلد پنجم :ميكروژئودزي نشريه شماره  119-5مصوب  86/01/29به شماره 100/9364
کليات مراحل اجرا:
الف) طراحي
 ارائه طرح جانمايي و ساخت نقاط شامل تعيين :تجهيزات مورد استفاده ،تدارکات و مواد مورد نياز -انواع روشهاي تثبيت نقاط و نحوه استقرار دستگاهها روي آنها -تمهيداتمورد نياز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبيت يافته -محل ،جانمايي و وسعت پوشش نقاط شبكه -روش حفاظت و بازرسي دورهاي شبكه آشكارسازي.
 ارائه طرح مشاهدات شامل :بررسي مشخصات سازه -الزامات دقت مشاهدات -الزامات دقت تعيين مختصات نقاط -تعداد و انواع مشاهدات -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن -نحوهانجام مشاهدات و روشهاي کار صحرايي -نحوه اعمال تصحيحات بر مشاهدات و پردازش آنها ،تجزيهوتحليل دادهها و انجام محاسبات سرشكني -فرمتهاي گزارش دهي
ب) مشاهدات و محاسبات
 انتخاب دستگاه اندازهگيري براساس نتايج آناليز اوليه (تجهيزات نقشهبرداري بايستي به صورت دوره اي(حداکثر يك سال) توسط شرکت سازنده  /نماينده انحصاري آن و ياآزمايشگاه مورد تائيد سازمان ملي استاندارد (مرکز تائيد صالحيت استاندارد ايران) مورد بازبيني و کنترل قرارگرفته و گواهي کاليبراسيون در گزارش فني ارائه گردد)
 تعيين و اعمال خطاهاي مربوط به دستگاه (تراز ،کليماسيون و  )...از طريق روشهاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهگيري در هر ايستگاه. انجام مشاهدات و اعمال کنترلهاي صحرايي الزم اعمال تصحيحات الزم بر روي مشاهدات انجام محاسبات سرشكني و تستهاي الزم انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجاييهاي واقعي تهيه نقشه ها و گزارش فنيدقت نتايج :طبق جلد پنجم نشريه 119ميكروژئودزي
حداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابهجايي
نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمينان %95

نوع سازه
سد بتني
گالري سد بتني

مسطحاتي
 2تا  2.5ميليمتر
 5تا  7ميليمتر

ارتفاعي
 2ميليمتر
 2ميليمتر

مدارک تحويلي :گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات
شماره

شرح عمليات

واحد

بهاي عمليات (ريال)

72121101

طراحي

سد -مرحله

973,769,000

72121111

مشاهدات

سد -مرحله

1,736,165,200

72121121

محاسبات

سد -مرحله

1,509,730,000

توضيحات:
تعرفه بازنگري طراحي برابر  %50هزينه طراحي اوليه ميباشد.
هزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد.
مقادير فوق مربوط به سد بتني با ارتفاع از پي بين  50-100متر و طول تاج بين  200 -400متر است.
به ازاي هر تا  50متر کاهش/افزايش ارتفاع ،مبلغ تعرفه به ميزان  % 5کاهش/افزايش مييابد.
براي سدهاي بتني با طول تاج کمتر از  200متر مبلغ تعرفه به ميزان  %10کاهش و براي بيشتر از  400متر مبلغ تعرفه به ميزان  %10افزايش مييابد.
تعرفه فوق مربوط به مشاهده سد و سرريز آن ميباشد.
مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از يك بعدي ،دوبعدي و سه بعدي است.
در مورد نيروگاه ،درصورت عدم نياز به شبكه مشاهداتي جداگانه ،معادل  %20و در صورتيکه شبكه جداگانهاي نياز داشته باشد  %40تعرفه يك سد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا (عين مقادير
جدول فوق) و پس از اعمال ضريب منطقهاي (به مشاهدات و  %50طراحي) به حق الزحمه اضافه ميگردد.
در صورت دارا بودن نقاط نشانه زمين لغزشي در اطراف بدنه سد ،بدون نياز به شبكه مشاهداتي مجزا ،معادل  %20تعرفه يك سد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا (عين مقادير جدول فوق) و پس
از اعمال ضريب منطقهاي (به مشاهدات و  %50طراحي) به حق الزحمه اضافه ميگردد.
در مورد آيتم هاي مشاهدات و محاسبات :مقادير براي سد بتني با تعداد نقاط (مجموع پيالرها و نقاط نشانه) تا  30عدد مي باشد .درصورت افزايش تعداد نقاط ،به ازاي هر نقطه  %1/5تا 30
نقطه افزايش و براي بيش از آن به ازاي هر نقطه  %0/5به تعرفه اضافه ميگردد.

برگشت

صفحة  80از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

 -75شرح خدمات :اجراي آيتم شماره  72121131و  72121141و 72121151
با عنوان " طراحي مشاهدات و محاسبات شبكه رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي "

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
طراحي ،مشاهدات و محاسبات شبكه هاي رفتارسنجي ژئودتيك سد خاکي شامل طراحي و آناليز اوليه به همراه ارائه جزئيات ساخت نقاط  ،مشاهدات شبكههاي سه بعدي ،دو
بعدي و ارتفاعي خارج  ،بدنه ،سرريز و گالريهاي سد خاکي و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و جابجاييها و تهيه و ارائه گزارش فني
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشهبرداري جلداول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل همسان
نقشه برداري جلد پنجم :ميكروژئودزي نشريه شماره  119-5مصوب  86/01/29به شماره 100/9364
کليات مراحل اجرا:
الف) طراحي :ارائه طرح جانمايي و ساخت نقاط شامل تعيين :تجهيزات مورد استفاده ،تدارکات و مواد مورد نياز -انواع روشهاي تثبيت نقاط و نحوه استقرار دستگاهها روي آنها-
تمهيدات مورد نياز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبيت يافته -محل ،جانمايي و وسعت پوشش نقاط شبكه -روش حفاظت و بازرسي دورهاي شبكه آشكارسازي -ارائه طرح مشاهدات
شامل :بررسي مشخصات سازه -الزامات دقت مشاهدات -الزامات دقت تعيين مختصات نقاط -تعداد و انواع مشاهدات -انتخاب نوع دستگاه و دقت آن -نحوه انجام مشاهدات و
روشهاي کار صحرايي -نحوه اعمال تصحيحات بر مشاهدات و پردازش آنها ،تجزيهوتحليل دادهها و انجام محاسبات سرشكني -فرمتهاي گزارش دهي
ب) مشاهدات و محاسبات :انتخاب دستگاه اندازهگيري براساس نتايج آناليز اوليه (تجهيزات نقشهبرداري بايستي به صورت دورهاي(حداکثر يك سال) توسط شرکت سازنده /نماينده
انحصاري آن و يا آزمايشگاه مورد تائيد سازمان ملي استاندارد (مرک ز تائيد صالحيت استاندارد ايران) مورد بازبيني و کنترل قرارگرفته و گواهي کاليبراسيون در گزارش فني ارائه
گردد)
 تعيين و اعمال خطاهاي مربوط به دستگاه (تراز ،کليماسيون و  )...از طريق روشهاي مندرج در دفترچه راهنما قبل از شروع اندازهگيري در هر ايستگاه انجام مشاهدات و اعمال کنترلهاي صحرايي الزم اعمال تصحيحات الزم بر روي مشاهدات انجام محاسبات سرشكني و تستهاي الزم انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجاييهاي واقعي تهيه نقشه ها و گزارش فنينوع سازه
سد خاکي با سازههاي بتني
سد خاکي
گالري سد خاکي

دقت نتايج :طبق جلد پنجم نشريه 119ميكروژئودزي
حداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابهجايي
نقاط روي سد در سطح و فاصله اطمينان %95

مسطحاتي
 2.5ميليمتر
 7ميليمتر
---

ارتفاعي
 2ميليمتر
 5ميليمتر
 5ميليمتر

مدارک تحويلي :گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات
شماره

شرح عمليات

واحد

بهاي عمليات (ريال)

72121131

طراحي

سد -مرحله

709,637,000

72121141

مشاهدات

سد -مرحله

1,269,503,900

72121151

محاسبات

سد -مرحله

1,095,952,100

توضيحات:
تعرفه بازنگري طراحي برابر  %50هزينه طراحي اوليه ميباشد.
هزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حقالزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد.
مقادير فوق مربوط به سدهاي خاکي با ارتفاع از پي بين  0-50متر و طول تاج بين  0–500متر است.
به ازاي هر تا  50متر افزايش ارتفاع از پي ،مبلغ تعرفه به ميزان  %10افزايش مييابد.
براي سدهاي خاکي با طول تاج بيشتر از  500متر ،به ازاي افزايش هر تا  500متر ،مبلغ تعرفه به ميزان  %5افزايش مييابد.
تعرفه فوق مربوط به مشاهده سد خاکي به همراه سازههاي بتني با دقت آشكارسازي  2/5ميلي متر در سطح اطمينان  %95بوده و در صورت حذف سازههاي بتني و در خواست دقت
آشكارسازي بين  2/5تا  5ميلي متر در سطح اطمينان  %95مبلغ تعرفه با اعمال ضريب  %90و آشكارسازي  5تا  7ميليمتر با اعمال ضريب  %80محاسبه خواهد شد.
مشاهدات شامل همه مشاهدات اعم از يك بعدي ،دوبعدي و سه بعدي است.
درصورتي که کار به روش مشاهدات ماهوارهاي انجام شود ،براي دقت جابجايي  5ميلي متر در سطح اطمينان  %95ضريب کاهش  %80و براي دقت جابجايي  7ميلي متر ضريب کاهشي %70
اعمال ميشود.
در مورد نيروگاه ،درصورت عدم نياز به شبكه مشاهداتي جداگانه ،معادل  %20و در صورتيکه شبكه جداگانه اي نياز داشته باشد  %40تعرفه يك سد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا (عين مقادير
جدول فوق) و پس از اعمال ضريب منطقهاي (به مشاهدات و  %50طراحي) به حق الزحمه اضافه ميگردد.
در صورت دارا بودن نقاط نشانه زمين لغزشي در اطراف بدنه سد بدون نياز به شبكه مشاهداتي مجزا ،معادل  %20تعرفه يك سد با ابعاد و تعداد نقطه مبنا (عين مقادير جدول فوق) و پس از
اعمال ضريب منطقهاي (به مشاهدات و  %50طراحي) به حق الزحمه اضافه ميگردد.
در مورد آيتم هاي مشاهدات و محاسبات :مقادير براي سد خاکي با تعداد نقاط (مجموع پيالرها و نقاط نشانه) تا  35عدد مي باشد .درصورت افزايش تعداد نقاط ،به ازاي هر نقطه  %1/5تا
 35نقطه افزايش و براي بيش از آن به ازاي هر نقطه  %0/5به تعرفه اضافه ميگردد.

برگشت

صفحة  81از 82

پيوست بخشنامة شماره ۱۴۰۱/۳۴۳۱۴۳ :مورخ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ :

تعرفههاي خدمات نقشه برداري

تاريخ تهيه شرح خدمات:
ارديبهشت 1401

 -76شرح خدمات :اجراي آيتم شماره  72121161و  72121171و 72121181
با عنوان " طراحي مشاهدات و محاسبات رفتارسنجي ژئودتيك مناطق زمين لغزشي به روش ماهوارهاي "

شرح و هدف از خدمات ارائه شده:
طراحي ،مشاهدات و محاسبات شبكه هاي رفتارسنجي ژئودتيك مناطق زمين لغزشي به روش ماهوارهاي به همراه ارائه جزئيات ساخت نقاط و پردازش و سرشكني و آناليز نتايج و
جابجاييها و تهيه و ارائه گزارش فني
دستورالعمل مورد استفاده :دستورالعمل همسان نقشهبرداري جلداول :ژئودزي و ترازيابي نشريه شماره  1-119مصوب  1386/01/29به شماره  100/9361و دستورالعمل همسان
نقشه برداري جلد پنجم :ميكروژئودزي نشريه شماره  119-5مصوب  86/01/29به شماره 100/9364
کليات مراحل اجرا:
 طراحي شبكه نقاط و تهيه طرح مشاهداتي انجام مشاهدات مطابق طرح اوليه انجام پردازش ،محاسبات سرشكني و تستهاي الزم انجام آناليز پايداري و محاسبه جابجاييهاي واقعي -تهيه نقشهها و گزارش فني

دقت نتايج:
طبق جلد پنجم نشريه 119ميكروژئودزي حداکثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي بردار جابهجايي نقاط نشانه در سطح و فاصله اطمينان  %95برابر  5ميليمتر
مدارک تحويلي :گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل طرح نقاط و طرح مشاهدات و گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني و لوح فشرده حاوي نقشه ها و اطالعات
شماره

شرح عمليات

واحد

بهاي عمليات (ريال)

72121161

طراحي

هر نقطه نشانه در هر مرحله

10,905,000

72121171

مشاهدات

هر نقطه نشانه در هر مرحله

27,962,900

72121181

محاسبات

هر نقطه نشانه در هر مرحله

8,387,400

توضيحات:
 تعرفه بازنگري طراحي برابر  50درصد هزينه طراحي اوليه مي باشد. هزينه نظارت بر ساخت نقاط بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حقالزحمه خدمات نظارت کارگاهي مشاوران محاسبه خواهد شد. درصورتيکه دقت خواسته شده در قرارداد باالتر از دقت فوق باشد به ميزان 30درصد مبالغ تعرفه افزايش مي يابد. -درصورتيکه ترازيابي زميني هم مدنظر باشد هزينه براساس تعرفه ترازيابي درجه  1محاسبه مي گردد.

برگشت

صفحة  82از 82

