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  پيشگفتار

تطبيق زمين با اسناد مالكيت و "اي تحت عنوان كه دوره مدت زيادي نيستاست كه  ذكرقبل از هر سخني الزم به 
برداري بر عهده اينجانب قرار به منظور ارتقاي پايه كارشناسان مهندسي نقشه "پياده كردن زمين و عناصر ساختماني

- پوزش مي بابت همه آنها پيشاپيشكه زيادي در پيش رو وجود داشته باشد  هاينارساييرود بنابراين انتظار مي. گيردمي

منبع هرچند ناكاملي در اختيار عزيزان شركت كننده در اين  ،ال بر آن شدم تا با گردآوري اين مجموعهوحااين تمام با . طلبم
اند كه فهرست كامل آنها در انتهاي بديهي است مراجع متعددي در گردآوري آن مورد استفاده قرار گرفته. قرار گيرددوره 

  .مجموعه آمده استهمين 

تشخيص مطابقت مشخصات . شودمعموال هرنوع ساخت و سازي بر روي يك قطعه زمين داراي مالكيت مشخص انجام مي
بديهي است پياده كردن . شودهاي ساختماني محسوب مينخست براي شروع پروژهسند با محل و درستي محل زمين قدم 

برداري همانطوركه در تعريف نقشه. اولين اقدام عملي براي شروع پروژه استزمين بر اساس اطالعات ثبتي و سند مالكيت 
سازي، عكس عمليات وع پيادهاغلب تصور عمومي از موض. شودبرداري محسوب ميكردن يك بخش از نقشهاست، پيادهآمده

سازي به مشخص نمودن عوارض و اجزاي اصلي يك در واقع پياده. برداشت و تعيين موقعيت عوارض سطح زمين است
بديهي است در حين . كندكه موقعيت آنها در طرح مشخص است، اشاره مي) مانند ساختمان يا هر تاسيسات ديگري(طرح 
آن از  برداري قرار گيرد تا از انحراف زيادمورد نقشه) وضع موجود(شده د مجددا طرح پيادهسازي و اجراي طرح نيز بايپياده

 . گرددسازي با نقشه شروع و مجددا به نقشه نيز ختم ميبنابراين پياده. طرح جلوگيري به عمل آيد

اسناد مالكيت و فرآيند صدور ضمن مرور مختصري از كاداستر، برخي مفاهيم كاربردي ثبتي و  شوددر اين مجموعه سعي مي
و در ادامه از همه  تشخيص حدود ثبتي و پياده كردن امالكسپس به موضوعات . سند مالكيت جديد مورد بحث قرار گيرد

- توان گفت محتواي اصلي اين دوره به نقشهدر واقع مي .شودمهمتر به پياده كردن اجزاي يك پروژه ساختماني پرداخته مي

  .برداري ساختماني اشاره دارد كه در حد مقدورات و زمان اختصاص يافته ارائه خواهد شدشهبرداري ثبتي و نق

و دستورالعمل ) هندسي و رقومي ساختمان كنترل( مبحث نقشه برداريدر انتهاي جزوه نيز چند پيوست از جمله پيش نويس 
براي سامانه شميم  و معرفي ي استان هاهاي پيشنهادي براي مهندسين نقشه بردار عضو سازمان هاي نظام مهندسي برخ

  .مرور و بهره داري آمده اند

  

  يحيي جمور: با احترام
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  )برداري ثبتينقشه(كاداستر : فصل اول

 مهندسي، به مجموعه عمليات فني،":نقشه كاداستر به اين صورت تعريف شده است ،قانون ثبت اسناد و امالك 156ر ماده د
شود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر امالك ثبت مورد امالكي اطالق ميثبتي و حقوقي در  مميزي،

شده يا نشده باشد به جهت آنكه محدوده و موقعيت امالك را مشخص نمايد و ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان 
امالك و ساير موارد مربوط به امالك اجراء  دهد و به منظور تثبيت مالكيت و تسهيل در حل و فصل دعاوي ملكي و ثبت

توان گفت كاداستر سيستمي است كه در آن اطالعات فني و اطالعات حقوقي ضمن تلفيق با يكديگر، بنابراين مي ."گردد
و عمليات ثبتي نظير ) تثبيت امالك( گردد تا جهت تعيين موقعيت جغرافيايي و هندسي امالكنگهداري و مديريت مي

منظور از  .گيردو نيز رفع اختالفات ملكي در دعوي حقوقي مورد استفاده قرار مي ... افراز و تجميع، تفكيك، ود،تحديد حد
هاي امالك در يك سيستم جهاني و منظور از اطالعات حقوقي، گوشهاطالعات فني همان نقشه رقومي حاوي مختصات 

  .كلي وضعيت حقوقي و قانوني ملك است هاي جاري در ملك ياد شده و بطورمالكيت، حقوق و محدوديت

  :نيز تعاريف زير آمده است ١٣٩٣مصوب در قانون جامع حدنگار 

هاي زمين مانند اندازه،  فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه: )كاداستر(حدنگار 
  .استكاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده 

است كه شامل تهيه نقشه با استفاده از ) كاداستر(هاي مرتبط با حدنگار  مجموعه فعاليت: )عمليات كاداستر(حدنگاري 
ها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري،  ها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكس عكس

نقشه با وضعيت واقعي و موجود امالك و اضافه كردن كليه اطالعات ثبتي، هاي زميني و تطبيق  ويرايش و تكميل نقشه
   .باشد روزرساني آن مي حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به

كشور و سامانه اطالعات رايانه اي مكان محوري ) كاداستر(نظام جامع اطالعات امالك و حدنگار : حدنگار نظام جامع
ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطالعات ثبتي، حقوقي و  جمله اطالعات نقشه است كه كليه اطالعات حدنگاري از

   .شود هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي توصيفي كليه امالك و عارضه

   .شود نقشه اي است كه براساس حدنگاري تهيه مي :نقشه حدنگار

  .شود مع تهيه ميسند مالكيتي است كه براساس حدنگاري و تحت نظام جا: سند مالكيت حدنگار

از مهندسي  ايشاخهبنا بر تعريف وجود دارد كه  ثبتي بردارينقشههمچنين واژه هم ارز ديگري براي كاداستر موسوم به 
 و حدود هاي ثبتي براي نمايشآوري داده و اطالعات مورد نياز نقشهجمع مخصوصها و ابزار كه به روش است بردارينقشه

   .اشاره دارد امالك مالكيت اطالعات
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  اركان كاداستر -1-1

 )اطالعات فني(نقشه و اطالعات هندسي  -1
باشد كه بسيار كاداستر مي برداري در تهيه اطالعات مبنايييكي از اركان كاداستر جنبه فني آن يعني نقش مهندسي نقشه

  .مهم، ضروري و زيربنايي است
 

  )اطالعات حقوقي(اطالعات توصيفي  -2
باشد كه تمام حقوق قطعه زمين و صاحبان هاي تفكيكي ثبتي قطعات ميدفاتر امالك و نقشهركن ديگر كاداستر اطالعات 

  . كندآن و ميزان دسترسي افراد به آن را مشخص مي
  

 دولت -3

علت اين امر وجود قدرت كافي براي حفاظت و تثبيت . در اكثر كشورها دولت استنظام كاداستر بجز در موارد خاص متولي 
هاي كشور به همكاري و به اشتراك گذاري اطالعات مورد نياز به منظور تحقق يك لزام تمام بخشحقوق مالكين و ا

  .، مانع، پويا و بروز است)فراگير(كاداستر پاسخگو، جامع، كامل 
  
  
  انواع كاداستر -1-2

 كاداستر ملكي -1

حقوقي تشكيل شده و بر كليه  برداري و ثبتي وگيري از خدمات نقشهگردد كه با بهرهنظامي اطالق ميكاداستر ملكي به 
كاداستر ملكي با توجه به ماهيت و . امالك به منظور تثبيت و تحكيم مالكيت حاكميت دارد مسايل هندسي و حقوقي

  .شودموقعيت امالك به دو دسته كاداستر شهري و كاداستر زراعي تقسيم مي
  
  كاداستر شهري -1-1

از آنجا كه . جود در محدوده شهرها هدف اصلي كاداستر شهري استتعيين موقعيت و ثبت مستغالت، مستحدثات و معابر مو
- هاي دقيق اندازگيري و جمعهاي با مقياس بزرگتر و روشارزش امالك در شهرها از اهميت بيشتري برخوردار است، نقشه

موقعيت آنها  شوند وهاي امالك در يك سيستم يكتاي جهاني مختصات دار ميتمام گوشه. آوري اطالعات مورد توجه است
  .گرددنسبت به هم مشخص مي

  
  كاداستر زراعي -1-2

هدف اصلي كاداستر ) خارج از مناطق مسكوني(تعيين حدود و مرزهاي مزارع و معابر موجود در محدوده مناطق زراعي 
م كار بديهي است دقت مورد نياز در اين نوع كاداستر به مراتب كمتر از كاداستر شهري است ولي رويه انجا. زراعي است
  .باشدشبيه هم مي
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 كاداستر مالي -2

. استراتژي واحدي براي امور وتوابع مربوط به بها وارزش مالي زمين مي باشد كاداستر مالي بطور كلي متولي تدوين نظام و
ملك، نظام ماليات  دريافت عوارض شهرداري، بازار خريد وفروش زمين و اموري چون نظارت وكنترل بر ساخت وسازها و

  .هائي هستند كه به نوعي از خدمات كاداستر مالي مي توانند منتفع گردندهمگي از فعاليت... ، امور بيمه و امالك
  
 كاداستر سياسي -3

كاداستر سياسي در ارتباط با تقسيم بندي هاي منطقه اي از قبيل حدود استانها، بخش ها، شهرستانها و مرزهاي بين المللي 
  .الزم جهت برنامه ريزي تقسيمات منطقه اي وملي جمع آوري مي شود عمل نموده و دراين نظام اطالعات

  
 كاداستر جغرافيايي -4

طبيعي  هاي مختلف جغرافياي سياسي، انساني وكاداستر جغرافيائي يك مفهوم كلي از كاداستر بوده كه در مجموع حوضه
  .هاي توسعه را بعهده داردونيز اداره استراتژي

  
  
 كاداستر آبي -5

  .باشدبنادر مي كاداستر تعيين مرزهاي آبي كشورها وحدود نفوذ هر كشور در آبهاي مجاور و مديريت سواحل وهدف اين نوع 
  
 )چند منظوره(كاداستر جامع  -6

ارائه دهنده  برنامه هاي عمراني اقتصادي و اين نوع كاداستر عالوه بر اهداف كاداستر ملكي ومالي پاسخگوي نيازها و
  .باشدبا قطعات زمين ميخدمات اجتماعي در ارتباط 

  
 كاداستر برخط -7

. نام دارد برخطهاي اطالعات جغرافيايي، كاداستر دسترسي سريع و آني به حجم بسيار زياد اطالعات بهنگام كاداستر، بانك
ده هاي اينترنتي امكان استفاپيشرفت فن آوري .مي گذارد اينترنت مي باشدبرخط  هاياولين عامل كه تأثير عميق بر سيستم

  .شبكه اينترنت  فراهم مي نمايد ي را برياز اطالعات جغرافيا
  
  
  برداري ثبتي برخي مفاهيم در نقشه -1-3

حقوقي زيادي وجود دارند الزم است با برخي از آنها آشنا  واژه ها و اصطالحاتبرداري ثبتي، نقشهكاداستر يا از آنجا كه در 
  . شويم
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  تفكيك -1

البته مراد از تفكيك در اينجا . عبارتست از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكترتفكيك در اصطالح حقوقي     
هرگاه نسبت  .دنباشميدر سراسر كشور  اسناد و امالك ادارات ثبت آن در حال حاضررجع تفكيك اراضي و امالك است و م

نامه بايد تقاضا گردد و درثبت ارسال مياين تقاضا به اداره ، به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود
نفع براساس مبلغ مزبور قبالً هزينه تفكيك بايد از طرف ذي .داساس ارزش معامالتي روز تعيين شوارزش مورد تفكيك بر

  .ارزش معامالتي روز خواهد بود) بتثانون ق 15ماده (ت گردد مبناي وصول هزينه تفكيك پرداخ

   

 تفكيك عرصه  -1-1

به اين ترتيب كه مالك يا وكيل قانوني او از  ،اقدام باتقاضاي مالك يا وكيل قانوني او شروع مي شوداين   
ررات وضوابط شهرداري شهرداري پس از اخذ مدارك الزم با توجه به مق .كندشهرداري تقاضاي نقشه تفكيك پالك را مي

نسخه از آن را جهت تطبيق با ضوابط يك  سليم ورا به متقاضي ت) قانون شهرداري ها 101موضوع ماده (نقشه مصوبه 
  .)1نگاره ( تنظيم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال مي دارد ومقررات ثبت و

به اداره ثبت و تقاضاي مالك يا وكيل قانوني او كه از دفاتر قانون شهرداري ها  101موضوع ماده با وصول نقشه   
نقشه بردار از محل وقوع ملك بازديد به عمل مي آورند و پس  نماينده ودر فرم مخصوص تنظيم مي شود،  رسمي و اسناد

، گواهي عدم تجاوز به مجاورين و محل ملك در صورت عدم مغايرت دره واز تطبيق نقشه شهرداري با سند مالكيت صا
كيكي مي كند كه پس شوارع به وسيله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماينده ثبت اقدام به  تنظيم صورتمجلس تف معابر و

   .رسمي متقاضي ارسال خواهد شد از طي تشريفات اداري و پرداخت هزينه دولتي يك نسخه از آن به دفتر اسناد
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  دو نمونه تفكيك عرصه -1نگاره 

 

 )تفكيك آپارتماني( تفكيك اعيان  -1-2

صورت مي گيرد مالك يا وكيل قانوني او تفكيك اعيان توسط اداره ثبت يا با استناد به گواهي پايان كار ساختمان   
رسمي به پيوست تصوير مصدق  اسناد تقاضاي تفكيك را كه در فرم مخصوص تنظيم مي شود از طريق يكي از دفاتر

نقشه بردار ثبت از پالك مورد نظر، نقشه بردار،  پس از بازديد نماينده و گواهي پايان كار به اداره ثبت ارائه مي دهد و
قطعات مفروزي و قسمت هاي مشاعي را ترسيم مي كند وصورتمجلس تفكيكي كه حاوي شرح مختصري از كروكي تمام 

سابقه ملك وشرح قطعات مفروزي با قيد مساحت و حدود و هم چنين ذكر تمام مشاعات موجود در ملك است تهيه و 
  :ادرمي شودتنظيم مي نمايد كه پس از طي تشريفات اداري طبق مراحل زير، صورتمجلس تفكيكي ص

 امضاء صورتمجلس به وسيله  امالك مجاور و گواهي عدم تعارض و حريم و گواهي عدم تجاوز ملك به شوارع و
  بردار ثبتنقشه نماينده و

 گواهي مالكيت متقاضي تفكيك به وسيله متصدي دفاتر امالك  

 گواهي عدم بازداشتي به وسيله متصدي دفتر بازداشتي  

  دستور وصول  صورتمجلس با ضوابط ومقررات مربوط به وسيله رئيس ثبت يا معاون ايشان وتطبيق و تاييد مفاد
  هزينه قانوني تفكيك به قسمت حسابداري

 تسليم فيش بانكي به ذينفع و ضبط يك نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده محاسبه هزينه تفكيك و  

 شانامضاي صورتمجلس تفكيكي به وسيله رئيس ثبت يا معاون اي  
 دفتري ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضي به وسيله متصدي امور صدور صورتمجلس تفكيكي و  
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 )اعيان(تفاوت تفكيك عرصه و تفكيك آپارتماني  -1-3

درتفكيك عرصه، ملك به دو يا چند قطعه تقسيم مي شود به طوري كه قطعات هيچ گونه ارتباط فيزيكي و   
  .يك به صورت قطعه اي مستقل تعريف خواهند شدحقوقي با هم ندارند و هر 

ولي در تفكيك آپارتماني هر چند قطعات مفروز شده از پالك داراي مساحت وحدود اربعه مشخص مي باشد ولي   
ارتباط فيزيكي قطعات با همديگر كامالً قطع نخواهد شد و به دليل ارتباط فيزيكي واحدهاي مورد تفكيك آثار حقوقي 

حت عنوان مشاعات ومشتركات به وجود نخواهد امد و ظهور اين آثار حقوقي مشترك است كه توجه قانون مشترك آنها ت
 .نامه اجرايي آن تدوين گرديده استگذار به اهميت آن جلب شده و قانون تملك آپارتمان ها وآئين 

  

  شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم  نقشه تفكيك آپارتمان -1-4 

سـپاري تهيـه و ترسـيم نقشـه تفكيـك      مبني بر بـرون  ثبت اسناد و امالك كشور هاي كلي سازمانسياستدر راستاي 
، دقت و كيفيت و پيشگيري از كندي كار در واحـدهاي ثبتـي بـه    يل و تسريع در امور توام با سرعتها با هدف تسهآپارتمان

بـرداران سـازمان نظـام    ها به نقشـه كيك آپارتمانمسئوليت تهيه نقشه تف  3/11/89-197539/89موجب تفاهم نامه شماره 
نامه اجرايي شيوه«هاي مختلف ر پيشگيري از اعمال ساليق و رويهلذا بمنظو .مهندسي ساختمان كشور تفويض گرديده است
د بـا  نمايند مكلفنتهيه گرديده و كليه اشخاصي كه مبادرت به تهيه نقشه مي» نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفكيك آپارتمان

نامه و با در نظر گرفتن استانداردهاي نرم افزار واسط سـازمان اقـدام نماينـد و مـديران كـل و روسـاي       رعايت مفاد اين شيوه
  .راي امور نظارت كامل داشته باشندواحدهاي ثبتي مكلفند بر نحوه اج

  

  افراز -2

منقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم  ، تقسيم مال غيرجداكردن سهم مشاعي شريك يا شركاءافراز عبارتست از     
  .آنان

  افراز تفاوت تفكيك و -2-1

 :افراز به شرح ذيل مي باشد تفاوت تفكيك و  

 در تفكيك الزم نيست كه ملك غير منقول مشاع باشد در افراز الزم است كه ملك مشاع باشد.  
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 رود يعني پس از تفكيك  اشتراك آن از بين نمي مشاعي تفكيك شود حالت اشاعه و اگر ملك مشترك و
  .نيز شركاء در هر قطعه به نسبت سهم خود مالكيت دارند

اگر زميني به مساحت پنج هزار متر بين دو نفر به طور مساوري مشترك باشد و آن زمين به دو قطعه پانصد متري : مثال
 شريك مشخص و معين مي شود واما در افراز سهم  .تفكيك گردد هر يك از شركاء مالك سه دانگ هر قطعه خواهند بود

 . از حالت مشاع بودن واشتراك خارج مي گردد

 گردد ليكن در تفكيك براساس ميزان مالكيت شركاء در افراز، ملك برمبناي سهام شركاء تقسيم مي
 .صورت نمي پذيرد

افراز و مطابق سر صحت  ممكن است بين شركاء بر ،چون در افراز بايد سهم شريك متقاضي افراز مشخص و جدا شود
لذا تعيين تكليف نهايي آن با دادگاه صالحه و  .بودن يا نبودن آن با ميزان مالكيت مشاعي شريك اختالف حاصل شود

لذا هيچ وقت ، جدا كردن سهم مالك مشاعي را ندارد مراجع قضايي است اما تفكيك چون عنوان تشخيص و تميز حق و
 .داره ثبت بوده استره در صالحيت اهموا جنبه قضايي نداشته و

 

 مرجع درخواست افراز -2-2

 .گرددبايست وضع ملك از لحاظ اين كه آيا جريان ثبتي آن خاتمه يافته است يا نه بررسي مي نخست  

روز از  10ت و تصميم آن ظرف مرجع رسيدگي اداره ثبت محل وقوع ملك اس، اگر جريان ثبتي خاتمه يافته باشد :الف
  .دادگاه عمومي است قابل اعتراض درتاريخ 

 ، مرجع رسيدگي به درخواست افرازملك مالكيت داشته باشد يا محجور در داگر جريان ثبتي ملك خاتمه نيافته باش :ب
  .دادگاه عمومي محل است

، صدور سند مالكيت نشان دهنده ، سند مالكيت صادر شده باشدكه اگر نسبت به ملك مشاعي توجه كردبايد : نكته  
نتيجتاً درخواست افراز آن بايد از اداره ثبت محل شود و در صورتيكه آن اداره اعالم نمايد كه  عمليات ثبتي است وختم 

اين كار سرعت عمل را بيشتر مي كند زيرا در غير  .جريان ثبتي خاتمه نيافته است به دادگاه عمومي دادخواست تقديم گردد
دادگاه بايد از اداره ثبت سوال نمايد كه جريان ثبتي خاتمه يافته  ،ت داده شودبه دادگاه درخواس نخستاين صورت مثالً اگر 

 . اين سوال و جواب موجب اطاله كار خواهد بود است يا خير و
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  ادارات ثبت دادگاه و نحوه افراز و تفكيك امالك در -1-3

 قانون اصالح و  4ماده ( مجلس شوراي اسالمي 1365تير  31اصالحي قانون ثبت، مصوب  154به موجب ماده   

ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز دادگاه) اصالحات بعدي آن و 1310حذف موادي از قانون ثبت اسنادوامالك مصوب 
، بايد نقشه تفكيكي را جهت تاييد به شهرداري محل بفرستند و در اقع در محدوده شهرها وحريم آنهايا تفكيك اراضي و
اگر  ها مكلفند كه ظرف دو ماه نسبت به آن كتباً اظهار نظر كنند وبه افراز يا تفكيك نمايند و شهرداريصورت تاييد اقدام 

تفكيك راساً اقدام  ها نسبت به افراز ودادگاه ظرف دو ماه از تاريخ ارسال نقشه به شهرداري اظهار نظر ننمايند ادارات ثبت و
امالك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تاييد  و گاه و ادارات ثبت اسنادداد" :متن ماده مذكور چنين است .خواهند نمود

 شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها وحريم آن ها اقدام نمايند و
ت به نقشه ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسب شهرداري ها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و

ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعالم دارند 
  ."در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك راساً اقدام خواهند نمود

  

  تجميع -3

 ).تفكيكعكس عمليات (ها ملك يا چند پالك و صدور سند واحد براي آن جميع عبارت است از جمع كردن چندت  

، در مواردي كه دو يا چند پالك كه در اثر استه، به ادارات ثبت اجازه داده شدمجموعه بخشنامه هاي ثبتي 313در بند 
مالك تقاضاي تجميع  د ويا قطعاتي كه به هم وصل باشن اند وساختمان يا الاقل ديواركشي به صورت ملك واحدي در آمده

انجام تقاضا  لكين مشاعي سهم برابر داشته باشند ومشروط بر اين كه ما ،نمايد يا مالكين مشاعي قصد تجميع داشته باشند
 با ترسيم نقشه و ،بازداشت نباشد شود و توليد اختالف نكند و نيز ملك در بيع شرط و وثيقه ون تعارض موجب تضييع حق و

معابر واموال  ها وهاي مورد تقاضا باشد و تجاوز به مجاورين و كوچهكه متضمن جمع حدود پالك صورتمجلستنظيم 
نويس سند مالكيت بر طبق در اين صورت پيش .ها را صادر نمايداصالح مشخصات پالك دستور تجميع و ،عمومي نشود

منظور از سهم  .گرددسند مالكيت جديد صادر ميصورتمجلس تنظيمي تهيه و يا ابطال و بايگاني كردن اسناد مالكيت اوليه، 
برابر اين است كه اگر مالكيت يكي از شركاء در پالكي دو دانگ است در ساير پالك هاي مورد تجميع هم بايد دو دانگ 

هاي مورد تجميع بايد چهار دانگ ها چهار دانك مالك است در ديگر پالك يا پالكمالك باشد و آن كه در يكي از پالك
  .دارا باشد
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 شرايط الزم جهت تجميع  -3-1

 برابر در پالك  پالك هاي مورد تجميع داراي مالكين مشاعي مي باشند مالكين بايد سهام مشاعي و اگر
  .هاي مورد تجميع داشته باشند

 يا رهني نباشد هيچ يك از پالك هاي مورد تجميع در قيد اسناد شرطي و.  
  .رهن يك بانك باشند تجميع منوط به رضايت مرتهن ميباشددر صورتي كه دو پالك در : تذكر 

 در صورت بازداشت بودن موافقت مرجع بازداشت  هيچ يك از پالك هاي مورد تجميع در قيد بازداشت نباشد
  .كننده الزامي است

 مطابق دفتر امالك باشند اسناد مالكيت پالك هاي مورد تجميع از نظر مساحت وحدود.  
  لذا چنانچه قطعه زميني با كاربري مسكوني  .داشته باشند تجميع كاربري يكسانپالك هاي مورد

درمجاورت پالك ديگري قرار گيرد كه كاربري مسكوني ندارد با وجود تمام شرايط ديگر با هم قابل تجميع 
  .نخواهند بود

  ك مجاور يا براي كه براي ملك در امال قانون مدني و حفظ حقوق ارتفاقي 106تجميع حدود با رعايت مفاد
  .امالك مجاور در ملك مورد تجميع وجود دارد صورت مي گيرد

 مي بايست خاتمه پذيرفته باشد جريان ثبتي ملك.  
 .بايست با وضع موجود محل مطابقت داشته باشدهاي مورد تجميع نميپالك مساحت مندرج در اسناد مالكيت حدود اربعه و

س تجميعي توجه نمود كه در صورتجلسه تجميعي، نماينده بايستي ابتدا حدود امالك بايد در هنگام تنظيم صورتمجل ضمنا
  .مساحت جديد ملك را در آن قيد نمايد پس حدود جديد وس و مورد تجميع را به ترتيب نوشته

  

   جديدصدور سند مالكيت مراحل  -4

سازمان ثبت اسناد و مالك كشور در بعد از دو دهه تالش كارشناسان در زمينه ايجاد اطالعات مكان مرجع در   
به انضمام ) 2نگاره  -اسناد و مدارك حقوقي مالكيت( زير مجموعه اي به نام طرح كاداستر كشور ، اطالعات توصيفي

برنامه هاي نرم به كارگيري سخت افزارها و تدوين و با ) 2000/1و  500/1نقشه هاي بزرگ مقياس ( اطالعات مكان مرجع
ي جهت اتصال دو بانك توصيفي و مكاني به يكديگر منجر به ارائه اسناد مالكيت به صورت كامال رقومي و افزاري و عمليات

از اين نوآوري در خدمات مختلف در ادرات ثبت اسناد و امالك ازجمله تفكيك، اصالح ملك . در سيستم يكپارچه گرديد
  .توان بهره جستميثبتي  هايتاو ساير عملي 149و  147، افراز، تجميع، ماده ) 45ماده (
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  مقدمه -4-1

در ابتدا حدود امالك و مالكيت در كاغذ و بـه صـورت كـامال تحريـري     . گذردسال مي 80از ثبت اجباري امالك حدود 
توصيف مي گرديد به تدريج نقشه امالك با اندازه گيرهاي نيمه دقيق و بر اسـاس ابـزار روز بـه صـورت غيـر تخصصـي در       

  .گرديدكاغذي ترسيم مي

به دالئل مختلف اين نوع ثبت مستندات مالكيت در طي سالها دستخوش تخريب و مخدوش شدن و دسترسي آسـان و  
ارائه هر نوع گزارش و اعالم وضعيت امالك با دشواريهاي فراواني روبرو بوده تا آنجاييكه در حال حاضر بسياري از امالكـي  

يستم يكپارچه و متمركز در جمع آوري اطالعـات مكـاني امـالك و دانـش     كه در گذشته دور ثبت شده است به دليل نبود س
كافي و عدم سيستم مرجع واحد نقشه، احياء و بازيابي آنها بسيار دشوار و شايد محال مي باشـد و ايـن اتفـاقي اسـت كـه در      

  .خورداختالفات ملكي به وفور به چشم مي

در جمـع  ) اسناد و مستندات مالكيـت (و توصيفي) نقشه(مكاني لزوم داشتن سيستم يكپارچه بر اساس دو دسته اطالعات
آوري، بروزرساني و پاسخگويي به اختالفات ملكي امري بديهي است كه سازمان معظمي مانند سازمان ثبت اسناد و امـالك  

اساس اطالعـات   به هر تقدير ايجاد بانكي جامع بر. ساله بتواند پاسخگوي بسياري از تقاضاهاي مالكيتي باشد 100با قدمتي 
مكان مرجع و به نحويكه از قوانين حقوقي پيروي نمايد از نيازهاي جامعه و در حيطه اختيارات سازمان ثبت اسـناد و امـالك   

  .تصميم به اجراي طرح كاداستر در سازمان مذكور گرفته شد 70از اينرو در اويل دهه . كشور مي باشد
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  مالكيت تحريري اسناد -2نگاره 
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  طرح كادستر كشور -4-2

 سـازمان اي اسـالمي و در زيـر مجموعـه    كشور با شكل كنوني با تصويب نمايندگان مجلس شور طرح كاداستر شهري

خطـوط كلـي در مـورد جـذب و      مقدمات طرح كاداستر و مطالعات اجرايـي و تعيـين  . ثبت اسناد و امالك كشور تأسيس شد
نياز كاداستر، هزينه هـاي مربوطـه و برنامـه زمـان بنـدي آن       تجهيزات مورد تربيت نيروي انساني متخصص، تهيه ابزارها و

شهري مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديـد طـرح كاداسـتر شـهري در ايـران در يـك دوره        براي اجراي عمليات كاداستر
له اجرائي شد و بـه تـدريج   مرح وارد 1374طرح كاداستر عمالً از سال . و پنج ساله شامل پنج دوره پنجساله اجرا گردد بيست

طوريكه در سالهاي اخير عمليـات اجرائـي كاداسـتر بـه شـكل قابـل        فعاليت خود را به استانهاي مختلف كشور تعميم داد، به
دراز  در اين راستا فعاليتهاي اساسي براي حصول به هـدفهاي . هاي كشور در حال انجام مي باشد مالحظه اي در كليه استان

مكـانيزه   "و "اطالعـات هندسـي و مـالكيتي    آوريتهيه نقشه هاي كاداستر و جمع:"بر دو محور بنيادي مدت كاداستر كشور
  ).3نگاره ( قرار گرفته است "موجود نمودن اطالعات امالك و اسناد

  
  ارتباط كاداستر و ثبت -3نگاره 

  

  :كاداستر از اجزاء زير تشكيل شده است

  از طريق نقشه برداري زميني و فتوگرامتري  2000/1و  500/1تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس 

 تدوين نرم افزارهاي واسط و كاربردي جهت ارتباط بين اطالعات مكاني و توصيفي 
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  واحدGIS  جهت تعيين استانداردها و داده آمايي اطالعات توصيفي و ارتباط آن با اطالعات مكاني 

هـاي ترسـيم نقشـه    هاي واسط تدوين شده كه در محيطبرداران به كمك برنامهدر هر واحد ثبتي نقشهدر فرآيند جاري 
 البتـه . )4نگـاره  (مـي پردازنـد    تفكيك آپارتمان و گردند، به تثبيت ملكنصب مي AutoCADو   Microstationمانند
راي ثبت و داده آمـايي اطالعـات توصـيفي از    است كه مرجعي بجامع امالك طراحي شده برنامه ديگري به نام سيستم ااخير

  .باشدجمله مشخصات مالكيتي، مشخصات هندسي و حقوقي ملك مي

  

  

  Autocadعرصه سازي و تثبيت عرصه در محيط  -4نگاره 

  

  مراحل اجراي كاداستر   -4-3

هاي مختلف مشاركت بخشقبل از توسعه و فراگير شدن كاداستر در هر واحد ثبتي مقدمات اجرايي آن به ترتيب زير با 
  :گيردمانند واحد نقشه برداري، بايگاني، دفترامالك، صورت مي

  )5نگاره ( تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس به روش زميني و فتوگرامتري -الف
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 داده آمايي اطالعات امالك -6نگاره 

 

  صدور سند تك برگي  -4-4

 اتبـرداري ادار هاي نقشهبا توجه به تثبيت عرصه در بانك جامع كاداستر و داده آمايي پالك ثبتي مورد نظر، نخست در واحد
  .گرددمي ائهفايل عرصه به صورت استاندارد توليد و آماده ار ،ثبت

و اطالعات توصيفي بانـك جـامع   ) شامل نقشه عرصه و اعيان ملك بر پايه بانك كاداستر( بر اساس تجميع اطالعات مكاني
كليـه ارتباطـات داده اي در بـين    .، مي توان جهت صدور سند مالكيت اقدام نمـود )شامل اطالعات مالكيتي و حقوقي(امالك 

بـرداري،  تـك برگـي در واحـد نقشـه    سند مالكيـت  فرآيند صدور . اطالعات مكاني و توصيفي بر اساس پالك ثبتي مي باشد
بايگاني، بازداشتي و دفتر امالك ادارات ثبت انجام مي شود كه عمده وظايف بخش دفتـر امـالك شـامل داده آمـايي، ثبـت      

پس از طي مراحـل قـانوني تفكيـك، جهـت     . اطالعات مالكيتي، تحرير آن در دفاتر امالك و چاپ سند تك برگي مي باشد
همانگونـه كـه   . گـردد گي پيش سند قطعات تفكيكي توسط كارشـناس نقشـه بـرداري تهيـه مـي     صدور سند مالكيت تك بر

 .گيردت شبكه اطالعاتي يكپارچه صورت ميگردد تمامي فرآيندها به صورت رقومي و تحمالحظه مي

تـك برگـي در   هاي الزم، نسبت به چاپ سـند  ثبت و گواهي اتادار ينپس از تهيه پيش سند قطعه تفكيكي، با دستور معاون
  ).7نگاره ( رسداوراق چاپي ويژه اقدام و با گواهي و ثبت دفتر امالك فرآيند صدور سند تك برگي به پايان مي
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  )سند تك برگي(سند مالكيت كاداستري دو نمونه  -7نگاره 
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  نحوه تطبيق اسناد مالكيت با زمين: فصل دوم

  كنترل هاي ثبتي -2-1

. مهندسي نقشه برداري در حد نياز با قوانين و مقررات ثبتي و برخي نكات ثبتي آشنايي پيدا كنند شود كارشناسانتوصيه مي
اين تقسيم بندي شامل بخش، پالك اصلي، . كنندها و مناطق اطراف آنها را از لحاظ ثبتي تقسيم بندي ميمعموال شهر

 . باشدپالك فرعي، پالك فرعي از فرعي هاي مختلف و قطعه مي

ها يا عوارض مشخصي هستند كه ممكن است از نظر مساحت و موقعيت هاي هر شهر، خيابان حدفاصل بخشمعموال
شود كه باز هم ممكن اساسا هر بخش به تعدادي پالك اصلي تقسيم مي. ها هيچ ارتباطي بين آنها وجود نداشته باشدبخش

. شودك اصلي نيز به تعدادي پالك فرعي تقسيم ميهر پال. است از نظر مساحت و موقعيت هيچ ارتباطي بين آنها نباشد
هاي كوچكتري موسوم به قطعه، تفكيك يا پالك فرعي خيلي بزرگ است و به همين دليل مجددا به قسمت معموال هر
  . استنحوه تقسيم بندي يك پالك اصلي به پالك هاي فرعي و قطعات نشان داده شده 8نگاره در . شودافراز مي

  
  نحوه تقسيم بندي يك پالك اصلي به پالك هاي فرعي و قطعات -8نگاره 
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  نحوه تعيين پالك ثبتي -2-2

هاي ثبتي بيشتر بستگي به سليقه مامور ثبت دارد و معموال از يك نقطه ثابت شروع و براي هر ملك شماره گذاري پالك
ملكي از قلم افتاده و بدون شماره باشد، آخرين به هر دليل چنانچه . گذاري گرددشود تا تمام منطقه شمارهشماره تعيين مي

  . يابدشماره آن بخش براي آن ملك تخصيص مي

  

  بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آنها با محل -2-3

 قرائت سند مالكيت و حدود مندرج در آن و مطابقت آن با مجاورين -1

 ها بررسي حد فاصل -2

  در سند مالكيتمطابقت ابعاد موجود عرصه با ابعاد مندرج  -3

بررسي طول ابعاد و شماره پالكهاي پالك ثبتي امالك مجاور در نقشه و گواهي مطابقت وضعيت فعلي مجاورين با  -4
 پالكهاي ذكر شده در سند مالكيت 

  

  سند مالكيت -2-3-1

نها در سند سند مالكيت عالوه بر مشخص نمودن ويژگي هاي ملك، نشان دهنده مالكيت شخص يا اشخاصي است كه نام آ
در صورت گم شدن سند مالكيت، با شرايطي سند مالكيت المثني توسط اداره ثبت اسناد و امالك صادر . قيد شده است

  . شودخواهد شد كه بر روي آن واژه المثني ذكر مي

  اسناد بدون مساحت و طول ابعاد -2-3-2

  امالك داراي صورتمجلس تفكيكي با ذكر حدود -2-3-2-1

در . باشندامالك در صورت مجلس تفكيكي داراي حدود يا مساحت هستند ولي فاقد اين اطالعات در سند مياينگونه 
صورت عدم ارائه ساير مدارك مانند گواهي پايانكار ساختماني يا پروانه ساختماني كه ممكن است نكات مورد نياز را روشن 

ردد و از مالك خواسته شود تا نسبت به تصحيح سند مالكيت اقدام نمايند، الزم است از اداره ثبت اسناد و امالك استعالم گ
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بايد توجه نمود كه در مواردي مانند . شوندمعموال تصحيحات مورد نظر در قسمت مالحظات سند مالكيت قيد مي. نمايد
  . كندجداگانه تبديل نميكند و آنها را به اسناد تفكيكي يا افراز ادارات ثبت به اسناد فاقد مساحت و يا ابعاد رسيدگي نمي

  

  امالك در مناطق قديمي -2-3-2-2

براي امالكي كه در مناطق قديمي شهرها قرار دارند، ممكن است اسناد مالكيت فاقد طول اضالع باشند و حد و حدود ملك 
ل دقت خيلي زياد در گونه امالك، نياز به اعمابراي بررسي اين. را به امالك افراد خاص و گذرهاي مجاور تعيين كرده باشند

گيري مساحت ملك و با استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك و تاييد آن فقط پس از اندازه. باشدبررسي حدود ذكر شده مي
البته در صورت داشتن گواهي پايانكار ساختماني يا برگه عوارض نوسازي . گونه امالك را بررسي نمودتوان ايناداره مي

  .گونه امالك را بررسي نمودتوان اينمشخصات ثبتي ملك باشد، ميشهرداري كه داراي 

  

  نحوه ذكر حدود وملك و ترسيم كروكي -2-3-3

نوشتن حدود . باشندها چهار ضلعي هستند ولي برخي از آنها بيشتر از چهار ضلع و به صورت نامنظم ميهرچند اغلب زمين
  .يابدهاي ساعت ادامه ميين شروع و در جهت عقربهمعموال از شمال غرب زم) معروف به حدود اربعه(ملك 

  ....متر ديواريست به كوچه بن بست، دوم  8شماال اول  :مثال

  .استنمايش داده شده) 9نگاره (شكل عمومي ملك مورد نظر در كروكي زير 

كه به بيرون ملك نگاه توان فرد را در داخل ملك و كنار ضلع مورد نظر در نظر گرفت براي تعيين جهت حد مورد نظر، مي
كند، آن ضلع بنابراين چنانچه در توصيف حد شمالي ملك، فرد با نگاه كردن به طرف آن ضلع به طرف شرق نگاه . كندمي

  . شودشرقي محسوب مي

هاي اساسي بين حدود اربعه مندرج در سند مالكيت و محل، بايد مالك از طريق اداره ثبت اسناد و در صورت وجود مغايرت
  .امالك اقدام به تصحيح يا تعيين تكليف حدود ملك نمايد

هاي عوارض نوسازي ساليانه، اطالعات بسيار مفيدي در مورد پالك ثبتي، نشاني و مساحت ملك وجود دارد كه در برگه
  .تواند در بررسي و تطبيق سند مالكيت با محل مورد استفاده قرار بگيرندمي
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بديهي است . شود گيريشود عالوه بر اضالع ملك، طول قطرها و زواياي داخلي يا خارجي آن نيز اندازهسعي مي ها،مساحت
  .تر استفاده شودهاي مهندسيبرداري و روشهاي نقشهدر مورد امالك بزرگ و چندضلعي نامنظم بهتر است از دوربين

  قيق مساحتمتراژ ابعاد عرصه و توجه به زواياي رئوس جهت محاسبه د •

 تعيين عرض گذرهاي مشرف به ملك و همچنين نام معبر و گذر و درج آنها بر روي نقشه •

  تعيين حد فاصلهاي موجود ملك با مجاورين ودرج آن برروي نقشه عرصه  •

ذكر طول ابعاد و شماره پالكهاي ثبتي امالك مجاور در نقشه و گواهي مطابقت وضعيت فعلي مجاورين با  •
 ده در سند مالكيت و در صورت مغايرت ذكر موارد اختالف بين سند و محلپالكهاي ذكر ش

  

  تشخيص حدود ثبتي امالك و پياده كردن محدوده ها بر روي زمين و نقشه هوايي -2
 به كمك مختصات و نقشه هاي ثبتي ملك  
 به كمك عوارض طبيعي و ساخت بشر اطراف ملك  
 به كمك امالك مجاور  
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  )پياده كردن فونداسيون و بر و كف( برداري ساختمانينقشه و سازيپياده : فصل سوم

اغلب تصور عمومي از . شودبرداري محسوب ميكردن يك بخش از نقشهاست، پيادهبرداري آمدههمانطوركه در تعريف نقشه
ي به مشخص سازدر واقع پياده. سازي، عكس عمليات برداشت و تعيين موقعيت عوارض سطح زمين استموضوع پياده

كه موقعيت آنها در طرح مشخص است، ) مانند ساختمان يا هر تاسيسات ديگري(نمودن عوارض و اجزاي اصلي يك طرح 
برداري مورد نقشه) وضع موجود(شده سازي و اجراي طرح نيز بايد مجددا طرح پيادهبديهي است در حين پياده. كنداشاره مي

سازي با نقشه شروع و مجددا به نقشه نيز ختم بنابراين پياده. طرح جلوگيري به عمل آيدآن از  قرار گيرد تا از انحراف زياد
 . گرددمي

. است ساختمان اجراي طرح هندسيو  مصالح ساختمان راياج شود، منظور از آنمياجراي ساختمان  صحبت از وقتياغلب 
و  برخوردار استاهميت خاصي  از... ) و  ،نورد وع ن ،جنس پروفيل ها ،جوش سيمان ،مانند بتن(مصالح  موضوعدر كشور ما 

-سازي برميبرداري و پيادهكه به رشته مهندسي نقشه اما بحث طرح هندسي. همه روزه در مورد آن بحث و گفتگو مي شود

- ميرا كه  اهميت طرح هندسي .ي دارديدر صورتي كه اين بحث اهميت بسيار باال گرفته استقرار  توجهكمتر مورد  گردد،

  .يبايي ساختمانز-2 ،قاومت و پايداري ساختمانم -1 :توان به دو بخش تقسيم كرد

  

    سازيپياده -3-1

سازي به عنوان مهمترين بخش در هر پروژه عمراني، بر پايه يك سري عالئم و خطوطي كه نشاندهنده موقعيت افقـي  پياده
سـازي،  باشد و بنـابراين بـدون بكـارگيري فنـون پيـاده     استوار ميو ارتفاعي اجزا و عناصر يك پروژه در سطح زمين هستند، 

سازي بسته به شرايط منطقه كاري و نوع پروژه متفاوت اسـت، لـيكن   اگرچه، كيفيت پياده. ها وجود نداردامكان اجراي پروژه
ي پروژه به طرح اوليـه آن  سازتري بكار گرفته شوند، به همان ميزان نتيجه پيادههاي دقيقبه هر ميزان كه تجهيزات و روش

آل پروژه و انطباق كامل آنهـا بـا طـرح    بديهي است به دليل بروز خطاهاي مختلف، هيچگاه امكان اجراي ايده. نزديكتر است
سـازي توجـه شـود كـه     اي به موضـوع پيـاده  وجود ندارد و بنابراين در عمل با توجه به محدوده خطاهاي مجاز، بايد به گونه

سـازي بهينـه و اقتصـادي    البته نا گفته نماند، منظور از پيـاده . زياد به بار نيايد و از نظر اقتصادي بهينه باشدهاي خيلي هزينه
اي اتفاق بيفتند كه موجب تاخير يا توقف در كار شوند، زيرا در اين صورت جبران آن منجـر بـه   اين نيست كه خطاها به گونه

  . دشوبيني نشده ميهاي اضافي و پيشصرف هزينه
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ساختمان يا هر تاسيسات مورد نظر در طرح بايد به صورت نسـبي و مطلـق   ) 1: گرددسازي دو هدف عمده دنبال ميدر پياده
اي باشند كـه  ها و فنون بكارگرفته شده بايد بگونهروش) 2در هر سه بعد به صورت صحيح بر روي سطح زمين ايجاد گردد، 

  .پيش برود) و به تبع آن هزينه كم(زياد  اجراي پروژه بدون تاخير و وقفه با سرعت

سازي، بايد تا حدودي با مفاهيم، عوامل و روابطـي كـه در هـر پـروژه درگيـر      قبل از پرداختن به موضوع اصلي و فنون پياده
  . سازي اثرگذار يا تاثيرپذير هستند، آشنا شويمهستند و در روند پياده

  

    ها و قراردادهاي مهندسي پروژه -3-1-1

اي محصول، ارائه خدمت يا رسيدن به نتيجه توليداست كه  يتالش موقتيك در برگيرنده   به طور كلي لفظ پروژه
  :توان اشاره نمود ها به موارد زير مي از خصوصيات اصلي پروژه. گيرديكتا را برعهده مي

 يابد، پروژه داراي عمر مشخصي است و پس از دستيابي به اهدافش پايان مي  
 اي انجام پروژه پيش از آغاز عمليات اجرايي آن به طور كامـل بـرآورد شـده و در نتيجـه از قبـل مشـخص       ه هزينه

  شود، مي
 هر پروژه داراي كيفيت از پيش تعيين شده و مشخصي است.  
 هـا از   برداري، اكثر پروژه در حيطه مهندسي نقشه. ها داراي انواع پژوهشي، عمراني، آموزشي و خدماتي هستند پروژه

دمات، مطالعـات امكـان   مانند تدوين ضوابط، شرح خـ (هاي پژوهشي  ع عمراني بوده ولي در موارد معدودي پروژهنو
هـاي خـاص در    افـزار و سـخت افزارهـاي تخصصـي، برگـزاري دوره      ماننـد آمـوزش نـرم   (، آموزشـي  ...)سنجي و 
  .گردد نيز تعريف و اجرا مي...) ي و مانند برگزاري نمايشگاه و همايش تخصص(خدماتي  يا...) هاي اجرايي و  دستگاه

 

  فرايند مديريت پروژه -3-1-1-1
هاي مديريتي در  ها، ابزارها و تكنيك بر اساس تعاريف پذيرفته شده، مديريت پروژه عبارتست از كاربرد دانش، مهارت

فازها يا مراحل  فرايند مديريت پروژه معموالً به. شود هاي پروژه كه براي نيل به اهداف پروژه انجام مي انجام فعاليت
  :گردد مختلفي به شرح زير تقسيم مي

  فاز آغازين يا فاز مطالعاتي شامل اقداماتي است كه براي كسب مجوز رسمي، تامين حاميان و تامين كنندگان منابع
، انعقاد قراردادهاي اوليه و سـاير مـوارد   ...)اجتماعي، زيست محيطي، اقتصادي، فرهنگي و (مالي، مطالعات توجيهي 

اين فاز معموال توسط كارفرما، مدير طـرح و يـا مشـاور تعيـين     . بايد انجام پذيرد مشابه براي شروع هر پروژه جديد
 .شود شده براي اين منظور انجام مي
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 محدوده پـروژه را تعيـين، برنامـه مـديريت      ها است كه ريزي پوشش دهنده آن دسته از فعاليت فاز طراحي و برنامه
هاي عمراني فاز  در پروژه. كند بندي مي گيرند، مشخص و زمان هايي را كه در پروژه قرار مي فعاليتپروژه را ايجاد و 

 .شود طراحي عموما توسط مهندسان مشاور ذيصالح انجام مي
 هايي است كه براي تكميل كـار تعيـين شـده در برنامـه مـديريت پـروژه جهـت        فاز اجرا شامل آن دسته از فعاليت

 . شود هاي عمراني اين مرحله توسط پيمانكار  ذيصالح انجام مي در پروژه. آن مورد نياز استدستيابي به اهداف 

 يندهايي است كه براي نظارت بر اجراي پـروژه در حـين و   آها و فر فاز نظارت و كنترل كه در برگيرنده تمام فعاليت
در اكثـر  . ورد نيـاز را بـه عمـل آورد   پس از انجام آن الزم است بطوري كه در موقع لزوم بتوان اقدامات اصالحي م

 . شود هاي مهندسي اين فاز توسط مهندسان مشاور طراح و يا ساير مهندسان مشاور ذيصالح انجام مي پروژه

  هاي مديريتي و اجرايي كه براي پايـان دادن رسـمي تمـامي فعاليـت      و تكميلي پروژه آن دسته از فعاليت پايانيفاز
 .دهد وشش ميهاي هر پروژه الزم است را پ

  

  قراردادهاي خدمات مهندسي -3-1-1-2
به طور كلي لفظ قرارداد به سندي اتالق . شود هر پروژه بر اساس يك يا تعدادي قرارداد خدمات مهندسي انجام مي

معموال در قراردادهاي خدمات . شود كه مشخص كنننده كار مورد قرارداد و نحوه انجام تعهدات طرفين قرارداد است مي
  :سه شخص حقيقي يا حقوقي زير حضور دارندبرداري  نقشه

 شخصيت حقيقي يا حقوقي كه يك طرف امضا كننده قرارداد بوده و اجراي عمليات موضوع قـرارداد را بـه   : كارفرما
تواند از طرف كارفرماي اصـلي بـه مـدير طـرح يـا يكـي از مشـاوران         اين كار مي. كند پيمانكار يا مشاور واگذار مي

 .تفويض گردد
 شخصيت حقوقي كه طرف ديگر امضا كننده قرارداد بوده و اجراي عمليـات موضـوع آن اعـم از    : )يا پيماكار(مشاور

 . مطالعه، طراحي يا اجرا را به عهده گرفته است

 اي با كارفرما بوده و بر اسـاس آن نظـارت    شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي قرارداد جداگانه: دستگاه نظارت
 . بر امور قرارداد را بر عهده دارد و كنترل فني و حقوقي

و موضوع كار، زمان، كيفيت، و مبلغ قرارداد بوده و   هر قرارداد بايد در كنار تعيين طرفين قرارداد، مشخص كننده نوع
به طور كلي وظايف كارفرما در قراردادهاي مشخصي به شرح زير . وظايف و اختيارات طرفين را به نحو روشني بيان نمايد

  :شدبا مي

  پرداخت هزينه ها 

 و پيمانكاران انتخاب مهندسين مشاور   
  تصويب كار مشاور  
  تحويل زمين 
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 و قطعي كار رسيدگي به صورت وضعيت موقت  
 تحويل موقت و قطعي كار   
  پرداخت صورتحساب قطعي پيمان  

الزم به ذكر . باشد ميبه همين صورت كارفرما به عنوان طرف اصلي قرارداد داراي حقوق و اختياراتي به شرح زير 
  .تواند تغييرنمايد است بسته به نوع و زمان قرارداد، اين اختيارات مي

 موافقت با پيش پرداخت  
  تغيير مقادير كار  
  قراردادتغيير مدت   
  ابالغ كارهاي جديد 

 تعليق كار  
  قراردادخاتمه دادن به   
 كسر جرائم تاخير   
  خلع يد( قراردادفسخ(   

  . گردد اعم از مشاور يا پيمانكار نيز بر اساس قرارداد و قوانين موجود تعيين مينيز وظايف طرف قرارداد 

با توجه به بار حقوقي مترتب بر قراردادها، بايد جزييات زيادي را در آن مورد توجه قرار داد تا از بروز مشكالت بعدي 
محوله خود نسبت به تهيه فرم قراردادهاي  ريزي كشور بر اساس وظايف سازمان مديريت و برنامه. جلوگيري به عمل آيد

ها هستند و   اين قراردادها شامل سه بخش موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوست. همسان خدمات مهندسي اقدام نموده است
  .اهم موضوعاتي كه در آنها مورد توجه قرار گرفته است به شرح زير است

  موافقتنامه) الف

 مشخصات طرفين قرارداد  
 جم كارهاي مورد قراردادموضوع و ح  
 مدت قرارداد  
 مبلغ قرارداد  
 تاريخ انعقاد قرارداد  
 قانون حاكم بر قرارداد  
 مدارك و مستندات منضم به قرارداد  

  شرايط عمومي )ب

 برنامه زماني اجراي مراحل كار  
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 مشخصات كاركنان مجري  
 استانداردها و ضوابط فني انجام كار  
 نحوه نظارت و كنترل فني بر عمليات  
 الزحمه و نحوه تسويه حساب نهايي نحوه پرداخت حق  
 نحوه دسترسي به سايت  
 روشهاي خاتمه دادن به قرارداد  
 حل اختالف  
 حقوق و عوارض قانوني 

 ممنوعيتهاي قانوني 

 حوادث قهري 

 مالكيت اسناد و مدارك  
  هاپيوست) ج

 دهـد و اطالعـات و مـداركي كـه      مـي اي كه كارفرما در اختيار مجري قـرار   شرايط خصوصي شامل تسهيالت ويژه
  گيرد عالوه بر موارد تعيين شده در شرايط عمومي از طرف كارفرما در اختيار مجري قرار مي

 برنامه زماني تفضيلي  
 الزحمه نحوه محاسبه حق  
 ساير موارد 

و كنترل پيوسـته اجـراي   سازي برداري به منظور پيادههاي عمراني، مهندسين نقشهبا توجه به توضيحات باال، در اغلب پروژه
گيرند و ارتباط آنها با كارفرما از طريق مهندس ناظر كه معموال به نمايندگي از مشاور طرح در قالب گروه پيمانكاران قرار مي
توانـد نقـش بـه    سـازي، مـي  لذا همكاري و ارتباط بين مهندس ناظر و گروه پياده. شودو طراح پروژه حضور دارند، برقرار مي

بديهي است اعمال هرگونه تغيير در طرح اصلي بايد با اطـالع و تاييـد   . پيشرفت صحيح و سريع پروژه داشته باشد سزايي در
رسمي مهندس ناظر صورت گيرد و در صورت بروز هرگونه انحراف در اجراي پروژه بايد بالفاصله به مهندس نـاظر گـزارش   

  .شتر جلوگيري شودهاي بيگردد تا ضمن اتخاذ روش اصالح آن از بروز هزينه

  

  سازيدر پياده نكات اساسيبرخي  -3-1-2

  .شودسازي وجود دارند كه در زير به آنها اشاره ميدر پياده برخي مالحظات

 سازي، نقاط مرجع افقي و ارتفاعي به اندازه كافي در داخل يا نزديك منطقه اجراي طرح قبل از شروع عمليات پياده
 .گسترش يابند
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  هاي مختلف پروژه و جلوگيري از بروز خطاهاي تجمعي، تمـام نقـاط   دقت و يكنواختي آن در بخشبه منظور حفظ
 .طرح بر اساس نقاط مرجع افقي و ارتفاعي پياده شوند

 سازي تهيه و ذخيره شوندهاي مربوط به پيادهسازي، مدارك و فرمقبل از شروع عمليات پياده. 
 هـا مـورد   هـا و طوليـاب  يـاب ها و زاويههيزات مورد استفاده مانند ترازيابسازي، تمام تجقبل از شروع عمليات پياده

) ماهي يكبـار (كنترل قرار گيرند و در طول اجراي طرح نيز ضمن توجه به نگهداري استاندارد آنها، به صورت منظم 
 .اين كار تكرار شود تا از عملكرد صحيح آنها اطمينان حاصل شود

 اين نقاط انجام و ) هفتگي(اي و ارتفاعي جابجا شده يا تخريب شده، بازرسي دوره به منظور كشف نقاط مرجع افقي
 .در صورت نياز اقدام به بازسازي آنها شود

 تر است، لذا مخفي كردن خطاهاي غيرمجاز هيچ سـودي  رفع آثار خطاها در مراحل بعدي بسيار مشكلتر و پر هزينه
 .ضمن تشخيص و گزارش آن، اقدام به تصحيح آن نموددر پي ندارد و بايد در همان مراحل ابتدايي 

  شـود و بنـابراين از   ارتباط تنگاتنگ با ساير عوامل همكار و مهندس ناظر باعث آگاهي بيشتر از نحوه انجام كار مـي
  .كندبروز بسياري از خطاها جلوگيري مي

  

  سازيمقدمات پياده -3-1-3

با دقت و حوصله انجام گيرد، زيرا ممكن است كوچكترين بي توجهي در اين  قبل از هرگونه اقدام عملي الزم است موارد زير
  . هاي بيشتر در مراحل بعدي گرددمرحله موجب تحميل هزينه

 شود و طرح مورد نظـر بـر روي   تهيه مي 1:500سازي يك نقشه اوليه با مقياس حدود معموال قبل از پياده: هانقشه
همراه ساير مدارك و اسناد طرح پس از برگزاري مناقصه بـه پيمانكـار تحويـل    اين نقشه به . گرددآن مشخص مي

  .گيردسازي مورد استفاده قرار ميدهد كه براي پيادهاين نقشه پايه نقشه اجرايي را تشكيل مي. شودداده مي
 سازي نع در پيادهتمام اجزاي طرح بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و در صورت وجود مانع يا موا: كنترل طراحي

  .انديشي گرددهر بخش از طرح بايد فورا به مسئولين طرح گزارش شود تا در مورد آن چاره
 سازي در دسترس قـرار مـي  رغم اينكه از قبل نقشه منطقه مورد نظر تهيه شده و براي پيادهعلي: شناسايي منطقه-

ديد قرار دهد و نسبت به رفـع اختالفـات احتمـالي    بردار بايد محل اجراي طرح را مورد بازگيرد، ليكن مهندس نقشه
هاي مناسب براي ايجاد نقـاط مرجـع   شود در جريان بازديد، محلضمنا توصيه مي. ميان نقشه و منطقه اقدام نمايد

انـد مناسـب   البته ممكن است برخي از نقاط كنترل قبلي كه در تهيه نقشـه اسـتفاده شـده   . گذاري شوندنيز عالمت
 .وند كه بايد از آنها محافظت گرددشتشخيص داده

 هاي مسـطحاتي و ارتفـاعي   سازي طرح بايد ايستگاهبه منظور پياده: برداريهاي مسطحاتي و ارتفاعي نقشهايستگاه
تـوان  البتـه در مرحلـه تهيـه نقشـه مـي     . رسان ايجاد و محافظت شـوند هاي مناسب و دور از عوامل آسيبدر محل
سازي بهره گرفت و تعداد اتي و ارتفاعي را ايجاد نمود كه بتوان از همان نقاط در پيادههاي مسطحاي ايستگاهبگونه

 . هاي مورد نياز را به حداقل ممكن رسانيدايستگاه
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  و ارتفاعي كنترل مسطحاتي نقاط -3-1-4

شيوه ايجاد نقاط . شوندموقعيت مسطحاتي نقاط اصلي طرح بر مبناي نقاط كنترل مسطحاتي موجود در محل پروژه پياده مي
نقـاط كنتـرل    .آيندباالتر به دست ميدرجه ء رفتن است و اين نقاط به اتكاي نقاط كنترل مسطحاتي به صورت از كل به جز

بـه منظـور   . گيرند تا از تخريب آنها جلـوگيري شـود  هاي ايمن قرار ميمسطحاتي معموال در نزديكي منطقه طرح و در محل
چنانچـه بـه   ). 10نگـاره  (اتي در طول پروژه، اين نقاط بايد به شيوه مناسـب نگهـداري شـوند    بكارگيري نقاط كنترل مسطح

لذا عالوه بـر نقـاط كنتـرل،    . هردليلي برخي نقاط كنترل مسطحاتي از بين بروند الزم است مجددا مورد بازسازي قرار بگيرند
شود تا در صورت لزوم به كمـك آنهـا بتـوان نقـاط كنتـرل      براي هر كدام از آنها تعدادي نقاط مرجع در اطرافشان ايجاد مي

  ). 11نگاره (اصلي را بازسازي نمود 

شيوه ايجاد نقاط كنترل ارتفـاعي  . شوندارتفاع نقاط اصلي طرح بر مبناي نقاط كنترل ارتفاعي موجود در محل پروژه پياده مي
 .آيندباالتر به دست ميدرجه به اتكاي نقاط  نيز نقاط ء رفتن است و اينمانند نقاط كنترل مسطحاتي به صورت از كل به جز

. در بسياري از مواقع نقاط كنترل مسطحاتي و نقاط كنترل ارتفاعي يكسان هستند و در واقع نقاط كنترل دو منظـوره هسـتند  
رتفـاعي كـامال   البتـه مبنـاي ا  . نكات مربوط به محافظت و بازسازي نقاط كنترل ارتفاعي نيز  مشابه نقاط كنترل اصلي است

متفاوت از مبناي مسطحاتي است و معموال نقطه مبناي ارتفاعي در خارج از محدوده كارگـاه و بـا توافـق مشـاور و كارفرمـا      
  .شودانتخاب مي

 

  نگهداري از نقاط كنترل -10نگاره 
  

 

  نقاط مرجع براي بازسازي نقاط كنترل -11نگاره 
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  سازي و كنترل ساختمان پياده -3-1-5

  سازي موقعيت مسطحاتي يك ساختمان پياده -3-1-5-1

-با اين حال مراحـل پيـاده  . باشدسازي بسته به وسعت منطقه و دقت مورد نياز و نوع وسايل در اختيار متفاوت ميروش پياده

  :سازي موقعيت يك ساختمان به صورت اجمالي به شرح زير است

  هاي شهرسـازي مشـخص شـده   بر ساختمان كه در نقشه هاي مربوط بهمعموال گوشه(حداقل دو گوشه ساختمان-

اي بر روي سـطح  هاي مناسب مانند تقاطع طولي و زاويهبه اتكاي نقاط كنترل مسطحاتي و بكارگيري روش) است
  ).12نگاره (شوند زمين مشخص و عالمت گذاري مي

 ه ذيربط بر روي سطح زمين مشـخص و  ها با طول و زاويبر پايه دو گوشه مزبور و استقرار بر روي آنها، ساير گوشه
  ).12نگاره (شوند عالمت گذاري مي

 هـاي كمكـي خـارج از سـاختمان و در     كنـي، نشـانه  برداري و پياي در حين خاكبه دليل از بين رفتن نقاط گوشه
-يهاي چوبي مخصوص ايجاد مـ ها معموال بوسيله ميخ بر روي تيركاين نشانه. شوندراستاي اضالع آن ايجاد مي

  ).13نگاره (شوند 
 14نگاره (شوند يابي و سپس بر طرف مياندازه قطرهاي ساختمان بررسي و در صورت مغايرت ريشه.(  

هاي مربوط به پياده سازي بايد به صورت افقي در نظر گرفته شـوند و بـويژه اگـر سـطح منطقـه      شود تمام طوليادآوري مي
  .باشدتر ميدار است اين موضوع جديشيب

  

 هاي ساختمان به اتكاي نقاط كنترل مسطحاتيگذاري گوشهنشانه -12نگاره 
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 هاي كمكي خارج از ساختمان و در راستاي اضالعنشانه -13نگاره 

  

  
  بررسي اندازه قطرهاي ساختمان  -14نگاره 
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  هاي ساختمانستون ها وپيسازي پياده -3-1-5-2

ها و هاي چوبي در گوشههاي هريك بر روي تيركهاي ساختمان در طرح، عالمتها و ستونبر اساس موقعيت و پهناي پي
ها بـر روي  ها و ستونياب، موقعيت و امتداد پيهاي زاويههاي ساختمان مشخص و سپس به كمك ريسمان يا دستگاهكناره

ها، بيانگر موقعيت مركـز  ز ستونبديهي است محل تقاطع امتداد عالئم مربوط به مرك). 15نگاره (گردد سطح زمين معين مي
هاي ساختمان، بايـد موقعيـت ارتفـاعي آنهـا نيـز      ها و ستونالبته ناگفته نماند براي پي). 16نگاره (ستون بر روي زمين است 

  .مورد توجه قرار گيرد

  

  
 هاي چوبيهاي ساختمان به كمك تيركها و ستونسازي موقعيت و پهناي پيپياده -15نگاره 

  

  
 هاروي تيركسازي موقعيت مركز ستون از تقاطع خطوط نشانهپياده -16 نگاره
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  هاساختمان و شاقولي كنترل ارتفاعي -3-1-5-3

دهند، لذا چنانچه موقعيـت هـر سـتون در هـر طبقـه      هاي ساختمان چارچوب اصلي ساختمان را تشكيل مياز آنجا كه ستون
بدون انحراف و به صورت عمودي در ترازهاي از قبل مشخص شـده رشـد   دقيق و مطابق طبقه زيرين پياده شود، ساختمان 

  . هاي مختلفي وجود داردبراي نيل به اين منظور روش .شودكرده و ساخته مي

در اين روش . ها استفاده از شاقول نخي است كه فقط در داخل محدوده ساختمان قابل استفاده استيكي از اين روش
تر قرار بگيرد، موقعيت مركز ستون به زان و هر موقع روي عالمت مركز ستون در طبقات پايينشاقول از طبقات باالتر آوي

هاي باد و نوسانات شاقول بديهي است به دليل جريان. گرددصورت عمودي و با ارتفاع مشخص به طبقات باالتر منتقل مي
  .ممكن است وقت زيادي براي اين روش صرف شود

ايـن روش  . ليزري است كه فقط در داخل محدوده ساختمان قابـل اسـتفاده اسـت    هاي نوري ولروش ديگر استفاده از شاقو
  ).17نگاره (بسيار شبيه به شاقول نخي است با اين تفاوت كه امكان لرزش نخ وجود ندارد 

  
  

  
 هاليزري در كنترل ارتفاعي ساختمان هاي نوري وبكارگيري شاقول -17نگاره 
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هـاي بـزرگ قابـل اسـتفاده     ياب است كه معموال در خارج از محدوده ساختمان و براي سـاختمان زاويهروش سوم بكارگيري 
ياب كامال تنظيم باشد، امتداد تار عمودي آن نيز كامال شـاقولي اسـت و بنـابراين مشـابه طبقـه همكـف       چنانچه زاويه. است

پـذير  بقات باالتر با ترازهاي ارتفـاعي مشـخص امكـان   ها در تمام طروي تيركها از تقاطع خطوط نشانهموقعيت مركز ستون
  ).19نگاره (شود ها و رفع انحراف آنها استفاده ميياب در استقرار عمودي ستونهمچنين از زاويه). 18نگاره (گردد مي

  

  
 هاياب در كنترل ارتفاعي ساختمانبكارگيري زاويه -18نگاره 

  

  
 هاشاقولي ستونياب در نصب بكارگيري زاويه -19نگاره 
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هاي مختلف هر طبقه مانند هاي بسيار دقيق به منظور اجرا و كنترل تراز ارتفاعي بخشترازيابي مستقيم همواره يكي از راه
  ).20نگاره (ها است پلهراه

  

  
 روش ترازيابي مستقيم در كنترل ارتفاع اجزاي هر طبقه -20نگاره 

 

  ساختمانيهاي برداري در طرحخدمات نقشه -3-2

را باالبردن عمر ساختمان   و هاي ساختمانپايين آوردن هزينه ،دقت در محاسبات  ،زلزله هاي ساختماني مانندبحث همواره
مانند  هاييو جواب سواالتمي توان ها بحثدر مورد اين . به وفور شنيدها توان در محافل عمومي و تخصصي و رسانهمي

 . نمودزير را مطرح 

 موقعي كه در طراحي ضرايب باال در نظر : پاسخ ؟پايين آورد توانميهزينه ساختمان را چه زماني : پرسش
  .طراحي نشودover design  گرفته نشود و به قولي

 مطمئن نيستند ها چون به اجراي دقيق ساختمان: پاسخ؟ دگيرنضرايب را باال در نظر مي حانچرا طرا: پرسش. 
 با واقعيت ساخته شده يكي .. .چه زماني اعداد و ارقام پايداري ساختمان در برابر زلزله و عمر ساختمان و : پرسش

  .و بدرستي مطابق نقشه ها اجرا شود ازماني كه طرح دقيق: پاسخباشند؟ مي
 اي طرح هندسياجرو ديگري  مصالح ساختمان  اجراياز آن يكي منظور  شود،مي اجراي ساختمان صحبت ازوقتي معموال 

اهميت خاصي  از... ) و  ،نورد نوع  ،جنس پروفيل ها ،جوش سيمان ،مانند بتن(مصالح  موضوعدر كشور ما . آن است
كمتر   ،طرح هندسي موضوعاهميت بسيار باالي رغم علياما . و همه روزه در مورد آن بحث و گفتگو مي شود برخوردار است
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يبايي ز) 2 و مقاومت و پايداري ساختمان) 1 :توان به دو بخش تقسيم كردرا مي اهميت طرح هندسي .استبه آن توجه شده
 .اي نزد متوليان ساختمان و استفاده كنندگان از آن برخوردار هستندكه هر دو مورد از جايگاه ويژه ساختمان

هنوز در صنعت ساختمان به صورت سفانه متا ،باشدطرح مي اساس و شالوده هماندر واقع براي اجراي طرح هندسي كه 
- بيان ميبه شرح زير  اختصاربه ها عدم اجراي دقيق طرح هندسي ساختمان مصاديق برخي از. شودآن نگاه نمي هاي بحرفه

  .شود

-تغيير نقشه نهايتا منجر به هاي اجرايي زياد وهزينه ،اگر اين خطا زياد باشد. عدم اجراي كف ساختمان در محل خودش -1

   .شودنيز ساختمان دچار نقص مياز نظر زيبا شناختي ضمنا از نظر . شودهاي كل ساختمان مي

هاي گسترده كه باعث عدم انطباق در پي بويژهرماتورها آگردهاي لميصحيح ) مسطحاتي و ارتفاعي(گيري عدم قرار -2
   .با اجرا و در نتيجه كمبود استحكام بنا مي شود طرح

 چرخشو ارتفاعي  مسطحاتي،از نظر  خودصحيح در مكان  هاقرارگيري صفحه ستون عدم -3

 هاصفحه ستون رها در زيعدم اتصال درست شمع -4

 سانسورهاآعدم جايگذاري درست  -5

 و تاسيسات زيرزميني  هاپياده سازي چاه عدم -6

 )مگربتون ( فتراز كبتن  عدم همسطح سازي -7

 )كه باعث ايجاد لنگر مي شودآن دن وعمود نب وپيچش در حول محور ستون (  هاستون  صحيح استقرارعدم  -8

 ... نورگير و ،سانسورهاي برقيآديوارها و ابنيه موجود در هر طبقه مانند صحيح عدم قرارگيري  -9

 .شودمي ي و زياد شدن بار مرده در هر مترمربع بر روي پله هايپله كه باعث نازيباعدم اجراي درست راه -10

 گيري سقف در تراز خودشعدم قرار -11

  .شودعدم اجراي دقيق ضخامت سقف كه باعث ازدياد بارمرده ساختمان مي -12

  .سازيدر زمان كفها بندي دقيق در سقفعدم شيب -13

 اهنجرهپصحيح درب و  گيريقرارعدم  -14
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 گيري تراز صفر ساختمانعدم اجراي قرار -15

 ساختمان در محل خودشگيري عدم قرار -16

 عدم اجراي دقيق نماي ساختمان  -17

  هاي ساختمانعدم شيب بندي دقيق محوطه -18

بعضي  .گرددبه طرح هندسي ساختمان بر مي همگي ،اصول هندسي ساختمان بودموارد مغاير با موارد باال كه مختصري از 
وجود كسي كه اشاره شده، موارد  با توجه به .ختمان تاثير دارندسا يدر استحكام بناديگر ها در زيبايي ساختمان و بعضي از آن

را از نظر رح هندسي بتواند ط  و  ها رعايت كندها و كنترلگيريهندسي را در اندازهمبتواند اعداد و ارقام را كنترل و اصول 
هندسي مطابق طرح طراحان سازي و كنترل كند و ساختمان را از نظر پيادهبه طور صحيح  و شهرسازي معماري اي،سازه

كه كمتر مورد  شدابمي سازي ساختماندر همان حلقه گمشده موضوع اين . رسدضروري به نظر ميبسيار  ،تحويل دهد
اينجاست كه بايد رشته مهندسي نقشه برداري را پايه و اساس ساختمان از نظر طرح هندسي دانست و  .توجه بوده است

  . دانستبسيار ضروري  سازي نساختما را دروجود چنين افرادي 

 :توان به طور كلي به سه دسته اصلي تقسيم كردبرداري ساختماني را ميخدمات نقشهبر همين اساس 

 خدمات نقشه برداري قبل از احداث ساختمان 

 خدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان 

 خدمات نقشه برداري پس از احداث ساختمان 

حين اجراي خدمات مهندسي  ،قبل از شروع پروژه ،هاي ساختمانيبردار در تمام مراحل پروژهشود مهندسين نقشهتوصيه مي
گاني هاي عكسبرداري و سپس نسبت به بايپروژه با دوربين وضعيت ظاهرينسبت به ثبت  ،برداري و حتي پس از آننقشه

رفع هرگونه ابهام در كليه مراحل ارائه خدمات  تواند جهتاين امر مي. هاي تكميلي اقدام كنندآنها بر اساس تاريخ و گزارش
بردار به دور مانده را جهت ارجاع نقشه مهندس موارد نكاتي كه از چشماز نقشه بردار كمك كند و در بسياري مهندس به 

  .هاي بعدي ماندگار كند

 

  خدمات نقشه برداري قبل از احداث ساختمان -3-2-1

  :هاي زير تقسم بندي كردتوان به زير بخشاز احداث ساختمان را ميبرداري قبل عناوين اصلي خدمات نقشه
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  برداري توپوگرافي و تهيه نقشه سايت پالن و ثبت موقعيت عوارض و نقشه) عرصه و اعيان(مساحي حدود اربعه
هاي كه در هنگام طراحي معماري تاثير گذار هستند، و تهيه پروفيل...) مانند چاه، درخت و (طبيعي و مصنوعي 

 .هاي دسترسي مجاورخيابان

 ابعاد سند بر  بررسي ابعاد اربعه و مساحت وضعيت موجود زمين و مطابقت آن با سند ثبتي و پياده سازي طول و
 .ي مشكالت ثبتي سند ملكو رفع احتمال) ازبيلت(روي نقشه وضعيت موجود زمين 

 توجه به ضوابط شهرسازي و معماري و  كمك به تيم معماري جهت جانمايي بهترين مكان احداث ساختمان با
 .محاسبات بروكف

 جانمايي سايت پالن بر اساس دستور نقشه شهرداري بر روي نقشه هاي ازبيلت. 

 

  خدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان -3-2-2

افزايش تاثيرات ها و در نتيجه توان افزايش دقت و صحت اجراي نقشهبرداري ساختماني مياز مزاياي كلي خدمات نقشه
عناوين اصلي . واقعي محاسبات فني سازه و معماري، محاسبات زلزله و افزايش بهره وري در زمان اجراي پروژه را برشمرد

  :هاي زير تقسم بندي كردتوان به زير بخشخدمات نقشه برداري حين احداث ساختمان را مي

 پياده سازي سايت پالن و جانمايي محل فونداسيون. 

 هاي مكرر از بردارياجرايي حين عمليات خاكبرداري و گود برداري و محاسبات احجام خاكي بر اساس نقشه كنترل
 .سطح سايت بنا به تقاضاي كارفرما

 سازيكنترل مجدد جانمايي فونداسيون حين پي. 

 پروژه هاي بلند پس از هر مرحله گود برداري در (ها و كنترل پيوسته آنها جانمايي و كنترل محل حفر چاه شمع
 ).مرتبه اي كه شامل طبقات متعدد زير سطح صفر هستند

 سازي و مگرريزي وكنترل پيوسته خطوط تراز بستر ... 

 در (ها جانمايي محورهاي سازه و كنترل پيوسته موقعيت مكاني و تراز ارتفاعي آنها تا هنگام نصب صفحه ستون
 .)پروژه هاي اسكلت فلزي

  در پروژه هاي اسكلت بتوني(ها ستونكنترل موقيعت مسطحاتي.( 

 هاي اسكلت فلزي حين ستون ريزيها در ساختمانكنترل شاقولي و پيچيدگي ستون. 

 كنترل تراز طبقات(ها كنترل خط تراز بتن ريخته شده در سقف.( 

 و ... و  سازي خطوط تراز در طبقات براي ساير پيمانكاران ساختماني نظير برقكار، تاسيسات، سقف كاذبپياده
 .كنترل پيوسته آنها

  پياده سازي اجزاي ساختماني بسته به نوع پروژه و درخواست كارفرما و كنترل صحت اجراي آنها در داخل و يا
به عنوان مثال اجراي طرح داخلي طبقات نظير تيغه هاي ديوار چيني داخل (پروژه ساختماني ) سازيمحوطه(خارج 
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 هاي زهكشي و پياده سازي قطعات سقف وهاي آبهاي تاسيسات، كانالزرساختمان، جانمايي محل احداث راي

.(... 

 سازي و كنترل دقيق خطوط تراز آنهاپياده سازي رمپ ها و ساير اجزاي فني محوطه. 

  مانند قطعات شمشيري در راه پله ها، پاگرد (كنترل دقيق نصب قطعاتي كه شاقولي بودن آنها اهميت اساسي دارد
 .)... پله ها و

 نظير (شوند ساخته پازلي اجرا ميپياده سازي نماهاي پيچيده از نظر طراحي و يا نماهايي كه با مصالح خاص پيش
 ...). اي وكامپوزيت آلومينيوم، شيشه

   

  خدمات نقشه برداري پس از احداث ساختمان -3-2-3

از ساخت بنا و يا تغيير در طراحي حين اجراي معموال هنگام مرمت، احيا و بازسازي يك بنا و يا اجراي يك طرح جديد پس 
وضع موجود از ها تهيه نقشه قدم اوليه درتمام اين پروژه. شودبرداري به شدت احساس مينياز به خدمات نقشه ،يك بنا

  .است) ازبيلت(

ستخراج كرده و در قالب وژه ااز محل پر ،بسته به نوع پروژه و نياز پيمانكاررا بردار موظف است داده هاي الزم نقشهمهندس 
بيشترين  ،معموال شاخه هاي معماري، باستانشناسي و تصويرگري. هاي ساختماني قابل استفاده براي مجري تهيه كندنقشه

  .برداري هستندصرف كنندگان اين گونه خدمات نقشهم

ت و نوع پروژه و تجربه به موقعي برداري و انتخاب ابزار مناسب جهت تهيه ازبيلت دقيق بستگيآماده سازي بستر شبكه نقشه
به  در اينجا صرفا تشريح اين موضوع خارج از حوصله اين مقاله است و. هاي مشابه داردبردار در پروژهنقشهمهندس قبلي 

 :شودذكر چند مورد بسنده مي

 سازه از نظر ها و ديوارهاي حايل به منظور بررسي وضعيت و تهيه نقشه ازبيلت ستون نقشه برداري ميكروژئودزي
 هاي مناسب تقويت سازهانتخاب روش گيري از نتايج آن دربهره نشست و يا پيچش و

  با كمك  اي جديد و يا بازسازي نماي موجودتهيه پالن ازبيلت نماي يك ساختمان جهت اجراي نمو نقشه برداري
اي هاي متريك ديجيتال، اسكنرهانتخاب ابزار مناسب نظير دوربين ، دربسته به پيچيدگي طرح . ابزارهاي مناسب

بايد ) بدون رفلكتور يا با رفلكتورهاي نواري هايمجموعه توتال استيشن(برداري ليزري و يا تجهيزات دقيق نقشه
 .دقت نمود

 تهيه نقشه ازبيلت كليه اجزاي تاسيسات الكتريكي و محل خروجي و ورودي هاي لوله هاي  ،هاي بازسازيپروژه در
و بسته به  باشدميضروري  ،...هاي بهداشتي و هاي آب و سرويساجزاي ساختماني نظير كانال تاسيساتي و ساير

 .گرددپيچيدگي و وضعيت طرح، ابزارهاي مناسب جهت برداشت انتخاب مي
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فرهنگي در راستاي شناخت آثار تاريخي و ملي و تهيه طرح هاي حفاظت، مرمت، احيا، ساماندهي بناها، مستندسازي ميراث
هاي فتوگرامتري برد كوتاه و اسكنرهاي فرهنگي با كمك ابزارهاي دقيق نظير سيستم-هاي تاريخيها و بافتحوطهم

  ليزري
  

  برداري در سازمان نظام مهندسي ساختمان كشورنقشهخدمات شرح  -3-3

شرح خدمات رشته اصلي  7برداري در سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به عنوان يكي از همچنين بر اي رشته نقشه
البته . به صورت زير تعريف شده است هاي طراحي، نظارت و اجرا سازي به تفكيك در زمينه بردار در ساختمان مهندسان نقشه
درآمده است و متاسفانه در برخي ديگر بويژه در ها به اجرا شود شرح خدمات مورد نظر تنها در برخي استانيادآوري مي

  .تهران همچنان مورد غفلت قرار گرفته است

 

   طراحي -3-3-1

 :بخش الف 

بردار بخش طراحي از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن در تمامي  خدمات مهندسان نقشه 
  :باشد مشترك است به شرح زير مي )الف، ب، ج، د و ويژه(هاي ساختماني  گروه

 

 :مرحله پيش از طراحي ساختمان

 هاي ثبتي و تفكيكي و تهيه گزارش موارد انطباق  تعيين موقعيت ملك بر روي زمين بر اساس سند مالكيت و نقشه
 .الذكر و مغايرت وضع موجود به اسناد فوق

  موجود منطقه 1:2000مقياس در حد پياده كردن موقعيت و محل استقرار عرصه ملك بر روي نقشه بزرگ. 

 

 :مرحله پس از صدور پروانه ساختمان و پيش از شروع عمليات اجرايي آن

 هاي  كنترل ابعاد و حدود ملك مندرج در پروانه ساختمان و انطباق آن با ابعاد زمين موجود و اعالم مغايرت
 .احتمالي

 ابعاد و مساحت باقيمانده ملك تعيين بر ساختمان براساس طرح اجرايي و عرض گذر و تعيين. 
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 گذاري و تثبيت آن در محل مناسب تعيين مبناي ارتفاع ساختمان براساس مقاطع طولي يا شيب گذر و عالمت. 

  طراحي تسطيح يا گودبرداري تا كف پي ساختمان، پياده كردن نقاط مربوط به محدوده خاكبرداري و محاسبه حجم
 .اوليه و ثانويه و مشخص كردن رقوم زيرپي و كنترل آنهاهاي  عمليات خاكبرداري براساس نقشه

 

  :بخش ب 

 هاي مسكوني كه اضافه بر  و مجتمع "د"هاي ساختماني  بردار بخش طراحي در گروه دمات مهندسان نقشهخ
 :باشد به شرح زير است اين دستورالعمل مي "الف"خدمات بند 

  مسطحاتي و ارتفاعي گذر و امالك مجاور در سامانه تهيه نقشه توپوگرافي و مسطحاتي از ملك با وضعيت
 .مختصات كشوري

 االمكان سيستم  حتي(هاي هوايي شهري  تعيين مختصات طرح هندسي امالك در سيستم مختصات نقشه
 ).كاداستر  ها و يا سازمان و يا سيستم مختصات مورد استفاده شهرداري  UTMمختصات 

 ه و اعيان و مقايسه آن با ابعاد و مشخصات ثبتي سند و تهيه گزارش مساحي اراضي و امالك شهري اعم از عرص
 .در خصوص موارد اختالف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبتي

 تهيه مقاطع طولي و عرضي از گذرهاي مشرف به ملك و طراحي خط پروژه مربوطه. 

 بخش نظارتهاي فني از مطالعات و مشاهدات ارائه شده  ها براساس گزارش محاسبات و تحليل. 

 

 :بخش ج 

سازي  هاي مصوب در امور ساختمان جدول حدود صالحيت 3بردار بخش طراحي در موضوع رديف  خدمات مهندسان نقشه 
 :"هاي ساختماني و آپارتماني هاي الزم براي تفكيك واحدهاي موجود در مجتمع تهيه نقشه"

  هاي  براساس دستورالعمل .بنا به مورد 1:200يا  1:500طراحي شبكه مبنايي عمليات براي تهيه نقشه در مقياس
برداري و استانداردهاي مورد قبول بطوري كه تمام ابعاد و فضاهاي داخلي و خارجي ساختمان را  مصوب نقشه
 .پوشش دهد

 هاي مناسب و تثبيت و عالمتگذاري آنها براساس وضع موجود و مطابق استانداردهاي  نصب پنج مارك
هاي  گيري اين شبكه نقاط داخلي و خارجي در يك سيستم مختصات واحد و مطابق با دقت هبرداري و انداز نقشه

 .موردنظر و انجام محاسبات ذيربط
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 نظارت -3-3-2 

 :بخش الف 

بردار بخش نظارت از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن كه در  خدمات مهندسان نقشه 
  :باشد مشترك است به شرح زير مي) الف، ب، ج، د و ويژه(ساختماني هاي  تمامي گروه

 

 :مرحله عمليات اجرايي ساختمان تا پايان 

 ريزي و رقوم آنها كنترل محدوده گودبرداري و خاك. 

 ها بعد از گودبرداري و تسطيح كنترل رقوم زيرپي و رامپ. 

 ها پياده كردن پالن شالوده. 
 برداري براي احياي محورها گذاري و تثبيت عالئم و مرجع نقشه ها و عالمت ستون  ها و كف تعيين محور ستون. 

 ها و عناصر باربر قائم از حيث قرارگيري در محورهاي خود و كنترل زواياي آنها با محورهاي افقي و  كنترل ستون
 .قائم

 ها كنترل رقوم زير و روي تيرها و كف. 
 ها ها و پاركينگ بندي محوطه كنترل شيب. 
 ها نسبت به نقشه مصوب كنترل نهايي استقرار بناي تكميل شده و تهيه گزارش مغايرت. 

 

  :بخش ب 

هاي مسكوني كه اضافه بر خدمات بند  و مجتمع "د"هاي ساختماني  بردار بخش نظارت در گروه خدمات مهندسان نقشه 
 :باشد به شرح زير است اين دستورالعمل مي "الف"

 فني از مطالعات، مشاهدات و ارائه به مراجع ذيربط هاي تهيه و تنظيم گزارش. 

 

 :بخش ج 

سازي  هاي مصوب در امور ساختمان جدول حدود صالحيت 3بردار بخش نظارت در موضوع رديف  خدمات مهندسان نقشه 
 :"هاي ساختماني و آپارتماني هاي الزم براي تفكيك واحدهاي موجود در مجتمع تهيه نقشه"
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 و جانبي مهم و حدود اربعه به همراه كليه نقاط شكستگي حدود خارجي اعياني به  برداشت عوارض محيطي
و برداشت كليه نقاط موردنياز داخل فضاهاي داخلي ساختمان به ) هندسه خارجي ساختمان(تفكيك طبقات 

 .تفكيك طبقات، واحدها و مشاعات هر طبقه ارائه محاسبات ذيربط

 فضاهاي . عوارض و حدود اربعه و ابعاد فضاهاي كلي اعياني آپارتمانهاگيري مبنايي و برداشت  بررسي اندازه
برداري  هاي استاندارد نقشه هاي تعيين شده در دستورالعمل مشاعي و فضاهاي باز ملك و مقايسه آنها با دقت

 .هاي موردنظر طراحي و تكرار اجراي عمليات تا حصول دقت

 حدود اربعه و مساحت كليه فضاها . موردنظر و محاسبه ابعاد هاي هاي حاصل از عمليات در مقياس ترسيم نقشه
هاي داخلي و  و سپس مقايسه ساختمان  ...اعم از واحدهاي مستقل مسكوني، اداري، تجاري و مشاعات و 

خارجي فضاها به منظور دسترسي به مساحت و ابعاد ديوارهاي اختصاصي و مشترك و نهايتاً محاسبه حدود اربعه 
 .ي امالك و فضاهاي مورد نظر به شرح باالو ابعاد نهاي

 ها، ابعاد و  مختصات نقشه. و صورت مجلس مقدماتي تفكيك واحدهاي ملك براساس اطالعات  نويس تنظيم پيش
 .هاي بدست آمده از نتايج عمليات فوق حدود اربعه و مساحت

 هاي  و اطالعات هندسي اعيانيبرداري شامل اطالعات هندسي و ثبتي ملك اوليه  ارائه مجموعه اطالعات نقشه
برداري طراحي و اجرا شده و برداشت عوارض و اطالعات و محاسبات و نتايج آن و ابعاد و  احداثي و شبكه نقشه

هاي مختصات و  ها، ليست حدود اربعه و مساحت كليه فضاهاي موردنياز به ضميمه گزارش تنظيمي طي نقشه
عات جهت تحويل به كارفرما و ارائه صورتمجلس تفكيكي مقدماتي كامل اطال  cdها به همراه  ابعاد و مساحت

 .اسناد و امالك محل  جهت ارائه به اداره ثبت

 

 اجرا -3-3-3 

 :بخش الف 

بردار بخش اجراء از مرحله درخواست صدور پروانه ساختمان تا پايان عمليات اجرايي آن كه در  خدمات مهندسان نقشه 
  :باشد مشترك است به شرح زير مي) الف، ب، ج، د و ويژه(هاي ساختماني  تمامي گروه

 

 :مرحله عمليات اجرايي ساختمان تا پايان 

 ريزي و رقوم آنها كنترل محدوده گودبرداري و خاك. 

 ها بعد از گودبرداري و تسطيح كنترل رقوم زير پي و رامپ. 

 ها پياده كردن پالن شالوده. 
 برداري براي احياي محورها گذاري و تثبيت عالئم و مرجع نقشه عالمتها و  ها و كف ستون تعيين محور ستون. 
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 ها و عناصر باربر قائم از حيث فراگيري در محورهاي خود و كنترل زواياي آنها با محورهاي افقي و  كنترل ستون
 .قائم

 ها كنترل رقوم زير و روي تيرها و كف. 
 ها ها و پاركينگ بندي محوطه كنترل شيب. 
 ها نسبت به نقشه مصوب استقرار بناي تكميل شده و تهيه گزارش مغايرت كنترل نهايي. 

 

 :بخش ب 

هاي مسكوني كه اضافه بر خدمات بند  و مجتمع "د"هاي ساختماني  بردار بخش اجراء در گروه خدمات مهندسان نقشه 
 :باشد به شرح زير است اين دستورالعمل مي "الف"

  عرصه و اعيان و مقايسه آن با ابعاد و مشخصات ثبتي سند و تهيه گزارش مساحي اراضي و امالك شهري اعم از
 .در خصوص موارد اختالف در مساحت و ابعاد و مشخصات ثبتي
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  گزارش نويسي: فصل چهارم

  

  مقدمه

ايجاد در زمان حال تنها وسيله . شود اهداف هر سازمان و گردش امور آن از طريق يكسري ارتباطات رسمي محقق مي
هايي مي باشند كه در جهت شرح، تفسير،  هاي اداري است كه گزارش ها يكي از نوشته ارتباطات رسمي سازمان ها نوشته

شود و منجر به افزايش سرعت امور و تسريع در دستيابي به اهداف  بيان، تحليل مطالب و نيز علل مسائل خاص ارائه مي
  .گردد سازماني مي

گزارش . توانند به عنوان اسناد و تاريخچه سازمانها مورد استفاده قرار گيرند يي برخوردارند و ميها از اهميت باال گزارش
نويسي، فني است كه تحرير مختصر و روشن اخبار، اطالعات، علل مسائل، تجزيه و تحليل منطقي و متوالي آنها براي 

كنان با فن گزارش نويسي، اهداف بسياري از سازد كه به علت عدم آشنايي كار رسيدن به راه حل صحيح را ممكن مي
   .ماند بازديدها و فعاليتهاي نظارتي عقيم مي

با توجه به اينكه تا كنون دوره آموزشي خاصي در اين زمينه طراحي نشده است، اميد است آموزش اين بخش، گام موثري 
  .در جهت نگارش صحيح گزارش هاي فني بردارد

  

    نويسيتعريف و اهميت گزارش  -4-1

گزارش نويسي عبارت از به تحرير درآوردن اخبار، اطالعات، حقايق، علل مسايل و رويدادها و تجزيه وتحليل منطقي و 
متوالي آنها براي رسيدن به راه حل هاي صحيح است كه با اختصار و روشن تدوين شده وبر دو اصل ساده نويسي و سالم 

فني است كه با آگاهي از آن، مطالب هر موضوعي را مي توان بگونه اي طبقه در واقع گزارش نويسي . نويسي استوار باشد
   .بندي نمود و نظم بخشيد كه هدف مورد نظر را در كوتاهترين زمان و ساده ترين كالم بدست آورد
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  مراحل گزارش نويسي -4-2

  تهيه و تدارك •

   ربط منطقي مطالب •
   نگارش •
  تجديد نظر و اصالح •

    

  و ترتيب آنها اركان گزارش -4-3

 صفحه عنوان  •

   )كلمه شامل كلمات كليدي ، ترجيحاً در يك صفحه 300حداكثر (چكيده  •
  فهرست مطالب  •
   :متن اصلي گزارش كه شامل قسمتهاي زير مي باشد •

 مقدمه   
 مروري بر سابقه موضوع و توضيح مسئله   
  بيان حقايق  
  نتايج  
  پيشنهادات  
  فهرست منابع و مأخذ  
  نيازدرصورت (ضمائم(  

  
  انواع گزارش بر حسب موضوع -4-4

   گزارش هاي تحليلي  -4-4-1

لذا بايد مسئله به . در اين نوع گزارشات حتما مسئله اي وجود دارد كه ممكن است راه حل يا راه حل هايي داشته باشد
معموال متن . پيشنهاد شود روشني تبيين شود وراه حل يا راه حل ها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و سپس بهترين راه حل

گزارش هاي تحليلي داراي شش بخش خالصه، مقدمه، توضيح مسئله، بيان حقايق امر، نتيجه گيري، پيشنهاد و مراجع و 
  .ماخذ مي باشد
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 گزارش هاي توضيحي  -4-4-2

گاهي اين نوع گزارشات . اين نوع گزارشات جنبه توضيحي دارد و مطلب يا مطالبي را در يك يا چند صفحه تشريح مي كند
معموال متن گزارش هاي توضيحي داراي سه بخش مقدمه، حقايق . فاقد مسئله است و فقط شامل بيان حقايق خواهد بود

  .امر و پيشنهاد يا نتيجه مي باشد

 گزارش هاي ارزشيابي  -4-4-3

ت مشورتي به منظور بررسي و بحث و همانطوركه از نام اين نوع گزارشات پيدا است بايد محتواي گزارشات بر اساس جلسا
خالصه، مقدمه، : اجزاي اين نوع گزارشات عبارتند از. تبادل نظر پيرامون ابعاد مختلف مسئله يا مسايل مورد نظر تنظيم گردد

  .توضيح مسئله، بحث، نتيجه گيري، توصيه يا پيشنهاد، ضمايم و مراجع و ماخذ

  

  مهندس ناظرنويسي  نكته در مورد نحوه گزارشچند  -4-5

 حتماً مخاطب شما در گزارشات ، مرجع صدور پروانه باشد! 

 ثبت نماييد مقرر حتماً گزارش خود را در موعد! 

  را پيوست گزارش كنيد)  عكس و فيلمدستوركار، نامه و ( حتماً مستندات موجود! 

 و مهلت اصالح قرار  بهتر است قبل از صدور گزارش خالفدار، با مالك جهت اصالح تخلفات فني مكاتبه كرده
 ! دهيد

 از كلي گويي در گزارشات خودداري نماييد! 

 سعي كنيد به بندهاي قانون در گزارشات خالفدار، استناد نماييد! 

 به هيچ عنوان رافع مسئوليت ناظر نمي باشده باشيد نوشتن جمله خاص در گزارشبه ياد داشت ،! 

  

  بردارينمونه گزارش پيشرفت عمليات ساختماني نقشه  -4-6

در اين بخش يك نمونه گزارش پيشرفت عمليات ساختماني نقشه برداري مربوط به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 
  .آذربايجان شرقي كه داراي ساختار جدول و چك ليست است براي آگاهي و بهره برداري هاي احتمالي معرفي مي شود
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كشور) كاداستر(قانون جامع حدنگار   

1393/11/12مصوب     

     تعاريف –فصل اول 

   :رود در اين قانون اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي .1ماده 

هاي زمين مانند اندازه،  فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه: )كاداستر(حدنگار  .1
   .كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است

است كه شامل تهيه نقشه با استفاده ) كاداستر(هاي مرتبط با حدنگار  مجموعه فعاليت: )عمليات كاداستر(ي حدنگار .2
ها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري،  ها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكس از عكس

واقعي و موجود امالك و اضافه كردن كليه اطالعات ثبتي،  هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت ويرايش و تكميل نقشه
   .باشد روزرساني آن مي حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به

كشور و سامانه اطالعات رايانه اي مكان محوري است ) كاداستر(نظام جامع اطالعات امالك و حدنگار : نظام جامع .3
ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطالعات ثبتي، حقوقي و توصيفي  هكه كليه اطالعات حدنگاري از جمله اطالعات نقش

   .شود هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي كليه امالك و عارضه

   .شود نقشه اي است كه براساس حدنگاري تهيه مي :نقشه حدنگار .4

   .شود سند مالكيتي است كه براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي: سند مالكيت حدنگار .5

، )2(هاي موضوع مواد  و دستگاه قانون مديريت خدمات كشوري) 5(هاي اجرائي موضوع ماده  كليه دستگاه :ها دستگاه .6
   ومي كشورقانون محاسبات عم) 5) و) 4( ،)3(

  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  :سازمان .7

   .شود حوزه ثبتي است كه به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراء شده يا مي :منطقه .8

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ) 211(ماده ) م(هاي ثبتي موضوع بند  مركز ملي داده :مركز داده .9
   .است ايران
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   ها و ساير دستگاهوظايف سازمان  –فصل دوم 

برداري نظام جامع و ساير تكاليف  سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ايجاد و بهره .2ماده 
   .مندرج در اين قانون است

سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام  .3ماده 
برساند كه موقعيت و حدود كليه امالك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و 

ها، درياها، درياچه ها، تاالب ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل هاي  جنگل ،ها، مراتع همچنين موقعيت و حدود كليه كوه
ها و ساير اطالعات توصيفي و ثبتي كليه  برداري از نقشه داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره

در نظام جامع ميسر گردد، به گونه اي كه هيچ نقطه اي از امالك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار 
   .كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد

   .باشند ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي كليه دستگاه –تبصره 

برداري قرار  و مورد بهره ، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند(3) سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده .4ماده 
ها و اسناد مالكيت حدنگار، دربرگيرنده اطالعات مربوط به پالك و بخش ثبتي ملك،  دهد كه عالوه بر اطالعات نقشه

انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس ) كد(آدرس دقيق پستي آن، شناسه 
سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملك و محدوديت ها و دقيق پستي اقامتگاه و يا محل 

   .هاي آن باشد ممنوعيت

سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر امالك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقاالت،  .5ماده 
گر، تجميع، افراز، تفكيك، اصالحات و غيره را كه به صورت رسمي تعهدات، معامالت اعم از قطعي، شرطي و معامالت دي

برداري از نظام جامع، كليه استعالمات ثبتي را به  انجام مي شوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهره
   .صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد

ه نرم افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور ب .6ماده 
   .هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني الزم است

و مقررات مرتبط با آنها را  قانون دفاتر اسناد رسميو  قانون ثبت اسناد و امالكسازمان مكلف است دفاتر موضوع  .7ماده 
ه به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مركز داد

همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي . ها، نظام جامع و سامانه هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند
اسناد و معامالت و پاسخ آني ) آن الين(برداري از آنها را به نحوي كه امكان ثبت برخط  به سامانه هاي مرتبط مذكور و بهره
با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست نويس منتفي و . جاد شود؛ فراهم كندو الكترونيك به استعالمات ثبتي اي

   .شود دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي
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سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه ريزي كند كه دفاتر  .1تبصره 
ك پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي را كه به وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك اسناد رسمي، نسخه الكتروني

همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان . شود؛ بايگاني كنند سازمان تنظيم مي
   .وان پشتيبان تهيه و بايگاني كنندربط به عن شود نسخه اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي تنظيم مي

ادارات ثبت اسناد و امالك مكلفند نسخه چاپ شده اسناد مالكيت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتيبان  .2تبصره 
   .نگهداري نمايند

سازمان مكلف است از توانمندي هاي سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير  .8ماده 
ها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره اي و تأمين نقشه و ساير  بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عكس

   .اطالعات مكاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد

ها مكلفند تمام مستندات و اطالعات توصيفي امالك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله  كليه دستگاه .9ماده 
هاي امنيتي حداكثر  هاي مختصات جغرافيايي امالك مذكور را با رعايت جنبه بردار و نقشه خصات ثبتي، كاربري، نام بهرهمش

ظرف مدت دو سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان 
   .قرار دهند

هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط  نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه آيين .تبصره 
وزارتخانه هاي اطالعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه 

   .شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد مي

سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و  .10ماده 
هاي مورد نياز را تهيه و  نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند بنا به درخواست سازمان، نقشه

   .تحويل نمايند

هاي امالك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق  ها و نقشه مسلح مكلف است عكسسازمان جغرافيايي نيروهاي  –تبصره 
هاي ثبتي  انتشار اطالعات نظامي و امنيتي در نقشه. مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه نمايد

   .ربط ممنوع است بدون موافقت مراجع ذي

   دنگارحدنگاري و نحوه صدور اسناد مالكيت ح –فصل سوم 

اي را  سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از الزم االجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه .11ماده 
ها و اشخاص  اي اعم از دستگاه براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه. به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند
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شود؛ سند خود را به سازمان ارائه  كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعالم ميبندي مشخصي  خصوصي مكلفند در زمان
   .كنند

پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت    .تبصره 
   .باشد اي مي دفترچه

اشد و اطالعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، چنانچه ملك داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي ب .12ماده 
با اطالعات نظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق 

   .شود به ملك، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالكيت حدنگار براي آن ملك صادر مي

هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات  ي كه اسناد مالكيت موجود با اطالعات و نقشهدر موارد .13ماده 
با ) قانون ثبت اسناد و امالك 6موضوع ماده (جواران وارد نكند هيأت نظارت ثبت استان  ثبتي باشد و خللي به حقوق هم

در ) كاداستر(ربط و مجري طرح حدنگار  اي اجرائي ذيه نفع و دستگاه رعايت موازين قانوني و با أخذ توضيح از ذي
   .رأي صادر شده قطعي است. شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد

در صورتي كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد  .1تبصره 
   .شود مي عمل) 12(مطابق ماده 

در استان هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن  .2تبصره 
همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و . كند شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي

شود و يكي  يگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد ميقضائيه شعب يا شعب د تصويب رئيس قوه
از مديران كل مسلط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون امالك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا 

   .گردد مي

كه با  درج در سند اختالف باشد، در صورتيهرگاه بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالك من .14ماده 
اداره . صورت رسمي مصالحه كنند، مي توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم نمايند  يكديگر به

   .مذكور پس از تنظيم صورت مجلس اصالحي مكلف به ثبت اصالحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است

ردي كه بين مالكان، محجور يا ورشكسته اي باشد تنظيم صورتمجلس اصالحي، ثبت در نظام جامع و در موا .1تبصره 
   .صدور سند جديد منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه است

در صورتي كه ملك ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع المعامله باشد اجراي حكم اين ماده منوط به  .2تبصره 
   .ذي نفع استموافقت رسمي 
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در مواردي كه براي ملك، معارضي وجود داشته يا بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالك  .3تبصره 
   .شود اختالف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي

   موارد متفرقه –فصل چهارم 

هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك  سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه –15ماده 
   .ربط ارائه كند هاي اجرائي ذي يا قائم مقام وي يا دستگاه

سازمان مكلف است درراستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصالح ساختار و جذب نيروي انساني  .16ماده 
   .مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند

درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين ) %100(الزم االجراء است و صددرصد  1394/ 1/ 1اين قانون از تاريخ  .17ماده 
   .هزينه هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي يابد

   .سازمان موظف است ساالنه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند .18ماده 

قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن آن، توسط سازمان و با همكاري  نامه اجرائي اين آيين .19ماده 
) كاداستر( نامه اجرايي قانون جامع حد نگار  آيين".شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد وزارت دادگستري تهيه مي

   را از اينجا بخوانيد "كشور

و تبصره  1351/ 10/ 18ثبت اسناد و امالك مصوب قانون ) 156(از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ماده  .20ماده 
   .شود هاي آن نسخ مي

هزار و سيصد و  قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يك
  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 1393/ 11/ 29نود و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

  

  

  

  

  



 "ساختماني عناصر و زمين كردن پياده و مالكيت اسناد با زمين تطبيق" دوره جزوه
 

٥٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  2پيوست 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "ساختماني عناصر و زمين كردن پياده و مالكيت اسناد با زمين تطبيق" دوره جزوه
 

٦٠ 
 

شيوه نامه نظارت پيشنهادي تهيه شده توسط كارگروه نظارت انجمن نقشه برداران استان البرز جهت 
 ارائه به گروه تخصصي نقشه برداري

  

 دستـور العمـل نـظارت مهندسيـن نقشـه بردار عضـو نـظام مهنـدسي ساختـمان استـان البـرز

  :انجـام امـور اداري         )1

پس از ارجاع نظارت نقشه برداري از سوي سازمان نظام مهندسي به مهندس نقشه بردار داراي پروانه اشتغال به كار، مراحل 
اداري اوليه شامل قرارداد نظارت نقشه برداري به همراه برگه تعهد نظارت توسط ناظر يا يكي از عوامل دفتري وي از نظام 

سپس مهندس ناظر نسبت به نقشه برداري و كنترل . گرفته و تشكيل پرونده در دفتر صورت مي گيردمهندسي تحويل 
اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه مغايرت برگه تعهد نظارت را در دفترخانه امضاء و گواهي 2دستور نقشه مطابق تبصره

چنين مدارك درج شده در قرارداد شامل كپي سند ، هم. نموده و در سيستم مالي نظام در واحد نقشه برداري ثبت مي نمايد
و كپي كارت ملي مالك را اخذ و سپس نسبت به مهر و امضاء سايت پالن ) نقشه تفكيكي(كپي دستور نقشه، در صورت نياز

د از درخواست امضاء پروانه ، كپي سايت پالن تايي قبلمالك موظف است . بر مبناي نقشه برداري انجام شده اقدام نمايد
كپي . (شده شهرداري را جهت كنترل به ناظر نقشه بردار تحويل دهد و پس از امضاء پروانه نيز كپي پروانه را ارائه نمايد

  )پروانه و شماره آن جهت ارسال گزارشات الكترونيكي مورد نياز مي باشد

  .ه تصوير وكالتنامه انجام مي پذيردكليه مراحل اداري توسط شخص مالك يا مالكين و يا وكيل قانوني وي با ارائ -1تبصره 

  

  :شروع عمليـات برداشـت و تهيـه اطـالعات مسـطحاتي و ارتـفاعي        )2

متر در  100به ميزان كافي حداقل به طول (ابتدا اقدام به برداشت وضع موجود پالك و ملك هاي مجاور نموده  – 2تبصره 
كنترل موقعيت ثبتي و طراحي الزم جهت مشخص شدن ميزان اصالحي و باقيمانده و تطبيق نتيجه آن با دستور ) معبر

 BMرحله نسبت به برداشت كد ارتفاعي پياده رو و ايجاد ضمناً در اين م. نقشه صادره و سند مالكيت را انجام مي دهيم
سپس در صورت عدم انطباق ميزان . اقدام مي نماييم) در موقعيت هاي مناسب امن و قابل دسترس(هاي مورد نياز 

 اصالحي و باقيمانده مورد نظر با دستور نقشه صادره مراتب را به شهرداري طي نامه اي گزارش و كسب تكليف مي نماييم
طراحي شده طبق دستور (و در صورت انطباق، نسبت به تحويل برگه تعهد نظارت به مالك و اخذ رسيد و تاييد سايت پالن 

شايان ذكر است در زمان برداشت اوليه، ميزان طول پيشروي ساختمان هاي مجاور جهت كنترل . اقدام مي نماييم) نقشه
درصد برداشت ارتفاعي چهار گوشه پالك الزامي  5طق با شيب باالي در منا. طول هاي مندرج در سايت پالن الزامي است

  مي باشد
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  :شـروع عمليـات نـظارتي       )3

را جهت طراحي    نقشه باقيمانده عرصه و رقوم ارتفاعي پياده رو و آكس معبر فايلپس از كنترل هاي الزم در بند قبل ، 
مالك موظف است كپي نقشه . ك تحويل و رسيد اخذ مي نمائيمفونداسيون به مهندس طراح سازه و معمار از طريق مال

جانمايي شده فونداسيون بر روي عرصه را از مهندس معمار اخذ نموده و آن را جهت پياده  DWGجانمايي شده و فايل 
اي به ناظر نقشه بردار تحويل نموده و هماهنگي ه)قرمز نويس شده(نمودن آكس ستونها بر اساس نقشه مصوب شهرداري 

  .الزم زماني را جهت تحويل بر اصالحي و كد پياده رو اقدام نمايد

مهندس ناظر نقشه بردار موظف است پس از اطالع كتبي مالك نسبت به ارسال گزارش شروع عمليات و كنترل خاكبرداري 
ازي آكس ستون هاي اقدام و پس از اتمام عمليات گود برداري و اجراي بتن مگر ، نسبت به پياده س) گزارش مرحله اول(

پس از طي . اقدام نمايد) گزارش پياده سازي(محاطي و مورد نياز بر اساس نقشه هاي مصوب و ارسال گزارش مرحله دوم
مراحل فوق مالك موظف به آرماتوربندي و تكميل فونداسيون و بستن ريشه ستون ها طبق موقعيت هاي پياده شده مي 

ت ستون ها از حيث مسطحاتي و ارتفاعي مطابق با نقشه هاي مصوب و ارسال كنترل مجدد فونداسيون و موقعي. باشد
همچنين در اين مرحله از بازديد، . پس از اطالع مالك و قبل از بتن ريزي الزاميست) گزارش مرحله سوم(گزارش مربوطه 

  .منسبت به اعالم ارتفاع ستون هاي مربوط به سقف اول بر مبناي كد پياده رو اقدام مي نمايي  

پس از اجراي ستون ها نسبت به كنترل ارتفاع سقف مربوطه اقدام و در صورت مغايرت، نسبت به  در بازديد مرحله بعدي 
الزم است به ازاي هر طبقه زيرزمين گزارش مجزا . تكميل گزارش مرحله چهارم و اعالم مغايرت احتمالي اقدام مي نماييم

  .تهيه و ارسال گردد

ع كتبي مالك، مهندس ناظر نقشه بردار موظف به كنترل شيب رمپ و نحوه اجراي پياده رو مي درصورت درخواست و اطال
پس از اعالم اتمام عمليات ساختماني توسط مالك و درخواست صدور گواهي اتمام عمليات، ناظر نقشه برداري به . باشد

گواهي مربوطه كنترل نموده و همزمان  محل مراجعه نموده و پالك ساخته شده را از لحاظ آيتم هاي قيد شده در فرم
جهت انجام اين مرحله اخذ كپي كليه . نسبت به تهيه نقشه هاي پيش تفكيك و تكميل گواهي اتمام عمليات اقدام نمايد

  .صفحات پروانه ساختماني، فرم خالف ساختماني ، آراء كميسيون ماده صد از مالك پيشنهاد مي گردد
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 )raymand.netبرگرفته از ( سامانه شميم

 

در تكميل طرح كاداستر توسعه داده شده توسط سازمان ثبت اسناد و امالك جهت تسريع  GNSS سامانه شميم يك شبكه
 .كشور است

 چكيده 

توسط سازمان ثبت اسناد و امالك ) شميم(ها  در راستاي تحقق قانون جامع حدنگار كشور، شبكه مدريت يكپارچه مالكيت
هاي عمليات  تواند در بسياري از حوزه بر تعيين دقيق حدود و ثغور امالك كشور، مي سامانه شميم عالوه . اندازي شد كشور راه

، GNSSهاي مرجع  معماري سامانه شميم شامل سه بخش شبكه ايستگاه. مهندسي و مطالعاتي مورد استفاده قرار گيرد
 تحت شبكه وابسته به فاصله گيرنده (RTK) دقت تعيين موقعيت در. ارائه سرويس و پشتيباني و بخش كاربران است مركز

Rover بر اين اساس، دقت قابل حصول با استفاده از سامانه شميم در شرايط محيطي . ترين ايستگاه مرجع است از نزديك
از شرايط مهم در ارائه دقت  GNSSهاي يك شبكه  يستگاهتراكم مناسب ا. است  ppm1cm + 1 آسمان باز برابر با

كيلومتر در نظر  70آل حدود  ايده GNSSهاي مرجع يك شبكه  عمدتاً فاصله بين ايستگاه. مناسب براي تعيين موقعيت است
ق دچار سامانه شميم با وجود ايجاد تحولي بزرگ در سيستم كاداستر كشور، از نظر تراكم در برخي مناط. شود گرفته مي

 .كند متر را فراهم نمي سانتي 10ضعف بوده و دقت مطلوب 

، تعيين GNSSبرداري، كاداستر، طرح برون سپاري، سازمان ثبت اسناد و امالك، شبكه   سامانه شميم، نقشه :كلمات كليدي
 (RTK)  موقعيت آني
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 سامانه شميم و اهداف آن ‐1

ماده اي جهت دستيابي به اهداف  شود، به عنوان سامانه ناميده مي» شميم«ها كه به اختصار  شبكه مديريت يكپارچه مالكيت
اي از  سامانه شميم شبكه. توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ايجاد شد 1395در سال  قانون جامع حدنگار 10و  9

تحت   (RTK) مختصاتي معلوم بوده و تعيين موقعيت آنيدر كشور است كه داراي  GNSSهاي مرجع دائمي  ايستگاه
اندازي شميم است، استفاده از اين  بر تدقيق اطالعات مكاني امالك كه هدف اصلي راه عالوه . نمايد شبكه را فراهم مي

مطالعات  د،هاي حمل و نقل و امدا ، ناوبري دقيق سيستم…برداري راه، سد، پل و  هاي متنوعي اعم از نقشه شبكه در زمينه
هاي تحقيقاتي  هاي يونسفر و تروپسفر و هواشناسي و ساير پروژه تكتونيك و زلزله، فرونشست، مديريت بحران، مطالعه اليه

 .در سطح ملي كاربرد دارد

 معماري سامانه شميم ‐2

 :سامانه شميم از سه بخش تشكيل يافته است

 هاي مرجع  شبكه ايستگاهGNSS 

 بانيمركز ارائه سرويس و پشتي 

 كاربران 

 

  معماري سامانه شميم: 1شكل 

  

 



 "ساختماني عناصر و زمين كردن پياده و مالكيت اسناد با زمين تطبيق" دوره جزوه
 

١٣٨ 
 

 GNSS  هاي مرجع شبكه ايستگاه ‐1-2

 190تا  60ها در فواصلي بين  ايستگاه در سراسر كشور است، به طوري كه ايستگاه 144شبكه سامانه شميم متشكل از 
 .اند كيلومتر نسبت به يكديگر نصب شده

 

 سامانه شميم در سطح كشور GNSS هاي مرجع دائمي پوشش ايستگاه: 2شكل 

 مركز ارائه سرويس و پشتيباني‐2-2

ها از طريق شبكه به سرور ارسال شده و  هاي مشاهداتي ايستگاه داده. سرور مركزي سامانه شميم در اين بخش قرار دارد
متصل به  Rover هاي پس از پردازش در سرور مركزي، تصحيحات مربوطه جهت تعيين موقعيت آني دقيق به گيرنده

  .شود سامانه ارسال مي
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  هاي مرجع جهت بررسي و برطرف نمودن مشكالت سخت بر اين، مسئوليت پشتيباني از سرور مركزي و ايستگاه  عالوه
ها با سرور   ، قطع شدن ارتباط ايستگاهGNSSهاي مرجع   آمده اعم از معيوب شدن گيرنده افزاري پيش  افزاري و نرم

 .بر عهده بخش ارائه سرويس و پشتيباني است …سال تصحيحات به كاربران و مركزي، اختالل در ار

 كاربران‐3-2

گروه اول، كارمندان سازمان اداره ثبت اسناد و امالك كشور هستند . دهد گروه از كاربران خدمات ارائه مي 3سامانه شميم به 
سازماني   گروه دوم، افراد برون. كنند ربري دريافت مينامه از طرف سازمان استان محل فعاليت، حساب كا  كه با ارائه معرفي

بر تعريف آنها در   هستند كه اسامي آنها از طريق سازمان اداره ثبت اسناد و امالك استان به اداره كل كاداستر سازمان مبني
تنها كاربران . ارندبرداري فعاليت د  گروه سوم نيز شامل عموم افرادي است كه در حيطه نقشه. شود نظام جامع ارسال مي

هاي ارسال شده از طريق حساب كابري اين افراد در سرور   گروه اول و دوم اجازه فعاليت در حوزه كاداستر را داشته و داده
توانند از خدمات  كاربران گروه سوم نيز به صورت رايگان مي. مركزي ذخيره شده و امكان اعتبارسنجي براي آنها وجود دارد

 .برداري مربوط به خود استفاده كنند  ني سامانه شميم در كارهاي نقشهتعيين موقعيت آ

 دقت قابل حصول با سامانه شميم ‐3

متر  30متر تا  3بدون دريافت تصحيحات از سامانه شميم بسته به شرايط محيطي از   GNSSهاي   دقت موقعيت گيرنده
از جمله كاداستر، مناسب نبوده و تنها در كارهاي ناوبري  برداري  اين ميزان از دقت جهت كارهاي دقيق نقشه. متغير است

 .توان از آن استفاده نمود مي

 

 دقت تعيين موقعيت بدون دريافت تصحيحات از سامانه شميم: 3شكل 
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 متر در تعيين موقعيت آني سانتي 20تا  1توان به دقتي در حد  مندي از تصحيحات سامانه شميم، مي اما در صورت بهره

(RTK)  آل باشد برداري مناسب و ايده  تواند در بسياري از كارهاي نقشه دستيابي به اين دقت مي. دست يافت. 

 

 دقت تعيين موقعيت با دريافت تصحيحات از سامانه شميم: 4شكل 

 1نكته 

ترين  وابسته به فاصله آن از نزديك Rover اين نكته حائز اهميت است كه دقت گيرنده (RTK) در تعيين موقعيت آني
استفاده شود،  Rover هاي مرجع و گيرنده براي ايستگاه  GNSSهاي  اگر از به روزترين دستگاه. ايستگاه مرجع است

اما در حال حاضر براي سامانه شميم . را انتظار داشت  8mm + 0,5ppmتحت شبكه دقتي در حد  (RTK) توان در مي
 ppm 1 و دقت متغير  mm 10شود، به طوري كه داراي دقت ثابت  در نظر گرفته مي mm 10 ppm +1دقتي برابر با 

اما مفهوم دقت متغير . متر خواهد بود  ميلي 10آل، حداكثر دقت سامانه،  دقت ثابت يعني اينكه در شرايط كامالً ايده. است
ppm 1 فاصله) متر يون ميليميل 1(كيلومتر  1بر دقت ثابت، به ازاي هر   اين است كه عالوه Rover  ترين  از نزديك

البته بايد در نظر داشت كه دقت بيان شده در بازه . يابد متر كاهش مي ميلي 1ايستگاه مرجع، دقت تعيين موقعيت به اندازه 
 درصد را 95قابليت اطمينان   (2σ)درصد است، در صورتي كه دقت دو سيگما  67با قابليت اطمينان   (1σ)يك سيگما 

كيلومتري از ايستگاه مرجع سامانه شميم قرار داشته باشد، انتظار  35اي در فاصله   بر همين اساس، اگر گيرنده. داراست
  .را داشته باشد cm 9و دقت دو سيگما  cm 4.5  رود دقت يك سيگما مي

 2نكته 

، )هاي موجود در آسمان  ز ماهوارهبخشي ا(گردد و در شرايطي با ديد محدود  دقت ذكر شده درشرايط آسمان باز محقق مي
پث، شرايط تروپسفر، يونسفر، تعداد   با توجه به شرايط محيطي كاربر، ميزان خطاي مالتي. آيد دقت كمتري بدست مي

 و ايستگاه مرجع، تكنولوژي گيرنده  Roverهاي مشترك بين  هاي رديابي شده در ايستگاه مرجع، تعداد ماهواره ماهواره
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Rover   را نيز …الزم بذكر است كه خطاهاي انساني نظير عدم تراز بودن، سانتراژ و  .كند دقت كاهش پيدا مي …و 
متر  ميلي 5دقيقه، حدود  8متري با دقت تراز  2براي مثال در خصوص خطاي تراز با يك ژالن . بايست در نظر داشت مي

 .شود خطا در موقعيت ايجاد مي

 10تا  2بين  σ 2درصد يعني 95توان انتظار داشت كه دقت قابل حصول در سطح اطمينان  ميبا در نظر گرفتن موارد فوق 
  .متر در نقاط مختلف كشور با اتصال به سامانه شميم قابل حصول است سانتي

اعم از گيرنده، ژالن، تراز ژالن و عدم وجود  Rover بديهي است كه تمامي موارد فوق با فرض كاليبره بودن تجهيزات
برداري كاداستر تشخيص دقيق نقاط  برداري خصوصاً نقشه عالوه بر اين، در عمليات نقشه. هاي سيستماتيك استخطا

 .هاي فراواني است رئوس قطعه زمين يا ملك، خود داراي چالش

 هاي مرجع سامانه شميم تراكم ايستگاه‐4

فاصله مناسب براي يك . هاي آن شبكه است ، كيفيت تراكم ايستگاهGNSSآل بودن يك شبكه  يكي از شرايط مهم در ايده
كيلومتري از يك  35نهايتاً در فاصله  Rover كه در بدترين حالت، كاربر. شود كيلومتر در نظر گرفته مي 70شبكه حدود 

 .متر دست يافت سانتي 10توان در هر نقطه به دقتي بهتر از  اي مي در چنين شبكه. ايستگاه قرار خواهد داشت

 

 كيلومتري 35هاي سامانه شميم تا شعاع  عيت پوشش ايستگاهوض: 5شكل 
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اما همانطور كه در بخش . برداري امالك در كشور را با تحول عظيمي روبرو كرده است سامانه شميم، تعيين موقعيت و نقشه
ين فاصله بين كيلومتر بوده به طوري كه ميانگ 190تا  60هاي سامانه شميم بين  اشاره گرديد، فاصله بين ايستگاه 2-1

اي از شهرهاي كشور و اراضي كشاورزي شده  اين امر موجب عدم پوشش بخش عمده. كيلومتر است 125ها حدود  ايستگاه
 .برداري كاداستر فراهم نخواهد كرد را براي نقشه) متر سانتي 10بهتر از (و دقت مطلوب 

 

 35محدوده شعاع : دايره سبز رنگ. ه شميمعدم پوشش بسياري از شهرها و روستاهاي كشور توسط سامان :6شكل 
  مناطق شهري و روستايي كشور  :نقاط قرمز رنگ. هاي سامانه شميم كيلومتري از ايستگاه

 

  هاي سامانه شميم بر مبناي فاصله بندي ايستگاه طبقه: 7شكل 
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