
 بسمه تعالی 

 سازمان نقشه برداریو خدمات لیست قیمت محصوالت 

 مصوب کمیته سیاست گذاری ارائه خدمات و محصوالت سازمان

 1401سال جاری در 

 کالس اصلی
کالس 

 فرعی
 نام محصول 

 قیمت مصوب

 1401تعرفه 

عکسها و 

 تصاویر 

تصاویر  

 ماهوره ای

 IKONOS 3'000'000تصویر ماهواره 

 SPOT 3'000'000تصویر  ماهواره 

 IRS 3'000'000تصویر ماهواره 

 LANDSAT 3'000'000تصویر ماهواره 

تصاویر  

 رقومی 
 000'400 بدون هدر آرشیویی تصویر هوایی رقومی 

عکس هوایی 

 آنالوگ 

  000'750 غیرمتریک    اسکن 
 000'630 چاپ عکس 

ارتوفتو/فتومو 

 زائیک 

 000'850'26 ( 1:25000)در قطع شیت  1:20000وتو را

 000'770'7 ( 1:25000)در قطع شیت  1:40000تو وار

 000'900'6 (1:2000سایر )در قطع شیت 

DEM 
 پوششی 

DEM  000'725'1 متر( 30()1:250000)شیت  پوششی 

DEM   000'400'2 متر(  10()1:25000پوششی )شیت 

DEM  000'150'6 1:2000ی مقیاس رپوششیغ 

 فتومپ 

)عکس 

 نقشه( 

 000'625'8 1:2000فتومپ)عکس نقشه( مقیاس 

 000'900'6 1:2000حجم کم مقیاس فتومپ) عکس نقشه( با

 250'156'2 1:2000مقیاس    PDFفتومپ)عکس نقشه( فرمت  

 IKONOS 3'000'000 یشهر (عکس نقشهفتومپ)

نقشه ها و 

 چارتها 

نقشه های 

 پوششی 

25000:1    DGN2D 3'000'000 

25000:1  DWG 3'000'000 

25000:1  GEOPDF 750'000 

25000:1  SHP 3'450'000 

25000:1  DGN3D 3'750'000 

25000:1  000'500'1 پالت کاغذی 

50000:1  DGN2D 4'500'000 

50000:1  000'650'1 پالت کاغذی 

50000:1  GEOPDF 1'125'000 

100000:1  DGN2D 5'400'000 

100000:1  000'875'1 پالت کاغذی 

2500000:1  DGN2D 6'480'000 

2500000:1  000'100'2 پالت کاغذی 

نقشه های 

 غیر پوششی 

2000:1  TIFF 1'875'000 

2000:1  SHP 4'125'000 

2000:1  DWG 3'750'000 

2000:1  DGN 3'750'000 

2000:1  000'500'1 پالت کاغذی 

چارتهای 

 دریایی 

و بزرگتر 4000:1   

SHP 

11'700'000 

1:10000 27'000'000 

1:25000 21'000'000 

1:30000 19'050'000 

1:40000 18'000'000 

1:50000 17'025'000 

1:100000 16'800'000 

1:150000 16'800'000 

1:250000 16'800'000 



 کالس اصلی
کالس 

 فرعی
 نام محصول 

 قیمت مصوب

 1401تعرفه 

 000'750'6 پالت کاغذی در تمام مقیاس ها

تقیسمات 

 کشوری 
 SHP 1'500'000 تقسمات کشوری 

نقاط و  

ایستگاههای 

 مبنایی 

شبکه  

  یابیتراز

 ران یا قیدق

 000'750'3 1نقاط شبکه ترازیابی درجه 

 000'750'3 ، شهری و ساحلی 2ترازیابی درجه نقاط شبکه 

 000'625'2 3شبکه ترازیابی درجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه  

چندمنظوره  

و  یژئودز

 یهاداده 

 ی سنجثقل

 000'750'18 سنجی درجه صفر)مطلق(نقاط شبکه ثقل 

)مختصات  1نقاط شبکه چندمنظوره ژئودزی درجه

 ژئودتیک( 
3'750'000 

)ارتفاع  1چندمنظوره ژئودزی درجه نقاط 

 ترازیابی( 
3'750'000 

هزینه اندازه گیری و محاسبات گرانی هر نقطه  

 شبکه درجه یک 
7'500'000 

)مختصات  1نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ژئودتیک و ارتفاع ترازیابی( 
7'500'000 

)مختصات  1نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ثقل( ژئودتیک و شتاب 
11'250'000 

)مختصات  1نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ژئودتیک، ارتفاع ترازیابی و شتاب ثقل( 
15'000'000 

)مختصات  2نقاط شبکه چندمنظوره ژئودزی درجه

 ژئودتیک( 
3'000'000 

)ارتفاع  2نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ترازیابی( 
3'750'000 

)مختصات  2درجه نقاط چندمنظوره ژئودزی 

 ژئودتیک و ارتفاع ترازیابی( 
6'750'000 

)مختصات  2نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ژئودتیک و شتاب ثقل( 
10'500'000 

)مختصات  2نقاط چندمنظوره ژئودزی درجه 

 ژئودتیک، ارتفاع ترازیابی و شتاب ثقل( 
14'250'000 

 000'250'2 3سنجی درجه نقاط شبکه ثقل 

 000'750 نقاط ثقل سنجی شبکه ترازیابی 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 روزانه  -آنی
975'000 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 )به ازای هر روز(ماهانه  -آنی
877'500 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 هر روز( )به ازای شش ماهه -آنی
731'250 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 )به ازای هر روز(یکساله -آنی
585'000 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 روزانه -آنی)مسطحاتی و ارتفاعی(
1'350'000 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 )به ازای هر روز( ماهانه-ارتفاعی(آنی)مسطحاتی و 
1'215'000 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 )به ازای هر روز(شش ماهه-آنی)مسطحاتی و ارتفاعی(
1'012'500 

ارائه خدمات ارسال تصحیحات تعیین موقعیت  

 )به ازای هر روز(یکساله-آنی)مسطحاتی و ارتفاعی(
810'000 

ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور )مدل  ارائه 

 نقطه  50ژئوئید محلی( تا 
75'000 

ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور )مدل  

 نقطه 200تا  50ژئوئید محلی(از 
52'500 

ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور )مدل  

 نقطه  500تا  200ژئوئید محلی( از 
37'500 



 کالس اصلی
کالس 

 فرعی
 نام محصول 

 قیمت مصوب

 1401تعرفه 

ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور )مدل  ارائه 

 نقطه 1000تا  500ژئوئید محلی( از 
22'500 

ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور )مدل  

 نقطه 1000ژئوئید محلی( بیش از 
7'500 

 000'000'30 تهیه نقشه و اطلس فرونشست 

شبکه  

  یستگاههایا

  یدائم

و   کینامیژئود

GNSS ران یا 

 1'050'000 ( RINEXهای خام روزانه ایستگاه )فایل داده 

جذرو   ستگاهیا

 یمد 
 000'875'1 ی جذرو مد ستگاهیا

 *تذکر: تمامی قیمت های قید شده در جدول فوق به ریال است.

 


