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 کلیه دفاتر محترم طراحی استان
  با سالم و احترام

در راستاي افزایش ارائه خدمات طراحی و نظارت نقشه برداري در ساختمانهاي گروه ج و د  بنا به پیشنهاد کمیسیون        
مدارك ذیل تخصصی نقشه برداري و تأیید هیأت مدیره سازمان در بیست و هفتمین جلسه ،ارائه نقشه طراحی نقشه برداري با 

  :می بایست صورت پذیرد
  کپی سند مالکیت .1
 برداري فرم تکمیل شده طراحی نقشه .2
 دستور تهیه نقشه .3
 :برداري هاي مربوط به نقشه ي نقشه ارایه .4

 ي برداشت وضع موجود نقشه - 4-1

 ي فونداسیون نقشه - 4-2

  ها ي کد ارتفاعی طبقه نقشه - 4-3
  بندي ي شیب نقشه - 4-4
  

  :ي برداشت وضع موجود نقشه - 1- 4

  :ها الزامی است هاي زیر در این نقشه ي بندها و رعایت نکته ارایه

 حداقل دو ایستگاه داراي شرایط استاندارد(ها  محل ایستگاه(  
  مختصات محلی یاUTM )شود از دستگاه مختصات  توصیه میUTM استفاده شود(  
 هاي مناسب گذاري  زهها و اندا استفاده از رنگ 

 تعیین وضعیت مجاور ملک بر اساس سند مالکیت 

 شده از سوي شهرداري نمایش کدهاي ارتفاعی بر اساس کف ارایه 

 شده در نقشه با راهنماي آن از نظر شکل، اندازه و رنگ هاي استفاده گونی عالیم و سمبل هم 

 ها تکمیل جدول راهنماي نقشه و جدول مختصات ایستگاه 

  ي استانداردهاي کارتوگرافی همهرعایت 
 

 :ي فونداسیون نقشه - 2- 4

 ها باشد ي ابعاد فونداسیون و جانمایی ستون این نقشه بایستی شامل ارایه. 

 برداري، بتن مگر و روي پی ي مقطع عرضی پی شامل کدهاي ارتفاعی خاك ارایه  
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 ي وضع موجود نیز جانمایی شوند شده در باال باید در نقشه هاي اشاره ي داده همه. 

 :ها ي ارتفاع طبقه نقشه - 3- 4

 هاي مختلف باشد ها و تیرها در طبقه این نقشه بایستی شامل کدهاي ارتفاعی ستون. 
  

 :بندي ي شیب نقشه - 4- 4

 در صورت وجود(ها  ها و رمپ بندي پارکینگ ي شیب ارایه( 
  
 

  برداري بایستی در دفترهاي طراحی تهیه و ارایه شوند هاي سازه، معماري و نقشه سازي ارتفاع در نقشه گون هم: 1تبصره.  
  صورت  ها به شود فایل نقشه ها، پیشنهاد می منظور سرعت بخشیدن در ارزیابی و کنترل نقشه به: 2تبصرهPDF نیز ارایه شوند. 
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