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 مقذمه

 توسط برنامه کاداستر  A4 Portدلیل ایجاد نقشه های 

هٌْذسیي ًظام هٌْذسی ٍ ٍسٍد خطای اًساًی دس ایي ًقطِ ّای تک خطی تَسط تشسین دستی 

خصَظ تاعث گشدیذُ است کِ هَاسد اختالف تسیاس صیادی تیي هتي صَستوجلس تفکیکی، ًقطِ ٍاسد ضذُ 

تِ تاًک ٌّذسی کاداستش ٍاقع دس اداسات ثثت اسٌاد ٍ اهالک کطَس ٍ ًقطِ ّای تک خطی هطاّذُ گشدد. 

تا هلضم کشدى هٌْذسیي ًقطِ تشداس دس ًظام   UpBuildًشم افضاس تفکیک  اداسُ کل کاداستش تِ عٌَاى هتَلی

تا فیضیک ًقطِ ّا تا  ایي اختالفات سا اص تیي تشدُ A4Portهٌْذسی تش آى ضذُ است تا تا ایجاد ًشم افضاس 

 اطالعات قطعات ٍاسد ضذُ دس تاًک یکساى تَدُ ٍ اختالفی ٍجَد ًذاضتِ تاضذ.

 Cadastre.ssaa.ir سایت اداسُ کل کاداستش دس  A4 Portاستفادُ دس ًقطِ  ًشم افضاس ّای الصم جْت

ًشم افضاس ٍاسط ٍ ًسخِ 3/12/1395قشاس دادُ ضذُ است ٍ الصم است جْت تَلیذ ایي ًقطِ ّا اص ًسخِ ّای  

14/12/1395 A4port .تِ تاال استفادُ ضَد 

 

 برای واحذهای آپارتمانی  A4 Portالف : ایجاد نقشه 

ٍاحذ ّا دس ٌّگام چاج ٍ ایجاد فایل سستشی  UpBuildپس اص رخیشُ ساصی کلیِ طثقات دس ًشم افضاس 

 یا طثقات تِ تشتیة صیش عول ًواییذ : 



ایجاد فشم صیش تش سٍی صفحِ ًوایص دادُ هی ضَد ٍ تشای  UpBuildتا فطشدى دکوِ چاج تش سٍی فشم 

 اطویٌاى اص صحت کذ هحل، پالک اصلی ٍ پالک فشعی :پس اص  تشای ٍاحذّای آپاستواًی  A4 Portًقطِ 

 طِ تشای ّش ٍاحذ سا اًتخاب کٌیذ.گضیٌِ ًق -1

 

 

 

سا اًتخاب کشدُ تا لیست طثقات  Listدکوِ  -2

 دس کادس هَسد ًظش هطاّذُ گشدد.

 

 

 

 

 

طثقِ هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ تش سٍی آى کلیک  -3

 کٌیذ.

 

سا اًتخاب  اص تاکس اًتخاب ٍاحذ، آپاستواى هشتَطِ -4

 کٌیذ.

 

 

دکوِ هشتَط تِ پشداصش جْت تَلیذ/ٍیشایص ًقطِ  -5

 سستشی سا اًتخاب کٌیذ.

 

دکوِ اصالح ًقطِ سستشی ٍاحذ/طثقِ ظاّش هی  -6

 ضَد.

 



ًشم افضاس هشتَط تِ ٍیشایص ًقطِ سستشی تش  تا فطشدى دکوِ اصالح ًقطِ سستشی ٍاحذ/طثقِ -7

 سٍی صفحِ ظاّش هی ضَد.

 

ٍاسد صفحِ دیگشی هی ضَیذ کِ دس آى اهکاى جاتجایی، چشخص ٍ تغییش سایض تا صدى دکوِ ٍیشایص  -8

ًَضتِ ّای ًقطِ ٍجَد داسد ٍ ایي ًَضتِ ّای تایذ ٍیشایص ضذُ تا تش سٍی اسٌاد هالکیت تِ صَست 

 هٌاسة چاج گشدد.

 

 اتضاس ٍیشایص تِ صَست کلیک سوت ساست ًیض دس دستشس ٍ قاتل استفادُ خَاّذ تَد. -9

 



جْت ًَضتِ ّا ٍ سایض آًْا تایذ تِ ضکل هٌاسة تاضذ. ًوًَِ ًقطِ ٍیشایص پس اص ٍیشایص  -10

 ضذُ تِ صَست صیش است.

 

پس اص ٍیشایص ًقطِ ٍاحذ سا دس تاًک رخیشُ ًوَدُ ٍ خاسج ضَیذ. تِ ایي تشتیة ًقطِ  -11

  هی تاضذ  A4Portسستشی آهادُ استفادُ دس تشًاهِ 

 

 

 

 



 

 اجشا هی ضَد.  A4Portتا اًتخاب دکوِ فیضیک ًقطِ ّای رخیشُ ضذُ، تشًاهِ  -12

 

هیتَاى سطش هشتَط تِ آپاستواًْای هختلف سا اًتخاب ًوَدُ ٍ   A4Portتشًاهِ  تا هطاّذُ  -13

تا کلیک تش سٍی عالهت تشسین کِ دس سوت ساست ّش طثقِ قشاس داسد آى سا تش سٍی صفحِ ًوایص 

 تشسین ًوَدُ ٍ تا صدى دکوِ پشیٌت آى سا چاج ًواییذ.

 

 

 



 

 :  برای طبقات  A4 Portب : ایجاد نقشه 

دس ٌّگام چاج ٍ ایجاد فایل سستشی ٍاحذ ّا  UpBuildطثقات دس ًشم افضاس پس اص رخیشُ ساصی کلیِ 

 یا طثقات تِ تشتیة صیش عول ًواییذ : 

ایجاد فشم صیش تش سٍی صفحِ ًوایص دادُ هی ضَد ٍ تشای  UpBuildتا فطشدى دکوِ چاج تش سٍی فشم 

 پالک اصلی ٍ پالک فشعی : پس اص اطویٌاى اص صحت کذ هحل، تشای ٍاحذّای آپاستواًی  A4 Portًقطِ 

 گضیٌِ ًقطِ تشای ّش ٍاحذ سا اًتخاب کٌیذ. -1

 

 

 

 

سا اًتخاب کشدُ تا لیست طثقات دس  Listدکوِ  -2

 کادس هَسد ًظش هطاّذُ گشدد.

 

 

طثقِ هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ تش سٍی آى کلیک  -3

تذیي تشتیة تا صدى دکوِ پشداصش جْت تَلیذ ٍیشایص  کٌیذ.

ًقطِ سستشی، لیست کلیِ اطالعات ٍاسد ضذُ دس طثقِ هَسد 

عالٍُ تش اًتخاب ًظش دس کادس هشتَطِ ًوایص دادُ هی ضَد. 

هَاسدی کِ ًیاص تِ ًوایص دس عشصِ تیک تشسین خط عشصِ، 

لیک ّواًٌذ پاسکیٌگْا ٍ اًثاسی ّا تا ک ،هَسد ًظش سا داسد

 ى ًوایص دادُ هی ضَد.آکشدى دس کادس ریل 

 

 



 ٍاحذ آپاستواًی هی تاضذ.  A4Portتواهی هشاحل تعذی ّواًٌذ تشسین ًقطِ سستشی ٍ  -4

 

 

رخیشُ ٍ   A4Portپس اص ٍیشایص ٍ رخیشُ ساصی ًقطِ ّای ّش طثقِ آى سا هی تَاى دس تشًاهِ  -5

 پشیٌت گشفت.

 

 



 جهت رعایت در امر تفکیک آپارتمان موارد ضروری

 الصم تِ رکش است کِ جْت اًجام صحیح هشاحل تفکیک هَاسد صیش تایذ سعایت گشدد : 

پس اص ایٌکِ تواهی هشاحل تفکیک آپاستواى اًجام گشدیذ ٍ چاج سستشی ًقطِ ٍاحذّای هلک  -1

اًجام گیشد ٍ سپس اقذام تِ ایجاد فایل خشٍجی   A4Portصَست پزیشفت، الصم است تا هشحلِ

جْت اسائِ تِ اداسات ثثت ضَد. ّش صهاى کِ ًیاص تِ تغییش دس ّش ٍاحذی احساس گشدیذ تایذ تواهی 

حاصل ًْایی عولیات  A4Portهشاحل پس اص آى هجذداً تکشاس گشدد. تِ عثاست دیگش خشٍجی 

ٍاسد ضذُ تِ تاًک   UpBuildتا فایل  A4Portتفکیک هی تاضذ ٍ کَچکتشیي هغایشت خشٍجی 

 تاعث تشگطت کاس تِ ًظام هٌْذسی خَاّذ گشدیذ.

 ًیاص تِ تْیِ هَاسد صیش هی تاضذ :  A4Portدس هشحلِ  -2

a.  ًِقطA4Port  )... ٍ تک تک کلیِ قطعات ٍاحذّا )اعن اص آپاستواًْا ٍ ٍاحذ ّای تجاسی 

b. .ًقطِ طثقاتی کِ ضاهل پاسکیٌگ ٍ اًثاسی هی تاضٌذ 

 

 

 هَفق تاضیذ

 احوذ هحوذی

 اداسُ کل کاداستش

 1395اسفٌذ 


