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 بسمه تعالی

 

 99119-5198ي صبزرٌ  99715-8375بٍ شمبرٌ زاذلی  11/6/99استبوی زر تبرید  SDIوبمٍ ابالغ الگًی 

 .تًسط ریبست محترم سبزمبن بٍ استبوُب ابالغ گرزیس

 بب سالم ي احترام،

قبوًن احكبم  11برزاری كشًر ي پيري برذی السامبت قبوًوی مبوىس مبزٌ  براسبس يظبیف شاتی ي حبكميتی سبزمبن وقشٍ

َبی مسیریت ي َبی تًسعٍ كشًر ي َمچىيه بب تًجٍ بٍ شرح يظبیف گريٌ وقشٍ ي اطالعبت مكبوی سبزمبن زائمی بروبمٍ

، جُت راَبری ي َسایت پيبزٌ سبزی زیرسبذت 21/1/1211مًرخ  35682َب مًضًع وبمٍ شمبرٌ ریسی استبنبروبمٍ

زاولًز اسىبز زیر سبذت زازٌ َبی »تُيٍ شسٌ ي از قسمت  «استانی SDIالگوي استقرار »َبی مكبوی استبوی، سىس  زازٌ

سبزی زیر سبذت  ایه سىس، راَىمب ي اسىبز مرتبط بب پيبزٌ ببشس. عاليٌ بر ويس زر زسترس می iransdi.irسبیت « مكبوی

 قرار زاروس.   iransdi.irزازٌ َبی مكبوی بٍ شرح شیل زر سبیت

اسىبز  ،«زاولًز اسىبز زیر سبذت زازٌ َبی مكبوی»زر برش « مستىسات تًليسی سبزمبن وقشٍ برزاری كشًر»قسمت  زر

َب  برزاری كشًر قرار زارز كٍ مُمتریه آن شسٌ تًسط سبزمبن وقشٍ تُيٍ َبی مكبوی سبزی زیرسبذت زازٌ مرتبط بب پيبزٌ

 عببرتىس از:

     برداري كشور هاي مكانی در سازمان نقشه راهنماي جامع راه اندازي زيرساخت داده 

o       ٌسبزی  َبی مكبوی بب تبكيس بر پيبزٌ اوسازی زیرسبذت زازٌ زر ایه مستىس، مببوی علمی ي عملی را

Clearinghouse َبی مرتبط بب آن، تبييه شسٌ است. تمركس غبلب ایه مستىس، بر  ي سبذت سريیس

 ببشس. می SDIَبی زسترسی زر  عىًان برش مُمی از ركه شبكٍ استقرار شئًپًرتبل بٍ

      الگوي استقرارSDI سازمانی 

o       ٍطًر مقسمبتی اَساف، شرح ذسمبت ي اركبن ایه سىس ب SDI َبی مسئًليت  ی، وقش ي حًزٌسبزمبو

 ومبیس.  افراز، اوتظبرات كبربران ي َمچىيه، حسيز اذتيبرات مسیر پريشٌ را مشرص می

      الگوي استقرارSDI استانی 

o       ٍسبزی  اجرایی پيبزٌشسٌ ي زر آن، سبذتبر  َب تسيیه مىظًر ایجبز يحست ريیٍ زر استبن ایه مستىس ب

 َبی مكبوی استبوی تبييه گرزیسٌ است. زیرسبذت زازٌ
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 پیشگفتار

قانون  11برداری کشور و برخی الزامات قانونی مانند ماده وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان نقشه بر اساس

 ،یو اطالعات مکان یبردارنقشهمرتبط با  یهاتیفعال»دارد ر که بیان میتوسعه کشو یهابرنامه یاحکام دائم

مختلف و نظارت بر آن در  یهااسیمقدر  یو شهر یشپوش یهانقشه دیو تول هیته ،ییهوا یبردارعکس

مربوط توسط  یهادستورالعملکشور است. استانداردها و  یبردارنقشهسازمان  بر عهده ،یرنظامیبخش غ

؛ «.شودیمو ابالغ  هیته نیسرزم شیآما ازجملهکشور  یهایریگجهت تیکشور با رعا وبودجهبرنامهسازمان 

 است. شدهنیتدوها ایجاد وحدت رویه در استان منظوربه« استانی SDIوی استقرار الگ» عنوانبهاین مستند 

اند که از زحمات آنان افراد ذیل )به ترتیب حروف الفبا( مشارکت و همکاری داشته، در تهیه این مستند

داره کل )ا اداراتهمچنین در نگارش این مستند از نظرات همکاران سایر  .دیآیم به عملتشکر و قدردانی 

ضایی و برداری هوایی و فبرداری زمینی، اداره کل نقشهنظارت و کنترل فنی، اداره کل ژئودزی و نقشه

 شود.از زحمات آنان نیز تشکر و قدردانی می وهای ملی( نیز بهره برده شده مدیریت کارتوگرافی و اطلس

 دبیر گروه( یهاحمد رضا مهندس آقای( 

 نهدایجاودکتر علی  آقای 

 سلیم جعفری مهرداد دکتر یآقا 

 درزی هما مهندس خانم 

 خانم مهندس زهرا رضایی 

 نیما قاسملو دکتر آقای 
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 مقدمه -1

های اجرایی و مشکالت های مکانی در مدیریت فرایندهای مرتبط با مکان در دستگاهبا توجه به نقش داده

کار برای بهترین راه داده مکانی، زیرساختهای مناسب موجود، ایجاد مرتبط با جستجو و دسترسی به داده

در سال ، ازیموردنمنظور ساماندهی اقدامات ضروری و ر همین راستا، به. دشودمحسوب میحل این مشکالت 

 یبازنگر مورد هاریزی استانهای مدیریت و برنامهسازمان شرح وظایف گروه نقشه و اطالعات مکانی 1398

عنوان در حوزه نقشه و اطالعات مکانی نیز به هاهای ارزیابی اقدامات استانشاخصهمچنین  قرار گرفت.

از سوی سازمان  «اجرایی استان و فرایند اجرایی آن یهادستگاهارزیابی عملکرد ساالنه » یهامؤلفهشی از بخ

به  وبودجهبرنامهتوسط سازمان  مذکور های ارزیابیشاخصو . شرح وظایف برداری کشور تعریف گردیدنقشه

برداری ارت و راهبری سازمان نقشهها تحت نظاستقرار زیرساخت داده مکانی در استان». ها ابالغ شداستان

الزم به قرار گرفت.  توجه موردارزیابی  یهاشاخصاز موضوعاتی بود که هم در شرح وظایف و هم در « کشور

 .استاین سند  مدنظرزیرساخت داده مکانی است، مربوط به که  هاشاخصهاز این  یهایبخش صرفاً ذکر است

 نهیدرزمعنوان یک سازمان ملی و متخصص برداری کشور بههسازمان نقش ،با درنظرگرفتن موارد فوق

ی الگوی ارائه منظوربه را ین سنداها در این حوزه، کننده اقدامات استانهای مکانی و ارزیابیزیرساخت داده

صورت کلی به های اصلی این سند بهبخش. است کردهزیرساخت داده مکانی استانی تدوین  استقرار برای

 .تاسشرح زیر 

 شدهمطرحآن  مراتبسلسلهمکانی، ارکان و  یهادادهشامل زیرساخت  کلی تعاریف ،این سند در بخش اول

 ادامهو در گردیده مکانی تبیین  یهادادهسازی زیرساخت . در بخش بعدی ساختار اجرایی پیادهاست

برای ها و مراحل انجام آن نقش ،هاخروجیمکانی سازمانی، دامنه،  یهادادهزیرساخت  یسازادهیپراهنمای 

وضع موجود  یازسنجیو ن یسنجپرسشنامه امکان»نیز  یپایانبخش در  .ه استتشریح شدهر دستگاه استانی 

فهرست »و  «شناخت عوارض موجود در سازمان یهافرم»، «یسازمان یداده مکان رساختیز جادیا یدر راستا

 .مجزا  ارائه گردیده استنیز در قالب سه پیوست  «هاسازمان یتخصص یهاداده

 

 تعاریف -2

 مفاهیمایجاد زبان مشترک بین اشخاص مرتبط با پروژه )مدیران، کارشناسان، ذینفعان، کاربران(،  منظوربه

 شوند.کلیدی در این بند تعریف می

 زیرساخت داده مکانی -2-1

که امور  استو مردم  هاسازمانی مکانی، هادادهی دسترسی، هاشبکهها، استانداردها، ی از سیاستامجموعه

ی مکانی را در حوزه مشخصی هادادهی، دسترسی و استفاده بهینه از سازرهیذخی، آورجمعمختلف تولید، 

 .سازدیمتسهیل و هماهنگ 
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ی، ملی، استانی، شهری، امنطقهجهانی، مزبور  رساختیکه حوزه تحت پوشش ز: بسته به آن1 تبصره −

 داده «ی، ملی/ استانی/ شهری/ سازمانیامنطقهجهانی/  رساختیز» :رساختیز نیا نام باشد،سازمانی 

 .بود خواهد یمکان

ارائه خدمات به اهداف  منظوربهزیرساخت داده مکانی بوده که  موضوعی، SDI منظور از :2تبصره  −

آمایش  SDIاست مانند  شدهدادهطراحی و توسعه در یک حوزه خاص  شدهفیتعرمشخص و از پیش 

 مدیریت بحران و ... . SDIسرزمین، 

 

 ارکان زیرساخت داده مکانی -2-2

ها و برای تسهیل ارتباط بین سازمان. هستند SDI یاصلرکن دو « مکانی یهاداده»و  «و مردم هاسازمان»

عنوان یک ابزار و محیط هب)« شبکه دسترسی» شاملبوده که  ازیموردندیگر  رکنمکانی، سه  یهاداده

است. در ادامه به بررسی هر یک از این ارکان « استانداردها»و  «هایاستس»(، فیزیکی برای تبادل داده

ی مرتبط هایفناورخصوص ی روز، بههایفناوراز  همه این ارکان،به ذکر است که  الزم پرداخته خواهد شد.

، فتوگرامتری و سیستم تعیین ازدورسنجش، مکانیبا علوم مهندسی ژئوماتیک )نظیر سیستم اطالعات 

نشان  1شکل واره ارکان زیرساخت داده مکانی در طرح. هستند متأثرموقعیت جهانی( و فناوری اطالعات 

 است. شدهداده

 

 
 یمکان داده رساختیز ارکان وارهطرح -1شکل 

 

 هاسیاست -2-2-1

نگهداری، دسترسی و استفاده  کارهایی است که نحوه ایجاد،و راه هایمشخط ها،نامهمقررات، آئینمجموعه 

. همچنین، شرایط مناسب سازدیممیسر  هاآنگیری از ی مکانی را تسهیل و بهرههادادهاز استانداردها و 

مربوط به  . الزم است مالحظاتآوردیممکانی فراهم  دادهجهت مشارکت و همکاری را در ایجاد زیرساخت 

 نیز مدنظر قرار گیرد. یردولتیغی دولتی و هابخشبرقراری تعامالت با سایر  اسناد باالدستی و
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 استانداردها -2-2-2

را جهت ایجاد نظم در یک حوزه  موردنظریا نتایج  هاروشمجموعه قواعدی هستند که خصوصیات فنی، 

یی است که خصوصیات هاروش. این رکن از زیرساخت داده مکانی شامل قواعد و ندینمایمخاص مشخص 

ی دسترسی هاطیمحی دسترسی و هاشبکهی، اانهیرا یهاسامانهی، فناور، فراداده، ه مکانیدادفنی مربوط به 

، انتشار، یگذاربه اشتراککه مواردی مانند تولید و نگهداری، جستجو، تبادل، طوری؛ بهکندیمرا تعیین 

از داده، سرویس، منابع داده مکانی )اعم و گسترده از  جانبههمهی، سازگاری و استفاده سازکپارچهپردازش، ی

 گردد. ( فراهممستندات، فراداده و غیره

 دسترسی شبکه -2-2-3

و غیره( است  ی  تبادل دادههاپروتکل، افزارهاسخت، افزارهانرماعم از ) ییهارساختیزو  هایفناورمجموعه 

تی، . بسترهای مخابراآوردیم فراهم نابع داده مکانی را با سطح امنیتکه امکان جستجو و دستیابی به م

مواردی هستند که در این رکن  ازجملهی مرتبط هایفناور، ابزارهای جستجو و تبادل و هاطیمح، هاشبکه

 .رندیگیمقرار  موردتوجه

عام  یهاحلراه، بخشی از SDIارائه خدمات به  باهدفشبکه دسترسی و امنیت آن،  نیتأم: 1تبصره  −

عام دستگاه  یهاحلراهمستقل و مجزا از  صورتبهو این مقوالت  استدستگاه مربوطه در این زمینه 

 .شودینممربوطه در نظر گرفته 

 های مکانیداده -2-2-4

و شامل  استاست که به یک موقعیت یا محدوده مکانی مشخصی مرتبط و منتسب  دادهمنظور نوعی از 

. گرددیملف و عوارض )طبیعی یا مصنوعی( مخت هادهیپدی توصیفی مربوط به هادادهی موقعیتی و هاداده

موارد  ازجملهمدیریت پایگاه داده  ستمیسو  داده گاهیپا ،فراداده وی داده سازرهیذخی و آورجمعتولید، 

 .رندیگیمقرار  موردتوجهی مکانی هستند که در قالب این رکن هادادهمرتبط با 

 و مردم هاسازمان -2-2-5

ی مکانی مطرح است. هاداده کنندهدهاستفاو  پردازشگردر این رکن، موضوعات مربوط به تولیدکننده، 

 ازجملهو مردم  هاسازمان، مسائل فرهنگی، سطح آگاهی، تخصص فنی و ... مرتبط با هاسامانهفرآیندها، 

 .رندیگیمقرار  موردتوجهمسائل مختلفی هستند که در ارتباط با این رکن 
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 زیرساخت داده مکانی مراتبسلسله -2-3

در  SDIهای مختلف یتفعالداده مکانی،  رساختیزعمومی در پیشبرد منظور مدیریت بهتر و مشارکت به

مراتبی تعریف و صورت سلسلهی، ملی، استانی، شهری و سازمانی بهامنطقهسطوح مختلف جهانی، 

مستقل و مجزا از هم نبوده، و  SDIهای مربوط به سطوح شود. باید توجه داشت که فعالیتیمسازی یادهپ

وابسته بوده بلکه بر یکدیگر تأثیر نیز  به هم تنهانه SDIهای سطوح یتفعالح نیست. تنها مختص همان سط

کشورهای در  SDIهای مختلف یتفعال یاندازهاچشمگذارند. این موضوع با نگاهی تحلیلی به اهداف و می

طوح باالتر سازمانی، مالحظات موجود در س SDIالزم است در استقرار  رونیازا. است قابل استنتاجمختلف 

 قرار گیرد. موردتوجهی، استانی و شهری مل SDIاعم از 

دارد.  ها SDIنسبت به سایر  SDIای در میان سطوح مختلف یژهوملی، جایگاه  SDIاست که  ذکرانیشا

SDI  های کالن یزیربرنامهگذاری و یاستسملیSDI  بر را  مانند استانی، شهری و بخشیسطوح سایر در

 نماید.یمسطوح را تسهیل این در  SDIبا ایفای نقش حمایتی و تشویقی، ایجاد داشته و  عهده

 استانی  SDIسازی ساختار اجرایی پیاده -3

مسئولیت  ،ریزی استانسازی زیرساخت داده مکانی استانی، سازمان مدیریت و برنامهدر راستای پیاده

 . خواهد داشت بر عهدهوپورتال استانی را های اجرایی استان و استقرار ژئراهبری و هماهنگی بین دستگاه

، استانی SDIاستقرار  الگوی بر اساسهای اجرایی سازی زیرساخت داده مکانی در دستگاهپیاده منظوربه

ریزی مدیریت و برنامهی هماهنگی بین سازمان گروه کاری کاربران نقشه و اطالعات مکانی استان وظیفه

ی برای هر سازمان یداده مکان رساختیز یسازادهیپ یراهنمار عهده دارد. را بهای استانی استان و دستگاه

 دستگاه استانی در بخش بعد آورده شده است. 

مکانی و کاتالوگ سرویس خود را ایجاد کرده و آن  یهاسیسرووب ،استانی یهادستگاههمه الزم است 

آن در  یهامؤلفهسازی ژئوپورتال استانی و هها را در ژئوپورتال استانی ثبت کنند. جزئیات کامل پیادسرویس

های اندازی زیرساخت دادهراهنمای جامع راه»برداری کشور تحت عنوان در سازمان نقشه شدههیتهمستند 

در دسترس  iransdi.irسامانه از طریق آورده شده است. این مستند  «برداری کشورمکانی در سازمان نقشه

 د.عموم کاربران قرار دار

گروه کاری کاربران نقشه و اطالعات مکانی استان باید نسبت به پیگیری تکمیل پرسشنامه چنین هم

ی )پیوست الف(، سازمان یداده مکان رساختیز جادیا یوضع موجود در راستا یازسنجیو ن یسنجمکانا

 هاتخصصی سازمانهای )پیوست ب( و تهیه فهرست داده شناخت عوارض موجود در سازمان یهافرم

 SDIمراحل کاری استقرار  دیاگرام استانی اقدام نماید. SDIها و ایجاد مدل داده )پیوست ج( توسط سازمان

 ست. آمده 2شکل در تانی سا
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 . استانی SDIقرار مراحل کاری است -2شکل 

 

 
 های تخصصی و مستندهای آموزشی در رائه مشاورها

 استانی SDIحوزه استقرار 

 افزار های مورد نیاز استقرار ارائه نرمSDI استانی 

  ارزیابی عملکرد استان در حوزه استقرارSDI استانی 
 ها و ارزیابی اقدامات()تعیین شاخص

 های استقرار تهیه دستورالعملSDI فدر سطوح مختل 

 برداری کشورسازمان نقشه

 
 ابالغ شرح وظایف 

 ها به های ارزیابی عملکرد ساالنه استانابالغ شاخص
 برداری کشورپیشنهاد سازمان نقشه

  انجام مقدمات مورد نیاز برای ارزیابی تخصصی
برداری ها توسط سازمان نقشهعملکرد ساالنه استان

 کشور

معاونت مجلس و توسعه 

 طقها و مناای/ امور استانمنطقه

 

 
 

 

 
 تکمیل پرسشنامه پیوست الف و فرم پیوست ب و فهرست پیوست ج 

 تامین سرور برای نصب نرم افزارهای مورد نیاز 

 مکانی اطالعات در آن طبق  هایافزار سرویس دهنده در سرور و ایجاد سرویسنصب نرم
 پیوست تکمیل شده ب

 عات و نصب نرم افزار کاتالوگ سرویس در سرور و درج  فراداده اطالURL های سرویس
 ساخته شده در آن طبق پیوست تکمیل شده ب

 ثبت کاتالوگ سرویس تهیه شده در ژئوپورتال استانی و ملی 

 
 

 های اجرایی استاندستگاه

 
 
 های اجرایی استان از طریق راهبری گروه کاری کاربران نقشه هماهنگی بین دستگاه

استانی با هدایت سازمان  SDI و اطالعات مکانی استان در راستای استقرار
 برداری کشور نقشه

 تامین سرور و نصب ژئوپورتال استانی 

  پیگیری استقرارSDI استانی 

 ها و تهیه گزارش های تکمیل شده الف، ب و ج دستگاهدریافت و تحلیل پیوست
 بندی استانجمع

  تهیه مدل دادهSDI استان 

 ی اجرای استان(هاانجام اقدامات دستگاهی )مطابق بخش دستگاه 

 

 ریزی استان)ها(و برنامه سازمان مدیریت
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 سازی زیرساخت داده مکانی سازمانی راهنمای پیاده -4

 یهاتخصصسازمانی و  هایپستساختاری از منظر تشکیالتی و  یهاتفاوتبا توجه به  از سند، این بخش

هر سازمان بایستی با توجه به  ویک الگو تهیه گردیده  عنوانبه صرفاًمختلف،  یهاسازمانموجود در 

اقدام  بخشپیشنهادی در این  یهاتیریمد، ادارات و هاپست یسازمعادلل موجود خود نسبت به پتانسی

نیز  هاآنو تعیین اعضای هر یک از  (7)بند  های پیشنهادینماید. البته الزم به ذکر است تشکیل کارگروه

 بستگی به پتانسیل سازمان مربوطه دارد. 

 دامنه پروژه -5

 ( در سطح2-2 دربند)مذکور  SDIارکان  یتمام یهایازمندیو ن الزامات پروژه، پاسخ به نیا دامنه

 . است ،شوندیمسازمان نامیده  پسنیازااجرایی که  یهادستگاه

 پروژه یهاخروجی -6

 2-2 دربند شدهیمعرفداده مکانی به تفکیک هر یک از ارکان  زیرساختی عینی هایخروج، بخشدر این 

و اختیاری بودن نیز در جدول مزبور  اجباریها از منظر وضعیت خروجی ست.ا شدهارائه 1قالب جدول  در

 است. قرارگرفتهمورد تصریح 

 :است، تبعیت از استانداردهای زیر الزامی شدهمطرحهای در راستای دستیابی به خروجیالزم به ذکر است 

  استاندارد فراداده 

  استاندارد کاتالوگ سرویس 

 ی هاسیسروکانی )نمایشی، برداری، پردازشی( و سازوکار نمایش ی مهاسیسرواستاندارد وب

  شدهارائه

  استاندارد کیفیت داده 

ی سازفرهنگسازی زیرساخت داده مکانی ضروری بوده و آموزش و همچنین تعریف ساختار راهبری در پیاده

 خواهد داشت.  این زمینه در  یمؤثرنقش  نیز

 ارکان کیتفک به یمکان داده رساختیز یهایوجخر –1جدول 

 هاخروجي ركن

هاي داده

 مکاني

 تصمیمات جاریو  هاآنو فراداده  سازمان های تخصصیداده فهرست 

 (اجباری) هاآناز  هرکدامنحوه انتشار  مربوط به
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  مانند  عیارهای توافق شدهم بر اساسانتشار محصوالت  یبندتیاولوطرح(

 یالزم برا یهاپردازش زانیمبرای استفاده از داده، میزان درخواست 

 )اختیاری( و...( کنترل کیفی واحد هیدییتأ ها،استیداده، س یسازآماده

  و  1-1ی هایخروجسازمان مطابق  ی ارائه محصوالتهاسیسرومجموعه

 (اجباری) 1-2

 1استانداردها
  ،صات سیستم ی، مشخبندطبقهاستاندارد داده )تعریف، هندسه، توصیفات

 (اجباری) مرجع و ...(

 شبکه دسترسي

  (اجباری) بستر شبکه )مانند شبکه دولت، اینترنت ملی، ...(انتخاب 

 (اجباری) مدل ارتباطی 

 (اجباری) )مرکز داده، ...( ازیموردنی افزارهاسختو الزامات  هایژگیو 

 از قبیل  الژئوپورت)کارکردهای  مورداستفادهی افزارهانرمو الزامات  هایژگیو

 (اجباری) جستجو، نمایش نتایج،...(

 هاسیاست

 (اجباری) ...( ،یتیامن یهایداده و شبکه )گواه تیامن نیتأم روش 

 دانلود  طینحوه تبادل و انتشار اطالعات )شرا یگذاراستیس یارهایمع

 ،2هاسیکاتالوگ سرو اطالعات یبه هنگام رسان یدوره زمان اطالعات،

...(  ،ییمحتوا ،اجرایی یهادستگاه ،یمختلف )زمان یهاهارائه نسخ کردیرو

 ...(افزودهارزش یهاسیاز سرو یریگنحوه بهره ت،یموقع کیاطالعات 

 (اجباری)

 یهاسیاز سرو یریگبهره زانینحوه و م ،هاسیو سرو اطالعات متیق 

 (اجباری) .گانیرا

 (اجباری) مدل مالی 

  از کیکه هر  ی)اقدامات کنندگانمشارکتوظایف متولیان داده و 

انجام دهند  دیبا یدیتول یهاداده قبال در سازمان در داده دکنندگانیتول

نحوه  نیی...( و تع فراداده، و داده یسازآماده و یبه هنگام رسان لیاز قب

 (اجباری) هاتعامل آن

  جادیدر ا کنندگانمشارکتوظایف متولیان داده و SDI یموضوعی ها 

 (اجباری) هانحوه تعامل آن نییبحران، ...( و تع تیریمد SDI مانند)

و  هاسازمان

 )كاربران( مردم

  برای بهبود عملکرد سامانه کنندگانمشارکتسازوکار تعامل با کاربران و 

 )اختیاری(
 

 

                                                 
 تبعیت شود. هامرجع، از آن استاندارد یهادستگاهدر صورت وجود استانداردهای مربوطه در  1

2- catalog harvesting life cycle 
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 هانقش -7

ل ذیل تشکی به شرحکارگروه  پنج در صورت امکان شوددر سطح سازمان پیشنهاد می SDIسازی برای پیاده

 تواند متفاوت باشد:های موجود در هر سازمانی میتخصص برحسب هاآنشوند که اعضای 

 کارگروه راهبری 

  یا همان کارگروه  یهادادهکارگروه اطالعات مکانی و زیرساخت( مکانیSDI) 

  یاستانداردسازکارگروه  

  یگذارمتیقکارگروه 

  یا همان کارگروه( کارگروه فناوری اطالعاتIT) 

 شدهیمعرف، 2جدول  قالبی موجود در این پروژه، در هانقشسازمانی و شرح وظایف هر یک از جایگاه 

 است:

 پروژه نیا در موجود یهانقش از کی هر فیوظا شرح و یسازمان گاهیجا -2جدول 

 شرح وظايف جايگاه سازماني نقش

 و راهبری مدیریت

 پروژه
 کارگروه راهبری

فنی و پیگیری  ازنظرتمام دامنه پروژه  مدیریت -

 مسائل مالی

  روند اجرای پروژه کنترل -

 ی مختلف در سطح سازمانهاتیفعالهماهنگی  -

داده و سایر  یگذاراشتراکتعیین قوانین  ازجمله

 الزم یهااستیس

 SDIکارگروه  پروژه و اجرای هدایت

 راهبری کالن پروژه -

 «کار مراحل انجام»اقدامات مندرج در جدول  -

 کار گزارش پیشرفت تهیه -

 سازمان ارشد مدیران مرجع تصویب
 تصویب و تحویل گرفتن نتایج -

 منابع انسانی، مالی و فنی نیتأم -

 پشتیبانی فنی
اداره آرشیو و بایگانی 

واحد مکانی،  یهاداده
IT   

و مدیریت دسترسی و  هاداده یدهسامانآرشیو و  -

 عرضه اطالعات مکانی

فیزیکی شامل  یهارساختیزپشتیبانی فنی  -

 افزارسختو  افزارنرم، شبکه، یسازرهیذخفضاهای 

و  دکنندهییتأمجری، 

 ناظر پروژه
 «مراحل انجام کار»مطابق جدول 
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 انجام کار مراحل -8

 3پیشنهادی برای هر یک از این اقدامات نیز در قالب جدول  یبندزمانی و دنبتیاولواست.  شدهمشخص« ها(ناظر )»و « ها() دکنندهییتأ»، «ها() همکار»، «مجری»تعیین  به همراه 6 دربندی مذکور هایخروجبرای دستیابی به هریک از  ازیموردندر این بند، اقدامات 

  است. شدهفیتعر، «: تکمیل و بهبود سامانه مستقر2اولویت »و « و اجرا یسازآماده: 1اولویت » صورتبه هاتیاولو. در این جدول، استی اجرا بندزمان %25یا نظارت )در صورت وجود(، حداکثر  دییتأ زمانمدتالزم به ذکر است  آورده شده است.

 
 کار انجام مراحل -3جدول 

 ها(ناظر ) ها() دكنندهيیتأ ها(همکار ) 3مجري فعالیت خروجي ركن
بنتياولو

 يد

 اجرا يبندزمان

 1ماه 
ماه 

2 

 ماه

3 

ماه 

4 

ماه 

5 

ماه 

6 

داده
ها

 ي
مکان

 هااز آن هرکدامنحوه انتشار  به مربوط جاری ماتیو تصم هاسازمان و فراداده آن های تخصصیداده فهرست ي

       1 --- معاونت فنی  مربوطه تیریمد GISواحد  هااز آنو فراداده هر یک  سازمان نهایی محصوالت شناخت وضع موجود

       2 --- معاونت فنی مدیریت مربوطه GISواحد  هااز آنو فراداده هر یک  سازمانمیانی محصوالت  وجودشناخت وضع م

ی عمومی هاپردازشهای مکانی سازمان و متولیان مربوطه و شناخت وضع موجود نیازسنجی داده

 هر بخش برای ارائه محصوالت ازیموردن
       1 --- معاونت فنی مدیریت مربوطه  GISواحد 

 زانیم)مانند میزان درخواست برای استفاده از داده،  معیارهای توافق شده بر اساسانتشار محصوالت  یبندتیاولوطرح 

 واحد کنترل کیفی و...( هیدییتأ ها،استیداده، س یسازآماده یالزم برا یهاپردازش

       1 --- معاونت فنی مکانی یهادادهواحد آرشیو  SDIکارگروه  یبندتیاولوشناسایی معیارهای 

       1 --- معاونت فنی --- GISواحد  قبل دربند شدهییشناسامعیارهای  بر اساسی انتشار محصوالت بندتیاولو

   ←    1 واحد کنترل کیفی --- GISواحد  GISیا واحد  مدیریت مربوطه یبندتیاولوطبق  هاسیسروساخت  2-1 و 1-1 یهایارائه محصوالت سازمان مطابق خروج یهاسیسرو مجموعه

 

             

استاندارد
 

       1 --- معاونت فنی --- کارگروه استانداردسازی تدوین یا تعیین استاندارد داده ی، مشخصات سیستم مرجع و ...(بندطبقهاستاندارد داده )تعریف، هندسه، توصیفات، 

 فراداده استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  ارد موجودتعیین نسخه استاند

       1 --- معاونت فنی GISواحد  کارگروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(سازیسفارش

 سیسرو کاتالوگ استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  تعیین نسخه استاندارد موجود

       1 --- معاونت فنی GISواحد  کارگروه استانداردسازی ارد )در صورت لزوم(ی استاندسازیسفارش

 شدهارائه یهاسیسرو شی( و سازوکار نمایپردازش ،یبردار ،یشی)نما یمکان یهاسیسرووب استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  تعیین نسخه استاندارد موجود

       1 --- معاونت فنی GISواحد  کارگروه استانداردسازی )در صورت لزوم( ی استانداردسازیسفارش

 کیفیت داده استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  تعیین نسخه استاندارد موجود

       1 --- معاونت فنی GISواحد  کارگروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(سازیسفارش

 

             

ي
شبکه دسترس

 

 بستر شبکه )مانند شبکه دولت، اینترنت ملی، ...(
       SDI --- 1کارگروه  GISواحد    ITواحد  ی ممکن )شبکه دولت، اینترنت ملی، ...(هاحلراهشناسایی 

       SDI --- 1کارگروه  GISواحد    ITواحد  انتخاب بستر شبکه بهینه

 مدل ارتباطی

       SDI --- 1کارگروه    ITواحد  GISواحد  وضع موجود جریان اطالعات شناخت

با یکدیگر؛ مستقل از  هاآنطراحی معماری اجزای شبکه دسترسی، کارکردها و نحوه تعامل 

 یسازادهیپپلتفرم 
       SDI --- 1کارگروه    ITواحد    ITو واحد  GISواحد 

 )مانند مرکز داده، ...( ازیموردنی افزارهاسختو الزامات  هایژگیو

     ←  IT   --- --- --- 1واحد  مورداستفادهی افزارهاسختی هایژگیوشناخت وضع موجود 

     ←  IT   --- --- --- 1واحد  ازیموردنی افزارهاسختو الزامات  هایژگیوتعیین 

     ←  IT   --- --- --- 1 واحد منابع مالی( نیتأمی منتخب )در صورت افزارهاسخت نیتأم

 ...(ج،ینتا شیجستجو، نما لیاز قب ژئوپورتال ی)کارکردها مورداستفاده یافزارهاو الزامات نرم هایژگیو

       SDI --- 1کارگروه    ITواحد  GISواحد  )در داخل یا خارج سازمان( استفادهقابلی افزارهانرمی هایژگیوشناخت وضع موجود 

       SDI --- 1کارگروه    ITواحد  GISواحد  ازیموردنی افزارهانرمو الزامات  هایژگیوتعیین 

  ←     SDI --- 1کارگروه    ITواحد  GISواحد  ی منتخبافزارهانرمی سازیسفارشتوسعه و 

 

             

ت
سیاس

ها
 ی امنیتی، ...(هایگواهامنیت داده و شبکه ) نیتأمروش  

       1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست SDIکارگروه    ITواحد  شبکه ازیموردنزامات امنیتی شناسایی ال

     ←  1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست SDIکارگروه    ITواحد  قبل( دربند شدهییشناساو مجوزهای الزم ) هایگواهاخذ 

       1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست SDIکارگروه    ITواحد  داده ازیموردنشناسایی الزامات امنیتی 

     ←  1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست SDIکارگروه    ITواحد  قبل( دربند شدهییشناساو مجوزهای الزم ) هایگواهاخذ 

     ←  1 --- --- / مدیریت حراست SDIکارگروه    ITواحد  نظارت بر عملکرد شبکه

اطالعات  یبه هنگام رساننحوه تبادل و انتشار اطالعات )شرایط دانلود اطالعات، دوره زمانی  یگذاراستیسی هامعیار

ی مختلف )زمانی، دستگاهی، محتوایی، ...( اطالعات یک موقعیت، نحوه هانسخه، رویکرد ارائه هاسیسروکاتالوگ 

 ...(افزودهارزشی هاسیسروی از ریگبهره

       1 --- معاونت فنی های مربوطه مدیریت SDIکارگروه  درباره نحوه تبادل و انتشار اطالعات ازیموردنی شناسایی معیارها

       1 --- معاونت فنی های مربوطه مدیریت SDIکارگروه  قبل دربند شدهییشناساگیری درباره هر یک از معیارهای تصمیم

                                                 
 شوند.ها بازتعریف میها با توجه به پتانسیل نیروی انسانی دستگاهمجریسازی زیرساخت داده مکانی سازمانی توضیح  داده شد در ابتدای بخش راهنمای پیاده که طورهمان 3
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 11 نسخه در دست تدوین
 

 

 ها(ناظر ) ها() دكنندهيیتأ ها(همکار ) 3مجري فعالیت خروجي ركن
بنتياولو

 يد

 اجرا يبندزمان

 1ماه 
ماه 

2 

 ماه

3 

ماه 

4 

ماه 

5 

ماه 

6 

 مدل مالی
       2 --- گذاریکارگروه قیمت های مربوطهمدیریت یگذارمتیقکارگروه  هاسیسروی اطالعات و گذارمتیق

       2 --- گذاریکارگروه قیمت های مربوطه مدیریت یگذارمتیقکارگروه  ی رایگانهاسیسروی از ریگبهرهنحوه و میزان 

 نحوه تعیین متولی اطالعات مربوط به چند بخش
       1 --- معاونت فنی --- SDIارگروه ک تعیین معیارهای انتخاب متولی

       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  معیارهای بند قبل بر اساس شدهییشناساتعیین متولی هر یک از محصوالت 

ی تولید یهااقداماتی که هر یک از تولیدکنندگان داده در سازمان در قبال داده) کنندگانمشارکتوظایف متولیان داده و 

 هاآنتعیین نحوه تعامل  ( وی داده و فراداده، ...سازآمادهو  یروزرسانبهاز قبیل  باید انجام دهند

       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  کنندگانمشارکتتعیین وظایف متولیان داده و 

       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  ی مختلف با یکدیگرهابخشتعیین نحوه تعامل 

تعیین نحوه  ( ومدیریت بحران، ... SDIمانند ) یموضوعی ها SDIدر ایجاد  کنندگانمشارکتوظایف متولیان داده و 

 هاآنتعامل 

       2 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  کنندگانمشارکتتعیین وظایف متولیان داده و 

       2 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  ی مختلف با یکدیگرهابخشتعیین نحوه تعامل 

 

              

ن
سازما

 ها
و مردم

 

 ساختار راهبری

ی مختلف با اطالعات مکانی و تعیین ضوابط و هابخشارتباط  ازنظرشناخت وضع موجود سازمان 

 شرایط احراز عضویت در ساختار راهبری
       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه 

       1 --- معاونت فنی --- SDIکارگروه  ها با یکدیگرمدیر، ناظر و همکاران اجرایی پروژه و نحوه تعامل آن ،کنندهبیتصوتعیین 

       1 --- --- --- باالترین مقام دستگاه ابالغ ساختار راهبری توسط باالترین مقام دستگاه

 یسازفرهنگآموزش و 

       2 --- معاونت فنی --- GISواحد  مختلف ی آموزشی برای سطوحهاسرفصلو  هادورهتعریف 

       2 --- معاونت فنی اداره امور اداری و پشتیبانی/ واحد آموزش GISواحد  ی آموزشی برای سطوح مختلفهادورهبرگزاری 

 GISواحد  یسازفرهنگ باهدف، ...( هاشیهما)جلسات،  هاییگردهمابرگزاری 
امور اداری و / اداره  اداره روابط عمومی

 پشتیبانی
       2 --- معاونت فنی

 GISواحد  یسازفرهنگی ممکن آموزش و هاروشتعیین و اجرای سایر 
/ اداره امور اداری و  اداره روابط عمومی

 پشتیبانی
       2 --- معاونت فنی

 برای بهبود عملکرد سامانه کنندگانمشارکتسازوکار تعامل با کاربران و 

       IT  --- --- 2مکانی/ واحد  یهادادهواحد آرشیو  اداره روابط عمومی کنندگانمشارکتابط و سازوکار اخذ، پایش و پاالیش نظرات کاربران و تعیین ضو

       IT  --- --- 2مکانی/ واحد  یهادادهواحد آرشیو  اداره روابط عمومی کنندگانمشارکتاخذ، پایش و پاالیش نظرات کاربران و 

 GISواحد  جهت بهبود عملکرد سامانه شدهشیپاالاعمال نظرات 
های سایر مدیریت /  ITواحد 

 کنندهمشارکت
       2 واحد کنترل کیفی ---

 

             

 

 منابع نیتأمپشتیبانی و 

 SDIکارگروه  ی مربوطههاتیریمد ازیموردنبرآورد منابع مالی 

معاونت فنی / 

 معاونت مالی، اداری

 و پشتیبانی

--- 1       

 

 SDIکارگروه  ی مربوطههاتیریمد ازیموردنبرآورد منابع انسانی 

معاونت فنی / 

معاونت مالی، اداری 

 و پشتیبانی

--- 1       

 

    ←   1 --- ریاست سازمان ی مربوطههاتیریمد معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی ازیموردنمنابع مالی  نیتأم

 

    ←   1 --- ریاست سازمان ی مربوطههاتیریمد معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی ازیموردنمنابع انسانی  نیتأم

 

    ←   1 --- ریاست سازمان SDIکارگروه  معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی ی از بخش خصوصی و دانشگاهیریگبهرهی سنجامکان
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در  سنجي و نیازسنجي وضع موجودامکانپرسشنامه : الفپیوست 

  زيرساخت داده مکاني سازمانيراستاي ايجاد 
در حوزه  های مکانی، کسب اطالع از وضع موجود سازماناولین گام در راستای ایجاد زیرساخت داده

گیرد. بدین می این امر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه صورت معموالًو  است اطالعات مکانی

 است. شدهیطراحمنظور پرسشنامه زیر 
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 پرسشنامه

 

سنجي و نیازسنجي وضع موجود در راستاي ايجاد زيرساخت داده مکاني امکان

 سازماني
 

 : خانوادگي نام و نام

 :مسئولیت

 :سازمان / دستگاه اجرايي نام

 :كد سازمان/ دستگاه اجرايي

 :معاونت نام

 :واحد نام

 :تماس شماره

 :رسآد

 :الکترونیکي پست

 :تاريخ

 

 

 امضاء                                                                                                                     
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 نمایند:می تبعیتدر سازمان شما از استاندارد خاصی  دشدهیتولهای آیا نقشه -1

 المللیبله، استاندارد بین بله، استاندارد ملی            یسازماندرونبله، استاندارد  خیر        

 

 در صورت استفاده از استاندارد خاص:

 .................................نام استاندارد: ............................. -

 ...................................................................سال تهیه:  -

 ..............................................................: ..کنندههیته -

.................................................................................................................................................................................................................... 

در سازمان شما وجود  دشدهیتولهای نقشهبه مربوط  / دستورالعملهای زیر در استانداردها یهامؤلفهاز  کیکدام -2

 دارد؟

  نام فارسی الیه

  یهنام التین ال

  تعریف داده

  نوع داده

  داده یسازرهیذخفرمت 

  لیست اطالعات توصیفی

.................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر            بله                  ( دارند؟  Metadataفراداده ) موجود، های مکانیآیا داده -3

 خیر  بله  کند؟از استاندارد خاصی تبعیت می داده، آیادر صورت وجود فرا

 

 المللیبین  ملی  یسازماندرون  مورداستفادهاستاندارد فراداده  نوع-

 FGDC  Ebrim  ISO/TC211  مورداستفادهالمللی استاندارد بین-

  Dublincore  DIF  ATOM 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟ استدرون سازمان  دشدهیتولهای مکانی کنترل کیفیت داده مسئولآیا مرجع خاصی  -4

سایر   نام مرجع:  واحد نظارت سازمان مربوطه       برداری کشور    سازمان نقشه  بله  )  

............................    ) ........................................................ 

 خیر 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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 های مکانی رقومی در سازمان شما وجود دارد؟آیا توانایی و ظرفیت کنترل کیفیت داده -5

 کنترل میدانی (   کنترل ستادی      بله  )  

 خیر  

.................................................................................................................................................................................................................... 

 شوند؟موجود در سازمان شما به چه صورت نگهداری میرقومی های مکانی داده -6

 یک پایگاه داده مکانی مرکزی وجود دارد.      

 وجود دارد. افتهی عیتوزمکانی  هایپایگاه داده      

 ای وجود ندارد.شوند اما سیستم پایگاه دادهها در یک قسمت خاص نگهداری میداده      

 شوند.صورت پراکنده نگهداری میهها بداده      

.................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر بله     شود؟ آیا از داده مکانی موجود نسخه پشتیبان تهیه می -7

 شود:در صورت مثبت بودن جواب، نسخه پشتیبان به چه صورت نگهداری می -

 شوند.در یک مکان مشخص درون سازمان نگهداری می               

 شوند.در چند مکان مختلف درون سازمان نگهداری می               

 شوند.در چند مکان مختلف داخل و خارج  سازمان نگهداری می               

 بازه زمانی نسخه پشتیبان: -

 سالیانه    ماهه    6 فصلی   یانه   ماه هفتگی       روزانه          

 سایر  )....................................................................................(        

.................................................................................................................................................................................................................... 

 در جداول زیر درجرشته تحصیلی  بر اساستعداد و سابقه خدمت کارکنان مرتبط با حوزه اطالعات مکانی را  -8

 کنید.

 

 رديف

 

 رشته تحصیلي

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

 2كمتر از 

 سال

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

 سال 2-5

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

 سال 5-10

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

10-15 

 سال

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

15-20 

 سال

تعداد 

افراد 

داراي 

سابقه كار 

 20بیش از 

 الس

مهندسي   1

 بردارينقشه
      

مهندسي   2

 ITكامپیوتر/
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3  
GIS       

       سنجش از دور  4

)رشته تحصیلي  ساير  5

 درج شود(
      

.................................................................................................................................................................................................................... 

 در جدول زیر درج کنید. آخرین مدرک تحصیلی بر اساس کارکنان مرتبط با حوزه اطالعات مکانی راتعداد  -9

 رديف

 

 رشته تحصیلي

 

 سطح مدرک تعداد

1  

 يبردارنقشهمهندسي 

 کاردان 

 کارشناس 

 رشناس ارشدکا 

 دکتری 

2  

 ITمهندسي كامپیوتر/

 کاردان 

 کارشناس 

 کارشناس ارشد 

 دکتری 

3  

GIS 

 کاردان 

 کارشناس 

 کارشناس ارشد 

 دکتری 

4  

 سنجش از دور

 کاردان 

 کارشناس 

 کارشناس ارشد 

 دکتری 

5  

 كارتوگرافي

 کاردان 

 کارشناس 

 کارشناس ارشد 

 دکتری 

 کاردان  ساير )رشته تحصیلي درج شود(  6



 1.0نگارش  استانی SDI الگوی استقرار

 17 
 

 

 رديف

 

 رشته تحصیلي

 

 سطح مدرک تعداد

 کارشناس 

 کارشناس ارشد 

 دکتری 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 برداری در سازمان شما وجود دارد؟آیا تجهیزات نقشه -10

 .......(.................سایر...........................................            GPSگیرنده       توتال استیشنبله ) 

 خیر       

.................................................................................................................................................................................................................... 

-و ستادی ستادی واحدهای کارشناسان و میانی مدیران ارشد، مدیران آشنایی و آگاهی میزان شما نظر به -11

 است؟ اندازه چه به GISبا  سازمان شما در اجرایی

 زیاد متوسط  کم 

     ارشد مدیران

     میانی مدیران

     کارشناسان

.................................................................................................................................................................................................................... 

 اجرایی-دیوستا ستادی واحدهای کارشناسان و میانی مدیران ارشد، مدیران آشنایی و آگاهی میزان شما نظر به -12

 است؟  اندازه چه به مکانی یهاداده اهمیت و  SDIبا  سازمان شما در

 زیاد متوسط کم 

    ارشد مدیران

    میانی مدیران

    کارشناسان

.................................................................................................................................................................................................................... 

 شما سازماندر  SDIو  GIS ،مکانی هایداده با مرتبط آموزشی هایدوره یا و همایش سمینار، ،آیا کارگاه -13

 خیر بله     است؟  برگزارشده

 بیشتر (  4   3   2   1 )تعداد در پنج سال گذشته:   سانکارشنا    :کنندگانتشرک -

 بیشتر (  4   3   2   1      )تعداد در پنج سال گذشته:  مدیران  کنندگان:  شرکت  -

.................................................................................................................................................................................................................... 

-می انجام چه صورت به سازمان شما سطح در مکانی اطالعات با مرتبط هایفعالیت سازیهماهنگ و یریتمد -14

 گردد؟
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 .......................................................................... :شورا نام .است شدهگرفته نظر در منظور این به شورایی 

  .گرددمی تشکیل کارشناسی مدیریت      معاونت      سطح  در شورا ایندر صورت وجود شورا ، 

 خیر        له    ب         است؟  مصوب سازمانی چارت در شورا این جایگاهآیا 

.................................................................................................................................................................. 

 دارد. نام واحد:  عهده بر را مکانی اطالعات به مرتبط هایفعالیت سازیهماهنگ مسئولیت خاص واحدی 

................................................................................................................................................................... 

 واحد مدیریت تخصص: 

 سایر    کارتوگرافی جغرافیا     کامپیوتر برداری(  اتیک )نقشهژئوم 

 موارد

 

 

 واحد کارشناسان عمده تخصص:  

 موارد سایر فیا  جغرا   کامپیوتر برداری(  ژئوماتیک )نقشه 

 

 شرح   در مصوب صورتبه مکانی اطالعات به مربوط یهاتیفعال سازیهماهنگ وظیفه آیا

 خیر       بله             دارد؟  وجود موردنظر واحد وظایف

 .ندارد وجود ورمنظ این برای خاص واحدی              

.................................................................................................................................................................................................................... 

 عهده بر را سازمان کاربران خارج به مکانی اطالعات ارائه مسئولیت ازمان شماس در مشخصی واحد یا و بخش آیا -15

 خیر      بله                   دارد؟

 واحد صورت وجود بخش/در 

 قرار دارد. واحد نیدر اسازمان  در موجود مکانی اطالعات تمامی  

 اطالعات نیاز صورت در و است بااطالعسازمان  واحدهای مختلف درون اطالعات موجودیت از واحداین  

 نماید.می مربوطه دریافت واحد از را ازیموردن مکانی

.................................................................................................................................................................................................................... 

 است؟ چگونه دیگر سازمانهای در موجود اطالعات از شماسازمان  آگاهی میزان -16

 وجود ندارد                 کم           متوسط               کامل                   آگاهی 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 شودتولید می شما سازمان در که نماید تولید را مکانی اطالعات که شناسیدمی را وزارتخانه / سازمان دیگری آیا -17

 خیر        بله  کاری(؟   )موازی

 :جواب بودن مثبت صورت در
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 اطالعاتي هالي نام وزارتخانه /سازمان نام

  

  

  

  

.................................................................................................................................................................................................................... 

 در موجود و دشدهیتولمکانی  اطالعات به که دارند سازمان وجودخارج از  دیگری یهاسازمان و هاوزارتخانه آیا -18

 استفاده نمایند؟ شما اطالعات نظیر اطالعاتی از یا و باشند داشته نیاز شما سازمان

 خیر بله           

 :جواب بودن مثبت صورت در

 اطالعاتي اليه نام انهوزارتخ /سازمان نام

  

  

  

  

.................................................................................................................................................................................................................... 

  نمایند تولید شمارا ازیموردن مکانی اطالعات که دارند سازمان وجود خارج دیگری یهاسازمان و هاتخانهوزار آیا -19

 ؟ ها(وزارتخانه سایر در موردنیاز اطالعات از )آگاهی

 خیر بله           

 :جواب بودن مثبت صورت در

 اطالعاتي اليه نام وزارتخانه /سازمان نام

  

  

  

  

.................................................................................................................................................................................................................... 

 دارد؟  وجود سازمانی بین مکانی اطالعات تبادل ظورمنبه مشخصی سیاست آیا -20

 خیر بله     

 :زیر صورت کدام در صورت وجود به

ببرید:  نام .است امضاشده مکانی اطالعات تبادل منظوربه هایینامهتفاهم هاسازمان/هاوزارتخانه از برخی با 

............................................................................................................................................... 

 .شودمی فروخته موجود مکانی اطالعات 

 .گیردمی قرار متقاضی هایخانهوزارت اختیار در رایگان صورتهموجود ب مکانی اطالعات 
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 .گیردمی صورت اطالعات پایاپای تبادل 

 .گیردنمی قرار دیگر هایسازمان اختیار در مکانی اطالعات 

 شود.می عمل آن مبنای بر که دارد وجود زمینه این در ستیدباال هایبخشنامه 

 .بیفتد موردی اتفاق صورتبه فوق حاالت از یک هر است ممکن و ندارد وجود زمینه این در خاصی سیاست 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 مشکالت .کنیدمی استفاده خود یهاتیفعال برای نقشه کنندهتولید / موسسه سازمان کدام محصوالت از -21

 نمایید؟  مشخص جدول این در سازمان تفکیک را به هاسازمان این اطالعات استفاده از

 

 

ان مشکالت
زم

سا
 

شه
نق

دار
بر

 ک
ی

ور
ش

ی 
ها

رو
 نی

ی
یای

راف
جغ

ن 
زما

سا
 

لح
مس

 

ان
زم

سا
 

یزم
ن

اس
شن

ور
کش

ی 
 

ان
زم

سا
 

ی
ضای

ف
 

ور
کش

 

تر
اس

اد
ک

 

ان
زم

سا
 

ور
کش

ی 
اس

شن
هوا

 

کز
مر

 
مار

آ
 

ان
یر

ا
 

ر 
سای

 

         .شوندمی ارائه کاغذی صورتبه هانقشه

         .نیستند ساختاریافته هانقشه

 صورتبه توصیفی و مکانی اطالعات

 .شوندمی ذخیره سبنامنا و جداگانه

        

         .نیست مناسب اطالعات فرمت

 سازمان مطابقت نیاز با هانقشه محتوی

 .ندارد

        

 استاندارد با متناسب عوارض بندیدسته

 .سازمان نیست این

        

 تعاریف با متناسب هاالیه تعریف

 .سازمان نیست این استاندارد

        

 مقیاس با متناسب یدقت از هانقشه

 .باشندنمی برخوردار

        

سازمان  ازیموردن مناطق هاینقشه

 .باشندنمی موجود

        

         .نیستند بهنگام مکانی اطالعات

 کامل هانقشه در موجود عوارض

 .نیستند

        

چندضلعی(  و خط عوارض )نقطه، نوع

 این سازمان تعیین نیازهای با متناسب

 .است دیدهنگر

        

        اطالعات مکانی موجود دارای فراداده 
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ان مشکالت
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هوا

 

کز
مر

 
مار

آ
 

ان
یر

ا
 

ر 
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 )متا دیتا( نمی باشند

 :موارد ساير

 

 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 شود را نام ببرید.سازمان شما که در هیچ سازمانی تولید نمی ازیموردنهای غیرتخصصی الیهاطالعات و  -22

 سال مقیاس نام

   

   

   

   

   

   

سایر اطالعات موجود در  ساسبر ادرخواست تولید نقشه سال مورد درخواست  منظوربه «سال»توضیح: گزینه 

 .استهای دیگر سازمان

.................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر بله     اید؟ پرداخته مکانی داده تهیه به دیگر یهاسازمان/هاوزارتخانه همکاری با آیا -23

 ...............................................................................................................................................  :همکاری موضوع

.................................................................................................................................................................................................................... 

 نمایید؟ استفاده می هاییچه زمینههای مکانی در صوصی در مورد دادهبخش خ خدماتاز  -24

 ............. (...........سایر ) ...............     کدامچیه ارائه     مدیریت     پردازش     تولید     

.................................................................................................................................................................................................................... 

 نمایید؟استفاده می هاییچه زمینههای مکانی در ورد دادهدر م دانشگاهی بخش همکاری از -25

     کدامچیه آموزش     ارائه     مدیریت     پردازش     تولید     

 ......................................... (.........سایر ) 

.................................................................................................................................................................................................................... 

-وزارتخانه دیگر اریدر اخت را خود مکانی اطالعات سازمان شما شودمی باعث زیر عوامل از کیکدام شما نظر به   -26

 :ندهد قرار هاسازمان/ها
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  مشخص سیاست وجود عدم 
 جوابگوی نیاز سازمان یک در موجود هایداده استاندارد

 نیست دیگر هایسازمان

  کپی حق قانون وجود عدم 
-نقشه دیدر تول واحد و رسمی استاندارد رعایت عدم یا وجود عدم

 ها

 دهیممیدست  از را قدرت آن ارائه با و است قدرت اطالعات  نظامی و امنیتی مسائل 

 داده تبادل برای مناسب و مشخص قانون وجود عدم  داده تبادل مزایای از یآگاه عدم 

 داده تبادل فرهنگ وجود عدم  مشخص مالی هایسیاست وجود عدم 

 (privacy)دیگران  شخصی العاتاط حفظ  موجود هاینقشه موجودیت از آگاهی عدم 

 
 هاینقشه کلیه دهندمی ترجیح هاسازمان

 کنند تولید خودشان را ازشانیموردن
 نیستند مناسب ها داده فرمت 

 
 هاینقشه اطالعات محتوی از آگاهی عدم

 موجود
 اریاد هایپیچیدگی 

 اطالعاتی و...(   هایالیه داده، کاربر )مدل برای های موجودنقشه اطالعاتی محتوی و ساختار بودن نامناسب 

 
 کامل دقت، موجود ) هایداده نامناسب کیفیت

 بودن(
 ................................. (سایر ) .......................................... 

..................................................................................................................................................... 
 :ندهد قرار اختیار شما در را خود نیمکا اطالعات دیگر یهاسازمان/هاوزارتخانه گردیده باعث تاکنون عواملی چه -27

  مشخص سیاست وجود عدم 
 جوابگوی نیاز سازمان یک در موجود هایداده استاندارد

 نیست دیگر هایسازمان

  کپی حق محفوظ ماندن قانون وجود عدم 
-نقشه دیدر تول واحد و رسمی استاندارد رعایت عدم یا وجود عدم

 ها

 دهیممیدست  از را قدرت آن ارائه با و است قدرت اطالعات  نظامی و امنیتی مسائل 

 داده لتباد برای مناسب و مشخص قانون وجود عدم  داده تبادل مزایای از آگاهی عدم 

 داده تبادل فرهنگ وجود عدم  مشخص مالی هایسیاست وجود عدم 

 (privacy)دیگران  شخصی اطالعات حفظ  موجود هاینقشه موجودیت از آگاهی عدم 

 
 هایشهنق کلیه دهندمی ترجیح هاسازمان

 کنند تولید خودشان را ازشانیموردن
 نیستند مناسب ها داده فرمت 

 
 هاینقشه اطالعات محتوی از آگاهی عدم

 موجود
 اداری هایپیچیدگی 
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 اطالعاتی و...(   هایالیه داده، کاربر )مدل یبرا های موجودنقشه اطالعاتی محتوی و ساختار بودن نامناسب 

 
 دقت، موجود ) هایداده نامناسب کیفیت

 بودن( کامل
 سایر ) ........................................................................... ( 

...................................................................................................................................................... 
 وجود دارد؟ سازمان سطح در مکانی هایداده گذاریاشتراک به برای مقاومتی آیا -28

 خیر بله     

 :متمقاو علت بودن مثبت صورت در

 هاگذاری دادهعدم اطالع از مزایای به اشتراک                           مرتبطهای پروژه شکست 

 مالی توانایی داشتن عدم فنی                             توانایی داشتن عدم 

 سایر ) ......................................................................... ( داده                                  تملک احساس 
..................................................................................................................................................... 

 خیر بله     شود؟     می استفاده GISسازمان از  یندهایافر در آیا  -29

..................................................................................................................................................... 
 شده است؟ پیاده شما واحد یا وزارتخانه و ... در 1ERP ،2MIS نظیر اطالعات مدیریت هایسیستم آیا -30

 خیر بله     

..................................................................................................................................................... 
 چیست؟ دیارداریاخت در هاسازمان/هاسایر وزارتخانه و سازمان شما بین اطالعات تبادل برای که مخابراتی بستر -31

 موارد سایر کشور       سراسر مخابرات شبکه      wirelessشبکه  نوری       فیبر شبکه 
..................................................................................................................................................... 

 کنید؟استفاده می هادستگاه سایر با مکانی هایداده سایر و نقشه تبادل برایطور عمومی به ابزاری چه از -32

 WAN     WWW       CD/DVD         شبکه دولت 

 ...................................................................... (ببرید: ................................................... )نام  سایر 
..................................................................................................................................................... 

 گیرند؟می قرار رداستفادهمو شما سازمان در افزارهایینرم چه -33

 آماری    یافزارهانرم            Word             Excel اداری:   معمول یافزارهانرم

  .............................................................................موارد ............... سایر 
..................................................................................................................................................... 

  AutoCAD     MicroStation        Illustrator     رقومی:   نقشه تهیه و طراحی یافزارهانرم

 .....................................................................................موارد  سایر
..................................................................................................................................................... 

  Access           Postgres        SQLServer   Oracle   داده:   پایگاه یافزارهانرم

 ....................................................................................................................... موارد سایر 
..................................................................................................................................................... 

                                                 
1 - Enterprise Resource Planning 
2 - Management Information System 
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 : GIS  یافزارهانرم

 ArcGIS  CadCorp  CarisGIS  SmallWorld  LaserScan 

 MapInfo  QGIS  SuperGIS  PCI  Inpho 

     ………………………………… موارد سایر 
..................................................................................................................................................... 

 چگونه در سازمان شما فعلی توسعه های برنامه در شدهینیبشیپ، GIS و مکانی اطالعات با مرتبط یهاتیفعال -34

 است؟

 اعتبار  محل )میلیون ریال( اعتبار میزان پروژه عنوان

 دستگاه مصوب اعتبار   

 درآمدها 

 شماره تبصره(، )محل  ردیف 

 تبصره....

 دستگاه مصوب اعتبار   

 درآمدها 

 شماره تبصره(، )محل  ردیف 

 تبصره....

 دستگاه مصوب اعتبار   

 درآمدها 

 شماره تبصره(، )محل  ردیف 

 تبصره....

 ستگاهد مصوب اعتبار   

 درآمدها 

 شماره تبصره(، )محل  ردیف 

 تبصره....
 .................................................................................................................................................... 

 مدیریت از جانب سازمان شما سطح در  SDIو  مکانی و اطالعات GISبا  مرتبط هایفعالیت اندازه چه تا -35

 گردد؟می حمایت

 .دارد وجود پیگیری و عالقه 

 .شود حمایت است ممکن موردی صورتبه 

 .ندارد وجود مناسبی حمایت 
.................................................................................................................................................. 

 دارد؟ را جدر پیوست مربوط به سازمان  شدهمشخصمکانی  هایداده تولیت پذیرش توانایی سازمان شما آیا -36

 خیر     بله       
.................................................................................................................................................. 
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 شود؟ای استفاده میآیا در سازمان شما از تصاویر ماهواره -37

 خیر بله           

........................................................................................................................................................... 

 

رد وجود شود؟ )امکان پاسخ بیش از یک موای استفاده میای در سازمان شما در چه زمینهاز تصاویر ماهواره -38

 دارد(

 تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی 

 پوششی یهانقشهتهیه و بهنگام سازی  

 شهری یهانقشهتهیه و بهنگام سازی  

 ارزیابی تغییرات 

 تهیه اطلس 

 وضوعیتهیه نقشه م 

 تهیه فتومپ 

 تولید انواع پارامترهای فیزیکی 

 ...(سایر )....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 شود؟آیا در سازمان شما از تصاویر هوایی استفاده می -39

 خیر بله       

 شود؟ )امکان پاسخ بیش از یک مورد وجود دارد(ای استفاده میچه زمینهاز تصاویر هوایی در سازمان شما در  -40

 تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی 

 پوششی یهانقشهتهیه و بهنگام سازی  

 شهری یهانقشهتهیه و بهنگام سازی  

 ارزیابی تغییرات 

 کنترل نامهای جغرافیایی توسط عکسهای هوایی گویاشده 

 ...(سایر )....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 شود؟آیا در سازمان شما از مدل ارتفاعی رقومی استفاده می -41

 خیر بله       

 :    ............ متر مورداستفادهدقت ارتفاعی 

 : ............ متر مورداستفادهمسطحاتی  دقت

.................................................................................................................................................... 
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های مورد موقعیت عوارض و نقشهچارچوب مرجع مختصاتی بکار رفته در تعیین  از میزان آگاهی سازمان شما -42

 چقدر است؟  استفاده 

 هیچ اطالعی ندارد. کم             .      متوسط                          زیاد                      

 .........................................................لطفا در صورت اطالع نام آن ذکر گردد: .....

.......................................................................................................................................................................................................... 

 های مبنایی کشور )مسطحاتی، ارتفاعی و ثقلی( چقدر است؟ها و شبکهداده از استفاده سازمان شما میزان -43

 رد.ای نداهیچ استفاده کم               متوسط                            زیاد                    

.......................................................................................................................................................................................................... 

های تهیه شده برای مدیریت بحران نظیر زلزله، هها و نقشداده از آگاهی و استفاده سازمان شما میزان -44

 فرونشست و سیل چقدر است؟

 هیچ اطالعی ندارد. کم               متوسط                            زیاد                    
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 عوارض موجود در سازمان شناختهاي فرم: بپیوست 

گردآوری اطالعات مربوط به عوارض و تصاویر موجود در سازمان  منظوربهدر این پیوست  شدهارائههای فرم

در این پیوست تکمیل  2و  1های شماره اند. الزم است به ازای هر عارضه یک نسخه از فرمتهیه گردیده

های به ازای هر مقیاس فرم ستیبایمای متفاوت، هشود. بدیهی است در صورت وجود عارضه در مقیاس

های هوایی نیز در فرم ای یا عکسجداگانه تکمیل گردند. اطالعات تصاویر ماهواره صورتبه 2و  1شماره 

 .درج شود 3شماره 
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 .......... از.......   :صفحه

 شناخت عارضه موجود  -1فرم شماره 

 شماره عارضه:  عارضه ردیف

  عارضه نام فارسی  1

2  
 نام  انگلیسی عارضه

 

 

 تعریف عارضه  3

 

  سیستم رفرنس مکانی  4

  سیستم تصویر  5

  بندی عارضهطبقه  6

  مقیاس  7

  دقت مکانی  8

 سطح                     خط                           نقطه نوع عارضه  9

 برون سازمان نام واحد: -درون سازمان مسئول تهیه  10

 برون سازمان :نام واحد -درون سازمان یگام رسانبهنمسئول   11

 یبهنگام رسان روند   12

  یبهنگام رسان دوره  -منظم 

  یبهنگام رسان شرایط  -نامنظم

  .ردیگینمانجام 

13  
بهنگام  آخرین تاریخ تاریخ تهیه/ 

 یرسان

 تاریخ تهیه:

 :یبهنگام رسان تاریخ 

14  

 

 

 

 اطالعات توصیفی عارضه

1) ........  ...........................................................................      6...................................................................) 

2     .................................................................................. )   7).................................................................... 

3      ................................................................................. )   8....................................................................) 

4............................ )   ......................................................     9).................................................................... 

5      .................................................................................. )10).................................................................... 

15  
برای تولید  در سازمانمنابع موجود 

 عارضه

  نقشه

  تصاویر 

  سایر

16  

آیا دقت فعلی این عارضه پاسخگوی 

 نیاز سازمان می باشد؟  

 خیر  -2بلی            -1

 موردنظردر صورت خیر بودن دقت 

 بیان شود
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 از:....... صفحه

 ...............................شناخت اطالعات توصیفي عارضه ........ – 2فرم شماره 

 رديف

 

نام فارسي قلم 

 توصیفي

 

نام انگلیسي قلم 

 توصیفي
 تعريف قلم توصیفي

 نوع داده
 

واحد 

 گیرياندازه

 

 دامنه مجاز

1 )Integer  2 )Float 

3 )Character/String 

4 )Boolean 

5 )Data      6) ساير 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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 هاي دولتي و ارگان هاسازماندر  مورداستفادهموجود و و عکس هوايي اي مشخصات تصاوير ماهواره  – 3فرم شماره 
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 هاهاي تخصصي سازمانداده فهرست: جپیوست 

که بر اساس مدل داده  برداریتوسط سازمان نقشه شدهارائهپیشنهادی های تخصصی دادهفهرست  از هدف

ه اجرایی تکمیل فهرست نیازهای اطالعات مکانی هر دستگا، آمدهدستبهدریافتی از چند دستگاه استانی 

 . استها موجود در سایر سازماننسبت به محصوالت مکانی 

حفظ  ی چونیلبه دال اما. نیاز به اصالحات اساسی و بنیادین دارداین فهرست  ،این مستند گاننگارند ازنظر

ها از الحات رایج در آن دستگاهطرهنگ اصو ف مربوطه یهاسازمانهای تخصصی امانت، عدم اشراف به الیه

د نام خیابان، نهایی مان. برای مثال الیهگردیده استخودداری  در مدل داده دریافتی اساسی دخل و تصرفات

الیه مکانی در  صورتبهاما  الیه مکانی نبوده و ماهیت اطالعات توصیفی را دارندو ...   یکد پستآدرس و 

 .است دشدهیقفهرست 

گردد که پس از پیشنهاد می ی تخصصیهاداده اولیهفهرست  عنوانبهفهرست ه ذکر است که این الزم ب

ها و اصالحات های جاافتاده احتمالی و انجام ویرایشافزودن اقالم اطالعاتی همچون متولی داده و سایر داده

 داده سازمانی تکمیل خواهد گردید.فهرست  صورتبهدیگر 

اطالعات  و تحلیل بایستی نسبت به گردآوری کاری نقشه و اطالعات مکانی استانگروه  ،در مرحله نهایی

استانی اقدام نماید.  SDIها در قالب مدل داده سازی آنهر سازمان و یکپارچه از های الف، ب و جپیوست

 در این مدل داده اعمال گردد.  ملی نیز بایستی SDIاز سطح  شدهاعالمبدیهی است اصالحات 

 

 های تخصصیفهرست دادهجدول 

شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   نوسازی مدارس شناسنامه فنی فضای مدارس 1

   آب و فاضالب روستایی استخر 2

   آب و فاضالب روستایی ایستگاه پمپاژ زمینی 3

   ب روستاییآب و فاضال ایستگاه پمپاژ سر چاهی 4

   آب و فاضالب روستایی آب بندان 5

   آب و فاضالب روستایی آبریز 6

   آب و فاضالب روستایی باتالق 7

   آب و فاضالب روستایی بلوک 8

   آب و فاضالب روستایی بند 9
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آب و فاضالب روستایی پروفیل خط انتقال 10

11 

پروفیل سطح زمین خط 

 انتقال آب از ایستگاه

 پمپاژ تا مخزن هوایی

 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی پالن زهکشی مخزن آب 12

13 

پالن کلی خطوط لوله اصلی و 

 فرعی شبکه توزیع

 آب روستا

 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی پالن کلی شبکه آبرسانی 14

15 
پالن کلی شبکه توزیع آب 

 روستا
 روستایی آب و فاضالب

  

   آب و فاضالب روستایی پالن کلی مسیر خط انتقال 16

17 
پالن کلی منطقه طرح 

 آبرسانی به روستاها
 آب و فاضالب روستایی

  

18 

پالن خط انتقال آب در  

 مسیر چاه تا

 مخزن جمع آوری و ذخیره

 آب و فاضالب روستایی

  

19 

پروفیل خط انتقال آب در  

 مسیر چاه تا

 آوری و ذخیرهمخزن جمع 

 آب و فاضالب روستایی

  

20 
پالن و نمای معماری ایستگاه 

 پمپاژ
 آب و فاضالب روستایی

  

21 
 پالن شیب بندی و جدول 

 نازک کاری ایستگاه پمپاژ
 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی تاسیسات حوضچه تقسیم 22

   آب و فاضالب روستایی تاسیسات حوضچه تلفیق 23

24 
تاسیسات حوضچه شیر آالت 

 مخزن توسعه
 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی تاسیسات خطوط انتقال آب 25

   آب و فاضالب روستایی جاده  26

   آب و فاضالب روستایی جوی و جدول 27

   آب و فاضالب روستایی جهت جریان آب 28

   آب و فاضالب روستایی چاه 29
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آب و فاضالب روستایی ه چشم 30

   آب و فاضالب روستایی حوضچه شیر قطع و وصل 31

   آب و فاضالب روستایی خط لوله 32

   آب و فاضالب روستایی خط لوله انتقال آب پمپاژ 33

   آب و فاضالب روستایی خط لوله انتقال آب ثقلی 34

   آب و فاضالب روستایی خطوط توپوگرافی )ارتفاع(  35

   آب و فاضالب روستایی رشته قنات 36

   آب و فاضالب روستایی رودخانه 37

38 

زهکش و جدول ایستگاه 

 پمپاژ

 آبرسانی

 آب و فاضالب روستایی

  

39 
 ساختمان ایستگاه پمپاژ

 طرح آبرسانی
 آب و فاضالب روستایی

  

40 
ساختمان کلر زنی و شیر 

 آالت
 آب و فاضالب روستایی

  

41 
برقی محوطه سایت پالن 

 تاسیساتی
 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی سایت پالن مخازن ذخیره 42

   آب و فاضالب روستایی سایت تاسیسات آبرسانی 43

44 
 شیب بندی بام ایستگاه پمپاژ

 آبرسانی
 آب و فاضالب روستایی

  

45 
 پالن زهکش ایستگاه پمپاژ 

 آبرسانی
 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی شیر تخلیه 46

   آب و فاضالب روستایی شیر فلکه 47

   آب و فاضالب روستایی شیر هوا 48

   آب و فاضالب روستایی کانال آب 49

   آب و فاضالب روستایی کانال فاضالب 50

   آب و فاضالب روستایی گره 51

52 

مخزن آب )اطالعات 

 توصیفی}نوع: زمینی، هوایی،

جنس مصالح:  -زیرزمینی و ...

 بتنی، قلزی، آجری و ..{(

 آب و فاضالب روستایی
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

53 

مخزن مواد سوختی )اطالعات 

توصیفی}جنس مصالح: بتنی، 

 قلزی، آجری و ...{(

 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی مرداب و مانداب 54

   آب و فاضالب روستایی مسیل 55

56 
موقعیت سایت پالن در 

 منطقه
 آب و فاضالب روستایی

  

   آب و فاضالب روستایی موقعیت سایت مخزن 57

   آب و فاضالب روستایی ناودان هدایت آب  58

   آب و فاضالب روستایی نقاط بنچ مارک 59

   آب و فاضالب روستایی نهر و جوی 60

   آب و فاضالب شهری ایستگاه پمپاژ آب 61

   آب و فاضالب شهری ستگاه پمپاژ فاضالبای 62

63 

موقعیت کد پستی 

مشترکین)اطالعات توصیفی 

 }کد پستی، آدرس{(

 آب و فاضالب شهری

  

   آب و فاضالب شهری پالن عمومی شبکه آب 64

   آب و فاضالب شهری تصفیه خانه آب 65

   آب و فاضالب شهری تصفیه خانه فاضالب 66

   آب و فاضالب شهری رتفاع(خطوط توپوگرافی)ا 67

   آب و فاضالب شهری چشمه  68

   آب و فاضالب شهری خط انتقال و پیشنهادی 69

70 
خطوط آب )اصلی، فرعی، 

 انشعاب(
 آب و فاضالب شهری

  

71 
خطوط فاضالب ) اصلی، 

 فرعی(
 آب و فاضالب شهری

  

   آب و فاضالب شهری دریچه تنظیم آب 72

   ب شهریآب و فاضال چاه 73

   آب و فاضالب شهری رقوم سطح زمین 74

75 
رقوم کف لوله خروجی و 

 ورودی
 آب و فاضالب شهری

  

   آب و فاضالب شهری رقوم کف منهول فاضالب 76
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آب و فاضالب شهری لوله خروجی آب  77

   آب و فاضالب شهری لوله ورودی آب  78

   آب و فاضالب شهری سه راهی فاضالب 79

   آب و فاضالب شهری شبکه معابر پیشنهادی 80

81 
شبکه های آبرسانی کل 

 استان 
 آب و فاضالب شهری

  

   آب و فاضالب شهری کارگاه جدید االحداث 82

   آب و فاضالب شهری کانال کنار گذر فاضالب 83

   آب و فاضالب شهری مخزن آب 84

   آب و فاضالب شهری منطقه شهرک  85

   آب و فاضالب شهری ب و فاضالبمنهول آ 86

   آب و فاضالب شهری موتورخانه آب 87

   آب و فاضالب شهری محدوده قانونی شهر 88

   آب و فاضالب شهری خط انتقال آب به چاه ها 89

   آب و فاضالب شهری نام خیابان 90

   آبخیزداری گسل  91

   آبخیزداری اجزاء واحد اراضی خاک 92

93 

اث بادشکن محل احد

بیولوژیک اطراف جاده )الیه 

 پلیگون(

 آبخیزداری

  

94 

محل احداث بادشکن 

بیولوژیک اطراف مزارع )الیه 

 پلیگون(

 آبخیزداری

  

95 
محل احداث جایگاه توزیع 

 گاز )الیه نقطه ای( 
 آبخیزداری

  

96 
محل احداث جایگاه توزیع 

 نفت  )الیه نقطه ای( 
 آبخیزداری

  

97 
سدهای  محل احداث

 بیولوژیک )الیه پلیگون(
 آبخیزداری

  

98 
محل احداث نانوایی عمومی 

 )الیه نقطه ای( 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری اراضی کشاورزی 99
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آبخیزداری اراضی ملی 100

101 
ارتفاع از سطح دریا بر حسب 

 متر
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری مرز استان  102

   آبخیزداری استخر 103

   آبخیزداری اسکله 104

   آبخیزداری اشکال فرسایش 105

   آبخیزداری ایستگاه هواشناسی 106

   آبخیزداری ایستگاه هیدرومتری 107

   آبخیزداری آبادی 108

   آبخیزداری آب بند 109

   آبخیزداری آبراهه اصلی 110

   آبخیزداری آبریز )آبرو( 111

   آبخیزداری آبشار 112

113 
آتش سوزی مراتع،  محل

 باغات و جنگل
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری آتشفشان 114

   آبخیزداری آزادراه 115

   آبخیزداری باتالق 116

117 
محل اندازه گیری بارندگی 

 )بر حسب میلیمتر(
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری باغ 118

   آبخیزداری بافر منطقه سیل زده 119

   اریآبخیزد  -چراگاه بایر 120

   آبخیزداری مرز بخش  121

   آبخیزداری بدلند 122

   آبخیزداری بذرکاری  123

   آبخیزداری برکه 124

125 
محل اجرای برنامه بیولوژیک 

 )الیه سطحی(
 آبخیزداری

  

   آبخیزداریمحل اجرای برنامه های  126
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 مرتبط با مراتع )الیه سطحی(

   آبخیزداری بند خاکی 127

   آبخیزداری ته زاربو 128

   آبخیزداری بیشه زار 129

   آبخیزداری پارک و تفرجگاه 130

131 

 پای )ترانشه/ دپو/

 گودبرداری/

 خاکریز(

 آبخیزداری

  

   آبخیزداری پهنه بندی پتانسیل لغزش 132

   آبخیزداری پهنه بندی لغزش رخ داده 133

   آبخیزداری پرچین 134

   آبخیزداری خاکپهنه بندی فرسایش  135

   آبخیزداری تراکم بوشش گیاهى 136

   آبخیزداری ترانشه 137

   آبخیزداری تقسیمات بخشی استان  138

139 
تناسب فعلی اراضی برای 

 زراعت آبی
 آبخیزداری

  

140 
تناسب فعلی اراضی برای 

 زراعت دیم
 آبخیزداری

  

141 
تناسب فعلی اراضی برای 

 مرتع 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری تیپ بندی پوشش گیاهی  142

   آبخیزداری جاده خاکی 143

   آبخیزداری جاده شوسه 144

   آبخیزداری جاده مال رو 145

   آبخیزداری جنگل 146

   آبخیزداری جنگل تخریب شده 147

   آبخیزداری جهت شیب 148

   آبخیزداری چاه 149

   آبخیزداری حفاظتی  -چراگاه 150

   آبخیزداری چشمه 151
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آبخیزداری چمن یا چمنزار 152

153 
پهنه بندی حساسیت سازند 

 به فرسایش آبی )پلیگونی(
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری محل حفاظت بیولوژیکی   154

   آبخیزداری حوضه آبخیز اصلى 155

   آبخیزداری حوضه آبخیز فرعى 156

   آبخیزداری خروجی حوضه 157

   آبخیزداری راسخط ال 158

   آبخیزداری آبراهه 159

   آبخیزداری خطوط همباران ساالنه 160

   آبخیزداری درختکاری 161

   آبخیزداری درمانگاه 162

   آبخیزداری دره 163

   آبخیزداری دریا 164

   آبخیزداری دریاچه و آبگیر 165

   آبخیزداری دشت 166

   آبخیزداری دلتا 167

   آبخیزداری آسفالته اصلیراه  168

   آبخیزداری راه آسفالته فرعی 169

   آبخیزداری راه 170

   آبخیزداری رخساره های ژئومورفولوژی  171

172 
رودخانه )نوع: }دائمی، 

 فصلی{(
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری روستا 173

   آبخیزداری روستای متروکه 174

   داریآبخیز زراعت )نوع: }آبی، دیم{( 175

   آبخیزداری زمین شناسی 176

   آبخیزداری ژئومورفولوژی 177

   آبخیزداری سازه 178

   آبخیزداری سد 179

   آبخیزداری سفره آب تجدید 180
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 شونده

   آبخیزداری سفره زیرزمینى 181

   آبخیزداری سنگریزش 182

   آبخیزداری سیل بند 183

   آبخیزداری سیل خیزی 184

   آبخیزداری شبکه زهکشى 185

   آبخیزداری شبکه هیدروگرافی 186

   آبخیزداری شدت برداشت 187

   آبخیزداری شدت رسوبگذاری 188

   آبخیزداری شدت فرسایش آبی  189

   آبخیزداری شدت فرسایش بادی  190

191 
شدت کانون بحرانی فرسایش 

 بادی 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری شن زار 192

   آبخیزداری مرز شهرستان 193

   آبخیزداری مرز شهر 194

   آبخیزداری شوره زار 195

   آبخیزداری شیب بر حسب درصد 196

   آبخیزداری صخره 197

   آبخیزداری طبقات ارتفاعی 198

   آبخیزداری طبقات شیب 199

   آبخیزداری عمق آب زیر زمینی به متر 200

   آبخیزداری عمق خاک 201

   آبخیزداری فرسایش پذیری  202

   آبخیزداری پهنه بندی قابلیت کشت 203

   آبخیزداری قنات 204

   آبخیزداری کاربرى اراضى 205

   آبخیزداری زمین کشاورزی 206

   آبخیزداری کفه نمکی 207

   آبخیزداری طبقه بندی رسوبدهی  208
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آبخیزداری کوه 209

   آبخیزداری کویر 210

   آبخیزداری گروه هیدرولوژیک خاک 211

   آبخیزداری پوشش گیاهی  212

   آبخیزداری جنگل دست کاشت  213

   آبخیزداری ذخیره گاه جنگلی  214

   آبخیزداری نهالستان  215

   آبخیزداری مانداب 216

   آبخیزداری محدوده خاص 217

   آبخیزداری محدوده پراکنش آفات 218

   آبخیزداری ده مطالعاتیمحدو 219

   آبخیزداری محدوده سری 220

   آبخیزداری محدوده طرح 221

   آبخیزداری محدوده مناطق مسکونی 222

   آبخیزداری محل نمونه گیری 223

   آبخیزداری مخزن آب 224

   آبخیزداری مدرسه 225

   آبخیزداری مرتع 226

   آبخیزداری مرداب 227

   آبخیزداری مطالعاتیمرز حوزه  228

   آبخیزداری مرز خرده واحد هیدرولوژیک  229

   آبخیزداری مرز دهستان 230

   آبخیزداری مرز زیر حوزه مطالعاتی 231

232 
مرز زیر واحدهای 

 هیدرولوژیک 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری مرز محدوده حوضه آبخیر 233

   آبخیزداری مرز واحدهای هیدرولوژیک  234

   آبخیزداری مرکز بخش  235

   آبخیزداری مرکز بهداشت 236

   آبخیزداری مرکز ثقل حوزه مطالعاتی 237
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آبخیزداری مرکز شهرستان 238

   آبخیزداری مسیر طرح 239

   آبخیزداری مسیل 240

241 
مکان اجرایی کمربند 

 حفاظتی
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری منابع آبی سطحى 242

243 

ابع آبی )نقطه ای(:} من

طبقات: چاه آب، چشمه و 

 قنات{

 آبخیزداری

  

   آبخیزداری منابع قرضه 244

245 
منطقه بحرانی چرای غیر 

 مجاز
 آبخیزداری

  

246 
منطقه بحرانی تخریب و 

 تصرف عدوانی اراضی ملی
 آبخیزداری

  

247 
منطقه بحرانی قطع درخت و 

 بوته کنی 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری رانی وقوع حریقمنطقه بح 248

249 
منطقه بحرانی آفات و امراض 

 گیاهی 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری منطقه مسکونی 250

   آبخیزداری منحنی میزان اصلی 251

   آبخیزداری منحنی میزان فرعی 252

   آبخیزداری موج شکن 253

   آبخیزداری پروفیل رده بندی خاک  254

   اریآبخیزد ناودیس 255

   آبخیزداری نفوذپذیری 256

   آبخیزداری شهر )نقطه ای( 257

   آبخیزداری نقطه لغزشی 258

   آبخیزداری نقطه ارتفاعی 259

   آبخیزداری نهالکاری 260

   آبخیزداری نهر و جوى 261

   آبخیزداری نوع اقلیم 262
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   آبخیزداری نوع فرسایش بادی  263

   آبخیزداری نیزار 264

265 
منحنی هم تبخیر متوسط 

 ساالنه
 آبخیزداری

  

266 
منحنی هم سرعت آستانه 

 فرسایش بادی 
 آبخیزداری

  

267 
منحنی همدمای متوسط 

 حداقل
 آبخیزداری

  

268 
منحنی همدمای متوسط 

 حداکثر 
 آبخیزداری

  

269 
منحنی همدمای متوسط 

 ساالنه 
 آبخیزداری

  

   آبخیزداری هیپسومتری 270

   آبخیزداری واحد اراضی 271

   آبخیزداری واحد خاک 272

   آبخیزداری واحد زمین شناسی 273

   آبخیزداری وضعیت خشکیدگی 274

   شرکت آب منطقه ای دریاچه و آبگیر 275

   شرکت آب منطقه ای رودخانه 276

   شرکت آب منطقه ای مسیل 277

   شرکت آب منطقه ای چاه آب 278

   شرکت آب منطقه ای اتقن 279

   شرکت آب منطقه ای منابع آب سطحى 280

   شرکت آب منطقه ای چشمه 281

   شرکت آب منطقه ای سد 282

   شرکت آب منطقه ای آب بند 283

   شرکت آب منطقه ای سیل بند 284

   شرکت آب منطقه ای سفره  کم عمق آب زیرزمینی 285

   منطقه ای شرکت آب حوضه آبخیز اصلی 286

   شرکت آب منطقه ای حوضه آبخیز فرعی 287

   شرکت آب منطقه ای مخزن آب 288
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شرکت آب منطقه ای شبکه زهکشی 289

   شرکت آب منطقه ای استخر یا مخزن آب کشاورزی 290

   شرکت آب منطقه ای تاالب 291

   شرکت آب منطقه ای مرداب 292

   ایشرکت آب منطقه  کانال آب 293

   شرکت آب منطقه ای نهر و جوی 294

   شرکت آب منطقه ای دریچه تنظیم آب 295

   شرکت آب منطقه ای دریچه )منهول ( 296

   شرکت آب منطقه ای موتور خانه آب 297

   شرکت آب منطقه ای مانداب 298

   شرکت آب منطقه ای باتالق 299

   شرکت آب منطقه ای مرز سیاسی 300

   شرکت آب منطقه ای مرز محدوده  مطالعاتی 301

   شرکت آب منطقه ای حد حریم رودخانه  302

   شرکت آب منطقه ای حد بستر رودخانه  303

   شرکت آب منطقه ای بند انحرافی 304

   شرکت آب منطقه ای پمپ ثابت 305

   شرکت آب منطقه ای ایستگاه آب و هواشناسی 306

   شرکت آب منطقه ای بی کمیمنابع آب انتخا 307

   شرکت آب منطقه ای منابع آب انتخابی کیفی 308

   شرکت آب منطقه ای آبراهه  309

   شرکت آب منطقه ای محدوده  مطالعاتی 310

   شرکت آب منطقه ای حوضه آبریز 311

   شرکت آب منطقه ای حد آبخوان 312

   شرکت آب منطقه ای پلی گون تیسن 313

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم باران  314

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم تبخیر  315

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم دما  316

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم رطوبت 317

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم عمق  318
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شرکت آب منطقه ای دما 319

   شرکت آب منطقه ای بارش 320

   شرکت آب منطقه ای رتبخی 321

   شرکت آب منطقه ای رطوبت 322

   شرکت آب منطقه ای ایستگاه باران سنجی 323

   شرکت آب منطقه ای ایستگاه هیدرومتری 324

   شرکت آب منطقه ای ایستگاه کلیماتولوژی 325

   شرکت آب منطقه ای منحنی هم افت  326

   شرکت آب منطقه ای بستر رودخانه 327

   شرکت آب منطقه ای حریم رودخانه  328

   شرکت آب منطقه ای سونداژ ژئو الکتریک 329

   شرکت آب منطقه ای حد بستر ها 330

   شرکت آب منطقه ای حریم دریاچه ها وبرکه ها 331

   شرکت آب منطقه ای حریم طرح های منابع آب 332

333 
محل بازسازی و احداث  

 کانال
 یشرکت آب منطقه ا

  

   شرکت آب منطقه ای شبکه آبیاری و زهکشی  334

   شرکت آب منطقه ای محدوده اقلیم 335

   شرکت آب منطقه ای خطوط توپوگرافی )ارتفاع( 336

337 
راههای دسترسی طرح تغذیه 

 مصنوعی
 شرکت آب منطقه ای

  

338 
جانمایی کلی حوضچه ی 

 طرح تغذیه مصنوعی
 شرکت آب منطقه ای

  

   شرکت آب منطقه ای ط انتقال فاضالبخ 339

   شرکت آب منطقه ای خط انتقال آب  340

   شرکت آب منطقه ای شیار  341

   شرکت آب منطقه ای فیبر نوری 342

   شرکت آب منطقه ای خط زمین 343

   شرکت آب منطقه ای خط پروژه 344

   شرکت آب منطقه ای سطح خاکریزی 345

   شرکت آب منطقه ای سطح خاکبرداری 346
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شرکت آب منطقه ای پمپ آب 347

   شرکت آب منطقه ای شیر فلکه آب 348

349 
محدوده شرکت برق منطقه 

 ای
 شرکت برق منطقه 

  

   شرکت برق منطقه  کانال برق 350

   شرکت برق منطقه  منهول )برق( 351

   شرکت برق منطقه  نیروگاه 352

353 
 کزمحدوده عملیاتی مر

 دیسپاچینگ
 شرکت برق منطقه 

  

354 
ایستگاه تغییر ولتاژ )پست 

 فشار قوی(
 شرکت برق منطقه 

  

   بنیاد مسکن کاربری اداری  355

   بنیاد مسکن اراضی با قابلیت واگذاری 356

   بنیاد مسکن اراضی بایر 357

   بنیاد مسکن اراضی خارج از محدوده  358

   بنیاد مسکن تااطالعات اقتصادی روس 359

360 
اطالعات عمومی روستا و 

 طرح هادی
 بنیاد مسکن

  

361 
اطالعات محیطی و اکولوژی 

 روستا
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن امامزاده 362

   بنیاد مسکن انبار حمل و نقل 363

   بنیاد مسکن آثار تاریخی 364

   بنیاد مسکن باغ مسکونی 365

   بنیاد مسکن باغ 366

367 
بلوک بندی وضع موجود 

 ساختمان روستایی
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن بوستان بازی کودکان 368

   بنیاد مسکن پارک  369

   بنیاد مسکن پارکینگ 370

   بنیاد مسکن پاسگاه 371

   بنیاد مسکن پایانه 372
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   بنیاد مسکن پایداری و مقاومت بنا 373

   بنیاد مسکن پایگاه بسیج 374

   بنیاد مسکن پهنه بندی دفع فاضالب 375

376 
پهنه بندی کاربری اراضی و 

 فعالیتها
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن مرکز پیش دانشگاهی 377

   بنیاد مسکن مرکز پیش دبستانی 378

   بنیاد مسکن تاسیسات و تجهیزات 379

   بنیاد مسکن کاربری تجاری 380

   بنیاد مسکن روستاتعداد طبقات بناهای  381

   بنیاد مسکن خطوط توپوگرافی )ارتفاع( 382

   بنیاد مسکن جهات شیب معابر  383

   بنیاد مسکن مجتمع پذیرایی جهانگردی 384

   بنیاد مسکن حریم استحفاظی 385

   بنیاد مسکن حریم تاسیساتی 386

   بنیاد مسکن حریم سبز حفاظتی 387

   مسکن بنیاد حریم قانونی 388

   بنیاد مسکن حسینیه 389

   بنیاد مسکن حمام 390

   بنیاد مسکن خانه بهداشت 391

   بنیاد مسکن خانه علم 392

   بنیاد مسکن خط محدوده روستا 393

   بنیاد مسکن داروخانه 394

   بنیاد مسکن دامداری سنتی 395

   بنیاد مسکن دامداری صنعتی 396

   بنیاد مسکن نتیدامداری نیمه س 397

   بنیاد مسکن دبستان 398

   بنیاد مسکن دبیرستان 399

   بنیاد مسکن رودخانه 400

401 
 شبکه معابر

 پیشنهادی روستا
 بنیاد مسکن
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 و سلسله مراتب

 آن

   بنیاد مسکن شرکت تعاونی 402

403 
 شیب عمومی

 روستا 
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن غسالخانه 404

   بنیاد مسکن ی سبزفضا 405

   بنیاد مسکن قدمت بنا 406

407 

کاربری پیشنهادی طرح 

 توسعه

 روستایی

 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن کاربری وضع موجود 408

   بنیاد مسکن کتابخانه  409

410 

کیفیت ابنیه و موقعیت بناها 

 و بافتهای با ارزش و

محدوده فضاهای نیازمند 

 نوسازی و بهسازی

 مسکن بنیاد

  

   بنیاد مسکن گورستان 411

412 

محدوده روستا برای تعیین  

 محدوده جهت

 اجرای طرح هادی

 بنیاد مسکن

  

413 
 مالکیت اراضی

 روستا
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن محدوده عمومی حوزه نفوذ 414

   بنیاد مسکن محدوده قانونی روستا 415

416 

 محدوده  در

 معرض سوانح

 ا )بویژه سیلطبیعی روست

 و زمین لغزش( و

 درجه بندی کلی

 میزان سانحه

 خیزی محدودهها

 بنیاد مسکن

  

417 
 محدوده  هم

 ارزش اقتصادی
 بنیاد مسکن
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 زمین و ساختمان

 روستا

   بنیاد مسکن محل دفع زباله 418

419 

 محل

 دفع آبهای

 سطحی

 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن محله بندی 420

   بنیاد مسکن ماییمدرسه راهن 421

422 
 محدوده های مراحل گسترش

 کالبدی روستا
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن مرغداری صنعتی 423

   بنیاد مسکن مرغداری نیمه صنعتی 424

   بنیاد مسکن مرکز بهداشت 425

   بنیاد مسکن مرکز توزیع سوخت 426

   بنیاد مسکن مزرعه 427

   بنیاد مسکن مسجد 428

   بنیاد مسکن کاربری مسکونی 429

   بنیاد مسکن مسیل 430

   بنیاد مسکن معابر روستایی 431

   بنیاد مسکن مکان فرهنگی هنری 432

433 

 مکان موجود و یا

 پیشنهادی دفن

 زباله

 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن موقعیت روستا 434

435 
نوع سازه و مصالح بناهای 

 روستا
 بنیاد مسکن

  

   بنیاد مسکن احد صنعتی دستی و 436

   بنیاد مسکن صنعتی کارخانه ای واحد 437

   بنیاد مسکن واحد صنعتی کارگاهی 438

   بنیاد مسکن کاربری ورزشی 439

   بنیاد مسکن مجموعه ورزشی سرپوشیده 440

   بنیاد مسکن هنرستان فنی و حرفه ای  441
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

442 
پالن معابر و تقاطعها 

 )جزئیات(
 اد مسکنبنی

  

   دامپزشکی کارخانه جوجه کشی  443

   دامپزشکی مزرعه پرورش بوقلمون  444

   دامپزشکی مزرعه پرورش پولت تخمگذار 445

   دامپزشکی مزرعه پرورش مرغ بومی  446

   دامپزشکی مزرعه مرغ تخمگذار  447

   دامپزشکی مزرعه مرغ مادرگوشتی 448

   پزشکیدام مزرعه مرغ گوشتی  449

   دامپزشکی حوزه قرنطینه بیماری  450

   دامپزشکی مرزاستان  451

   دامپزشکی مرزشهرستان  452

   دامپزشکی روستا 453

   دامپزشکی سردخانه  454

   دامپزشکی مجتمع دام پروری  455

   دامپزشکی مزرعه اسب و قاطر 456

   دامپزشکی مزرعه بز 457

   دامپزشکی مزرعه گاو شیری 458

   دامپزشکی مزرعه گاو شیری و گوشتی 459

   دامپزشکی مزرعه گوسفند 460

   دامپزشکی مزرعه گاو گوشتی 461

   دامپزشکی مزرعه گاو گوشتی و گوسفند 462

   دامپزشکی مزرعه گوسفند پروری 463

   دامپزشکی مزرعه گوسفند داشتی 464

   امپزشکید موقعیت آبزیان و آبزی پروری 465

   دامپزشکی موقعیت بیماری اتفاق افتاده 466

   دامپزشکی کشتارگاه 467

   دانشگاه و شبکه بهداشت پایگاه اورژانس 468

469 
مرکز بهداشتی درمانی 

 روستایی
 دانشگاه و شبکه بهداشت

  

   دانشگاه و شبکه بهداشت مرکز بهداشتی درمانی شهری 470
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   ه و شبکه بهداشتدانشگا خانه بهداشت 471

   دانشگاه و شبکه بهداشت پایگاه بهداشت 472

   دانشگاه و شبکه بهداشت درمانگاه 473

   دانشگاه و شبکه بهداشت بیمارستان 474

475 
دانشگاه و موسسه آموزش 

 عالی
 دانشگاه و شبکه بهداشت

  

   دانشگاه و شبکه بهداشت مرکز آموزش عالی 478

   دانشگاه و شبکه بهداشت زشک خانوادهمرکز مجری پ  479

   دانشگاه و شبکه بهداشت 333پایگاه   480

   دانشگاه و شبکه بهداشت مرکز تسهیالت زایمانی  481

   دانشگاه و شبکه بهداشت آزمایشگاه دولتی  482

   دانشگاه و شبکه بهداشت مرکز رادیولوژی 483

484 
محدوده تحت پوشش مراکز  

 بهداشتی
 نشگاه و شبکه بهداشتدا

  

   دانشگاه و شبکه بهداشت شبکه بهداشت  485

486 
آدرس وکد پستی  اماکن زیر 

 مجموعه
 دانشگاه و شبکه بهداشت

  

   اداره پست واحد پست شهری 487

   اداره پست پست روستایی واحد 488

   اداره پست پست  489

490 
موقعیت آدرس وکد پستی 

 اماکن
 اداره پست

  

   اداره پست محدوده گشت 491

   اداره پست مرز گشت 492

   اداره پست گروه 493

   اداره پست حوزه 494

   اداره پست منطقه پستی  495

   اداره پست بلوک 496

   اداره پست آبادی 497

   اداره پست بخش 498

   اداره پست مرکز آبادی 499
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   اداره پست نام آبادی 500

   اداره پست بخشمرز  501

   اداره پست نام بخش 502

   اداره پست مرکز شهر 503

   اداره پست نام شهر 504

   اداره پست حد شهر 505

   اداره پست مرز دهستان 506

   اداره پست کد دهستان 507

   اداره پست نام دهستان 508

   اداره پست مرکز زراعت 509

   اداره پست نام زراعت 510

   اداره پست شماره حوزه 511

   اداره پست مرکز مکان 512

   اداره پست مکان 513

   اداره پست نام مکان 514

   اداره پست کد شهرستان 515

   اداره پست نام شهرستان 516

   اداره پست مرز شهرستان 517

   اداره پست مرز کشور 518

   اداره پست مرز استان 519

   اداره پست محدوده شهر 520

   شرکت گاز محدوده 521

   شرکت گاز خیابان 522

   شرکت گاز کوچه 523

   شرکت گاز میدان 524

   شرکت گاز ساختمان 525

   شرکت گاز اینچ2لوله       526

   شرکت گاز اینچ 4لوله      527

   شرکت گاز اینچ 6لوله       528

   شرکت گاز اینچ 8لوله       529
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شرکت گاز اینچ 10لوله   530

   شرکت گاز تبدیل مرکزی    531

   شرکت گاز شیر فالنچی     532

   شرکت گاز شیر جوشی    533

   شرکت گاز فلنچ     534

   شرکت گاز درپوش جوشی    535

   شرکت گاز اتصال عایقی    536

   شرکت گاز لوله هواکش      537

   شرکت گاز شیر تخلیه      538

   شرکت گاز سه راه تخلیه     539

   شرکت گاز دریچه بازدید   540

   شرکت گاز دریچه مایع گیر    541

   شرکت گاز دریچه مشبک  542

   شرکت گاز 10˂ʺخط لوله گاز   543

   شرکت گاز 10˃ʺخط لوله گاز     544

   شرکت گاز کابل    545

   شرکت گاز عالئم     546

   شرکت گاز درخت     547

   شرکت گاز جعبه تقسیم    548

   شرکت گاز موانع روی زمینی    549

   شرکت گاز موانع زیر زمینی    550

   شرکت گاز چراغ راهنمایی     551

   شرکت گاز دیوار   552

   شرکت گاز حصار )نرده(   553

   شرکت گاز درب     554

   شرکت گاز ازشبکه توزیع گ 555

556 
تأسیسات گاز )شهری و  

 روستایی(
 شرکت گاز

  

557 
ایستگاه تقلیل و تقویت فشار 

 گاز
 شرکت گاز

  

   شرکت گاز خطوط انتقال گاز 558
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

559 
محل وقوع حادثه نشست و 

 انفجار شبکه گاز
 شرکت گاز

  

   اداره هواشناسی  RVRایستگاه   560

   اداره هواشناسی دکارایستگاه اقلیم شناسی خو 561

   اداره هواشناسی ایستگاه اقلیم شناسی سنتی 562

   اداره هواشناسی ایستگاه باران سنجی 563

   اداره هواشناسی ایستگاه جاده ای 564

   اداره هواشناسی ایستگاه جو باال 565

   اداره هواشناسی ایستگاه رادار هواشناسی 566

   اداره هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژی 567

568 
 ایستگاه هواشناسی

 تحقیقات کشاورزی 
 اداره هواشناسی

  

569 
 ایستگاه

 هواشناسی
 اداره هواشناسی

  

   اداره هواشناسی ایستگاه باران سنجی خودکار 570

   اداره هواشناسی ایستگاه باران سنجی سنتی 571

   اداره هواشناسی بویه 572

   اره هواشناسیاد جریانهای دریایی 573

   اداره هواشناسی خطوط توپوگرافی )ارتفاع( 574

   اداره هواشناسی خطوط هم فشار 575

   اداره هواشناسی راه 576

   اداره هواشناسی رودخانه 577

   اداره هواشناسی ایستگاه سینوپتیک 578

579 
ایستگاه گیرنده تصاویر 

 ماهواره 
 اداره هواشناسی

  

   اداره هواشناسی بخیرمیزان ت 580

   اداره هواشناسی میزان رطوبت 581

   اداره هواشناسی مرز استان 582

   اداره هواشناسی محدوده اقلیمی 583

584 
محدوده حوضه های ابریز 

 استان
 اداره هواشناسی
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   اداره هواشناسی منحنی هم باران 585

   اداره هواشناسی منحنی هم تبخیر 586

   اداره هواشناسی نی هم دمامنح 587

   اداره هواشناسی منحنی هم رطوبت 588

   اداره حفاظت محیط زیست پهنه بندی آلودگی خاک 589

   اداره حفاظت محیط زیست پهنه بندی آلودگی آب 590

   اداره حفاظت محیط زیست محدوده زیستگاهی مهم 591

   اداره حفاظت محیط زیست منطقه شکار ممنوع 592

   اداره حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات وحش 593

   اداره حفاظت محیط زیست ملی -اثر طبیعی 594

   اداره حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده 595

   اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی 596

   اداره حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی 597

   فاظت محیط زیستاداره ح گذرگاه مهاجرت حیات وحش 598

599 
محدوده آلودگی زیست 

 محیطی
 اداره حفاظت محیط زیست

  

600 
محل دپوی غیر بهداشتی 

 زباله
 اداره حفاظت محیط زیست

  

601 
 محدوده گونه های گیاهى

 مهم
 اداره حفاظت محیط زیست

  

   اداره حفاظت محیط زیست اثر ملی طبیعى 602

   ت محیط زیستاداره حفاظ محدوده اکوسیستم 603

   اداره حفاظت محیط زیست پهنه بندی آلودگی هوا 604

   اداره حفاظت محیط زیست پهنه بندی آلودگی صوتی 605

   اداره حفاظت محیط زیست رویشگاه حساس 606

607 
پهنه بندی میزان آبدهی 

 سنگها
 اداره حفاظت محیط زیست

  

   اداره حفاظت محیط زیست فرودگاه 608

   اداره حفاظت محیط زیست شهر 609

   اداره حفاظت محیط زیست دهستان 610

   اداره حفاظت محیط زیست طبقات ارتفاعی 611
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   اداره حفاظت محیط زیست خطوط ارتفاعی 612

613  TIN   اداره حفاظت محیط زیست   

   اداره حفاظت محیط زیست گسل 614

   تاداره حفاظت محیط زیس ایستگاه گاز  615

   اداره حفاظت محیط زیست زمین شناسی  616

   اداره حفاظت محیط زیست منطقه اقتصادی و صنعتی 617

   اداره حفاظت محیط زیست منحنی هم تبخیر  618

   اداره حفاظت محیط زیست منحنی هم باران   619

   اداره حفاظت محیط زیست ایستگاه باران سنجی 620

   ره حفاظت محیط زیستادا منحنی هم دما 621

   اداره حفاظت محیط زیست پوشش گیاهی 622

   اداره حفاظت محیط زیست کاربری اراضی 623

   اداره حفاظت محیط زیست معدن 624

   اداره حفاظت محیط زیست جمعیت شهرستان 625

   اداره حفاظت محیط زیست منابع آب 626

   اداره حفاظت محیط زیست راه 627

   اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 628

   اداره حفاظت محیط زیست طبقات شیب 629

   اداره حفاظت محیط زیست اداره حفاظت محیط زیست 630

   اداره حفاظت محیط زیست ایستگاه محیط بانی فعال 631

632 
رودخانه های دائمی و فصلی 

 مهم
 اداره حفاظت محیط زیست

  

633 

داره مناطق  تحت مدیریت ا

 کل

 حفاظت محیط زیست استان

 اداره حفاظت محیط زیست

  

   اداره حفاظت محیط زیست سد مهم 634

635 

موقعیت اجرای طرحها و 

پروژه های تحقیقاتی زیست 

 محیطی

 اداره حفاظت محیط زیست

  

636 
مقرهای اورژانس، نیروی 

 انتظامی و هالل احمر
 اداره حفاظت محیط زیست
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   ه حفاظت محیط زیستادار جنگل  637

   اداره حفاظت محیط زیست راه 638

639 

پهنه بندی خطر پذیری 

)آتش سوزی، خشکسالی و 

 سیالب(

 اداره حفاظت محیط زیست

  

   هالل احمر روستا 640

   هالل احمر گسل 641

   هالل احمر راه   642

   هالل احمر رودخانه 643

   هالل احمر محدوده 644

   هالل احمر ی اراضیکاربر 645

   هالل احمر چشمه 646

   هالل احمر مرکز خدماتی هالل احمر 647

   جهاد کشاورزی واحدهای اراضی  648

   جهاد کشاورزی جاده بین مزارع 649

650 
محدوده تجهیز و نوسازی 

 اراضی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی بندهای مخزنی و انحرافی 651

   جهاد کشاورزی مپاژ کشاورزیایستگاه پ 652

   جهاد کشاورزی استخر ذخیره آب کشاورزی 653

654 
شبکه آبیاری تحت فشار 

 اراضی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی کانال آبیاری عمومی 655

   جهاد کشاورزی استخر ذخیره آب 656

   جهاد کشاورزی قنات 657

   جهاد کشاورزی شبکه انتقال آب 658

   جهاد کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی 659

660 
پالن حوضچه های شیفت 

 بندی قطعات
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی قطعه اصالح شیوه آبیاری 661

   جهاد کشاورزی جاده اصالح شیوه آبیاری 662
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

663 
شیفت بندی اصالح شیوه 

 آبیاری
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی چاهک مشاهده ای  664

665 
پهنه بندی تغییرات تراز آب 

 زیرزمینی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی چاهک مشاهده ای مطالعاتی 666

667 
چاهک مشاهده ای با آبگذری 

 اندازه گیری شده
 جهاد کشاورزی

  

668 
نواحی زهکشی با طول لترال 

 مختلف
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی سیمای شبکه زهکشی  669

   جهاد کشاورزی نطقه مطالعاتی اراضی زهدار م 670

671 
مسیر انحرافی دره های آبراهه 

 ای
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی گسل منطقه مورد مطالعه  672

673 
مدل رقومی ارتفاع منطقه 

 مورد مطالعه 
 جهاد کشاورزی

  

674 
ایستگاههای وزارت نیرو 

 اراضی زهدار منطقه 
 جهاد کشاورزی

  

675 
خطوط هم باران اراضی زهدار 

 منطقه 
 جهاد کشاورزی

  

676 
حوضه آبریز باالدستی 

 محدوده مطالعاتی
 جهاد کشاورزی

  

677 
شیب بندی حوضه آبریز 

 باالدست محدوده مطالعاتی
 جهاد کشاورزی

  

678 
ایستگاه آب سنجی در 

 محدوده مطالعاتی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی نقاط مطالعاتی 679

   جهاد کشاورزی چاهک الیه بندی 680

   جهاد کشاورزی ایستگاه هواشناسی  681

   جهاد کشاورزی شبکه آبراهه حوزه آبخیز  682

683 
هیپسومتری منطقه مورد  

 مطالعه 
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی ایستگاههای هیدورمتری   684
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   جهاد کشاورزی شبکه تیسن دشت   685

686 
ابع آب زیرزمینی در من

 محدوده طرح 
 جهاد کشاورزی

  

687 
خطوط هم عمق آب 

 زیرزمینی 
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی شیب منطقه مورد مطالعه   688

689 

منطقه و  موقعیت مکانی طرح

 طرح تجهیز و نوسازی

 اراضی 

 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی اراضی قابل تسطیح در دشت  690

691 
محدوده مالکیتها و موقعیت 

 اراضی آبخون 
 جهاد کشاورزی

  

692 

پالن لوله گذاری و جادههای 

 بین مزارع اراضی

 آبخور 

 جهاد کشاورزی

  

693 
تجمع مالکیت ها در اراضی 

 تحت پوشش
 جهاد کشاورزی

  

694 
محدوده مالکیتها و موقعیت 

 اراضی آبخون
 جهاد کشاورزی

  

695 
قطره  جانمایی طرح آبیاری 

 ای اراضی آبخور
 جهاد کشاورزی

  

696 
محل اطراق عشایر )منطقه 

 زیست عشایر(
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی باغ 697

   جهاد کشاورزی زراعت 698

   جهاد کشاورزی مرتع 699

   جهاد کشاورزی نهالستان 700

   جهاد کشاورزی کاربری اراضی 701

   رزیجهاد کشاو واحد خاکشناسی 702

   جهاد کشاورزی قابلیت اراضی 703

   جهاد کشاورزی عمق خاک 704

   جهاد کشاورزی بافت خاک 705

   جهاد کشاورزی حاصلخیزی خاک 706
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   جهاد کشاورزی دانه بندی خاک 707

   جهاد کشاورزی نقاط مشاهداتی خاکشناسی 708

   جهاد کشاورزی پهنه بندی فرسایش خاک 709

   جهاد کشاورزی یافتگی خاک تحول 710

   جهاد کشاورزی سنگریزه خاک 711

   جهاد کشاورزی زهکشی خاک 712

   جهاد کشاورزی اسیدیته خاک 713

   جهاد کشاورزی شوری خاک 714

   جهاد کشاورزی گروه هیدرولوژیکی خاک 715

716 
پهنه بندی پارامترهای 

 مهندسی خاک
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی رش داممرکز پرو 717

   جهاد کشاورزی مرکز پرورش طیور 718

   جهاد کشاورزی مرکز زنبورداری 719

   جهاد کشاورزی مرکز نوغانداری 720

   جهاد کشاورزی مرکز آبزی پروری 721

   جهاد کشاورزی مرکز پرورش گل و گیاه 722

   جهاد کشاورزی زمینهای تحقیقات کشاورزی 723

724 
کز آموزش و ترویج مر

 کشاورزی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی مرکز خدمات کشاورزی 725

   جهاد کشاورزی مجتمع کشت و صنعت 726

727 
راه عشایری )مسیر حرکت 

 عشایر(
 جهاد کشاورزی

  

728 
محل وقوع آتش سوزی 

 مراتع، باغات و جنگل
 جهاد کشاورزی

  

   کشاورزی جهاد اندکس تصاویر ماهواره ای 729

   جهاد کشاورزی جاده فرعی 730

   جهاد کشاورزی جاده اصلی  731

   جهاد کشاورزی محدوده وقوع سیل 732

   جهاد کشاورزی نقاط ارتفاعی 733
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   جهاد کشاورزی تعاونی تولید روستایی  734

   جهاد کشاورزی سازه های آبی   735

736 
محدوده طرح نغییر کاربری 

 دار استان اراضی شیب
 جهاد کشاورزی

  

737 
پالن آرماتوربندی ایستگاه 

 پمپاژ
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی پالن ایستگاه پمپاژ 738

739 
تیپ حوضچه های شیفت  

 بندی طرح 
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی مقطع ایستگاه پمپاژ 740

   جهاد کشاورزی انشعاب لوله آبده از لوله اصلی 741

742 
محل انشعاب رایزر از لوله 

 اصلی
 جهاد کشاورزی

  

   جهاد کشاورزی زمین شناسی 743

   میراث فرهنگی بنای تاریخی  744

   میراث فرهنگی حریم بنای تاریخی  745

   میراث فرهنگی هتل  746

   میراث فرهنگی واحد تولید صنایع دستی 747

   میراث فرهنگی دفتر خدمات مسافرتی 748

   میراث فرهنگی مرکز اقامتی 749

   میراث فرهنگی موزه 750

   میراث فرهنگی پارک و تفرجگاه 751

   میراث فرهنگی قلعه های دیوار 752

753 
آدرس در حوزه میراث 

 فرهنگی 
 میراث فرهنگی

  

754 
آدرس در حوزه صنایع  

 دستی
 میراث فرهنگی

  

   گیمیراث فرهن آدرس در حوزه گردشگری 755

   مخابرات موبایل BTSایستگاه  756

   مخابرات ایستگاه تلویزیونی 757

   مخابرات ایستگاه رادیویی 758

   مخابرات ایستگاه مخابراتی 759
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

760 

آبونه ) یک سری اتاقک به 

در سطح شهر  50* 1.5ابعاد 

 برای شبکه مخابرات( 

 مخابرات

  

   مخابرات پوشش تلفن همراه 761

   مخابرات یر برق یا تلگراف یا تلفنت 762

   مخابرات خدمات مشترکین 763

   مخابرات خط تلفن 764

   مخابرات خط فیبر نوری 765

   مخابرات خط مخابرات 766

767 

 دفتر خدمات فناوری

 اطالعات

 و ارتباطات روستایی

 مخابرات

  

768 

 دفتر خدمات فناوری

 اطالعات

 و ارتباطات شهری

 مخابرات

  

769 
دکل مخابراتی )مخابراتی، 

 تلویزیونی، رادیویی(
 مخابرات

  

   مخابرات شبکه دیتا 770

771 
 فراهم آورنده خدمات

 اینترنتی
 مخابرات

  

   مخابرات کابل اختصاصی 772

   مخابرات کابل مرکزی مسی  773

   مخابرات کابل مرکزی نوری 774

   مخابرات مرکز تلفن روستایی 775

   مخابرات مرکز تلفن 776

   مخابرات مرکز تلفن همراه 777

   مخابرات مرکز سوئیچ 778

   استانداری مرز استان 779

   استانداری امامزاده 780

781 
محل وقوع آتش سوزی اماکن 

 و تأسیسات عمومی
 استانداری

  

   استانداری آسیاب 782
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   استانداری بازارچه مرزی 783

   اریاستاند باغ 784

   استانداری باغ میوه 785

   استانداری مرز بخش 786

   استانداری بوته زار 787

   استانداری بیشه 788

   استانداری پهنه بندی خطر ریزش سنگ 789

   استانداری پهنه بندی خطر زمین لرزه 790

   استانداری پهنه بندی خطر زمین لغزش 791

792 
پهنه بندی خطر سیل 

 گرفتگی
 استانداری

  

793 
پهنه بندی خطر فرونشست 

 زمین
 استانداری

  

   استانداری پهنه بندی خطر وقوع بهمن 794

   استانداری تاکستان 795

   استانداری تپه خاکی 796

   استانداری جنگل 797

   استانداری چاه  798

   استانداری چشمه 799

   استانداری محل وقوع حادثه امنیتی 800

   استانداری حد 801

   استانداری حوزه 802

   استانداری خاکریز 803

   استانداری خانه روستایی 804

   استانداری خرابه 805

   استانداری منحنی میزان اصلی 806

   استانداری منحنی میزان  فرعی 807

   استانداری منحنی میزان  واسطه 808

   استانداری دانشگاه 809

   استانداری چهدریا 810

   استانداری ده محصور 811
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   استانداری دهستان 812

   استانداری روستا 813

   استانداری زراعت 814

   استانداری سایر نقاط جمعیتی 815

   استانداری سنگ شکن 816

   استانداری مرز شهرستان 817

   استانداری قنات 818

   استانداری کلیسا 819

   استانداری گورستان 820

   استانداری آبادی 821

   استانداری راه  822

   استانداری محدوده شهر  823

   استانداری منطقه ساحلی و رودخانه ای  824

   استانداری مجموعه تقسیمات کالبدی 825

   استانداری مجموعه شهری 826

   استانداری محدوده دریا 827

   استانداری محل چادر 828

   استانداری مخزن آب 829

   استانداری مدرسه 830

   استانداری مرز بین المللی 831

   استانداری مرکز استان 832

   استانداری مرکز بخش 833

   استانداری مرکز حوزه 834

   استانداری مرکز دهستان 835

   استانداری مرکز شهرستان 836

837 
مرکز مجموعه تقسیمات 

 کالبدی
 ریاستاندا

  

   استانداری مرکز منطقه 838

839 
مرکز منظومه تقسیمات 

 کالبدی 
 استانداری

  

   استانداری مرکز ناحیه 840
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   استانداری مسجد 841

   استانداری مسیل 842

   استانداری معدن  843

   استانداری مقبره 844

   استانداری منطقه مسکونی 845

   نداریاستا منطقه تقسیمات کالبدی 846

   استانداری منظومه تقسیمات کالبدی 847

   استانداری ناحیه تقسیمات کالبدی 848

   استانداری ناحیه شهرى 849

   استانداری نقاط ارتفاعی 850

   استانداری نقطه روستایی 851

   استانداری نقطه شهری 852

   ثبت اسناد دفترخانه رسمی 853

   بت اسنادث دفتر ازدواج و طالق 854

   صنعت و معدن باسکول 855

   صنعت و معدن سردخانه و انبار 856

   صنعت و معدن سیلوی سیمان 857

   صنعت و معدن معدن شن، ماسه و خاک رس 858

   صنعت و معدن شهرک فناوری 859

   صنعت و معدن کارخانه 860

861 
کارگاه صنعتی ) کوچک و 

 بزرگ(
 صنعت و معدن

  

   صنعت و معدن جتمع کشت و صنعتم 862

   صنعت و معدن محدوده اکتشافی معدنی 863

   صنعت و معدن محوطه انبار روباز 864

   صنعت و معدن محوطه انبار مسقف 865

   صنعت و معدن مرز استان 866

   صنعت و معدن مرکز تجاری 867

   صنعت و معدن معدن 868

   معدنصنعت و  منابع مستعد معدنی 869
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   صنعت و معدن ناحیه صنعتی 870

   شرکت شهرکهای صنعتی شهرک و شهر صنعتی 871

   شرکت شهرکهای صنعتی ناحیه صنعتی 872

   شرکت شهرکهای صنعتی پارسل شهرک صنعتی 873

874 
شبکه زیرساخت های خطی 

 شهرک صنعتی
 شرکت شهرکهای صنعتی

  

   نعتیشرکت شهرکهای ص حدود اربعه قطعات 875

   شرکت شهرکهای صنعتی زون بندی 876

   شرکت شهرکهای صنعتی میدان 877

   شرکت شهرکهای صنعتی خیابان و معبر 878

   شرکت شهرکهای صنعتی فضای سبز 879

   شرکت شهرکهای صنعتی شبکه توزیع آب 880

   شرکت شهرکهای صنعتی شبکه توزیع گاز 881

   شهرکهای صنعتیشرکت  جدول آبهای سطحی 882

   شرکت شهرکهای صنعتی شبکه روشنایی معابر 883

   شرکت شهرکهای صنعتی شبکه جمع آوری فاضالب 884

   شرکت شهرکهای صنعتی بیس آسفالت 885

   شرکت شهرکهای صنعتی تصفیه خانه 886

   شرکت شهرکهای صنعتی خط انتقال آب 887

   تیشرکت شهرکهای صنع خط انتقال برق 888

   شرکت شهرکهای صنعتی شماره قطعات 889

   شرکت شهرکهای صنعتی مساحت قطعات 890

   توزیع برق خط انتقال نیرو 891

892 
تیر برق یا تلگراف یا تلفن 

 )نوع: }چوبی، بتنی و...{(
 توزیع برق

  

   توزیع برق نیروگاه 893

   توزیع برق مشترکین برق شهری 894

   توزیع برق روستایی مشترکین برق 895

   توزیع برق ایستگاه انتقال برق 896

   توزیع برق ایستگاه تنظیم فشار 897

   توزیع برق ایستگاه تغییر ولتاژ 898
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 )پست فشارقوی(

   توزیع برق ایستگاه انرژیهای نو 899

   توزیع برق توربین بادی 900

   توزیع برق دکل فشارقوی 901

   توزیع برق یسنسور خورشید 902

903 
 پست انتقال و فوق توزیع

 نیرو
 توزیع برق

  

   توزیع برق ترانس 904

   توزیع برق محدوده دیسپاچینگ برق 905

906 
محدوده شرکت برق منطقه 

 ای
 توزیع برق

  

   توزیع برق کانال برق 907

   توزیع برق منهول )برق( 908

   توزیع برق گوش 4تیر سیمانی  909

910 
تیر برق ) نوع: چوبی، سیمانی 

 پیش فشرده و ...(
 توزیع برق

  

   توزیع برق شبکه هوایی 911

   توزیع برق شبکه زمینی 912

   توزیع برق عالمت قطع )جمپر( 913

   توزیع برق اتصال زمین 914

   توزیع برق ترانسفورماتور هوایی 915

   توزیع برق ترانسفورماتور زمینی 916

   توزیع برق رجب 917

   توزیع برق کیلو وات 20کیوسک  918

   توزیع برق جعبه تقسیم دیواری 919

   توزیع برق تابلو بارانی فشار ضعیف 920

   توزیع برق موقعیت متقاضی 921

   توزیع برق فیوز )کات اوت( 922

   توزیع برق سکسیونر 923

   توزیع برق پایه برق فشار ضعیف  924

   توزیع برق راغ روشناییچ 925
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   توزیع برق خط فشار ضعیف هوایی  926

   توزیع برق خط فشار ضعیف زمینی  927

928 
کابل خود نگهدار فشار  

 ضعیف
 توزیع برق

  

   توزیع برق کابل سرویس  929

   توزیع برق مقره فشار ضعیف  930

   توزیع برق مفصل فشار ضعیف  931

932 
عیف سرکابل فشار ض 

 )کابلشو(
 توزیع برق

  

   توزیع برق کنتور تبادل انرژی    933

   توزیع برق خازن فشار ضعیف    934

   توزیع برق جعبه انشعاب    935

   توزیع برق کلید فیوز    936

   توزیع برق کلید اتوماتیک    937

   توزیع برق کنتاکتور    938

   توزیع برق سیستم زمین    939

   توزیع برق ترانسفورمانور ولتاژ    940

   توزیع برق ترانسفورماتور جریان    941

   توزیع برق آمپرمتر    942

   توزیع برق ولتمتر    943

   توزیع برق پالک مشترکین    944

   توزیع برق جمپر فشار ضعیف    945

   توزیع برق تابلو فشار ضعیف    946

   توزیع برق وشنایی  سیستم فرمان ر  947

   توزیع برق مسیر کابل گذاری    948

949 

مولد الکتریکی مقیاس  

 ( DGکوچک) 

  

 توزیع برق

  

   توزیع برق امالک شرکت توزیع برق  950

   توزیع برق ثبات    951

   توزیع برقمحدوده شرکت برق منطقه   952
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 ای  

953 
محدوه شرکت توزیع نیروی  

 برق  
 ع برقتوزی

  

954 
محدوه امور توزیع نیروی  

 برق  
 توزیع برق

  

955 
محدوه ناحیه توزیع نیروی  

 برق  
 توزیع برق

  

   توزیع برق پست فوق توزیع    956

   توزیع برق ترانسفورماتور فوق توزیع    957

   توزیع برق پست توزیع هوایی    958

   توزیع برق پست توزیع زمینی    959

   توزیع برق ترانسفورماتور توزیع    960

   توزیع برق خط فشار متوسط هوایی    961

   توزیع برق خط فشار متوسط زمینی    962

963 
کابل خود نگهدار فشار  

 متوسط  
 توزیع برق

  

   توزیع برق پایه فشار متوسط    964

   توزیع برق مقره فشار متوسط    965

   یع برقتوز دیژنکتور    966

967 Change over   توزیع برق   

   توزیع برق سکشناالیزر    968

   توزیع برق ریکلوزر    969

   توزیع برق اتوبوستر    970

   توزیع برق کات اوت    971

   توزیع برق برق گیر    972

973 MOF   توزیع برق   

   توزیع برق جمپر فشار متوسط    974

   توزیع برق ار متوسط  خازن فش  975

   توزیع برق مفصل فشار متوسط    976

   توزیع برق سرکابل فشار متوسط    977

   توزیع برق تابلو فشار متوسط    978
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   توزیع برق نشانگر خطا    979

   توزیع برق شین    980

   توزیع نفت جایگاه سوخت 981

   توزیع نفت پاالیشگاه 982

   توزیع نفت ازمخزن گ 983

   توزیع نفت مخزن نفت 984

   توزیع نفت خط انتقال نفت 985

986 
 آزمایشگاه تدوین

 استاندارد
 توزیع نفت

  

987 
 ایستگاه تقلیل و تقویت

 فشار
 توزیع نفت

  

988 

جایگاه توزیع و مصرف 

 فرآورده

 های نفتی

 توزیع نفت

  

989 
 جایگاه توزیع فرآورده های

 نفتی
 تتوزیع نف

  

   توزیع نفت چاه نفت 990

   توزیع نفت چاه گاز 991

   توزیع نفت مجتمع پتروشیمی 992

   زمین شناسی طاقدیس 993

   زمین شناسی ناودیس 994

995 
 پهنه بندی خطر

 فرونشست 
 زمین شناسی

  

   زمین شناسی پهنه بندی خطر زمین لرزه 996

997 
 پهنه بندی خطر ریزش

 بهمن
 سیزمین شنا

  

   زمین شناسی دلتا 998

   زمین شناسی دشت 999

   زمین شناسی ساحل 1000

   زمین شناسی چینه 1001

   زمین شناسی صخره 1002

   زمین شناسی چین 1003
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   زمین شناسی تپه ماسه اى و شنى 1004

   زمین شناسی بدلند 1005

   زمین شناسی آبرفت 1006

   شناسیزمین  کانسار معدنى 1007

   زمین شناسی منطقه زمین گرمایى 1008

   زمین شناسی کفه نمکى 1009

   زمین شناسی الیه کلیدى شکل زمین 1010

   زمین شناسی ایستگاه لرزه نگارى 1011

   زمین شناسی حد جزر و مد 1012

1013 
 جهت جریان آب

 زیرزمینى
 زمین شناسی

  

   اسیزمین شن پهنه بندی فرسایش خاک 1014

1015 
 پارامترهای مهندسی

 خاک
 زمین شناسی

  

   زمین شناسی معدن 1016

   زمین شناسی محدوده پتانسیل معدنی 1017

   زمین شناسی پهنه بندی رانش زمین 1018

   زمین شناسی پهنه بندی لغزش زمین 1019

   زمین شناسی محل وقوع ریزش 1020

   زمین شناسی پهنه های لغزش 1021

   زمین شناسی پهنه های ریزش 1022

1023 
 -فرعی -گسل ) اصلی

 پوشیده( -برگشته -رورانده
 زمین شناسی

  

1024 
 محدوده

 ژئومورفولوژیکی
 زمین شناسی

  

   زمین شناسی واحد سنگی 1025

   زمین شناسی منابع مستعد معدنی 1026

   زمین شناسی شکل زمین 1027

   شهرسازیراه و  محدوده دهستان  1028

   راه و شهرسازی کاربری اداری 1029

   راه و شهرسازی اسکله 1030
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی مکان مذهبی 1031

   راه و شهرسازی امامزاده 1032

   راه و شهرسازی ایستگاه راه آهن 1033

   راه و شهرسازی آبرو 1034

   راه و شهرسازی آتش نشانی 1035

   و شهرسازیراه  اثر باستانی 1036

   راه و شهرسازی آزاد راه 1037

   راه و شهرسازی آژانس مسافرتی 1038

   راه و شهرسازی آشیانه هواپیما 1039

   راه و شهرسازی کاربری آموزشی  1040

   راه و شهرسازی باسکول 1041

   راه و شهرسازی باغ 1042

   راه و شهرسازی باغ و فضای سبز خصوصی 1043

   راه و شهرسازی بافت تاریخی 1044

   راه و شهرسازی بافت فرسوده 1045

   راه و شهرسازی باند فرودگاه 1046

   راه و شهرسازی برج دیده بانی 1047

   راه و شهرسازی برج مراقبت پرواز 1048

   راه و شهرسازی بزرگراه 1049

   راه و شهرسازی بلوک ساختمانی 1050

   و شهرسازی راه بندرگاه 1051

   راه و شهرسازی کاربری بهداشتی 1052

   راه و شهرسازی کاربری بهداشتی درمانی 1053

   راه و شهرسازی بهمن گیر 1054

   راه و شهرسازی بیمارستان 1055

   راه و شهرسازی پارک 1056

   راه و شهرسازی پارک منطقه ای 1057

   راه و شهرسازی پارکینگ 1058

   راه و شهرسازی پارکینگ جاده ای 1059

   راه و شهرسازی پاسگاه پلیس 1060
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی پاسگاه پلیس راه 1061

   راه و شهرسازی پایانه 1062

   راه و شهرسازی پایانه باری 1063

   راه و شهرسازی پایانه مرزی 1064

   راه و شهرسازی پست 1065

   راه و شهرسازی رمت 6پل با دهانه بیش از  1066

   راه و شهرسازی متر 6پل با دهانه زیر  1067

   راه و شهرسازی پل شناور 1068

   راه و شهرسازی پل عابر پیاده  1069

   راه و شهرسازی پلیس نیروی انتظامی 1070

   راه و شهرسازی پهنه کاربریهای طرح جامع 1071

   راه و شهرسازی پیاده راه 1072

   راه و شهرسازی ابلو راهنماییت 1073

   راه و شهرسازی تاسیسات و تجهیزات شهری 1074

   راه و شهرسازی کاربری تجاری  1075

   راه و شهرسازی تردد شمار 1076

   راه و شهرسازی تقسیمات شهر 1077

   راه و شهرسازی تک درخت 1078

   راه و شهرسازی تونل 1079

   شهرسازی راه و جاده جنگلی 1080

   راه و شهرسازی جایگاه فروش سوخت 1081

   راه و شهرسازی جمع و پخش کننده 1082

   راه و شهرسازی جنگل 1083

   راه و شهرسازی مجتمع جهانگردی و پذیرایی 1084

   راه و شهرسازی چاه آب 1085

   راه و شهرسازی چراغ راهنمایی 1086

   راه و شهرسازی حریم راه 1087

   راه و شهرسازی حریم قانونی شهر 1088

   راه و شهرسازی مرکز حمل و نقل و انبارها  1089

   راه و شهرسازی حوزه جمعیتی روستایی 1090
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی حوزه استحفاظی ادارات 1091

   راه و شهرسازی حوزه فراگیر 1092

   راه و شهرسازی حوزه نفوذ شهر 1093

   راه و شهرسازی مومیخدمات ع 1094

   راه و شهرسازی خیابان اصلی 1095

   راه و شهرسازی خیابان فرعی )کوچه( 1096

   راه و شهرسازی خیابان محلی 1097

   راه و شهرسازی دانشگاه  1098

   راه و شهرسازی مرکز آموزش عالی 1099

   راه و شهرسازی درمانگاه 1100

   شهرسازیراه و  کاربری درمانی 1101

   راه و شهرسازی دوربرگردان 1102

   راه و شهرسازی دوربین کنترل ترافیک 1103

   راه و شهرسازی دیوار 1104

   راه و شهرسازی راه آسفالته 1105

   راه و شهرسازی راه ترانزیت 1106

   راه و شهرسازی راه جیپ رو 1107

   راه و شهرسازی راه شوسه 1108

   راه و شهرسازی الروراه م 1109

   راه و شهرسازی راه هوایی 1110

   راه و شهرسازی راهدارخانه 1111

   راه و شهرسازی راه 1112

   راه و شهرسازی رودخانه  1113

   راه و شهرسازی زراعت 1114

   راه و شهرسازی زمین ورزشی 1115

   راه و شهرسازی ساختمان 1116

   ه و شهرسازیرا ساختمان اداری 1117

   راه و شهرسازی ساختمان تجاری 1118

   راه و شهرسازی ساختمان ورزشی 1119

   راه و شهرسازی شانه خاکی 1120
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی راه شریانی 1121

   راه و شهرسازی شهرداری 1122

   راه و شهرسازی محدوده صنایع دستی 1123

   رسازیراه و شه محدوده صنایع کارگاهی 1124

1125 
طرح تعمیرات و احداث 

 مسیرهای جدید
 راه و شهرسازی

  

1126 

طرح بهسازی و نوسازی 

محدوده ها و محالت هدف 

 باز آفرینی

 راه و شهرسازی

  

   راه و شهرسازی کاربری فرهنگی 1127

   راه و شهرسازی فرودگاه 1128

   راه و شهرسازی فضای سبز 1129

   راه و شهرسازی فضای سبز عمومی 1130

   راه و شهرسازی قبرستان 1131

   راه و شهرسازی کاربری وضع موجود 1132

   راه و شهرسازی کتابخانه 1133

   راه و شهرسازی کوچه دسترسی 1134

   راه و شهرسازی مجموعه تقسیمات کالبدی 1135

   راه و شهرسازی مجموعه شهری 1136

   سازیراه و شهر محدوده استان 1137

   راه و شهرسازی محدوده بافت قدیم  1138

   راه و شهرسازی محدوده بخش 1139

   راه و شهرسازی محدوده حاشیه ای 1140

   راه و شهرسازی محدوده روستا 1141

   راه و شهرسازی محدوده شهرستان 1142

   راه و شهرسازی محدوده طرح تفضیلی 1143

1144 
 محدوده طرح مصوب بافت

 قدیم
 راه و شهرسازی

  

   راه و شهرسازی محدوده قانونی شهر 1145

   راه و شهرسازی محدوده گسترش آتی 1146

   راه و شهرسازی محل اخذ عوارض 1147
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی محل فرود بالگرد 1148

   راه و شهرسازی محور آزاد راه 1149

   راه و شهرسازی محور بزرگراه 1150

   راه و شهرسازی راه آسفالته محور 1151

   راه و شهرسازی محور راه جیب رو 1152

   راه و شهرسازی محور راه شوسه 1153

   راه و شهرسازی مدرسه 1154

   راه و شهرسازی کاربری مذهبی   1155

   راه و شهرسازی کاربری مذهبی فرهنگی 1156

1157 
مرکز آموزش حرفه ای 

 هنرستان
 راه و شهرسازی

  

   راه و شهرسازی مرز روستا 1158

   راه و شهرسازی مرز ناحیه شهری 1159

   راه و شهرسازی مسجد 1160

   راه و شهرسازی کاربری مسکونی اداری 1161

   راه و شهرسازی کاربری مسکونی آموزشی 1162

   راه و شهرسازی مسکونی تراکم زیاد 1163

   ازیراه و شهرس مسکونی تراکم کم 1164

1165 
مسکونی تراکم متوسط بافت 

 قدیم
 راه و شهرسازی

  

   راه و شهرسازی مسکونی تراکم ویژه  1166

1167 
مسکونی تراکم ویژه مرکز 

 شهر
 راه و شهرسازی

  

1168 
مسکونی جهانگردی و 

 پذیرایی
 راه و شهرسازی

  

   راه و شهرسازی کاربری مسکونی درمانی 1169

   راه و شهرسازی ی فرهنگیکاربری مسکون 1170

   راه و شهرسازی کاربری مسکونی کارگاهی 1171

   راه و شهرسازی کاربری مسکونی ورزشی 1172

   راه و شهرسازی مسیل 1173

   راه و شهرسازی معابر روستایی 1174



 1.0نگارش  استانی SDI الگوی استقرار

 77 
 

 

شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   راه و شهرسازی منطقه تقسیمات کالبدی 1175

   راه و شهرسازی منطقه باستانی 1176

   راه و شهرسازی منطقه مذهبی 1177

   راه و شهرسازی میدان 1178

   راه و شهرسازی بنای تاریخی 1179

   راه و شهرسازی ناحیه تقسیمات کالبدی 1180

   راه و شهرسازی نقطه تقاطع 1181

   راه و شهرسازی نقطه حادثه خیز 1182

   راه و شهرسازی نهر و جوی 1183

   راه و شهرسازی رمانیواحد پزشکی د 1184

   راه و شهرسازی واحد مسکونی 1185

   راه و شهرسازی کاربری ورزشی 1186

1187 
  GPS شبکه نقاط فعال 

(RTK) 
 شهرداری

  

1188 GPS_Leveling شهرداری   

1189 VMS )شهرداری )تابلو پیام متغیر   

   شهرداری اتاقک کلرزنی 1190

   اریشهرد اتصال مخابراتی 1191

   شهرداری اتصاالت گاز 1192

   شهرداری اثر باستانی 1193

   شهرداری اداره پست   1194

   شهرداری اراضی حاشیه قبرستان 1195

   شهرداری استخر 1196

   شهرداری استخرآبیاری و پرورش ماهی 1197

   شهرداری اعیان اصلی )ساختمان( 1198

   شهرداری انبار    1199

   شهرداری اندکس خطوط پرواز 1200

1201 
اندکس عکس هوایی و تصویر 

 ماهواره ای
 شهرداری

  

   شهرداری انشعاب آب 1202

   شهرداری انشعاب برق 1203
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری انشعاب گاز 1204

   شهرداری انشعاب مخابرات 1205

   شهرداری BRTایستگاه  1206

   شهرداری ایستگاه اتوبوس 1207

   شهرداری یستگاه آتش نشانیا 1208

   شهرداری ایستگاه بازیافت 1209

   شهرداری ایستگاه پلیس   1210

   شهرداری ایستگاه تاکسی 1211

   شهرداری ایستگاه تاکسی بیسیم 1212

   شهرداری ایستگاه تقلیل فشارگاز 1213

   شهرداری ایستگاه خدمات عمومی 1214

   اریشهرد ایستگاه خط ویژه 1215

   شهرداری ایستگاه راه آهن 1216

   شهرداری ایستگاه سطحی اتوبوس 1217

   شهرداری ایستگاه سنجش آلودگی هوا 1218

   شهرداری ایستگاه مترو 1219

   شهرداری ایستگاه متروی سطحی 1220

   شهرداری ایستگاه میانی حمل زباله 1221

   شهرداری ایستگاه مینی بوس 1222

   شهرداری آب انبار 1223

   شهرداری آبخوری 1224

   شهرداری آبریز 1225

   شهرداری آبگیر جمع کننده 1226

   شهرداری آبنما 1227

   شهرداری آشغال گیر 1228

   شهرداری آشیانه هواپیما 1229

   شهرداری آالچیق 1230

   شهرداری آلودگی صوتی نقطه ای 1231

   یشهردار BTSآنتن  1232

   شهرداری آنتن بی سیم شهرداری 1233
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری آنتن مخابرات 1234

   شهرداری آنتن وایمکس 1235

   شهرداری بازار 1236

   شهرداری بازارچه مرزی 1237

   شهرداری باغ مسکونی 1238

   شهرداری باغ و درختکاری 1239

   شهرداری باغ وحش 1240

   شهرداری باغچه  1241

   شهرداری بافت بهسازی شده شهری 1242

   شهرداری بافت خاک 1243

   شهرداری بافت قدیم 1244

   شهرداری بالکن داخلی 1245

   شهرداری باند فرودگاه 1246

1247 
بانک و موسسه مالی و 

 اعتباری
 شهرداری

  

   شهرداری برج دیدبانی 1248

   شهرداری برج مخابراتی 1249

   شهرداری قبت پروازبرج مرا 1250

   شهرداری برکه 1251

   شهرداری بریدگی مصنوعی 1252

1253 
بلوک ارزشی طبق تقسیمات 

 دفترچه ارزشها
 شهرداری

  

   شهرداری بلوک جمعیتی سالمت 1254

   شهرداری بلوک ساختمانی 1255

   شهرداری بلوک شهری 1256

   شهرداری بلوک مرکز آمار 1257

   شهرداری یادبودبنای  1258

   شهرداری بند  1259

   شهرداری بهارخواب 1260

   شهرداری بهمن گیر 1261

   شهرداری بوته کاری 1262
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری بیمارستان و درمانگاه 1263

   شهرداری پارسل 1264

   شهرداری پارک بانوان 1265

   شهرداری پارک جنگلی 1266

   شهرداری پارک منطقه ای 1267

   شهرداری پارک و بوستان 1268

   شهرداری پارکبان 1269

   شهرداری پارکومتر 1270

   شهرداری پارکینگ رو باز 1271

   شهرداری پارکینگ مسقف 1272

   شهرداری پاسیو 1273

   شهرداری پای بریدگی مصنوعی 1274

   شهرداری پای ترانشه 1275

   شهرداری پای خاکریز 1276

   شهرداری پای دپو 1277

   شهرداری پای گودبرداری 1278

   شهرداری پایانه درون شهری 1279

   شهرداری پایه زنجیر 1280

   شهرداری پایه کابل هوایی 1281

   شهرداری پد هلیکوپتر 1282

   شهرداری پرچین و چپر 1283

   شهرداری پست برق 1284

   شهرداری پل 1285

   شهرداری پل راه آهن 1286

   شهرداری پل روی قطعه خط 1287

   شهرداری پل عابر پیاده 1288

   شهرداری پل عوارض آبی خطی 1289

   شهرداری پل عوارض آبی سطحی 1290

   شهرداری پل وسایط نقلیه 1291

   شهرداری پله 1292
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری پمپ آب   1293

   شهرداری پمپ بنزین  1294

   شهرداری و شانه خاکیپهلوگاه  1295

   شهرداری پهنه بندی لرزه خیزی 1296

   شهرداری پوشش خطی دوربین 1297

   شهرداری پوشش سطحی دوربین 1298

   شهرداری پیاده رو 1299

   شهرداری پیش آمدگی 1300

   شهرداری تابلو 1301

   شهرداری تابلو راهنمایی 1302

   رداریشه تابلوهای هدایت پارکی 1303

   شهرداری تابلوی اصناف 1304

   شهرداری تابلوی تبلیغاتی 1305

   شهرداری تاسیسات برقی مکانیکی 1306

1307 
تاسیسات خنک کننده 

 )چیلر(
 شهرداری

  

   شهرداری تاسیسات راه آهن 1308

   شهرداری تاسیسات سرمائی گرمائی 1309

   شهرداری تاسیسات مترو 1310

   شهرداری بتاال 1311

   شهرداری تاالر فرهنگی 1312

   شهرداری تجهیزات ترافیکی نقطه ای 1313

   شهرداری تجهیزات مرتبط با فیبر 1314

   شهرداری تراس 1315

   شهرداری ترانس برق 1316

   شهرداری ترانشه 1317

   شهرداری تردد شمار 1318

   شهرداری ترونکاری 1319

   شهرداری تصفیه خانه 1320

   شهرداری تصفیه خانه فاضالب 1321
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

1322 
تغییر کاربری با توافق 

 شهرداری
 شهرداری

  

   شهرداری تقاطع تحلیل ترافیکی 1323

   شهرداری تک درخت 1324

   شهرداری تلویزیون شهری 1325

1326 
تناسب اراضی برای ایجاد 

 شهر
 شهرداری

  

   شهرداری تندیس سبز 1327

   شهرداری توالت عمومی 1328

   شهرداری توقفگاه های حاشیه ای 1329

   شهرداری تونل 1330

   شهرداری تیر برق 1331

   شهرداری تیر روشنایی 1332

   شهرداری تئاتر 1333

   شهرداری جاده خطی 1334

   شهرداری جاده سطحی 1335

   شهرداری جدول 1336

   شهرداری جدول گردش 1337

   شهرداری جریان آبی 1338

   شهرداری جزیره رودخانه ای  1339

   شهرداری جزیره وسط خیابان 1340

   شهرداری جعبه انشعاب برق 1341

   شهرداری جعبه برق راهنمایی ورانندگی 1342

1343 
جعبه کنترل چراغ راهنمایی 

 رانندگی
 شهرداری

  

   شهرداری جمع کننده آب سطحی 1344

   شهرداری لجنگ 1345

   شهرداری جهت کانال 1346

   شهرداری جوی و جدول 1347

   شهرداری جوی و نهر خطی 1348

   شهرداری جوی و نهر سطحی 1349
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری چاه آب خصوصی 1350

   شهرداری چاه آب کشاورزی 1351

   شهرداری چاه آبرسانی فضای سبز 1352

   شهرداری چاه عمیق آب شیرین 1353

   شهرداری چاه فاضالب 1354

   شهرداری چاه موتور 1355

   شهرداری چپر 1356

   شهرداری چراغ چشمک زن 1357

   شهرداری چراغ راهنمایی 1358

   شهرداری چراغ روشنایی و تزیینی 1359

   شهرداری چشمه 1360

   شهرداری چشمه قنات 1361

   شهرداری چمن کاری 1362

   اریشهرد حد 1363

   شهرداری حد کار)حد نقشه( 1364

   شهرداری حد مدل 1365

   شهرداری حرم   1366

   شهرداری حریم راه آهن 1367

   شهرداری حریم شهر 1368

   شهرداری حریم گسل 1369

   شهرداری حریم الزم الرعایه 1370

   شهرداری حریم مترو 1371

   شهرداری حریم معبر 1372

   شهرداری یم منطقهحر 1373

   شهرداری حصار پرچین 1374

   شهرداری حصار معبر 1375

   شهرداری حوض خصوصی 1376

   شهرداری حوض عمومی 1377

   شهرداری حوض معبر 1378

   شهرداری حوضچه مخابرات 1379
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

1380 
حوضه بندی کانالهای جمع 

 کننده آبهای سطحی
 شهرداری

  

   شهرداری حیاط 1381

   شهرداری خاک شناسی 1382

   شهرداری خاکریز 1383

   شهرداری خدمات تعمیرگاهی ترابری 1384

   شهرداری خرابه 1385

   شهرداری خرپشته 1386

   شهرداری BRTخط  1387

   شهرداری خط اتوبوس 1388

1389 
خط ارتباط بین خطوط 

 جریان و دکل برق
 شهرداری

  

   شهرداری خط الراس 1390

   شهرداری خط القعر 1391

   شهرداری خط انتقال نیرو 1392

   شهرداری خط آبرسانی 1393

   شهرداری خط تاکسی 1394

   شهرداری خط تراموا 1395

   شهرداری خط تلفن، تلگراف و برق 1396

   شهرداری خط تله کابین 1397

   شهرداری خط راه آهن 1398

   رداریشه خط کشی عابر پیاده 1399

   شهرداری خط کشی معابر 1400

   شهرداری خط لوله آب 1401

   شهرداری خط لوله فاضالب 1402

   شهرداری خط مترو 1403

   شهرداری خط مینی بوس 1404

   شهرداری خط واسط در گردش ممنوع 1405

   شهرداری خط ویژه 1406

   شهرداری خطوط انتقال برق 1407

   شهرداری 1/1000 خطوط شبکه 1408
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری 1/2000خطوط شبکه  1409

   شهرداری 1/500خطوط شبکه  1410

1411 

دارای توافقات با شهرداری یا 

مصوبه تغییر کاربری به 

 مسکونی

 شهرداری

  

   شهرداری دامداری 1412

   شهرداری دانشگاه و مرکز آموزش عالی 1413

   شهرداری دبستان 1414

   شهرداری تاندبیرس 1415

   شهرداری دپو 1416

   شهرداری دریا   1417

   شهرداری دریاچه مصنوعی 1418

   شهرداری دریچه  1419

   شهرداری دریچه تنظیم آب 1420

   شهرداری دریچه کنترل ترافیک 1421

   شهرداری دریچه مخابرات 1422

   شهرداری دکل برق سطحی 1423

   شهرداری دکل برق نقطه ای 1424

   شهرداری دکل حفاری 1425

   شهرداری دکل مخابراتی 1426

   شهرداری دکه 1427

   شهرداری دهانه غار 1428

   شهرداری دهانه قنات 1429

   شهرداری دودکش 1430

   شهرداری دوربین های کنترل ترافیک 1431

   شهرداری دیوار پارسل 1432

   شهرداری دیوار حائل 1433

   شهرداری دیوار حائل راه آهن 1434

   شهرداری ردیف درخت 1435

   شهرداری رز و درختچه کاری 1436
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری رسوب گیر 1437

   شهرداری رفوژ 1438

   شهرداری رودخانه 1439

   شهرداری زراعت 1440

   شهرداری زمین بازی 1441

   شهرداری زمین خالی   1442

   شهرداری امشخصزمین های ن 1443

   شهرداری زمین ورزشی   1444

   شهرداری زیرگذر عابر پیاده 1445

   شهرداری ساختمان 1446

   شهرداری ساختمان اداری 1447

   شهرداری ساختمان تجاری 1448

   شهرداری ساختمان در حال ساخت    1449

   شهرداری ساختمان متروکه 1450

   شهرداری ساختمان نیمه تمام 1451

   شهرداری ساختمان ورزشی   1452

   شهرداری سازه آبی کوچک   1453

   شهرداری سایبان 1454

   شهرداری سایبان ایستگاه 1455

   شهرداری سایبان صنوف 1456

   شهرداری سد 1457

   شهرداری سرپناه وفضای مسقف 1458

   شهرداری سرعت گیر خطی 1459

   شهرداری حیسرعت گیر سط 1460

   شهرداری سطح روکش خیابان 1461

   شهرداری سطل زباله 1462

   شهرداری سکو 1463

   شهرداری سنسورخورشیدی 1464

   شهرداری سوله 1465

   شهرداری سیستم صوتی و بلندگو 1466



 1.0نگارش  استانی SDI الگوی استقرار

 87 
 

 

شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری سیل بند 1467

   شهرداری سیلوی سیمان 1468

   شهرداری سیلوی غالت 1469

   شهرداری سیم خاردار 1470

   شهرداری سینما 1471

   شهرداری GPSشبکه نقاط غیرفعال  1472

   شهرداری شبه تقاطع ترافیکی 1473

   شهرداری شفت جمع کننده 1474

   شهرداری شفت کانال 1475

   شهرداری شکوفه های نوری 1476

   شهرداری شهرداری 1477

   شهرداری شیار   1478

   شهرداری 1/1000شیت بندی 1479

   شهرداری 1/2000شیت بندی 1480

   شهرداری 1/500شیت بندی 1481

   شهرداری شیرآب 1482

   شهرداری شیرآبیاری 1483

   شهرداری شیرآتش نشانی 1484

   شهرداری صخره طبیعی 1485

   شهرداری صخره مصنوعی 1486

   شهرداری صندوق پست 1487

   شهرداری ندوق صدقاتص 1488

   شهرداری طرح تفصیلی 1489

1490 
طرح ویژه محله براساس 

 قابلیت زمین
 شهرداری

  

   شهرداری فضای سبز برون شهری 1491

   شهرداری فضای سبز حریم 1492

   شهرداری فضای سبز حفاظتی 1493

   شهرداری فضای سبز خصوصی 1494

   شهرداری فضای سبز عمومی 1495
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری فضای سبز معابر 1496

   شهرداری قاب نصب آگهی 1497

   شهرداری قطعه بندی قبرستان 1498

   شهرداری قطعه پل 1499

   شهرداری قطعه خط تحلیل ترافیک 1500

   شهرداری قطعه معبر 1501

   شهرداری قطعه معبر تقاطع 1502

   شهرداری قطعه معبر تونل 1503

   شهرداری عبر داخل بلوکقطعه م 1504

   شهرداری قطعه معبر رمپ ولوپ  1505

   شهرداری قطعه معبر زیرگذر  1506

   شهرداری قطعه معبر میدان 1507

   شهرداری قطعه معبر هم سطح 1508

1509 
قطعه معبر هم سطح )خارج 

 بلوک(
 شهرداری

  

   شهرداری کابل های مخابراتی 1510

   شهرداری براتی زمینیکابل های مخا 1511

1512 
کابل های مخابراتی فیبر 

 نوری
 شهرداری

  

   شهرداری کابل های مخابراتی هوایی 1513

   شهرداری کاربری آموزشی 1514

   شهرداری کاربری بهداشتی درمانی 1515

1516 

کاربری پیشنهادی طرح 

 توسعه

 شهری

 شهرداری

  

   شهرداری مسکونی –کاربری تجاری  1517

   شهرداری کاربری جهانگردی و پذیرایی 1518

   شهرداری کاربری حمل و نقل و انبار 1519

   شهرداری کاربری صنعتی 1520

   شهرداری کاربری فرهنگی 1521

   شهرداری کاربری مذهبی 1522
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری کاربری مذهبی فرهنگی 1523

   شهرداری کاربری مسکونی 1524

   شهرداری ونی اداریکاربری مسک 1525

   شهرداری کاربری مسکونی آموزشی 1526

   شهرداری کاربری مسکونی درمانی 1527

   شهرداری کاربری مسکونی فرهنگی 1528

   شهرداری کاربری مسکونی کارگاهی 1529

   شهرداری کاربری مسکونی ورزشی 1530

   شهرداری انتظامی –کاربری نظامی  1531

   شهرداری یبر شهریکافو ف 1532

   شهرداری کافو مخابرات 1533

   شهرداری کانال 1534

   شهرداری کانال سرپوشیده 1535

   شهرداری کانال طراحی آبهای سطحی 1536

   شهرداری کانال های مخابراتی 1537

   شهرداری کانکس 1538

   شهرداری کانیوو 1539

   شهرداری کتابخانه   1540

   شهرداری ارگاهکشت 1541

   شهرداری کلیسا   1542

   شهرداری کنشت 1543

   شهرداری کوره 1544

   شهرداری کیوسک 1545

   شهرداری کیوسک تلفن 1546

   شهرداری گاردریل 1547

   شهرداری گل کاری 1548

   شهرداری گلخانه 1549

   شهرداری گنبد 1550

   شهرداری گودبرداری 1551

   شهرداری ورستانگ 1552
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری گیاهان پوششی 1553

   شهرداری گیت راه آهن 1554

   شهرداری لچکی 1555

   شهرداری لوله گاز 1556

   شهرداری لوله نفت 1557

   شهرداری لوله های مخابراتی 1558

   شهرداری مانداب 1559

   شهرداری مجتمع باغ مسکونی 1560

   شهرداری دبودمجسمه و بنای یا 1561

   شهرداری محدوده اداری   1562

   شهرداری محدوده آلودگی صوتی 1563

   شهرداری محدوده آلودگی هوا 1564

   شهرداری محدوده بافت تاریخی 1565

   شهرداری محدوده بافت فرسوده 1566

1567 
محدوده پروژه های در حال 

 اجرا
 شهرداری

  

1568 
محدوده پیشنهادی جهت 

 فروش
 شهرداری

  

   شهرداری محدوده تخلیه خاک ونخاله 1569

   شهرداری محدوده ترافیکی 1570

   شهرداری محدوده حاشیه ای 1571

   شهرداری محدوده حفاریها 1572

   شهرداری محدوده حفاظت شده 1573

   شهرداری محدوده دادگاه   1574

   شهرداری محدوده زیر پل 1575

   شهرداری سایت پالن محدوده 1576

1577 
محدوده سکونتگاههای 

 غیررسمی
 شهرداری

  

   شهرداری محدوده شهر 1578

   شهرداری محدوده طرح تفصیلی 1579

   شهرداریمحدوده طرح مصوب بافت  1580
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 قدیم

1581 
محدوده طرح های تعاونی 

 مسکن
 شهرداری

  

   شهرداری محدوده قانونی شهر 1582

   شهرداری قبرستان محدوده 1583

   شهرداری محدوده قدرالسهم 1584

   شهرداری محدوده کارگاه 1585

   شهرداری محدوده گسترش آتی 1586

   شهرداری محدوده مجتمع باغ مسکونی 1587

   شهرداری محدوده مشهور 1588

1589 
محدوده مصوب شورای برنامه 

 ریزی
 شهرداری

  

   اریشهرد محدوده نشست زمین 1590

   شهرداری محدوده واجد ارزش تاریخی 1591

   شهرداری محل اخذ عوارض 1592

1593 
محل جمع آوری اجناس 

 اسقاطی
 شهرداری

  

   شهرداری محل جمع آوری زباله 1594

1595 
محل دپوی غیر بهداشتی 

 زباله
 شهرداری

  

   شهرداری محل ساعت 1596

   شهرداری محل گردش ممنوع 1597

   شهرداری محل گلدان 1598

   شهرداری محل محدودیت ارتفاعی 1599

   شهرداری محل نقاشی دیواری 1600

   شهرداری محل نورپردازی 1601

1602 
محل وسایل بازی مجموعه 

 ای
 شهرداری

  

   شهرداری محل وسایل بدنسازی 1603

   شهرداری محله 1604

   شهرداری محله مشهور 1605

   شهرداریه بعدی روکش محور س 1606
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

 خیابان

   شهرداری محور معبر )شهرسازی( 1607

   شهرداری محور معبر میدان    1608

   شهرداری محورسه بعدی پیاده رو 1609

   شهرداری چاهها UTMمختصات  1610

   شهرداری مخزن آب زمینی 1611

   شهرداری مخزن آب هوایی 1612

   شهرداری بمخزن تعدیل کننده سیال 1613

   شهرداری مخزن سوخت 1614

   شهرداری مخزن مواد نفتی 1615

   شهرداری مدرسه راهنمایی 1616

   شهرداری چمن –مرتع  1617

   شهرداری مرزبندی ویژه محله 1618

   شهرداری مرکز آموزش فنی حرفه ای 1619

   شهرداری مرکز بازیافت زباله 1620

   هرداریش مرکز بهزیستی 1621

   شهرداری AVLمرکز پایش  1622

   شهرداری مرکز تجاری 1623

   شهرداری مرکز دفن زباله 1624

   شهرداری مرکز صنایع دستی 1625

   شهرداری مرکز صنایع کارگاهی 1626

   شهرداری مرکزعکس 1627

   شهرداری مزرعه 1628

   شهرداری مسجد   1629

   شهرداری مسکونی تراکم زیاد 1630

   شهرداری مسکونی تراکم کم 1631

   شهرداری مسکونی تراکم متوسط 1632

1633 
مسکونی تراکم ویژه اماکن 

 خاص
 شهرداری

  

   شهرداری مسکونی تراکم ویژه مرکزشهر 1634
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

1635 
مسکونی جهانگردی و 

 پذیرایی
 شهرداری

  

1636 
مسکونی مطابق مصوبات 

 5کمیسیون ماده 
 شهرداری

  

   شهرداری مسیر فیبر نوری شهرداری 1637

   شهرداری مسیر مخصوص عبوردوچرخه 1638

   شهرداری مسیرقنات از مظهرتا مادرچاه 1639

   شهرداری مسیل 1640

   شهرداری مظهر قنات 1641

   شهرداری معبر 1642

1643 
معبر ارتباط بین خط ویژه و 

 ایستگاه خط ویژه
 شهرداری

  

1644 
ر ارتباط قطعه خط و معب

 تقاطع تحلیل ترافیکی
 شهرداری

  

1645 
معبر ارتباطی خط و ایستگاه 

 مترو
 شهرداری

  

   شهرداری مقبره مسقف 1646

   شهرداری منبع آلودگی صوتی خطی 1647

   شهرداری منحنی میزان اصلی 1648

   شهرداری منحنی میزان تقریبی 1649

   ریشهردا منحنی میزان شاخص 1650

   شهرداری منحنی میزان فرعی 1651

   شهرداری منحنی میزان واسط 1652

   شهرداری منطقه  1653

   شهرداری منطقه انبار   1654

   شهرداری منطقه باستانی 1655

   شهرداری منطقه تاریخی   1656

   شهرداری منطقه دانشگاهی    1657

   شهرداری منطقه شهرداری   1658

   شهرداری منطقه شهری 1659

   شهرداری منطقه کارخانه   1660
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری منطقه کتابخانه   1661

   شهرداری منطقه کلینیک   1662

   شهرداری منطقه متروکه 1663

   شهرداری منطقه مدرسه   1664

   شهرداری منطقه مذهبی   1665

   شهرداری منطقه نمایشگاه 1666

   شهرداری منطقه هتل   1667

   شهرداری منطقه ورزشی   1668

   شهرداری منهول جمع کننده 1669

   شهرداری منهول فاضالب 1670

   شهرداری منهول مخابراتی 1671

   شهرداری میدان 1672

   شهرداری میدان میوه و تره بار 1673

   شهرداری میز پینگ پنگ 1674

   شهرداری میز شطرنج 1675

   شهرداری پرچم میله 1676

   شهرداری ناحیه اتوبوسرانی 1677

   شهرداری ناحیه آموزش وپرورش 1678

   شهرداری ناحیه تاکسیرانی 1679

   شهرداری ناحیه ترافیکی 1680

   شهرداری ناحیه شهری 1681

   شهرداری نام خیابان ها و آدرسها 1682

   شهرداری ناودان هدایت آب 1683

   شهرداری فنس نرده و 1684

   شهرداری  DEMنقاط ارتفاعی  1685

1686 
نقاط بنچ مارک شهرداری 

 مناطق
 شهرداری

  

   شهرداری نقاط ژئودزی وژئودینامیک 1687

   شهرداری نقاط کاداستر 1688

   شهرداری نقاط کنترل فتوگرامتری 1689
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شماره 

 ردیف
 اعالم موجودیت توسط دستگاه نام الیه پیشنهادی

مورد نیاز  متولی الیه

 دستگاه

   شهرداری نقاط مانیتورینگ 1690

   داریشهر نقاط مثلث بندی 1691

   شهرداری نقطه ارتفاعی خرپشته 1692

   شهرداری نقطه آب گرفتگی و برف گیر 1693

   شهرداری نقطه تحلیل ترافیک 1694

   شهرداری نقطه ترازیابی 1695

   شهرداری نقطه حادثه خیز 1696

   شهرداری نقطه کنترل   1697

   شهرداری نورگیر 1698

   ریشهردا نوع کشت گیاهی 1699

   شهرداری نیزار 1700

   شهرداری نیم طبقه 1701

   شهرداری نیمکت 1702

   شهرداری هتل   1703

   شهرداری هنرستان 1704

   شهرداری هواکش مترو 1705

   شهرداری BRTورودی  1706

   شهرداری ورودی تونل 1707

   شهرداری ورودی خط ویژه 1708

   داریشهر ورودی طرح ترافیک 1709

   شهرداری ورودی مترو 1710

   شهرداری ورودی متروی سطحی 1711

   شهرداری وضعیت گسل 1712

   شهرداری وضعیت گسل قدیم 1713
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