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 یاصل اول: طراح 

 بخش الف 

 
آن در  یـی اجرا اتیـ عمل انیـ از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تـا پا  یبردار بخش طراح خدمات مهندسان نقشه 

 :باشد یم ری) مشترك است به شرح زژهیو و(الف، ب، ج، د  یساختمان يها گروه یتمام
 
 ساختمان یاز طراح شیمرحله پ  -1

گـزارش مـوارد    هیـ و ته یکـ یو تفک یثبتـ  يها و نقشه تیبر اساس سند مالک نیزم يملک بر رو تیموقع نییتع  )1-1
 الذکر. وضع موجود به اسناد فوق رتیانطباق و مغا

 موجود منطقه. 1:2000در حد  مقیاس بزرگنقشه  يملک بر رو و محل استقرار عرصه تیکردن موقع ادهیپ  )1-2

 
 آن ییاجرا اتیاز شروع عمل شیمرحله پس از صدور پروانه ساختمان و پ  -2

 يهـا  رتیموجـود و اعـالم مغـا    نیکنترل ابعاد و حدود ملک مندرج در پروانه ساختمان و انطباق آن با ابعـاد زمـ   )2-1
 .یاحتمال

 ملک. ماندهیابعاد و مساحت باق نییو تع گذر عرضو  ییطرح اجرا بر اساسبر ساختمان  نییتع )2-2

 آن در محل مناسب. تیو تثب گذاري عالمتگذر و  بیش ای یمقاطع طول اساسبر ارتفاع ساختمان  يمبنا نییتع )2-3

و محاسـبه   بـرداري  خاكده کردن نقاط مربوط به محدو ادهیساختمان، پ یتا کف پ يگودبردار ای حیتسط یطراح )2-4
 و کنترل آنها. یپ ریزو مشخص کردن رقوم  هیو ثانو هیاول يها نقشه بر اساس برداري خاك اتیحجم عمل

 

 بخش ب 

 
که اضافه بر خدمات بنـد   یمسکون يها و مجتمع "د" یساختمان يها در گروه یبردار بخش طراح خدمات مهندسان نقشه 
 است: ریرح زبه ش باشد یدستورالعمل م نیا "الف"

گذر و امالك مجاور در سـامانه مختصـات    یو ارتفاع یمسطحات تیاز ملک با وضع یو مسطحات ینقشه توپوگراف هیته -1
 .يکشور

مختصـات   سـتم یس االمکان ی(حت يشهر ییهوا يها مختصات نقشه ستمیامالك در س یمختصات طرح هندس نییتع -2
)UTM کاداستر). سازمان ایو  ها يشهردار مورداستفادهمختصات  ستمیس ای) و 

گـزارش در   هیـ سند و ته یآن با ابعاد و مشخصات ثبت سهیو مقا انیاعم از عرصه و اع يو امالك شهر یاراض یمساح -3
 .یخصوص موارد اختالف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبت
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 خط پروژه مربوطه. یملک و طراح به مشرف ياز گذرها یو عرض یمقاطع طول هیته -4

 بخش نظارت. شده ارائهاز مطالعات و مشاهدات  یفن يها گزارش بر اساس ها لیمحاسبات و تحل -5

 

 بخش ج 

 
 يساز مصوب در امور ساختمان يها تیجدول حدود صالح 3 فیدر موضوع رد یبردار بخش طراح خدمات مهندسان نقشه

 :»یو آپارتمان یساختمان يها موجود در مجتمع يواحدها کیتفک يالزم برا يها نقشه هیته«
 
 يهـا  دسـتورالعمل  بر اسـاس بنا به مورد.  1:200 ای 1:500 اسینقشه در مق هیته يبرا اتیعمل ییشبکه مبنا یطراح -1

ش ساختمان را پوش یو خارج یداخل يتمام ابعاد و فضاها که طوري به موردقبول يو استانداردها يبردار مصوب نقشه
 دهد.

 يوضـع موجـود و مطـابق اسـتانداردها     بـر اسـاس   هـا  آن گـذاري  عالمـت و  تیـ مناسـب و تثب  يهـا  نصب پنج مارك -2
 يهـا  مختصات واحـد و مطـابق بـا دقـت     ستمیس کیدر  یو خارج یشبکه نقاط داخل نیا يریگ و اندازه يبردار نقشه

 .ربط ذيموردنظر و انجام محاسبات 
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 فصل دوم: نظارت
 

 بخش الف 

 
در  کـه  آن یـی اجرا اتیعمل انیبردار بخش نظارت از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پا خدمات مهندسان نقشه 

 :باشد یم ری) مشترك است به شرح زژهی(الف، ب، ج، د و و یساختمان يها گروه یتمام
 
 انیساختمان تا پا ییاجرا اتیمرحله عمل 

 
 و رقوم آنها. يزیر و خاك يکنترل محدوده گودبردار -1

 .حیو تسط يها بعد از گودبردار و رامپ زیر پیکنترل رقوم  -2
 ها. کردن پالن شالوده ادهیپ -3

 محورها. يایاح يبرا يبردار عالئم و مرجع نقشه تیو تثب گذاري عالمتها و  ستون کفها و  محور ستون نییتع -4

و  یافقـ  يآنهـا بـا محورهـا    يایـ خود و کنترل زوا يدر محورها يریرارگق ثیها و عناصر باربر قائم از ح کنترل ستون -5
 قائم.

 ها. و کف رهایت يو رو ریکنترل رقوم ز -6

 .ها نگیها و پارک محوطه يبند بیکنترل ش -7
 نسبت به نقشه مصوب. ها رتیگزارش مغا هیو ته شده لیتکم ياستقرار بنا یینترل نهاک -8

 

 بخش ب 

 
که اضافه بر خـدمات بنـد    یمسکون يها و مجتمع "د" یساختمان يها بردار بخش نظارت در گروه ن نقشهخدمات مهندسا 
 است: ریبه شرح ز باشد یدستورالعمل م نیا "الف"

 .ربط ذياز مطالعات، مشاهدات و ارائه به مراجع  یفن يها گزارش میو تنظ هیته  -1
 

 بخش ج 

 
 يسـاز  مصوب در امور ساختمان يها تیجدول حدود صالح 3 فیبردار بخش نظارت در موضوع رد خدمات مهندسان نقشه

 :»یو آپارتمان یساختمان يها موجود در مجتمع يواحدها کیتفک يالزم برا يها نقشه هیته«
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 کیـ به تفک یانیاع یحدود خارج ینقاط شکستگ هیمهم و حدود اربعه به همراه کل یو جانب یطیبرداشت عوارض مح -1

 کیـ سـاختمان بـه تفک   یداخلـ  يداخـل فضـاها   ازیـ نقـاط موردن  هیساختمان) و برداشت کل یطبقات (هندسه خارج
 .ربط ذيطبقات، واحدها و مشاعات هر طبقه ارائه محاسبات 

و  یمشاع ي. فضاهاها آپارتمان یانیاع یکل يو برداشت عوارض و حدود اربعه و ابعاد فضاها ییمبنا يریگ اندازه یبررس -2
و تکـرار   یطراحـ  يبـردار  استاندارد نقشـه  يها در دستورالعمل شده نییتع يها آنها با دقت سهیباز ملک و مقا يفضاها

 موردنظر. يها تا حصول دقت اتیعمل ياجرا

فضاها اعم از  هیساحت کلموردنظر و محاسبه ابعاد. حدود اربعه و م يها اسیدر مق اتیحاصل از عمل يها نقشه میترس -3
فضـاها   یو خـارج  یداخلـ  يهـا  سـاختمان  سهیو مشاعات و ... و سپس مقا يتجار ،يادار ،یمستقل مسکون يواحدها

 ییمحاسـبه حـدود اربعـه و ابعـاد نهـا      تـاً یو نها شتركو م یاختصاص يوارهایبه مساحت و ابعاد د یدسترس منظور به
 به شرح باال. موردنظر يامالك و فضاها

هـا، ابعـاد و    اطالعـات. مختصـات نقشـه    بر اساسملک  يواحدها کیتفک یمقدمات مجلس صورتو  سینو شیپ میتنظ -4
 فوق. اتیعمل جیاز نتا آمده دست به يها حدود اربعه و مساحت

 یاحداث يها یانیاع یو اطالعات هندس هیملک اول یو ثبت یشامل اطالعات هندس يبردار ارائه مجموعه اطالعات نقشه -5
آن و ابعاد و حدود اربعـه و   جیو برداشت عوارض و اطالعات و محاسبات و نتا اجراشدهو  یطراح يبردار و شبکه نقشه

ها به  مختصات و ابعاد و مساحت هاي فهرستها،  نقشه یط یمیظگزارش تن ضمیمه به ازیموردن يفضاها هیمساحت کل
 ثبـت جهت ارائـه بـه اداره    یمقدمات یکیتفک مجلس صورتارائه  به کارفرما و لیکامل اطالعات جهت تحو CDهمراه 

 اسناد و امالك محل.

 

 



 نظارت و اجرا ،یطراح يها نهیدر زم کیبه تفک يساز بردار در ساختمان شرح خدمات مهندسان نقشه 

` از   

6 

 فصل سوم: اجرا
 

 بخش الف 

 
در  کـه  آن یـی اجرا اتیـ عمل انیـ از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پا اجرابردار بخش  خدمات مهندسان نقشه 

 :باشد یم ریرك است به شرح ز) مشتژهی(الف، ب، ج، د و و یساختمان يها گروه یتمام
 
 
 و رقوم آنها. يزیر و خاك يکنترل محدوده گودبردار -1

 .حیو تسط يها بعد از گودبردار و رامپ یپ ریکنترل رقوم ز -2
 ها. کردن پالن شالوده ادهیپ -3

 محورها. يایاح يبرا يبردار عالئم و مرجع نقشه تیو تثب گذاري عالمتها و  ها و کف ستون محور ستون نییتع -4

 و قائم. یافق يآنها با محورها يایخود و کنترل زوا يدر محورها يریفراگ ثیها و عناصر باربر قائم از ح کنترل ستون -5

 ها. و کف رهایت يو رو ریکنترل رقوم ز -6

 .ها نگیها و پارک محوطه يبند بیش کنترل -7
 نسبت به نقشه مصوب. ها رتیگزارش مغا هیو ته شده لیتکم ياستقرار بنا ییکنترل نها -8

 

 بخش ب 

 
که اضـافه بـر خـدمات بنـد      یمسکون يها و مجتمع "د" یساختمان يها در گروه اجرابردار بخش  خدمات مهندسان نقشه 
 است: ریبه شرح ز باشد یدستورالعمل م نیا "الف"

 
گـزارش در   هیسند و ته یآن با ابعاد و مشخصات ثبت سهیو مقا انیاعم از عرصه و اع يو امالك شهر یاراض یمساح  -1

 .یخصوص موارد اختالف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبت
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