شیوه نامه نظارت بر قراردادهای تطبیق و
مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله
تثبیت و قراردادهای حدنگاری پالکهای ثبتی

ادارٌ کل وظبرت  ،کىتزل فىی ي استبوذارد
وسخٍ 1
دی مبٌ 1311

مقذمٍ
ایي هدوَعِ تِ هٌظَر تثییي ًظارت ٍ کٌتزل فٌی قزاردادّای تغثیق ٍ هستٌذساسی اراضی هٌاتع عثیعی تا هزحلِ تثثیت ٍ
ّوچٌیي قزاردادّای حذًگاری پالکْای ثثتی هَرد ًیاس ساسهاى ثثت اسٌاد ٍ اهالک کطَر ،عی ّواٌّگی تعول آهذُ در خلسات
حضَری هَرخ  1399/10/20 ٍ 1399/10/01تیي ادارُ کل ًظارت ،کٌتزل فٌی ٍ استاًذارد ساسهاى ًقطِ تزداری کطَر ٍ ساسهاى
ثثت اسٌاد ٍ اهالک کطَر ٍ تا تَخِ تِ ارائِ سزٍیس اعتثار سٌدی تزداضت ًقاط تعییي هختصات ضذُ تا ضوین اس سَی ساسهاى
ثثت تِ دستگاُ ًظارت تصَرت تزخظ  ،تْیِ ضذُ است.
اخزای عولیات ًظارت تز ضزح خذهات قزارداد ّای هذکَر ضاهل:
ً -1ظارت تز سهیي هزخع ًوَدى ًقطِ ّای ثثتی تز اساس ًقطِ ّا ٍ دادُ ّای هکاًی سٌَات گذضتِ .تب پبیبن فعبلیت
شىبسبیی عًارض ريی سمیه ،مسئًلیتی متًجٍ دستگبٌ وظبرت وبًدٌ ي صزفب َىذسٍ گًشٍ َبی
شىبسبیی شذٌ اس مىبع دادٌ َب وظبرت می شًد.
ً -2ظارت تز دقت مستثىیبت تز اساس هذارک ٍ هستٌذات ارسالی هطاٍر
ً -3ظارت تز تْیِ ارتَفتَئ تصاٍیز َّایی سٌَات گذضتِ
ً -4ظارت تز سهیي هزخع کزدى تصاٍیز هاَّارُ ای هٌغقِ
 -5تحَیل هذارک
ً -6ظارت تز ًقطِ ّای ًْایی ٍ هختصات استخزاج ضذُ

 -1الشامبت ي دستًرالعملَب:
عولیات ٌّذسی ٍ سهیي هزخع کزدى ًقطِ ّای ثثتی ٍ هستثٌیات عثق دستَرالعول ّای ًقطِ تزداری سیز اًدام هی گیزد:


دستَرالعول صئَدسی ٍ تزاسیاتی ًطزیِ ضوارُ  1-119هصَب  1386/01/29تِ ضوارُ 100/9361



دستَرالعول ًقطِ تزداری َّایی ًطزیِ ضوارُ  2-119هصَب  1386/01/29تِ ضوارُ 100/9360
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دستَرالعول تْیِ ًقطِ ّای رقَهی تشرگ هقیاس تِ رٍش ًقطِ تزداری َّایی ٍیزایص 3اسفٌذ  90ساسهاى ًقطِ تزداری
کطَر



استاًذارد ٍ دستَرالعول تْیِ ًقطِّای رقَهی  1:5000تغزیقِ فتَگزاهتزی



دستَرالعول تْیِ ًقطِ تشرگ هقیاس تا رٍش هستقین سهیٌی هذیزیت ًظارت ٍ کٌتزل فٌی ساسهاى ًقطِ تزداری کطَر تِ
ضوارُ  6335هَرخ 1390/03/23

 -2سمیه مزجع کزدن وقشٍ َبی ثبتی بز اسبس وقشٍ َب ي دادٌ َبی مکبوی سىًات
گذشتٍ


ًظارت تز سمیه مزجع کزدن وقشٍ َبی ثبتی اس وظز َىذسی .پس اس تزرسی تصاٍیز َّایی سٌَات گذضتِ،
تزرسی ًقطِ ّا تز رٍی ارتَفتَ ایي تصاٍیز ٍ تزرسی ًقطِ ّا تز رٍی تصاٍیز هاَّارُ ای خذیذ سهیي هزخع ضذُ تَسظ
هطاٍرً،ظارت صزفا تز رٍی ٌّذسِ ًقطِ ّای تزسین ضذُ تز رٍی عَارض هتٌاظز هَخَد در هحل ٍ هَقعیت آًْا هی
تاضذ.



در صَرت ًثَد ارتَفتَ ،تْیِ ارتَفتَ تصاٍیز سٌَاتی گذضتِ تا رعایت ًکات ٍ الشاهات دستًرالعمل وظبرتی تُیٍ
ارتًفتً تصاٍیز کَچک هقیاس ساسهاى ًقطِ تزداری



تزداضت رئَس پالک ّای ثثتی ،در هکاًْایی کِ اهکاى تعییي هختصات تا استفادُ اس ساهاًِ ضوین اهکاى پذیز ًثاضذ،
ایجبد شبکٍی مبوذگبر ضزيری است.



ًقطِ ّای تحَیل ضذُ تِ دستگاُ ًظارت ساسهاى ًقطِ تزداری کطَر تِ صَرت یک فایل یکپارچِ (تذٍى ضیتتٌذی)
ضاهل الیِ پالک ّا ٍ الیِ هستثٌیات ٍ هحذٍدُ کار پزٍصُ هی تاضذ .ضزٍریست ًقطِ هزتَط تِ تزسین عَارض تزداضتی
ضاهل عَارض هختلف رئَس پالک ّا در فایل ّای خذاگاًِ ای تزای کٌتزل ٌّذسِ هَقعیت رئَس ،ارائِ ضَد .فزهت
تحَیل ًقطِ ّا  DGNیا  DWGتا رعبیت عذم تذاخل پالکُب تِ صَرت  GISReadyضذُ هی تاضذً .قطِ تاییذ
ضذُی ارسال ضذُ اس عزف دستگاُ ًظارت تِ کارفزها صزفب شبمل الیٍ پالکُب ي مستثىیبت ي محذيدٌ کبر پزيصٌ
هی تاضذ.
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دستگاُ ًظارت تا تَخِ تِ هٌاتع دادُ ٍ رٍضْای ًقطِ تزداری هَرد استفادُ در عولیات سهیي هزخع کزدى ،مقیبس ًقطِ
تَلیذ ضذُ ،ارتَفتَی تْیِ ضذُ ٍ تصاٍیز هاَّارُ ای سهیي هزخع ضذُ را ّوشهاى تا ارسال ًقطِ تاییذ ضذُ  ،اعالم هی
ًوایذ.

 -3تُیٍ ي سمیه مزجع کزدن تصبيیز ًَایی ي مبًَارٌ ای
عولیات سهیي هزخع کزدى تصاٍیز َّایی یا هاَّارُ ای هٌغقِ تِ صَرت سیز هی تاضذ:
 -1تْیِ ارتَفتَ اس تصاٍیز َّایی هَخَد هٌغقِ
 -2سهیي هزخع کزدى تصاٍیز هاَّارُ ای


تزداضت تِ رٍش وقشٍ بزداری سمیىی  ،استخزاج اس هذلْای سِ تعذی  ،استخزاج اس ارتَفتَ ٍ یا استخزاج اس تصاٍیز
هاَّارُ ای سهیي هزخع ضذُ  ،در حذ رئَس قغعات (پالک ّا یا هستثٌیات) تا رعبیت دقت اًدام هی ضَد.

 -4تحًیل مذارک
1

هحذٍدُ کار هَرد تاییذ کارفزها

2

ًقطِ ّای تْیِ ضذُ

3

فایل گشارش فٌی ٍ ضٌاسٌاهِ پزٍصُ هغاتق فزم ضوارُ ّ 1ویي ضیَُ ًاهِ

4

فایل لیست هختصات ًقاط تزداضت ضذُ

5

فایل اسکي کارت ضٌاسایی ًقاط هثٌای هسغحاتی(در صَرتی کِ ًیاس تِ ایستگاُ هاًذگار تاضذ)

6

فایل گشارش هحاسثات ٍ پزداسش ًقاطً ٍ GPSتایح سزضکٌی آًْا(در صَرتی کِ ًیاس تِ ایستگاُ هاًذگار تاضذ)

7

فایل  Ri nexdat a ٍ r awdat aهطاّذات(GPSدر صَرتی کِ ًیاس تِ ایستگاُ هاًذگار تاضذ)

8

فایل اسکي ًقطِ ّای ثثتی اصلی تا کیفیت هٌاسة

9

گشارش ًحَُ سهیي هزخع کزدى ًقطِ ثثتی

4

ً 10قطِ ّای هَردی تشرگ هقیاس یا ارتَفتَّای تشرگ هقیاس استفادُ ضذُ در پزٍصُ
 11تصاٍیز هاَّارُ ای سٌَات گذضتِ استفادُ ضذُ تِ ّوزاُ گشارش فٌی سهیي هزخع ًوَدى در صَرتیکِ در پزٍصُ
اًدام ضذُ تاضذ.
ً 12قطِ ّای تصَیزی (ارتَفتَ) سٌَاتی( 1330تا  )1350تِ ّوزاُ گشارش فٌی ارتَ فتَ ًوَدى در صَرتیکِ در پزٍصُ
اًدام ضذُ تاضذ.
 13فایل لیست هختصات ًقاط کٌتزل هَرد استفادُ در تْیِ ارتَفتَ تصاٍیز َّایی سٌَات گذضتِ ٍیا سهیي هزخع
ًوَدى تصاٍیز هاَّارُ ای
 14گشارش ًحَُ تْیِ ًقطِ ّای ارتَفتَ تصاٍیز سٌَاتی گذضتِ
 15فایل لیست هختصات ًقاط کٌتزل هَرد استفادُ تزای سهیي هزخع کزدى تصاٍیز هاَّارُ ای خذیذ یا قذیوی استفادُ
ضذُ گشارش ًحَُ سهیي هزخع کزدى تصاٍیز هاَّارُ ای خذیذ یا قذیوی استفادُ ضذُ
ً 16تایح هزتَعِ تِ هحاسثات ضثکِ ٍ ًقاط تزداضتی اًدام عولیات ًقطِ تزداری سهیٌی
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فزم شمبرٌ  : 1فزادادٌ

توضیح

عنوان
هَضَع ٍ ّذف قرارداد

ّذف از تْيِ ًقطِ
ضوبرُ قرارداد

در ایي قسوت ًبم

ًبم هٌطقِ(هٌبطق) ٍ هسبحت
هقيبس

در ایي قسوت رٍش اجرای کبر بِ تفکيک هٌطقِ ٍ رٍش آٍردُ هی ضَد

رٍش اجرای کبر

رٍضْب :زهيٌی ،فتَگراهتری(عکس بب َّاپيوب یب پْپبد) هی ببضذ
سيستن تصَیر

ًبم سيستن تصَیر بکبررفتِ برای ًوبیص دادُ ّب

سطح هبٌبی ارتفبعی

در ایه قسمت مبىای ارتفاعی وقاط مىرد استفادي برای زمیه مرجع کردن تصاویر یا تهیً ارتى فتى  IRG6102باشد.

بيضَی هرجع

ًبم بيضَی هرجع بِ کبررفتِ بِ عٌَاى سطح هبٌبی هسطحبتی

تبریخ عکسبرداری ٍ ضوبرُ طرح

تبریخی کِ عکسبرداری بب َّاپيوب از هٌطقِ/هٌبطق صَرت گرفتِ است بِ تفکيک ًبم هٌطقِ ٍ تبریخ ٍ ضوبرُ طرح

ًرم افسارّبی بکبر رفتِ جْت ترسين

بستِ بِ رٍش کبر ًَضتِ هی ضَد

ٍ پردازضْب
سفبرش دٌّذُ (کبرفرهب)

کبرفرهب ٍ سفبرش دٌّذُ" پرٍشُ

سبزهبى/ضرکت تْيِ کٌٌذُ

ارگبى  ،سبزهبى ،یب ضرکت تْيِ کٌٌذُ

هسئَل تَزیع دادُ ّب

سبزهبى ًقطِ برداری کطَر

ًبم ٍ ضوبرُ ًگبرش دستَرالعول ٍ

ًبم ٍ ضوبرُ ًگبرش دستَرالعول ّبی کِ ًقطِ ّب بر اسبس آى تْيِ ضذُ است.

استبًذارد ّبی هَرد استفبدُ
آخریي هرحلِ پردازش

آخریي هرحلِ پردازش اًجبم ضذُ بر رٍی دادُ ّب (تبذیل ،ترسين)GISReady ،

تصبٍیر هبَّارُ ای هَرد استفبدُ

هطخصبت تصبٍیر

فرهت فبیلْبی ًقطِ ّب

توجه به Working units

ضوبرُ ًسخِ ًرم افسار( dgnیا
working units) )dwg
MU=111 ,SU =1

برای

)dgn
آخریي تبریخ تکويل هتبدیتب

آخریي تبریخ تکويل یب تغيير هتبدیتب
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گشارش فىی
 -1شزح مزاحل عملیبت ( وقشٍ بزداری سمیىی یب ًَایی)
*در ایي قسوت گشارضی اس ًحَُ تزداضت ٍ ًقطِ تزداری ٍ توام هَارد رعایت ضذُ هغاتق ضیَُ ًاهِ تاال آٍردُ هی
ضَد(استفادُ یا عذم استفادُ اس ساهاًِ ضوین ،ایداد ایستگاّْای هاًذگار  ،رٍضْای تزسین ٍ *)...

 -2گشارش َبی مزبًط بٍ ريش َب ي فزآیىذ سمیه مزجع کزدن وقشٍ َب ي تصبيیز
سىًاتی ي مبًَارٌ ای
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