شیوه نامه نظارت بر قراردادهای نقشه برداری
برای دستیابي به مختصات دقیق گوشه عرصه ها
و قطعات ملکي

ادارُ کل ًظارت  ،کٌتزل فٌی ٍ استاًذارد
ًسخِ1
دی هاُ 1311

هقذهِ
ایي هدوَػِ بِ هٌظَر تبییي ًظارت ٍ وٌتزل فٌی لزاردادّای اًدام ػولیات ًمطِ بزداری بزای دستیابی بِ هختصات دلیك
گَضِ ػزصِ ی لغؼات هلىی هَرد ًیاس ساسهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالن وطَر ،عی ّواٌّگی بؼول آهذُ در خلسِ حضَری هَرخ
 1311/10/01بیي ادارُ ول ًظارت ،وٌتزل فٌی ٍ استاًذارد ساسهاى ًمطِ بزداری وطَر ٍ ساسهاى ثبت اسٌاد ٍ اهالن وطَر تْیِ
ضذُ است.
اخزای ػولیات ًظارت بز ضزح خذهات لزارداد ّای هذوَر ضاهل:
 -1بزداضت ػزصِ لغؼات هلىی ٍ اعویٌاى اس تؼییي دلیك هختصات گَضِ لغؼات در همیاس 1:500
 -2تحَیل هذارن بِ تفىیه رٍش اًدام وار
 -3هختصات گَضِ اهالن

ًظارت بز بزداشت عزصِ قطعات هلکی ٍ اطویٌاى اس تعییي دقیق هختصات گَشِ قطعات در
هقیاس 10511
الشاهات ٍ دستَرالعولّا0
ًمطِ بزداری ػَارض ػزصِ ساس عبك استاًذاردّای تْیِ ًمطِ رلَهی  1 :500در دستَرالؼول ّای ًمطِ بزداری سیز اًدام هی
گیزد:


دستَرالؼول صئَدسی ٍ تزاسیابی ًطزیِ ضوارُ  1-111هصَب  1331/01/21بِ ضوارُ 100/1311



دستَرالؼول ًمطِ بزداری َّایی ًطزیِ ضوارُ  2-111هصَب  1331/01/21بِ ضوارُ 100/1310



دستَرالؼول تْیِ ًمطِ ّای رلَهی  1/500بِ رٍش ًمطِ بزداری َّایی ٍیزایص 3اسفٌذ  10ساسهاى ًمطِ بزداری وطَر



دستَرالؼول تْیِ ًمطِ بشري همیاس با رٍش هستمین سهیٌی هذیزیت ًظارت ٍ وٌتزل فٌی ساسهاى ًمطِ بزداری وطَر بِ
ضوارُ  1335هَرخ 1310/03/23



دستَرالؼول ًظارت ٍ وٌتزل فٌی ًمطِّا ٍ اعالػات هىاًی تْیِ ضذُ با استفادُ اس پْپاد (ًسخِ آسهایطی)
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بزداشت ٍ تزسین عزصِ قطعات هلکی رٍی عَارض عزصِ ساس


ًظارت ساسهاى ًمطِ بزداری وطَر صزفا بز رٍی ٌّذسِ ػزصِ لغؼات هلىی تزسین ضذُ بز رٍی ػَارض هتٌاظز هَخَد
در هحل ٍ هَلؼیت آًْا هی باضذ.



ًمطِ ػزصِ لغؼات هلىی درهمیاس  1 :500بِ رٍش ّای بزداضت سهیٌی ٍ یا ًمطِ بزداری َّایی (با استفادُ اس تصاٍیز
اخذ ضذُ با َّاپیوا یا پْپاد ّای فتَگزاهتزی) بزای هحذٍدُ اػالم ضذُ اس عزف وارفزها در لزارداد هٌؼمذُ اًدام هی
ضَد.



بزای بزداضت ػزصِ لغؼات هلىی در هىاًْایی وِ اهىاى ًؼییي هختصات با استفادُ اس ساهاًِ ضوین اهىاى پذیز ًباضذ،
ایداد ضبىِی هاًذگار ضزٍری است.



ًم طِ ّای تحَیل ضذُ بِ دستگاُ ًظارت ساسهاى ًمطِ بزداری وطَر صزفا ضاهل دٍ الیِ ػزصِ لغؼات هلىی ٍ هحذٍدُ
وار در فزهت  DGNیا  ٍ DWGبِ صَرت  GISreadyضذُ بزای ّز ضْز یا رٍستا یا دستگاّْای دٍلتی هزبَعِ بِ
صَرت خذاگاًِ ،هی باضذ.

عَارض ٍ ًحَُ بزداشت اطالعات
-

عزصِ  0ه حذٍدُ ای است وِ هی تَاًذ ضـاهل اػیـاًی ٍ ػَارض ساختواًی دیگز بَدُ ٍ بَسـیلِ ػَارض ػزصـِ ساس اس
دیگز اهالن تفىیه گزدد .در ضٌاسایی هحذٍدُ یه ػزصِ (خصَصاً در هٌاعك رٍستایی) ػالٍُ بز ٍخَد اػیاًی،
تَخِ بِ ٍخَد راُ دستزسی بِ ػزصِ ٍ بستِ بَدى هحذٍدُ اس ػَاهل ضٌاسایی ػزصِ هی باضٌذ.

-

عَارض عزصِ ساس :ػَارضی است وِ حذٍد آى لابل تطخیص هی باضذ ٍ ایي ػزصِ ّا هطتول بز هستحذثات ،
دیَار ً ،زدُ  ،پزچیي ،حصار( فٌس) ،سین خـاردار ،خَی ،پی وٌی ،خادُ ،تزاًطِ ،خاوزیش ،ردیف درخت ٍ خظ
فزضی وِ با بستي یه پلیگَى ػزصِ هله را ایداد هی ًوایٌذ ،هسىًَی ّا ،باغات ،چْار دیَاری ٍ سایز لغؼات
هحصَر ٍالغ در هحذٍدُ تؼییي ضذُ هَرد ًظز هی باضذ.

-

اگز در یه یا دٍ ضلغ ػزصِ ،حذی هَخـَد ًباضذ ،در صَرتی وِ باتَخِ بِ ضىل ػزصِ ٍػزصِ ّای هداٍر اهکاى
تشخیص تَسط ًقشِ بزدار ٍجَد داشتِ باشذ ،ضلغ فَق با خظ فزضی بزداضت هی ضَد.
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-

هجتوع ّای هسکًَی 0هحذٍدُ هدتوغ بزداضت هی گزدد ٍ ػزصِ حیاط دار ًیش بزداضت هیگزدد.

-

پارکْا ،کارخاًِ ّا ٍ اهاکي عوَهی 0هحذٍدُ ایي ػَارض تزویبی ،باتَخِ بِ دارابَدى حذٍد ،در ّواى الیِ
ػزصِ بزداضت هی گزدًذ.

-

چٌاًچِ ول هحذٍدُ ػزصِ فمظ ضاهل ساختواى (اػیاى) باضذ ،با خظ ػزصِ حذٍد آى بزداضت هی گزدد.

-

پی ػزصِ ٍ یا ساختواى ّایی وِ گَدبزداری ضذُ ٍ هحذٍدُ آى بِ عَر ٍاضح ٍ هٌظن ،ایداد ضذُ است هی بایست
بزداضت گزدد.

-

ػزصـِ ّای بـشري ضاهل ػزصـِ ّای وَچـه ،بزداضت هی گزدد.

بزداشت عزصِ قطعات هلکی در هقیاس  10511بِ رٍش ًقشِ بزداری هستقین سهیٌی


ًتایح هزبَعِ بِ هحاسبات ضبىِ ٍ ًماط بزداضتی ارائِ ضَد.



بزداضت بِ رٍش ًقشِ بزداری سهیٌی ،بِ صَرت هسطحاتی ٍ در حذ ػَارض ػزصِ ساس هی باضذ.

تحَیل هذارک0


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



فایل لیست هختصات ًماط بزداضت ضذُ



فایل اسىي وارت ضٌاسایی ًماط هبٌای هسغحاتی(در صَرتی وِ ًیاس بِ ایستگاُ هاًذگار باضذ)



فایل گشارش هحاسبات ٍ پزداسش ًماط ً ٍ GPSتایح سزضىٌی آًْا(در صَرتی وِ ًیاس بِ ایستگاُ هاًذگار باضذ)



فایل  Rinexdata ٍ rawdataهطاّذات (GPSدر صَرتی وِ ًیاس بِ ایستگاُ هاًذگار باضذ)

بزداشت عزصِ قطعات هلکی در هقیاس  10511بِ رٍش ًقشِ بزداری َّایی(با استفادُ اس
تصاٍیز اخذ شذُ با َّاپیوا یا پْپادّای فتَگزاهتزی)


تؼییي ارتفاع ًماط کٌتزل ٍ چک با استفادُ اس هذل ارتفاعی IRG6102
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ارائِ ًقاط چک بِ هٌظَر وٌتزل صحت هحاسبات ٍ پزداسش ّا ،در رٍش تْیِ ًمطِ بزٍش فتَگزاهتزی بِ تؼذاد
(3سِ) ًمغِ در ّز هٌغمِ واری هدشا تا هساحت (100صذ) ّىتار ٍ بزای هساحت ّای بیص اس ّ100ىتار بِ اسای
افشایص تا ّ 100ىتار ،یه ًمغِ اضافِ ضَد.



تزسین ٍ بزداضت ػزصِ لغؼات هلىی بزٍش ًمطِ بزداری َّایی ،در حذ ػَارض ػزصِ ساس هی باضذ.

تحَیل هذارک0
چٌاًچِ تصاٍیز هَرد استفادُ تصاٍیز اخذ شذُ با َّاپیوا باشٌذ0


فایل اًذوس عزاحی ًماط وٌتزل ػىسی رٍی اًذوس پزٍاس



فایل لیست هختصات ًماط وٌتزل ػىسی



فایل لیست هختصات ًماط چه



فایل لیست دادُ ّای  GPS/IMUهزاوش تصاٍیز رلَهی



فایل هثلث بٌذی ٍ پزداسش تصاٍیز



فایل وزٍوی ًماط وٌتزل ػىسی



فایل وزٍوی ًماط چه

چٌاًچِ تصاٍیز هَرد استفادُ تصاٍیز پْپاد باشٌذ0


گشارش ػولیات تصَیزبزداری



گشارش ػولیات سهیٌی تؼییي هختصات ًماط وٌتزل



گشارش تؼییي ٍضَح تصَیز دٍربیي



فایل ًتایح پزداسش تصاٍیز ٍ ارسیابی پاراهتزّای تَخیِ خارخی



گشارش ًزم افشارّای هَرد استفادُ ٍ رٍش تْیِ هحصَالت هختلف(ًمطِ ،ابز ًمغِ ٍ )...



فایل ارسیابی دلت هحصَالت تْیِ ضذُ



فایل اًذوس عزاحی ٍ ػولیات پزٍاس اًدام ضذُ



فایل اًذوس ًماط وٌتزل ٍ چه



فایل لیست هختصات ًماط وٌتزل ٍ چه
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فایل پاراهتزّای تَخیِ خارخی تصاٍیز



فایل الواًْای والیبزاسیَى دٍربیي



 ، MESH ، TRUE ORTHOPHOTO ،DTM ،DSMابز ًماط
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فزم شوارُ  0 1فزادادُ

توضیح

عنوان
هَضَع ٍ ّذف قرارداد

ّذف از تْيِ ًقطِ
ضوبرُ قرارداد

در ایي قسوت ّر هٌطقِ بب هسبحت بِ تفکيک ضْر یب رٍستب بَدى آى آٍردُ هی ضَد

ًبم هٌطقِ(هٌبطق) ٍ هسبحت

در هَرد اهالک دستگبّْبی دٍلتی ًيس بِ تفکيک دستگبُ ،هسبحت آٍردُ هی ضَد
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

IRG6102

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 ،

فرهت فبیْبی ًقطِ ّب

توجه به working units

ضوبرُ ًسخِ ًرم افسار( dgnیا
working units) )dwg
MU=011 ,SU =0

برای

)dgn
آخریي تبریخ تکويل هتبدیتب

آخریي تبریخ تکويل یب تغيير هتبدیتب
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گشارش فٌی
-1شزح هزاحل عولیات ( ًقشِ بزداری سهیٌی یا َّایی)
*در ایي لسوت گشارضی اس ًحَُ بزداضت ٍ ًمطِ بزداری ػزصِ ّا ٍ توام هَارد رػایت ضذُ هغابك ضیَُ ًاهِ باال آٍردُ
هی ضَد(استفادُ یا ػذم استفادُ اس ساهاًِ ضوین ،ایداد ایستگاّْای هاًذگار  ،رٍضْای تزسین ٍ *)...
 -2گشارش ّای هزبَط بِ پْپادفتَگزاهتزی
هغابك هَارد هٌذرج در دستَرالؼول ًظارت ٍ وٌتزل فٌی ًمطِ ّا ٍ اعالػات هىاًی تْیِ ضذُ با استفادُ اس پْپاد
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