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تهیه نقشه توپوگرافی   پروژه كشورعمومی در سطح  در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه  گهر گل  فوالد و آهن توسعه شركت

 نماید.   را به پیمانکار واجد شرایط واگذار  گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل

 ( موضوع مناقصه 1

 آمده است. كار، كه در ادامه  شرح مطابق با گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلتهیه نقشه توپوگرافی سایت 

 تضمین شرکت در مناقصه   (2

به تاریخ روز ارایه پیشنهاد و ثبت شده در سامانه ثبت چک صیادي به همراه  چک صیادي  ضمانتنامه شركت در مناقصه  

محل پرداخت    بدون قید و شرط  ریال(  600.000.000ریال )ششصد میلیون  مبلغ  به    یا سفته عندالمطالبه   چاپ رسیدثبت شده

تهران و در وجه شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به نفع كارفرما و به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه  

 . مناقصه گزار تسلیم شود

  پیشنهاد  نحوه ارایه( 3

به صورت جداگانه  خود را  و مالی   پیشنهاد فنی   ،را شامل ضمانت نامه  "ج" و    "ب "،"الف" می بایست پاكت    مناقصه گران

(  4ته و مهر وموم شده در زمان و محل مقرر )بندو آن ها در یک پاكت دربسپاکت های دربسته و مهر و موم شده  در  

 تحویل نمایند. 

 باشند بازگشایی نخواهند شد.پاکت پیشنهادهایی که فاقد مهر و موم 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد4
 ثر تا باید حداك پاكت ها 

   28/06/1401مورخ    14ساعت   -

 نشانی  به

تحویل ، معاونت بازرگانی، به اقای حمزه  22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک   -

 نمایند. 

 بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  

  (  اعتبار پیشنهاد 5

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.   30ستی تا بای  قیمت پیشنهاد 

   موضوع مناقصه   جرای محل ا(  6

 جاده اختصاصی گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر. 5جاده شیراز، كیلومتر  50سیرجان، كیلومتر 

 (  مدت قرارداد7

 ماه می باشد.  1 مدت قرارداد با توجه به شرح كار قرارداد حداكثر

 پاسخگویی به سواالت  (8

توانند با اطالعات ذیل  گران مىمناقصه،  موضوع مناقصهبرگزاري  در رابطه با    یا نیاز به بازدید   سوالهرگونه    در صورت وجود 

 تماس حاصل فرمایند:
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 محمد مهدي حمزه مسئول پاسخگویی : آقاي 

 201  داخلی 021-88197670تلفن: 

  25860115091تلفن همراه: 

 

 اطالعات شرکت  (9

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 411395415655 يشماره اقتصاد

 14000228625 یمل  شناسه

 3136ثبت  شماره 

 7814474317 ی كدپست

 گل گهر  ی جاده اختصاص 5 لومتریك  رازیجاده ش 50 لومتریك  رجان یس آدرس

 03441424195 تلفن

 بانک تجارت     ir44 0180 0000 0000 0063 9390 80شماره شبا     

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این وسیله، حق   (1

 ارائه شده سلب می نماید.اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد 

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه   (2

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 

بصورت دقیق و با جزئیات    مناقصه گرهاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط  مواردي كه در مدارك و پیوست (3

اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صورت مکتوب   كامل، 

و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین    توسط مناقصه گر 

در    مناقصه گرد فنی و مالی  ، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهامناقصه گزار  برنده توسط

 زمان برگزاري مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت. 

 صورت  این در كه شود دوره تمدید  مهلت اعالم شده براي یک یا چند  است ممکن  مناقصه گزار صالحدید صورت  در (4

 د. خواهد شاعالم  مقرر مهلتپایان  تا



 

 نقشه توپوگرافی تهیه

 9از  1صفحه  1401 تابستان ق1244/01اد:  دشماره قرار صهت در مناقورالعمل شرکدست

 

 

 

 

 

 

 
 فهرست:

 مقدمه      1ماده 

 شرح کار       2 ماده

 اسناد مناقصه      3ماده 

 گراننحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها     5ماده 

 گران سئواالت مناقصه    6ماده 

 مشخصات فنى     7ماده 

   مدارک ارزيابي فني : 1پیوست 
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 مقدمه (1

را با شرايطي که در ادامه ذکر شده   " سایت   تهیه نقشه توپوگرافی  " دارد  نظر در  گهر گل  والد ف  و آهن توسعه شرکت

 اجد شرايط واگذار نمايد.و به پیمانکار عمومياست از طريق برگزاري مناقصه  

 شرح کار  (2

موجود  مدارک براساس  "گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل قشه توپوگرافی تهیه ن  "هدف از برگزاري اين مناقصه

  مي باشد. ر اسناد فني پیوستد

 ه اسناد مناقص (3

 ت:   مناقصه شامل اجزاي زير اس اين اسناد  -3-1

 شرکت در مناقصه  نامه دعوت،  آگهيکاور اسناد،  •

 و فرم ارزيابي مناقصه گذار  شرکت درمناقصه )متن حاضر( دستورالعمل  •

   HSE، دستورالعمل س قراردادپیش نوي •

 هاد قیمت فرم ضمانت نامه، پیشنمدارک فني ،   •

 موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کند.ز دريافت اسناد بايد از وجود کلیه س اپ گر ناقصهم -3-2

امناقصه -3-3 قبل  بايد  پیگر،  اسناد مناقصز تسلیم  بررسيشنهاد مناقصه،  به دقت  را  اطالعات الزم  ه و کرد ه    ، تمام 

تواند استناد به ناآگاهي يا  ينمد  از تسلیم پیشنها  گر پس آورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

که    آن  رکند، مگايجاد نمي  يوتعهدي براي  ،  ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوي مناقصه  .کند خودشتباه  ا

 .اد مناقصه افزوده شوداسنبه  ايطي الحاقیه

اد مناقصه را به دقت  سنا  تمام  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در   -3-4

، به دست  ردتواند به دست آوگر با تجربه ميمناقصه العات مربوط به آنها را تا حدي که يک مطالعه کرده و اط

 . و در اسناد مناقصه وجود نداردظر ابه ن آورده است و ابهام يا اشتباهي 
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از مناقصههر   -3-5 مناق يک  اسناد  از  مورد مفهوم قسمتي  ابهاگران که در  باشد، مي يا م  صه،  به  سوالي داشته  تواند 

راه  بي بنمايد.  ح کتضیتو گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دريافتمناقصه(،  يا الکترونیکي )فیزيکي  کتبي  صورت  

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه  مناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر  اسناد ار در  گزمناقصه  رتباطي ا

را قبل از تسلیم    بايد اين اشتباه و اشکال  و غیره داشته باشد، تا محاسباي   و  از نظر مشخصات  اشتباه يا اشکالي

گزار و شرح پرسش  نمايد. پاسخ مناقصهشنهاد اصالحي خود را ارايه  پی و  پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند  

د شد. عدم اظهار  خواهارايه  ،  دت اينترنتي شرکت که اسناد در آن بارگذاري گرديده انياز طريق سااشکالها،   يا

 .از نظر وي تلقي خواهد شد بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه ۀ گر، به منزلنظر مناقصه

در پاسخ به توضیحات درخواست شده از  مناقصه    اسناد تواند در هر زمان تا تاريخ تعیین شده در  مي  گزارمناقصه -3-6

تجديد    اسناد مناقصه هايي در ، با صدور الحاقیهه صالحديد خود دلیل ديگر و يا ب  به هر  يا ن  گرامناقصه سوي

ب الحاقیه ها  که    ه عمل آورده نظر  ارايه اسناد  اين  جدانشدني  رگذاري مي گردند و جزو  بابر روي سايت محل 

یم يا گشايش  موعد تسل  چنین ممکن استهم  و  در زمان ارايه پیشنهاد ارايه گردنداسناد مي باشند و بايستي  

 .تعويق بیاندازد دها را بهپیشنها

 ان گرمناقصهسط  نحوه ارائه پیشنهاد تو (4

خود  و پیشنهاد مالی   فنی هاد  پیشن،  را شامل ضمانت نامه"ج"و    " ب"، "الف"پاکت  گران مي بايست    قصهمنا

و آن ها در يک پاکت دربسته و مهر وموم شده  مهر و موم شده  پاکت های دربسته و  به صورت جداگانه در  را  

 ند. ماين يل تحول مقرر و محدر زمان 

ندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه  بق مه، طتهیه و تکمیل شد  کامال خوانابايد بصورت    ا هپیشنهاد -4-1

بندى و به آدرس  دستورالعمل در يک پاکت بستهدر  رج  دسناد من ه ساير امراه هو ببندى  تهشود، بسبیان مي

 تعیین شده، تحويل نمايد.  

گر  اقصهننشانى منام و  .  شنديندگان مجاز شرکت بابه مهر و امضاء نما  ب و ج بايد ممهور  کلیه پاکتهاي الف، -4-2

 :ددر گ ج رد ا و موضوع مناقصه بايد به شکل زير بر روى کلیه پاکته

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل تهیه نقشه توپوگرافی 

 ق01/ 1424ماره مناقصه: ش

 1401 تابستان

 .پاکت ... 
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 نام مناقصه گر: 

 مناقصه گر:نی نشا

 
 ت زیر توجه گردد. به نکا تپاکا تکمیل جهتست مند اخواهش

 مناقصه  در شرکت  تضمین پاکت الف: 

بانکى شرکت در مناقصه جمعا بهضمانت (1 نامه شرکت دردرنممبلغ    نامه  اين    همناقص  ج در دعوت  میباشد. 

ه و  صادر شد  ، توسط بانک ايرانىه()نمونه فرم ضمانت نام  با مشخصات اعالم شده در اسنادنامه مطابق  ضمانت

 از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي يک دوره ديگر قابل تمديد باشد. روز پس 90تا  بايد

 . نگردد لتی دریافت های دودر مناقصه طبق فرمت شرکت  مه شرکتدقت شود ضمانت نا

  راردادي تضامین ق قرارداد و ارائه    ضاى ام  زمان   در مناقصه تا   کننده   شرکت رکت اول تا سوم  ي شها  نامه ضمانت (2

  در مورد برنده مناقصهشود.  تمديد مى  انصه گرق ان مماند و در صورت لزوم به هزينه  کارفرما مى  زدن  ،ندهتوسط بر

ان   ده)   روز کاري  10قابل قبول در امضاى قرارداد طى    گر و يا تأخیر غیرصهامرى از طرف مناق   ام چنینجعدم 

ا پس  برروز(  اعالم  منز  تحويل  نده  عدم  و  قراردادياقصه  ب  حق   اين   ،تضامین  مىارفرک ى  رارا  ايجاد  که  کما  ند 

 . نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدضمانت

 خواهد شد. نپاکات بازگشايي ساير يل نشود موضوع پاکت الف تحو هر مناقصچنانچه ضمانت شرکت د (3

 

 نهاد فنیپاکت پیشپاکت ب: 

 .ارائه گردد کییترونلکا اردکپی وه مي بايست در دو نسخه  " ب"  کلیه اطالعات موجود در پاکت •

 حاوي مدارک زير میباشد که جهت تسريع در ارزيابي مدارک، بر  «ب» پاکت مشخص شده با حرف   •

تقسیم بندي    ا هگونه تغییرى، در زونکنبدون هیچت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل،  مراساس ف 

 ارائه میگردد: و 

 :  بخش اول

 ( رمف   امه همینمیل مدارک ارزيابي فني )ادکت  

 کد اقتصادي ،  تغییرات در روزنامه رسمي ساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تصوير ا •

)رضايت کارفرمايان   ها، سوابق کاري در کارهاي مشابه و  تقدير نامهها گواهي صالحیت •

 قبلي(  و .........  
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 )تامین و اجرا( متن حاضر   نانکارافرم ارزيابي پیم   هیه مدارک مورد نیاز درت •

کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و  اطالعات   •

 قرارداد .  نمونه

 :  مدو  بخش

)در  د فني پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود  پیشنها

در  رج در اسناد )از مشخصات فني مند  گر   مناقصهفني  نحراف پیشنهاد  وجود( به همراه لیست ا  تصور

 وجود(  تصور

  بخش سوم:

تغییر پیشنهادي   و  نظر  م  گر  مناقصههر گونه  قر  شرايط د  وردر  اسناد مناقصه. بازرگاني،   ... و  اردادي 

مورد    گرمناقصهچنانچه   پرداخت  شرايطدر  )نحوه  ضمانتقراردادي  و هاامهن ،  قرارداد،  مدت   ،   ).....

بررسي قرار گیرد. در    حین ارزيابي مورداعالم نمايد تا    دارد بايد نظر خود را در اين بخش  پیشنهادي 

)اين بخش  اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.    بر  ردادياد قرنااسن شرکت،  شدن آصورت برنده  

 در پیشنهاد مالي نیز ارايه گردد(

 م: بخش چهار

باي   صفحات  کلیه مناقصه  توسط صاحبااسناد  امضايد  شوند.  امضاء  مجاز،  امضاء  به   ن  مناقصه   اسناد 

امضا    گرانط مناقصهآن توس   ازشى  گر بخحتى ا   باشد،ه محتويات و مندرجات آن مىمنزله پذيرش کلی

 نشده و يا حذف شده باشد. 
 

م  صحت و سق  ر و امضای قراردادگقصه اب منتخاکارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از ان

 . ایداطالعات ارائه شده را بررسی نم

 

   مالی  کت پیشنهاد پاکت ج: پا

  واضح   مي بايست  مي شود،بازگشايي يا خواسته  دارک فني  از بررسي مو بعد    ده استمشخص ش  «ج»رف  با حپاکتي که  

 ده باشد.، بدون خط خوردگي و با يک خط تکمیل ش

 شد. معتبر با وزر 30به مدت  قلي حدات بايس متد قیپیشنها (1

ب  مبلغ مشخص شده (2 پیشنهاد  بصورت  در  و حروفايد  ارائه  عدد  مناقصه  اسناد  وجود     مطابق  شود. در صورت 

حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در  حروف، مبلغ به    میان مبالغ ارائه شده به عدد و  هرگونه تناقض

 . شوده مىفتگرنظر 
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 نامب  قلم  آن  کل قیمت  قلم،  آن  کل قیمت  با  مل ق  هر بهاي  واحد  و  مقدار  ضرب حاصل  بین تناقض  ت صور در

بود. همچنین   د  پیشنها مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي  جمع حاصل  بین تناقض صورت درخواهد 

 .بود خواهد مبنا 

شود و  مشخص مي  گران   مناقصه   ادي لغ جمع کل پیشنه برنده مناقصه در شرايط يکسان فني براساس مبچون  

 گردد: ير در بررسي پیشنهادات عمل ميين شرايط زايد بنابرانمپیشنهاد ميواحد را  قیمتخود  اقصه گرانمن

از عدد پیشنهادي بیشتر    خص شود که جمع کلدر صورتیکه پس ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مش  -الف

 . ابدينسبت کاهش مي است قیمتهاي واحد به همان 

ازکنترل محصورتیک  در  -ب برنده پس  از عد   مشخص شود  اقصهه من اسبات  کمتر است    د پیشنهادي که جمع 

 باشد.قیمت کمتر مالک عمل مي

قیمت واحد و مقدار  -پ با حاصل ضرب  آيتم  آي   درصورتیکه قیمت کل هر  تم مغايرت داشته  منظور شده آن 

 شد. باباشد مالک محاسبه عدد کمتر مي

 در مي  لقیمت ق  گاه هر شود. نوشته آن  مقابل در بايد  قیمتها،  ومقادير   فهرست(  )يا  ولدج  اقالم از  يک  هر قیمت  (3

 و قیمتها،  مقادير جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت  که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور

د کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي (4 امشروحه  هزينه زا  د،سنار  اجرايها جمله  سودي   ي، 

اجتماعي، بیمه تمام   تأمین بیمه  قانوني،  عوارض ساير گمرکي، یات، عوارض باالسري، مال  ي هاهزينه ، رگقصهمنا

بیمه نیاز،هاخطر و ساير  در  زه کارکنان، نونيقا مزاياي  ي مورد  الزامات خريدار که  براساس  بازرسي  ينه هاي 

 مگر است،  کشور(  خارج  يا  داخل به )مربوط مشابه ي اهساير هزينه وده است  ماد آاردقر  ضمائم فني پیش نويس 

 است  يي هاهزينه تمام  شامل  قیمتها،  اين  همچنین،  شده باشند. مستثني  روشني  به  مناقصه، اسناد در  که  اين

 و تهاولیومس ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند  آنها واقع براي و کارها اجراي جريان در است ممکن که

 مبناي بر مناقصه، در  شرکت و شده نبیا  ضمني، رتصو يا به حتصرا به مناقصه، ناداس در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

ها از جمله هزينه  کلیه هزينه  پیمانکار  ردد و اعالم گریالی  به صورت    مي بايست  پیمانکار کل مبلغ پیشنهادي   (5

را در آن    ير هزينه هانتقال و ....( و ساهزينه هاي ایر ارز و  رفتن نرخ تسعظر گ)با در نهاي خريد اقالم خارجي  

دعايي صورت گیرد. کل  ظور نموده و هیچ نکته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها امن

 خواهد شد. پرداخت  کارفرما  و تايید راپیمانک  يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي   ریالی بصورت  نیز د مبلغ قراردا
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که در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت    افزوده باشد  یات بر ارزشبدون احتساب مال   دپیشنهادي باي مبالغ   (6

توسط    ،معتبر  ر ارزش افزودهب  اتیمال   يگواهو    ي( ات یطبق نمونه سازمان امور مال)تور  فاکمجزا و در ازاي ارائه  

 د.هد شپرداخت خوا کارفرما،به  پیمانکار 

قی مقادير فهرست( )يا ولدج (7  ست.ا شده تهیه عسرجم صورت هب مناقصه، اسناد در شده درج متهايو 

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تکمیل  و تفصیلي ستفهر تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .يندنما پیوست

 ارزیابی پیشنهادها  (5

 در  ارايه توضیح  درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به تسا کن مم رگزامناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. يشانپیشنهادها دمور

 صورت مکتوب،  به شده فراهم اطالعات  يا توضیحات شود. اده د يا  و  خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت  در  تغییري

 شود. مي محسوب پیشنهاد  ني ددانشج زءج

ب نیاز  صورت  پروژه  در  از  بازديد  شه  ارايه  مناقهاي  قبلي  در ده  الزم  اقدامات  و  ها  هماهنگي  کلیه  گران،    صه 

 د.ي باش خصوص بازديد )مانند تهیه بلیط و اقامت و...( به هزينه مناقصه گران م 

به   کارفرما ه  چنانچ  ادات مختار مي باشد. ه پیشنلیه گهر سیرجان در رد يا قبول ک شرکت توسعه آهن وفوالد گل 

کار    هر اجراي  از  قرعلت  انعقاد  برو  با  مناارداد  برنده  اينصورت  در  مناقصه منصرف گردد  ادعاي  نده  قصه حق 

 جبران خسارت نخواهد داشت.  

 براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. قي شرکت در مناقصه هیچ گونه ح

در   مناقصه  برنده  که  برندهور  10مدت  درصورتي  تعیین  از  پس  پیمان حاضر    ز  انعقاد  ضمانت   به  امه  ننباشد، 

 د شد.  و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهوي ضبط قصه شرکت در منا 

و بخش نامه هاي مرتبط با موضوع عملیات    ها  برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه 

 مورد مناقصه مي باشد.

اهرگا تباني    مینان حاصل شود که پیشنهاد طه  باکرده دهندگان  تحت  و متخلفین    طل خواهد شد اند مناقصه 

 پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در 

 ان گرمناقصه سئواالت  (6

طي نامه    را  خود  االت وتوانند سگران مىنه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهرگودر صورت وجود ه (1

 يند.ارسال نما، ادرس زير هت کتبي بمیل يا به صوراز طريق اي رسمي 
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ز طريق سايت شرکت به  امناقصه صورت پذيرد، رسماً  تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد  هرگونه (2

 واهد رسید. خگران به اطالع مناقصهبخش مزايده ها و مناقصه ها  www.gisdco.comس ادر

شرکت توسعه آهن و فوالد گل   ،22الوند، خیابان سي و يکم، پالک  تهران، میدان ارژانتین، خیابانآدرس:  (3

 09125860115حمزه، شماره تماس: گهر، واحد بازرگاني، تحويل آقاي 

 201داخلي  4-02188197672 •

 ماهنگ گردد. شماره هاي فوق ها ز ارسال سواالت حتما بپس ا

 ت فنى مشخصا (7

به اسناد منا   نقشه ها يا مدارک  (1 انجام پروژه است. مناقصه  مالک وقصه،  منضم  گر  معیار درستي و صحت 

هرگ در  بايد  احتمالي  مغايرت  يا  مداونه  و  هانرک  ق   قشه  برآورد  يا  فني  عقد  با مشخصات  از  قبل  را  یمت 

امضا بديهي است  تکلیف کند.  اعالم و کسب  قرقرارداد  به منزله پذي  انجام کارهاي مشخص ارداد    يرفتن 

نقشه در  ق   مدارک  يا  هاشده  نقشهبا  در  مندرج  کارهاي  از  يک  هیچ  و  است  پیشنهادي  يا  ه یمتهاي  ا 

 اهد شد.وتلقي نخ مشخصات فني، کار جديد

 د.کن ىثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، تعیین ممشخصات فنى، حداقل و حداک (2

اطالعاتى   (3 مچنین  اطالعات  ساير  همراه  مناق به  اسناد  در  سلب ندرج  باعث  مناقصه  صه  در  مسئولیت  گر 

سناد براى انجام کار موضوع  ایل بودن  گر بايد از تکمد و مناقصهشوبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 اشد. را داشته ب  راردادوع ق صوص انجام پروژه موضد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخقراردا
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 اطالعات شرکت  ( 1

  نام شرکت 

  تاريخ و محل ثبت 

  صلي فعالیت حل ام

  ثبت  شماره 

  شرکتنوع 

پگ ي  یمانکارواهي صالحیت 

 به( )رشته و رت

 

  ها نامههیير گواسا

  مالکیت 

  نام مدير عامل 

                        شماره اقتصادي 

  سرمايه ثبت شده 

  آدرس دفتر مرکزي 

ب پاسخگو  شخص  راي  نام 

پست   و  تلفن  پروژه،  اين 

 الکترونیکي 

 

  رنتي اينت سايت

فعالی اساس  موضوع  بر  ت 

 ساسنامه ا

 

 

 

 

 

 

آخرین  اساسنامتصوير   تغییراآگهه،  رسمی،  امروزنت  ی  اقتصادیه  ها،  گواه  ،کد  نام  ی  در  نام  ثبت  گواهی 

 ضمیمه گردد. ...  و هی صالحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی صالحیت پیمانکاری، گواش افزودهمالیات بر ارز

 



 

 تامین متریال و اجرای سایه بان پارکینگ مهمانسرا

 1از  1صفحه  1401 تابستان ق 1424/01: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالی  بسمه

 مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه

 

نماید،   شرکت   گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل   مناقصه ****  است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 اطالع  **  این به ***   چنانچه  مینماید  و تعهد  تضمین ریالمبلغ  ................   *** براي  مقابل  در از * این**

 تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از  مشارالیه و شده واقع  قبول  مورد  نامبرده کننده شرکت که پیشنهاد دهد 

 مطالبه ***    که  را  مبلغی هر  ریال  میزان ...........  است، تا نموده  استنکاف پیمان انجام تعهدات نامه  ضمانت

 استنکاف ، اثبات به  احتیاجی اینکه  *** بدون   سوي  از  واصله کتبی  تقاضاي اولین دریافت محض  به  ، نماید 

 حواله یا  وجه  در  باشد، بی درنگ  داشته  قضائی  قانونی یا مجاري  از اقدامی  یا  نامه  اظهار صدور یا و  دلیل  اقامه  یا

 . بپردازد ***  کرد 

 درخواست بنابه مدت این باشد  می   معتبر   ...  روز  اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 این اعتبار مدت نخواهد  یا نتواند **   صورتیکه در  و است تمدید  دیگرقابل ماه  سه حداکثر براي  *** کتبی

 متعهد  **   ننماید  تمدید  با موافق  را   ** و  نسازد  فراهم را تمدید  این موجب  *   یا و  تمدیدکند  را  نامه  نت ضما

 حواله  به یا وجه  در  را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است

 . کند  پرداخت ***    کرد 

 پیمانکار * عنوان 

 بیمه شرکت  یا بانک  عنوان ** 

 کارفرما یا اجرایی  دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه 

 

 ضمانتنامه با هماهنگی واحد بازرگانی دریافت گردد. ✓

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهاي خصوصی ارائه گردد و  ✓

 ضمانتنانه در قالب شرکتهاي دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه باشد.

 شناسه ملی و کد اقتصادي بایستی حتما در فرم درج گردد. اسم کامل شرکت پیمانکار و کارفرما، ✓
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   ها و برنامه ریزیکارشناس سیستم مجتبی فیروزآبادی

 

   مدیر امور مهندسی  حنیف مغزی

 

   مدیر زیرساخت و عمرانی مجتبی عباسی 

 

   ریزیمدیر سیستم ها و برنامه  علی چنگیزی

 

   معاون توسعه و مهندسی مهدی مکی آبادی

 

   معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محسن جهان پور
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   مدیرعامل محمد محیاپور

 
 

 باشد. ین مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ممنوع میاز ا یبردارهر گونه بهره



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
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تاریخ تجدید 
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 شرح تغییرات
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 مسئول اقدام فیرد

 (PMO)موقت دفتر مدیریت پروژه  رئیس بازنگریتهیه،  1

 تایید 2

 

 مهندسیو  توسعه تمعاون

 یزیها و برنامه ر ستمیس ریمد

 

 مدیریت عامل تصویب 3

 مدیر پروژه اجرا 5

 (PMO)دفتر مدیریت پروژه موقت  رئیس اطالع  6

 
 
 

 

 یمدارک مهندس نگیکدعنوان مستند : 
 



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 3 صفحه

 

 هدف (1

 .و مستندات آن تهیه گردیده استاین دستوالعمل به منظور تبیین ساختار واحد برای کد گذاری یکپارچه پروژه ها 

 کاربرد دامنه (2

 .می باشدو توسعه  مهندسیمعاونت واحد طرح ها و پروژه های مستندات تمامی مدارک و گذاری  کدشامل این دستورالعمل 

 فیتعار (3

 کارفرما:  -3.1

 منظور از کارفرما در این دستورالعمل معاونت مهندسی و توسعه از طرف شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد.

 : دستگاه نظارت /مشاور -3.2

است که برای مشاوره، طراحی یا نظارت عالیه و یا کارگاهی به کار گرفته می شود و به طور عمومی  حقیقی/  حقوقیشخص 

نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان پیمانکار و همچنین قرارداد نظارت 

 پیمانکار معرفی می شود. و ضمائم آن، از سوی نماینده کارفرما به

 پیمانکار: -3.3

منظور از پیمانکار شخصیتی حقوقی است که توسط مراجع ذیصالح برای اجرای پروژه های شرکت توسعه آهن و فوالد گل  

 گهر پیمان منعقد نموده است.

  پروژه : -3.4

به محصول،  یابیمنظور دستموقت به یهاتی( به مجموعه فعالProjectصورت است که پروژه ) نی، بدPMBOKطبق استاندارد 

 .باشدیم یمشخص انیشروع و پا خیتار یدارا یاهر پروژهو  گرددیفرد اطالق ممنحصربه سیسرو ایخدمت و 

 این دستورالعمل شامل کلیه طرح ها و پروژه های معاونت توسعه و مهندسی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد.

 محل اجرا :  -3.5

 برای طرح ها و پروژه ها مشخص می شود. آهن و فوالد گل گهرتوسعه  شرکتمحل اجرا توسط 

 مدرک:  -3.6

منظور از مدرک، تمام مکاتبات یا نوشته های مستقیم و یا غیر مستقیمی است که بخش های مختلف پروژه شامل کارفرما، 

 مشاور)ان( و پیمانکار)ان( با یکدیگر مبادله می کنند.

 :مدارک مهندسی -3.7

سند  شه  (Document)كلمه مدرك همواره معادل كلمه  سي و طراحي مي (Drawing)و كلمه نق سط بخش مهند شد. تمام مداركي كه تو با

سي و به نوعي ضوع قرارداد تهيه، برر شرح خدمات قرارداد منعقده با كارفرما و براي انجام كارهاي مو شاور و ... در چارچوب  تأييد  پيمانكاران، م

 گيرند.دسته مدارك مهندسي قرار مي شوند، درمي

 مدارک فنی و عمومی -3.8

مداركي فني و عمومي اعم از گزارشات فني، دستورالعمل هاي خاص و مواردي كه در قالب مدارك مهندسي نمي گنجد و توسط كارفرما، مشاور 

 .ليد مي شودو پيمانكار)ان( تو
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 (:TR) تالیترانسم  -3.9

 .رديگيبه مشاور مورد استفاده قرار م مانكاريپروژه توسط پ يجهت ارسال مدارك فن

3.10- Comment Sheets: 

 .شوديارائه م تيبا عنوان كامنت ش يدر قالب فرمت يدر خصوص مدارك فن مانكارينظرات مشاور به پ

3.11- Reply sheets: 

شامل توض مانكاري( پي)احتمال يپاسخها در فرمت  باشديشده از مشاور م افتيدر يدر مخالفت با كامنت ها يفن ليدال ايو  حاتيبه مشاور كه 

 .شوديارسال م Reply sheet /تيمشترك كامنت ش

 : نامه -3.12

از اين رو عمده مكاتبات پروژه، از طريق نامه انجام بايد جهت تبادل تمامي ارتباطات رسمي مربوط به كارها مورد استفاده قرار گيرد. نامه 
 خواهد شد.

  صورت جلسه -3.13

سه به معناي  شتهصورتجل سه در آن ثبت مينو ست كه رويدادهاي جل صات شود. بهاي ا شخ سه، م شامل تاريخ و محل برگزاري جل طورمعمول 

باشد. مكمل تحقق جلسه، تنظيم صورتجلسه كننده، تصميمات اتخاذ شده و ديگر اطالعات ضروري مرتبط با موضوع جلسه مياعضاي شركت

 .كنداست كه رسميت جلسه را تأمين مي

 وضعیت : صورت  -3.14

شود )بر مبناي قرارداد يا  شده را در مقاطع زماني مشخص و مبلغي را كه بايد براي آنها پرداخت  ست كه مقدار كار يا خدمات انجام  مفاد سندي ا

 .دهدپيمان( نشان مي

 راتییتغ  -3.15

ايجاد نمايد و به صورت مكتوب توسط كارفرما  واژه تغيير به هر عملي اطالق خواهد شد كه تغييري را در محدوده خدمات قرارداد اصلي و الحاقيه

 اعالم گردد و به شرح ذيل تقسيم بندي مي شود.

اين فرم شامل تغييرات اعالم شده توسط كارفرما مي باشد كه توسط مشاور تكميل و بعد از اخذ تائيديه كارفرما به   : (CR)درخواست تغییر 

 تهيه نمايد.  (CPپيمانكار اعالم مي شود تا پيشنهاد فني و مالي )

اين فرم شامل تغييرات اعالم شده توسط پيمانكار مي باشد كه پس از درخواست پيمانكار توسط مشاور تكميل و بعد  : (CAاعالم نیاز تغییر )

 را تهيه نمايد. (CPاز گرفتن تائيديه كارفرما به پيمانكار اعالم مي شود تا پيشنهاد فني و مالي )

شود و حاوي ا (:CPپیشنهاد تغییر ) صادر مي  شنهاد تغيير توسط پيمانكار  شدن لزوم ايجاد تغيير جهت صدور تنفيذ پي ين فرم پس از نهايي 

سي و ابالغ به عنوان جزئي از قرارداد به امور قرارداد ها ارج سط كارفرما جهت برر ست كه پس از تائيد آن تو شنهاد مالي و فني تغيير ا اع مي پي

 شود.

  EQیا  TQ مدارک  -3.16

شه  Engineering Queryو  Technical Queryدارك م شكالت به وجود آمده در نق صويب م سي و ت صالحي، برر شنهاد ا شامل ارائه پي

 قبل از اجرا كار كه ممكن است منجر به تغيير در طراحي و بازنگري در نقشه ها گردد.  AFCهاي 
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 NCR مدارک  -3.17

فني پروژه مشخصات  ايكه استانداردها  يا قطعه ساخته شدهكار انجام شده  يريگيضبط و پ يبرا يراه Non Conformity Report مدرك  

 .كند يرا برآورده نم

  Packing list مدارک  -3.18

ند پکینگ و همچنین ستتت می گردد.تعداد اقالم در آن قید و حجم  ،وزن  ،اال های موجود در محمولهک پکینگ لیستتتتدر مدرک 

کانتینر حمل شده به گمرک مقصد، وزن خالص و ناخالص و حجم و تعداد هر کدام از اقالم لیست محموله یا   Packing Listلیست

 .بندی می باشدبسته  لیست Packing List نام فارسی پکینگ لیست و  به تفکیک را نشان می دهد

 (Inspection Release Note) تائید بازرسی مدارک   -3.19

سیپس از عقد قرارداد با تامین کننده یا تولید  صول، کننده مجموعه بازر شده تا اتمام تولید مح هایی از کنترل مواد اولیه خریداری 

تامین در پایان  که  شودپذیرد که اسناد آن به عنوان یکی از اسناد اصلی نهایی، ثبت و بایگانی میحمل و تحویل به پروژه انجام می

از طریق دستتتگاه نظارت  (Inspection Release Note)ه ترخیصبایستتتی گزارشتتات بازرستتی به همره اجازکننده یا تولید کننده 

 .جهت بررسی و صدور تاییدیه نهایی به واحد بازرسی فنی ارسال نماید

 از:ین منابع مورد (4

 BP03-20-26به کد  یمستندات فن ویو کنترل آرش یطبقه بندمطابق شناسنامه فرآیند 

 ندیفرا یها یها و خروج یشرح ورود  -4.1

 BP03-20-26به کد  یمستندات فن ویو کنترل آرش یطبقه بندمطابق شناسنامه فرآیند 

 سنجه ها -4.2

بررسی های و  BP03-20-26به کد  یمستندات فن ویو کنترل آرش یطبقه بندشناسنامه فرآیند مطابق سنجه های مذکور 

 یندآسلسله مراتبی حین اجرای فر

 

 نحوه اجرا (5

  منطقه جغرافیاییکد  -5.1

 تعریف می گردد.به شرح ذیل براساس موقعیت جغرافیایی پروژه محل اجرای پروژه های معاونت مهندسی و توسعه 

 منطقه جغرافیایی محل پروژه – 1جدول شماره 

 منطقه جغرافیایی کد اختصار

S سیرجان 

K کرمان 

T تهران 

... .... 
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 گذاری قرارداد ها  کد -5.2

 .می باشدامور قرارداد های شرکت توسعه آهن و فوالد  کدگذاریرویه ثبت و کدگذاری قراردادهای پروژه ها براساس  فرایند

 گذاری پروژه کد -5.3

هریک از پروژه های که در معاونت مهندسی و توسعه تعریف می شوند، باید از یک کد منحصر به فرد تعبیت نمایند، ساختار 

 مهندسی و توسعه به صورت ذیل خواهد بود.یکپارچه پروژه های معاونت 

 

BB AA 

A :(2)رجوع شود به جدول شماره می باشد. کد پروژه  رنمایانگ 

B می باشدشماره سریال پروژه : نمایانگر. 

 باشد. یم DR03و  DR01، DR02 به ترتیب و طوبی کوثر  ،گوهر مستقیم یایاحبه عنوان نمونه  کد های پروژه های 

 کد پروژه های معاونت توسعه و مهندسی – 2جدول شماره 

Code Project Name نام پروژه 

DR Direct Reduction Plant کارخانه احیا 

SM Steel Making Plant کارخانه فوالد سازی 

OX Oxygen Plant کارخانه اکسیژن 

LM Lime Plant کارخانه تولید آهک 

CB Cold Briquetting Plant  سازی سردکارخانه بریکت 

HB Hot Briquetting Plant کارخانه بریکت سازی گرم 

RL Rolling mill Plant کارخانه نورد 

CP Casting Plant کارخانه ریخته گری 

CS Colored Sheet Plant کارخانه ورق رنگی 

GS Galvanized Sheet Plant کارخانه تولید ورق گالوانیزه 

PW Power Plant نیروگاه 

ES Electrical Substation ایستگاه برق 

WT Water Treatment /Reverse Osmosis plant تصفیه آب 

GE General Electrical عمومی برق 

GC General Civil عمومی سیویل/معماری / ساختمانی 

GW General Water عمومی مرتبط به آب 

GG General Gas عمومی مرتبط به گاز 

GM General Mechanical(e.g. Conveyors) )عمومی مکانیکال)مانند نوار نقاله 

GN General –Which are not mentioned above عمومی پیش بینی نشده در فوق 
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 مهندسیگذاری مدارک  کد -5.4

 گذاری باید از ساختار ذیل تعبیت نمایند. کدمدارک مهندسی تولید شده توسط پیمانکار)ان( مهندسی، برای 

 

 

• A (1)رجوع شود به جدول شماره  منطقه جغرافیایی پروژه: نمایانگر کد 

• B .( 5.3)مطابق با کد بند : نمایانگر کد پروژه می باشد 

• C نمایانگر کد :Sub Phase مدرک می باشد. این نمایه یک کد تک رقمی بوده و حرف B  مبین فاز مهندسی پایه و حرف

D  فاز مهندسی تفظیلی می باشد و در صورتی که مدارک مهندسی مربوط به سازندگان باشد از حرف مبینV  به جای این

 (3)رجوع شود به جدول شماره . کارکتر استفاده خواهد شد

 مدارک  Sub Phaseکد  – 3جدول شماره 

Code  فاز زیرنام Sub Phase Name 

B  پایهطراحی Basic Design 

D  جزئیاتطراحی Detail Design 

V داده های فروشنده Vendor data 

Z تلازبی As Built 

F فاینال بوک Final Book 
 

• D : به عنوان نمونه  متفاوت بوده و توسط تیم پروژه تعیین می گردد ها براساس پروژهنمایانگر کد ناحیه می باشد که(

 .(ء مستقیم می باشدشامل کدهای مربوط به پروژه های فوالدسازی و احیا 4مطابق با جدول 

 کد ناحیه  - 4جدول شماره 

Code نام ناحیه Area Name 

SMP سالن ذوب Steel Making Plant 

ESP سالن تولید نوردگرم پیوسته Endless Strip Production 

BOP  ناحیهBOP Balance Of Plant 

FUR کوره Furnace 

REF ریفرمر Reformer 
 

• E :کد  رنمایانگUnit به عنوان نمونه مطابق  گرددمتفاوت بوده و توسط تیم پروژه تعیین می  پروژهبراساس که  می باشد(

 (.ء مستقیم می باشدشامل کدهای مربوط به پروژه های فوالدسازی و احیا 5با جدول 

  Unitکد  - 5جدول شماره 

Code نام واحد Unit Name 

ASU اکسیژن پلنت Air Separator Unit 

WTP  خانه آبپلنت تصفیه Water Treatment Plant  

REC ریکوپراتور Recuperator 

CLA کالریفایر Clarifier 

 

HHH - GG - FFF - EEE - DDD - C - BBBB - A 



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 8 صفحه

 

• F : (6)رجوع شود به جدول شماره  کد/نوع مدرک می باشد.نمایانگر 
 

 نوع مدرک کد/ -6جدول شماره 
abbrevia

ted نوع مدرک Document 

Type 
abbrevia

ted نوع مدرک Document 

Type 
abbrevia

ted نوع مدرک Document 

Type 

PID 
نمودار پایپینگ 

 و ابزاردقیق

Piping and 

Instruments 

Diagram 

TBE 
 یفن یابیارز

 شنهاداتیپ

Technical Bid 

Evaluation 
CBE 

هزینه  یابیرزا

 شنهاداتیپ ای

Cost Bid 

Evaluation 

REP گزارش Report CAL محاسبه Calculation DWG طراحی Drawing 

SCH برنامه Schedule REQ 
درخواست 

 متریال

Material 

Requisition 
MTO برآورد متریال Material 

Take off 

TSC برنامه زمانبندی 
Time 

Schedule 
MRP گزارش ماهیانه Monthly Report DOC مدرک Document  

SPC مشخصات 
Specificatio

n 
STD استانداردها Standards DSH  برگه داده Data Sheet 

ITP 
طرح تست 

 بازرسی

Inspection 

Test Plan 
CSH برگه نظر Comment Sheet DIG نمودار Diagram 

   QCP 
طرح کنترل 

 کیفیت

Quality Control 

Plan 
DCR 

معیارهای 

 طراحی

Design 

Criteria 

 توضیحات:

مطابق روش اجرایی  (Instructionو دستورالعمل ها) (Manual(، کتابچه راهنما) Procedureکدینگ اسناد مربوط به رویه ها)

 مدیریت اطالعات مدون تهیه می گردد.

• G : (7تولید کننده مدرک خواهد بود. )رجوع شود به جدول شماره  دیسپلین/واحدنمایانگر 
 تولید کننده مدرک دیسپلین های فنی - 7جدول شماره   

 Discipline دیسپلین کد Discipline دیسپلین کد

IN 
اتوماسیون و 

 ابزاردقیق

Automaton and 

Instrument 
PM مدیریت Management 

CO راه اندازی  Commissioning PL ارخانهک Plant 

OP نگهداری Operation / 

Maintenance 
CV سیویل Civil 

TR آموزش Training ST استراکچر Structure 

GN رقه / عمومیفمت Miscellaneous / 

General 
AR معماری Architecture 

QC کنترل کیفیت Quality Control EL الکتریکال Electrical 

GE زمین شناسی Geology TE مخابرات Telecommunications 

HY یدرولوژیه Hydrology ME مکانیکال Mechanical 

PR پروسس Process PI پایپینگ Piping 

RE نسوز Refractory PN یکار قیو عا یزیرنگ آم Painting and 

Insulation 

   HV ًکاچ و HVAC 

 توضیحات:

مطابق رویه های  (Securityو امنیت) (Legal(، حقوقی) Safety(، ایمنی) Accountingدیسیپلین های مربوط به حسابداری)

 مصوب واحدهای مربوطه آنها می باشد.

• H آغاز خواهد گردید. 001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 
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 گذاری مدارک فنی و عمومی کد -5.5

خاص که در قالب مدارک مهندسی نمیگنجد( تولید شده توسط کارفرما،  و موارد مدارک فنی و عمومی ) مدارکی اعم از گزارشات

 گذاری خود از ساختار ذیل تبعیت نماید. کدمشاور، پیمانکار)ان( مهندسی باید برای 
 

EEE - DDD - CC - BBBB - AAAA 

A .( 5.3)مطابق با کد بند : نمایانگر کد پروژه می باشد 

B ( 5.2)مطابق با کد بند . کننده مدرک می باشدقرارداد تولید : نمایانگر کد 

C :.(8)رجوع شود به جدول شماره  نمایانگر واحد فنی تولید کننده مدرک خواهد بود 

D (6)رجوع شود به جدول شماره  کد/نوع مدرک می باشد.: نمایانگر 

E آغاز خواهد گردید. 001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 
 

 واحد های فنی تولید کننده مدرک -8جدول شماره 
 شاخص واحد های فنی تولید کننده مدرک

 PM واحد مدیریت

 PC واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 EN واحد مهندسی 

 CN زیرساخت و عمرانیواحد 

 ME مدیریت انرژی 

 (:TR) تالیترانسمگذاری  کد -5.6

سمي ميبه همراه كليه  سميتال ( كه در حكم نامه ر سال مدارك ) تران شت ار شد و مدارك فني كه بين اركان پروژه مبادله مي گردد، يك ياددا با

 .شامل ليست كامل مدارك ارسال شده ، تاريخ ارسال و امضاء نمايندگان مجاز مي باشد ارسال خواهد گرديد

 نمود:خواهد  يرويپ لياز ساختار ذ ترنسميتالهر  يگذار كد

DDDD - CC - BBBB - AAAA 

A :( 5.2)مطابق با کد بند  باشد. یکد قرارداد پروژ م انگرینما 

B ( 5.2)مطابق با کد بند . می باشد فرستنده ترنسمیتالقرارداد : نمایانگر کد 

C : مدرک می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض شامل حروف  نوعنمایانگرTR خواهد بود. 

E آغاز خواهد گردید. 0001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 

 :Comment sheetگذاری  کد -5.7

كه از سوي پيمانكار به مشاور ارسال شده است، نقطه نظرات مشاور و كارفرما در قالب فرم  ييها Reply sheet ايدر پاسخ به مدارك فني و 
Comment Sheet شوديبازگشت داده م مانكاريبه پ. 

 خواهد نمود: يرويپ لياز ساختار ذ Comment sheetهر  يگذار كد

EEEE - D - CCC - BBB - AAAA 

A : ( 5.2)مطابق با کد بند  .قرارداد پروژ می باشدنمایانگر کد 

B می باشد مشاور پروژه اختصار: نمایانگر کد . 

C می باشد فرستنده ترنسمیتال اختصار: نمایانگر کد . 

D : مدرک می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض شامل حروف  نوعنمایانگرC خواهد بود. 

E آغاز خواهد گردید. 0001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 10 صفحه

 

 : Reply Sheetگذاری  کد -5.8

 Commentدر همان  يخود درباره اصالحات مطرح شده را در ستون مخصوص يدگاههايد مانكارياز مشاور، پ يارسال يدر پاسخ به كامنتها

sheet ( كه در حكم نامه رسمي مي باشد و شامل ليست كامل مدارك تاليارسال مدرك )مشابه ترنسم ادداشتي كيثبت نموده و همراه با  هياولReply 
 د. ارسال و امضاء نمايندگان مجاز مي باشد ارسال خواهد نمو يخشده، تار

 خواهد نمود: يرويپ لياز ساختار ذ Reply Sheetهر  يگذار كد

EEEE - D - CCC - BBB - AAAA 

A : ( 5.2)مطابق با کد بند  .قرارداد پروژ می باشدنمایانگر کد 

B:  می باشد فرستنده ترنسمیتالاختصار نمایانگر کد .  

C اختصار مشاور پروژه می باشد: نمایانگر کد. 

D : مدرک می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض شامل حروف  نوعنمایانگرR خواهد بود. 

E آغاز خواهد گردید. 0001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 

 گذاری نامه ها  کد -5.9

 از ساختار ذیل پیروی خواهد نمود.های ارسالی از سوی پیمانکاران و مشاوران گذاری نامه  کد

EEEE - D - CCC - BBB - AAAA 

A : ( 5.2)مطابق با کد بند . قرارداد تولید کننده مدرک می باشدنمایانگر کد 

B.نمایانگر کد فرستنده نامه می باشد : 

C: کد گیرنده می باشد رنمایانگ . 

D محل صدور نامه می باشد. نامه های صاده از دفتر مرکزی کد : نمایانگرL  و نامه های صادر از سایت کدS .خواهند داشت 

E آغاز می گردد. 0001شماره سریال هر نامه می باشد. این کاراکتر از شماره : نمایانگر 

 گذاری جلسات  کد -5.10

 هر جلسه در صورت لزوم یک دستور جلسه منحصر خواهد داشت. شماره هر جلسه از این ساختار پیروی خواهد نمود.

FFFF - EE - DDDD - CCCC - BBB - AAAA 

A :هر می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض اری شرکت توسعه آهن و فوالد گل گنمایانگر کد اختصGISD بود. خواهد 

B : می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض کد اختصاری معاونت مهندسی و توسعه نمایانگرDDE بود. خواهد 

C : .( 5.3)مطابق با کد بند نمایانگر کد پروژه می باشد 

D ( 5.2)مطابق با کد بند پیمانکارمجری/ اقدام کننده می باشد. قرارداد : نمایانگر کد 

E.( 9)رجوع شود به جدول شماره  : نمایانگر کد نوع جلسه می باشد 

F آغاز می گردد. 0001شماره سریال هر صورتجلسه می باشد. این کاراکتر از شماره : نمایانگر 

 انواع جلسات -9جدول شماره 
 کد نوع جلسه

 MM جلسات مدیریتی

 SM جلسات هماهنگی 

 TM جلسات فنی 

 GM جلسات مشترک با سایر طرح ها/پروژه ها



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 11 صفحه

 

  صورت وضعیتگذاری  کد -5.11

 .از ساختار زیر پیروی خواهد نمودصورت وضعیت شماره هر 

DD - CCC - BBBB - AAAA 

A : .( 5.3)مطابق با کد بند نمایانگر کد پروژه می باشد 

B ( 5.2)مطابق با کد بند می باشد. قرارداد شخص حقوقی صادر کننده صورت وضعیت : نمایانگر کد 

C این نمایه به صورت پیش فرض شامل حروف  .کد مدرک می باشد: نمایانگرINV .خواهد بود 

D آغاز می گردد. 01شماره سریال صورت وضعیت خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 
 

 تغییراتگذاری  کد  -5.12

هر تغییری که در محدوده شرح خدمات ایجاد می گردد با توسط یک کد مجزا قابل تفکیک و ردیابی باشد. شماره هر تغییر از 

 ساختار ذیل پیروی خواهد نمود.

EEE - DD - CCC - BBBB - AAAA 

A : .( 5.3)مطابق با کد بند نمایانگر کد پروژه می باشد 

B ( 5.2)مطابق با کد بند . قرارداد شخص مدعی تغییر می باشد: نمایانگر کد 

C : نمایانگر کد مدرک می باشد. این نمایه به صورت پیش فرض شامل حروفCHN خواهد بود. 

D اند یکی از سه کد نوع مدرک می باشد که به صورت پیش فرض می تو: نمایانگرCA ،CR  وCP .رجوع شود به  باشد(

 (10جدول شماره 

E آغاز خواهد گردید. 001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 

 اتنوع تغیر - 10جدول شماره 

 شاخص نوع مدرک تغییر

Change Announcement CA 

Change Request CR 

Change Proposal CP 

 

 ها  TQ / EQگذاری  کد -5.13

 ساختار ذیل پیروی خواهد نمود.باید از  NCRیا  EQیا  TQشماره هر 

FF - DD - CCCC - BBBB - AA 

Aبه صورت پیش فرض شامل حروف  : این نمایهTQ  یاEQ  یاNCR .خواهد بود 

B :کاراکتر تشکیل شده است و به صورت پیش فرض شامل حروف چهاراز  این نمایهMANU  یاCONS .خواهد بود 

C ( 5.2)مطابق با کد بند وندور/ پیمانکار خواهد بود. کد قرارداد : نمایانگر 

D :.(8)رجوع شود به جدول شماره  نمایانگر واحد فنی تولید کننده مدرک خواهد بود 

F : آغاز خواهد گردید. 01شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد نمایانگر 
 



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 12 صفحه

 

 ها  NCRگذاری  کد -5.14

 ذیل پیروی خواهد نمود.ساختار باید از  NCR هرشماره 

FF - DD - CCCC - BBBB - AA 

Aبه صورت پیش فرض شامل حروف  : این نمایهNCR .خواهد بود 

Bکاراکتر تشکیل شده است و به صورت پیش فرض شامل حروف چهاراز  : این نمایهMANU  یاCONS .خواهد بود 

C ( 5.2)مطابق با کد بند وندور/ پیمانکار خواهد بود. کد قرارداد : نمایانگر 

D :.(8)رجوع شود به جدول شماره  نمایانگر واحد فنی تولید کننده مدرک خواهد بود 

F آغاز خواهد گردید. 01شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 

 

 (Packing List)گذاری لیست بسته بندی  کد  -5.15

 پکینگ لیست باید از ساختار ذیل پیروی کند.شماره هر 

DDD - CC - BBBB - AAAA 

A : .( 5.3)مطابق با کد بند نمایانگر کد پروژه می باشد 

B : ( 5.2)مطابق با کد بند  وندور/ پیمانکار خواهد بود.کد قرارداد نمایانگر 

Cبه صورت پیش فرض شامل حروف  : این نمایهPL .خواهد بود 

D آغاز خواهد گردید. 001شماره سریال مدرک خواهد بود. این نمایه از عدد : نمایانگر 

 

 (Inspection Release Note) تائید بازرسی گذاری  کد -5.16

 کند. یرویپ لیساختار ذ تائید بازرسی باید ازشماره هر 

C - B - AAAAAAAAAAAAAAA 

A( 5.15کد پکینگ لیست می باشد. )رجوع شود به بند  انگری: نما 

B : این نمایه به صورت پیش فرض از سه کاراکتر تشکیل گردیده و به صورت پیش فرض شامل حروفIRN می باشد. 

Cدیآغاز خواهد گرد 001از عدد  هینما نیمدرک خواهد بود. ا الیشماره سر انگری: نما. 

 
 

 راتییتغ (6

 اعمال و ارائه خواهد شد.  PMOدستورالعمل ، تغییرات از سوی واحد این تغییر در  اعمال
  

 مستندات مربوطه (7

      --- 

 



 

 یمدارک مهندس نگیکددستورالعمل 

 )سطح محرمانگی: عادی(

 WI1729 کد مدرک

 00 شماره ویرایش
 

 13 از 13 صفحه

 

 وست هایپ (8

 FO1045به کد   (Minutes of Meeting) صورتجلسه شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر فرم -

 FO1717به کد Change Request(CR),Change Announcement(CA),Change Proposal(CP))درخواست تغییرمدارک مهندسی -

 FO1718به کد   ((Technical Query(TQ)درخواست اصالحی فنی  فرم -

 Fo1719به کد  ( (Engineering Query(EQ) فرم درخواست اصالحی مهندسی -

 FO1720  پروژه ها تیفرم پرداخت صورت وضع -

 FO1730به کد   Reply sheet)) پاسخ پیمانکار درخصوص مدارک مهندسی فرم -

 FO1731به کد  (Inspection Release Note) فرم بازرسی اقالم و متریال -

 FO1732به کد   (Packing list)اقالم و متریال ارسالی به سایت فرم -

 FO1733به کد   (Comment Sheet) فرم توضیحات مشاور درخصوص مدارک مهندسی -

- Cover Sheet Invoice (فرم کاور روی صورت وضعیت های تهیه شده از سوی پیمانکار)   به کدFO1734 

 FO1735به کد  ((Non Conformity Report(NCR)عدم انطباق  فرم -

- Title Block GISD(Golgohar Iron & Steel Development) به کدFO 

- Cover Sheet Transmital  به کدFO 
 



 1424 شماره قرارداد: 

 تاریخ قرارداد:   

 

 
 به نام خدا         

با شناسه ملی  شهرستان سیرجان  در اداره ثبت    3136  به شماره ثبت  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت  مابین    فیاین قرارداد  

آقایان  411395415655اقتصادی    شمارهو      14000228625 نمایندگی  رئیس    به  نایب  و  عنوان مدیرعامل  به  محیاپور  محمد 

به    ..............و شركت    یک سوشود از  نامیده می  كارفرماكه در این قرارداد    عضو هیات مدیره عنوان  ه  ب  هیات مدیره و جعفر صالح 

ثبت   ملی    ...................شماره  اقتصادی    ....................و شناسه  و  .....................    آقاینمایندگی    ............. و شماره  عنوان مدیرعامل  به 

........................ رئیس هیات مدیره   از این پسبه نشانی  نامیده می شود از سوی دیگر ، به شرح زیر    پیمانکاردر این قرارداد   ، كه 

   باشند. را و رعایت كامل آن میمنعقد و طرفین از هر لحاظ ملزم و متعهد به اج

 موضوع قرارداد  (1ماده 

قر  گل،  موضوع  فوالد  و  آهن  توسعه  شركت  سایت  توپوگرافی  نقشه  تهیه  از  است  عبارت  خدماتارداد  شرح  با  و  مطابق  اسناد   ،

 .پیوست مدارک

 ( اسناد و مدارک قرارداد2ماده  

 قرارداد حاضر-1

 شرح خدمات   -2

 های فنی و عمومیمشخصات و نقشه -3

 HSEدستور العمل  -4

 ( NDA)پیمان منع افشای اطالعات-5

كلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های زیست محیطی ابالغی از سوی مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست كارفرما كه جزء  -6

 الینفک قرارداد می باشد. 

 دد و به امضای طرفین برسد. صورت مجالس و هرنوع سند دیگری كه در مدت قرارداد تنظیم گر-7

 محیط زیست و  بهداشت ایمنی،  مدیریت سوی از ابالغی  محیطی زیست و ایمنی های  دستورالعمل و  ها  نامه آئین كلیه  -8

 .باشند  می قرارداد الینفک جزء كه خریدار

با قرارداد حاضر  اسناد و مدارك قرارداد، اولويت  بين  پيوست های مربوطه  در صورت وجود دوگانگي  نامه ها و مقررات و  ، آيين 

 داخلي کارفرما و سپس شرايط منضم به پيمان است. 

 ( مدت قرارداد 3ماده  

 باشد. تنفيذ قرارداد مي   از تاريخ   روز 30به مدت موضوع قرارداد،   انجام مدت

 

 ( تنفیذ قرارداد4ماده 

 میگردد: قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی  

 الف( امضای قرارداد



 1424 شماره قرارداد: 

 تاریخ قرارداد:   

 

 
 ( ارائه تضمین حسن انجام تعهدات ب

 ( نامه ابالغ شروع به كار از سوی كارفرما   د

عدم ارائه    . دياقدام نما  یقرارداد  نيتضم  ئهنسبت به ارا  ،قرارداد  یهفته پس از امضا  ک يحداکثر ظرف    ستيبا  يم  مانکاريپ:  تبصره

شرکت   نيقرارداد، تضم  ن يحق را دارد تا ضمن فسخ ا  نيتلقي شده و کارفرما ا  مانکاريفوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پ   نيتضام

 حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. مانکاريو پ   دينمارا ضبط و وصول  پيمانکاردر مناقصه 

 ( مبلغ  قرارداد 5ماده  

میزان   به  قرارداد  این  پیوست  با شرح خدمات  مطابق  قرارداد  موضوع  كامل  انجام  بابت  قرارداد  به  ریال  ....................................مبلغ 

 گردید.  تعیین و توافقصورت مقطوع و تعدیل ناپذیر 

 ( نحوه پرداخت 6ماده  

 پرداخت خواهد شد:  پیمانکارمبلغ قرارداد به شرح ذیل به  

درصد از كل مبلغ قرارداد در قبال ارائه   20و تأیید دستگاه نظارت حداكثر تا سقف    پیمانکاردر صورت درخواست    پیش پرداخت:

 .قابل پرداخت خواهد بود پیمانکاربه  كارفرما  تضمین مورد تایید

انجام  قراردا مبلغ از  پس  ود  کارفرما  نظارت  دستگاه  تاييد  و  قرارداد  موضوع  قانوني    پرداخت پيش کسر  کامل  کسورات  کسر  و 

 پرداخت خواهد شد. 

میزان    تبصره: به  قرارداد  مبلغ كل  است   9به  عهده كارفرما  به  آن  پرداخت  و  اضافه خواهد شد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درصد 

بر ارزش افزوده از سازمان   اتیمال  یو ارائه گواه  كارفرمابه    پیمانکارتوسط    ،یاتیارائه فاكتور طبق نمونه سازمان امور مال  منوط به)

 (. یاتیامور مال

 ( کسورات قانونی 7ماده  

 د: می باشد كه در این راستا به شرح ذیل از سوی كارفرما عمل می گرد  پیمانکارپرداخت كلیه كسور قانونی به عهده   

قانون    38ملزم به دریافت مفاصاحساب موضوع ماده    پیمانکارقانون تأمین اجتماعی،    38نظر به رعایت تکالیف مقرر در ماده  بیمه:  

به عنوان سپرده حق بیمه كسر نموده و پرداخت آخرین   %5معادل    پیمانکارتأمین اجتماعی بوده و كارفرما از هر صورت وضعیت  



 1424 شماره قرارداد: 

 تاریخ قرارداد:   

 

 
ت عدم دریافت  صورت وضعیت و سپرده مذكور منوط به ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می باشد. و در صور

نسبت به پرداخت حق بیمه و دریافت مفاصاحساب    پیمانکار، كارفرما می تواند از محل مطالبات    پیمانکار مفاصاحساب از سوی  

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. پیمانکاراقدام و  

 تضمین انجام تعهدات   (  8ماده   

ضمانت نامه بانکی  مبلغ كل قرارداد    %5انجام تعهدات قرارداد معادل  جهت حسن  هد گردید در هنگام امضای قرارداد،  متع  پیمانکار

به هر شکل و نحو ممکن به تعهداتش عمل    پیمانکار، به كارفرما تحویل نماید و در صورتی كه  بدون قید و شرط و قابل تمدید 

انجام رسانید یا حتی موجب اخالل یا تاخیر در امر موضو د نظر  ع قرارداد و بطور كلی امر مورننمود یا آنها را بصورت ناقص به 

حق   كارفرما  گردید،  برداشت  كارفرما  را  یادشده  خسارات  فوق  تضمین  محل  از  و  نموده  برآورد  را  مزبور  خسارات  راسا  تا  دارد 

نماید.بدیهی است چنانچه مبلغ خسارات از مبلغ تضمین مذكور بیشتر باشد، كارفرما حق خواهد داشت مبلغ باقیمانده را از طرق  

خات از  پس  مذكور  تضمین  سازد  می  خاطرنشان  نماید.  وصول  نظارت قانونی  دستگاه  تایید  و  نهایی  حساب  تسویه  و  قرارداد  مه 

 مسترد می گردد.     پیمانکاركارفرما، به  

 تعهدات طرفین قرارداد(  9  ماده

 : کارفرما  تعهدات  

 پرداخت حق الزحمه پيمانکار بر اساس مفاد اين قرارداد، پس از کسر کسورات قانوني و تائيد دستگاه نظارت کارفرما. -1-9

 تحويل زمين برای اجرای پروژه  -2-9

 : پیمانکارتعهدات  

 : باشدمیبه شرح زیر  پیمانکاروظایف و تعهدات 

ای که ممکن است قبل يا هنگام تحويل موضوع قرارداد و يا  هرگونه حادثه يا صدمهمدني کليه عوامل پيمانکار مانند  مسئوليت  -3-9

و کارکنان وی يا اشخاص ثالث گردد يا خسارتي به تأسيسات و   کارکنان وی، کارفرمابه سبب آن متوجه جان و اموال پيمانکار و  

اموال پيمانکار، کارفرما و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزيي و کلي به عهده پيمانکار خواهد بود و کارفرما و نمايندگان وی مسئوليتي  

 در مورد پاسخگويي به مراجع ذيربط نخواهد داشت. 

كند كه دارای توان و تشکیالت الزم متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد انجام دهد و اعالم می  پیمانکار  -4-9

   برای انجام این خدمات است.

از طرف    -5-9 آن  از  بخشی  یا  تمام  انتشار  و  بوده  كارفرما  به  متعلق  پروژه  های  كتبی    پیمانکار خروجی  تایید  اخذ  از  پس  فقط 

 كارفرما صورت خواهد گرفت.

 گردد تمامی خروجی های پروژه را در قالب های قابل استفاده و ویرایش ارائه نماید. متعهد می پیمانکار -6-9
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 كلیه اطالعات مورد نیاز كارفرما را ارائه نماید.   موظف است پیمانکار  -7-9

 نماید شرح خدمات این قرارداد را به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی نموده و به انجام برساند. تعهد می پیمانکار  -8-9

به كارفرما بوده و    متعلق  ،برای كارفرما تهیه می گردد  پیمانکاراین قرارداد توسط   كلیه اسناد و مداركی كه در رابطه با  -10-9

 . حق هیچگونه استفاده از آنها بدون كسب مجوز كتبی از طرف كارفرما را ندارد پیمانکار

 گردد، حضور یابد. در جلساتی كه با هماهنگی طرفین تعیین می موظف است پیمانکار -11-9

 باشد. تائید كلیه فازهای اجرایی بر عهده كارفرما می -12-9

ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، های تأمین اجتماعی، مالیاتع قوانین و مقررات مربوط به كار، بیمهاز جمی  پیمانکار  -13-9

علم و اطالع از هر منبع قانونی كامالً مطلع بوده و متعهد است كه همه  كه تا تاریخ امضای این قرارداد معمول و مجرا بوده است، با 

مسآن  كلیه  حال  هر  در  كند،  رعایت  را  عهده  ئولیت ها  بر  كشور،  موضوعه  قوانین  مطرح  قانونی  موانع  رعایت  عدم  از  ناشی  های 

 گونه مسئولیتی متوجه كارفرما نخواهد شد. است و هیچ پیمانکار

های ناشی از مفاد قرارداد را در نظر گرفته و بعداً هیچ بابت، حق در مبلغ قرارداد، سود موردنظر خود و تمام هزینه  پیمانکار  -14-9

به ندارد،  پرداختی  اضافه  می  پیمانکارهرحال،  درخواست  هیچ  تائید  و  داده  انجام  كافی  مطالعات  قرارداد،  امضاء  هنگام  كه  نماید 

 در مورد آن استناد به جهل نماید.   موردی باقی نمانده است كه بعداً

آگاه و    باشد ومنظور اجرای كارها طبق قرارداد می  تخصصی الزم به  نماید كه دارای دانش فنی و قابلیتاعالم می  پیمانکار  -15-9

،  گرفتن مبانیرباشد و با در نظیح شده است، میهایی كه در این قرارداد تشرمایل و حاضر برای به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت 

 نماید. ، نسبت به امضاء آن اقدام میها و شرایط مندرج قرارداد حاضر، توافقتعهدات متقابل

  پیمانکار   باشد و، دانش فنی و سایر موارد حاصل از این قرارداد منحصراً متعلق به كارفرما میكلیه حقوق مادی و معنوی  -16-9

تایج  بدون  یک از نمجاز به افشاء یا چاپ هیچ  پیمانکار  كارفرما را محرمانه تلقی نموده و  نماید كه كلیه مدارک و اطالعاتتعهد می

 موظف به جبران كلیه خسارات وارده به كارفرما خواهد بود.  عدم رعایت این بندكسب نظر كارفرما نیست و در صورت 

بر عهده    رعایت كلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل  -17-9 است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا    پیمانکارو سایر موارد 

 . نخواهد بود كارفرمامی باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه   پیمانکارفوت، بر عهده  

 و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با كارفرما ندارند.  پیمانکار -18-9
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پرداختی( و كلیه مزایای    پیمانکار  -19-9 بر حقوق  بیمه)منطبق  پرداخت حق  پرداخت حقوق پرسنل و  به  موظف است؛ نسبت 

در صد از صورت وضعیت    15قانونی پرسنل می باشد و در صورت تخطی از این مقرره، كارفرما نسبت به اعمال جریمه تا سقف  

 اقدام خواهد نمود. پیمانکارهمان ماه  

 . كارفرما را رعایت نماید HSE كلیه دستورالعمل های است  موظف پیمانکار -20-9

 .باشد مي پيمانکار عهده  کارکنان برو رفاهي تامين غذا، مسکن، اياب و ذهاب و وسائل ايمني  -21-9

 ( نظارت بر اجرا: 10ماده 

طبق این قرارداد و یا اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف كارفرما به عهده    پیمانکارنظارت بر اجرای تعهداتی كه  

موظف است كه كارهای اجرائی را طبق نظر و دستورات و تعلیماتی    پیمانکارواگذار گردیده است و    نماینده وی، یا    ............................

باشد اجرا كند. نظارتی كه از طرف  شخصات و یا اسناد و مدارک پیوست قرارداد میكه دستگاه نظارت و یا نماینده آن در حدود م

 كاهد. نمی پیمانکاروجه از میزان مسئولیت  هیچآید، بهكارفرما در اجرای كارها به عمل می

 

 ( تغییر در مقادیر قرارداد:11ماده 

)بيست وپنج درصد(    %25مي تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهای موضوع قرارداد را با رعايت آيين نامه معامالت تا    کارفرما

 مبلغ اوليه قرارداد افزايش يا کاهش دهد. 

 :پیمانکارنماینده    (12ماده 

تعیین  تام االختیار و مدیر پروژه  به عنوان نماینده  فردی را    متعهد گردید حداكثر ظرف یک هفته از تاریخ امضای قرارداد  پیمانکار

تنها پس    پیمانکار در اجرای قرارداد عمل خواهد نمود. نماینده    كارفرما و    پیمانکارعنوان رابط بین  ه  ب  كه  نماید معرفی    كارفرما و به  

 می باشد.  قابل تعویض  كارفرمااز كسب موافقت 

 كتابچه راهنما و دستورالعمل -13ماده 

را  نضم به اين قرارداد  و کليه مدارك ماستفاده از مدارك  های راهنما و دستورالعملهای  ار موظف است کليه مدارك فني، کتابچه پيمانک

نسخه الکترونيکي و پس از تاييد نسخه الکترونيکي، يک نسخه هاردکپي و الکترونيکي در تطابق با نسخه تاييد شده را قبل از    3ه تعداد  ب

 برای کارفرما تهيه و در اختيار کارفرما قرار خواهد داد. وقت  تحويل م

 ( قانون حاکم بر قرارداد و حل اختالف:   14 ماده

 قانون حاكم بر قرارداد حاضر قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران می باشد.  -1-14
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حقوقی و قراردادهای شركت توسعه آهن و فوالد گل  حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده مدیریت     -2-14

گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوی به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاكم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود 

 كه طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند. 

،  كارفرماا كه به موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت  ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتی ر  پیمانکار  -3-14

 عمل خواهد نمود.   پیمانکارطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 ماژور:   ( فورس15ماده 

 موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسالمی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود. 

 

 ( حق واگذاری: 16ماده 

هیچ وجه و تحت هر عنوانی اعم از وكالتی، نمایندگی، شركتی و غیره حق انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق و   به  پیمانکار

 تکالیف ناشی از موضوع قرارداد را به غیر بدون مجوز كتبی كارفرما ندارد.

 قصور و مسامحه  –17ماده 

کارفرما    ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتي بهدرصورتيکه پيمانکار در انجام تعهدات خود قصور  

دارد  کارفرما  شود   باضافه   هزينه حق  را  وارده  سپرده   20  خسارت  و  مطالبات  هرنوع  يا  و  پيمانکار  های  تضمين  از محل  که  ادرصد  ی 

 ول نمايد. بدون احتياج به اقدامات اداری و قضائي وص "پيمانکار نزد او دارد مستقيما

 (جریمه تاخیر در اتمام قرارداد 18ماده 

از قصور   ناشی  غیر مجاز  تاخیر  روز  ازاء هر  ای معادل  پیمانکاربه  قرارداد،جریمه  اتمام موضوع  در  نظارت(،  )به تشخیص دستگاه 

مبلغ قرارداد از سوی كارفرما منظور می گردد، در صورت تاخیر بیش از  %10)نیم درصد( كل مبلغ اولیه قرارداد و حداكثر تا  0.5%

ضبط بدون انجام اقدامات قضایی یا اداری  را    رپیمانکاسقف فوق الذكر كارفرما می تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و تضامین  

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. پیمانکارو وصول نماید و  

 ( فسخ و خاتمه قرارداد  19ماده 

 فسخ قرارداد:

 تواند در صورت تحقق و احراز هریک از موارد زیر، قرارداد را فسخ كند: كارفرما می

 . مقرر یهاموضوع قرارداد بیش از مهلت تاخیر در انجام كارهای -

 قرارداد امور محرمانهموارد مربوط به حفظ  تیعدم رعا -

 بدون مجوز كتبی كارفرما.  پیمانکارواگذاری قرارداد به شخص ثالث توسط  -

هر  پیمانکاركه  درصورتی  - به  برآید  نتواند  خود  تعهدات  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  عهده  از  )مالک  علت  موضوع  .  این  تشخیص 

 گزارش و نظریه دستگاه نظارت كارفرما می باشد( 
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باشد ، كارفرما در صورت فسخ حق فسخ این قرارداد در طول مدت اعتبار آن رأساً در هر مقطع زمانی از اختیارات كارفرما می  -

این بابت به و هیچپذیرد  ذمه خود نمی  گونه خسارت فسخ و یا خسارت دیگری تحت هر عنوان را برقرارداد هیچ از  گونه وجهی 

به عنوان خسارات   پیمانکارسازد درصورت فسخ قرارداد كارفرما كلیه تضامین    پرداخت نخواهد شد، خاطر نشان می  پیمانکار را 

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.  پیمانکارناشی از فسخ به سود خود ضبط و وصول می نماید و  

 خاتمه قرارداد:

، بنا به مصلحت خود یا علل  باشد  پیمانکار، كارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه  در صورتیکه پیش از اتمام كارهای موضوع قرارداد 

، با  كندابالغ می  پیمانکار، به  روز باشد15، كه نباید بیش از  را با تعیین تاریخ  مه قرارداد بگیرد، خاتمه قراردادبه خات  ، تصمیمدیگر

حساب خواهد شد و هیچ  پرداخت و تسویه   پیمانکارشده و مورد تائید تا مقطع اعالم خاتمه به  كتبی كارفرما مبلغ كار انجام  اعالم

 مسموع نخواهد بود. پیمانکارگونه ادعایی از طرف 

 ( نشانی طرفین قرارداد 20ماده  

خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ، باید موضوع را حداكثر  نشانی طرفین به شرح ذیل است ، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی  

روز كتبا به طرف دیگر ابالغ نماید و تا وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است كلیه نامه ها و اوراق و    15ظرف  

 اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقی خواهد شد. 

 

جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شركت توسعه آهن و فوالد   50سیرجان، كیلومتر    نشانی کارخانه کارفرما: 

 گل گهر.  

،  1516646111، كدپستی:  22: تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان سی و یکم غربی پالک  نشانی دفترمرکزی کارفرما 

 88197670تلفن:

 ..............................: پیمانکارنشانی  

 ( نسخ قرارداد21ماده  

در   قرارداد  و سه  21این  بدون هر گونه خط    ماده  نسخ  كلیه  است كه  مبادله شده  و  رسیده  امضای طرفین  به  و  تنظیم  نسخه 

 خوردگی و الک گرفتگی معتبر بوده و حکم واحد را دارند. 

 

 پیمانکار              کارفرما                                                                         

 ........................ شرکت        شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر                                      

 

                   ..............................                      محمد محیاپور )مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره(

 

 

                                 جعفر صالح )عضو هیات مدیره( 
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 تهيه نقشه توپوگرافي

 ٥از    ١صفحه    ١٤٠١ تابستان ق١٤٢٤/٠١:  قراردادشماره    شرح خدمات اجرايي 

  

 

 
 
 
 

 
 ها و استانداردهاي سازمان نقشه برداري ايرانرالعملدستو

  

  
 

 رديف  شرح خدمات

 ١رديف ساختمان و ايجاد شبكه اصلي  شناسايي،

 ٢رديف تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي 

 ٣رديف ٣ترازياني درجه 

 ٤رديف قائم و كراس) عمليات تصويربرداري با پهپاد ( به صورت 

  ٥رديف  سانتي متر  ٦تا   ٣از  GSD از تصوير رقومي  ٥٠٠/١تهيه نقشه 

 ٦رديف سانتيمتر  ٢٠تا   ١٠تر از گتهيه ارتو فتو با پيكسل بزر 

 ٧رديف ) DSM) يا سطح (DEMتهيه مدل ارتفاعي رقومي زمين (

آماده سازي اطالعات نقشه هاي تهيه شده با استفاده از عكسهاي هوايي براي  
   ) GIS-Readyورود به سيستم هاي اطالعات مكاني ( تهيه  فايل هاي  

  دستورالعمل تهيه و ويرايش اطالعات مكاني، توصيفي " براساس و
  " G.I.Sو استاندارد پايگاه داده مكاني براي . 

  

  ٨رديف

  ٩رديف  ) GISبه روز رساني نرم افزار سيستم اطالعات مكاني (ايجاد، توسعه و 

پياده كردن و يا برداشت مختصات نقاط با استفاده از روش تعيين موقعيت آني  
 Under Groundو يا دوربين جهت برداشت اطالعات 

  ١٠رديف
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  شناسايي، ساختمان و ايجاد ايستگاه شبكه اصلي  -رديف ا 

  :موقعيت ايستگاه با رعايت موارد زير شناسايي و انتخاب 
  *موقعيت ايستگاه داراي استحكام و ماندگاري باال باشد.

  امكان تثبيت موقعيت ايستگاه و تعيين صحيح مختصات مسطحاتي و ارتفاعي وجود داشته باشد. *
  *فضاي مناسب جهت دريافت امواج ماهواره را داشته باشد.

  از ايستگاه هاي مجاور ديد داشته باشد.*حتي االمكان هر ايستگاه به يكي 
  *ايستگاه امكان استقرار سه پايه و ديد اطراف را داشته باشد.

بتن آماده با ابعاد   به صورت  ايستگاه  سانتيمتر و در كارگاه آماده مي گردد. ( مطابق    ٣٠*٣٥* ٤٠*ساختمان 
  شكل نمونه ) 

  *سطح بتن به صورت شابلن نويسي ايجاد گردد. 
  صورتي كه به صورت حكاكي ايجاد شود بايستي حكاكي آنها مناسب باشد. *سطح بتن در

 *نام ايستگاه ها تركيبي از حروف التين و اعداد انتخاب شود. 

 
 

  تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي    -  ٢رديف 
مختصات ايستگاه هاي مورد نظر،  در اندازه گيري و طراحي شبكه مشاهدات به منظور انتقال مختصات و تعيين  

  موارد زير رعايت شوند: 
كيلومتر    ٥٠كيلومتر و دو فركانسه از    ١٠اضالع طول باز در صورت استفاده از گيرنده تك فركانسه كمتر از   * 

 .بيشتر نباشد 

  *حتي االمكان از گيرنده ها و آنتن هاي يكسان استفاده شده و آنتن ها نسبت به شمال توجيه شوند. 
  بزرگتر نباشد. ٥از  GDOP كمتر نبوده و  ٥داد ماهواره هاي رديابي شده از *تع

  ثانيه باشد.  ٥درجه و حداكثر نرخ ثبت    ١٥*زاويه ارتفاع ماهواره ها بزرگتر از  
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  دقيقاً تكميل شود. )  Log Site*ارتفاع آنتن به دستگاه معرفي شده، فرم صحرايي (

  يكسان باشند.*پارامترهاي معرفي شده به دستگاه ها 
*در انتقال مختصات از نقاط مبنائي به نقاط شبكه ايجاد شده، جهت اطمينان از صحت مشاهدات و محاسبات  
صورت گرفته بهتر است از سه دستگاه استفاده شود به نحوي كه يك نقطه مبنايي با مختصات معلوم (شبكه  

طه شبكه ايجاد شده به صورت مثلث كه يك راس  ژئودزي كشوري و يا نقاط قبلي و مورد نظر كارفرما) با دو نق 
آن نقطه مبنايي و دو راس ديگر آن دو نقطه شبكه باشند.چنانچه از دو دستگاه براي تعيين موقعيت استفاده مي  

  شود بايستي انتقال مختصات با كيرنده ماهواره اي به صورت لوپ بسته انجام شود 
  ا * محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گيري ه

  ٣  درجه ترازيابي –  ٣رديف 
  *سعي شود از محوطه ساختمانهاي دولتي و يا مجاورت ساختمانهاي پايدار به لحاظ ماندگاري باال استفاده شود. 

  *امكان دسترسي براي كاربران وجود داشته باشد.
باشند.(   از دكل هاي فشار قوي  دور  ايستگاهها  امكان  از دستگاهه *در صورت  استفاده  گيرنده به منظور   اي 

GPS  ( در انتقال ارتفاع از نقاط مبنائي به منطقه كاري  
  امكان استقرار شاخص مخصوص ترازيابي دقيق بر روي آنها ميسر باشد. *

  *تهيه شناسنامه اوليه نقاط براي ايستگاهها و نقاط رفرانس.
  *نصب ديسك مخصوص در پايه بتني پلهاي بزرگ و يا ساختمانهاي مشخص و مطمئن.

اد بتن به همراه رفرنس ها با مصالح مورد نياز با ابعاد و مشخصات شكل مقابل، ترجيحاً كنار ساختمانهاي *ايج
  مشخص و مطمئن با ماندگاري باال

  *تست و كاليبراسيون تجهيزات و تنظيمات مربوطه 
جوي مناسب   *انجام عمليات ترازيابي به صورت رفت و برگشت مطابق تجهيزات دستورالعمل ترازيابي در شرايط 

  ماه بعد از ساختمان بتن)   ٢( ترجيحًا 
  *تست و آناليز پيش از سرشكني
  *پردازش و سرشكني مشاهدات

  مي باشد ± K √12mm *دقت ارتفاع نقاط مربوط به مشاهدات ترازيابي با خطاي بست بهتر از
  طول متوسط مسير رفت و برگشت ترازيابي بر حسب كيلومتر 

  پهپاد  با برداري  تصوير  عمليات –  ٤رديف 
  كليات مراحل تصوير برداري با پهپاد به شرح زير مي باشد:

  *انتخاب نوع و مشخصات پهپاد و دوربين تصوير برداري 
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  تصاوير  GSD *تعيين وضوح دوربين مورد استفاده و تعيين

  طراحي پرواز  *
  *تصوير برداري هوايي 

  قعيت و وضعيت دوربين*انجام محاسبات و پردازشهاي مربوط به اطالعات مو
  *تهيه گزارش تصوير برداري بر اساس دستور العمل نظارت و تكميل فرم هاي مربوطه 

*عمليات تصوير برداري مي بايست به نحوي انجام گيرد كه سطح منطقه با تصاوير با حداقل پوشش هاي مورد  
ا مقياس و دقت نقشه واطالعات  تصاوير با لحاظ نمودن وضوح تصاوير ب GSD نياز پوشش داده شده و ميانگين

مكاني مورد نظر مطالبقت داشته باشد، زواياي انحراف از قائم تصاوير بايد در حدود مشخص شده بوده و تاثير  
  .منفي در پردازش هاي بعدي و تعيين پارامترهاي توجيه خارجي دوربين نداشته باشد 

  ارتفاعي  مدل و  عكس  روي از ١/ ٥٠٠ نقشه تهيه –  ٧و  ٦و   ٥رديف 
*برداشت كليه عوارض متناسب با مقياس شامل: عوارض نقطه اي، خطي و سطحي مانند: تير برق، دكل، تك  
درخت، چاه، چشمه، نهر، جوي، رديف درخت، آبريز، انواع جاده، رودخانه، تك ساختمان، حد زراعت، حد باغ،  

  ترانشه، خاكريز و ... مطابق دستورالعمل
متر در كوهستان    ٧متر در كوهستان،    ٨متر در تپه ماهور،    ١٠متر در دشت،    ١٢.٥تراكم  *برداشت نقاط ارتفاعي با

  سخت و ... و برداشت تمامي تغيير شيب ها متناسب با فاصله منحني تراز مطابق دستورالعمل
  *انجام عمليات گويا سازي و جمع آوري اطالعات توصيفي و اسامي كليه عوارض برداشتي مسطحاتي و ارتفاعي 

  *محاسبات و پردازش نقاط برداشتي و تهيه فايل خروجي 
و ترسيم   اي، خطي، سطحي  نقطه  شامل عوارض  برداشتي  كليه عوارض  ترسيم  كارتوگرافي و  *انجام عمليات 
خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتي و اضافه نمودن اطالعات توصيفي، نماد ها، پترن هاي سطحي به نقشه بر  

ستاندارد، شيت بندي، لژاند گذاري، نام گذاري شيت ها و اضافه نمودن كادرمشخصات  اساس اليه بندي مطابق ا
  پروژه بر اساس استاندارد

*تهيه فايل كلي شامل: تمامي عوارض و نقاط ارتفاعي و منحني هاي تراز به صورت سه بعدي و تهيه شيت هاي  
  ري پالت نقشه هانقشه در فايل هاي مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهيه يك س 

*دقت مسطحاتي شبكه هاي ماندگار و اصلي بهتر از پنج سانتيمتر و دقت ارتفاعي بهتر از چهار سانتيمتر دقت  
مسطحاتي نقشه ها براي عوارض مشخص (گوشه ساختمان، گوشه پل، محور كانال و ... ) بهتر از ده سانتي متر و  

  دقت ارتفاعي بهتر از هشت سانتيمتر
 GIS سامانه –  ٩و  ٨رديف 



 

 تهيه نقشه توپوگرافي

  ١٤٠١ تابستان ق١٤٢٤/٠١:  قراردادشماره    شرح خدمات اجرايي 
از  ٥صفحه  
٥ 

  

 

 
 
 
 

 
ارائه كليه خدمات مشاوره جهت ايجاد سيستم اطالعات مكاني مورد نياز در فعاليت هاي مختلف از اولين مرحله  

 انتخاب متدولوژي تا مراحل پاياني مستند سازي و آموزش 

 RTKبرداشت عوارض زير سطحي با استفاده از تجهيزات دوربين توتال استيشن يا سيستم    -١٠رديف  

پيمانكار بايستي خطوط و عوارض مشخص شده از نقشه را طبق مختصات پياده    UGدر خصوص تهيه نقشه  
رضه برداشت و در  كرده و محل هاي مورد نظر را سونداژ كند. در صورت نمايان شدن عارضه زير زميني ارتفاع عا

نقشه درج گردد. در غير اينصورت محدوده مشخص شده را با هماهنگي مشاور با اضافه عرض بيشتر خاكبرداري  
  و عارضه مورد نظر را ازبيلت نمايد. 

دستورالعمل تهيه و ويرايش اطالعات مكاني،   در نهايت اين خطوط نيز مي بايست در نقشه نهايي كه بر اساس 
  تهيه شده است پياده سازي گردد.  G.I.Sاستاندارد پايگاه داده مكاني براي . و   توصيفي
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  صفحه  عنوان

  ٣  پيشگفتار
  ٤  يفيو توص ياطالعات مكان  شيرايدستورالعمل و

  ٥  GIS Readyمشخصات عمومي اليه هاي اطالعاتي رقومي  - ١

  ٦  مشكالت موجود در نقشه ها  - ٢

  ١٠  ياطالعات مكان  شيرايو اتيعمل  - ٣

  ١٠  كنترل نقشه ها از نقطه نظر كيفي  - ١ – ٣

  ١٤  مكان مرجع بودن نقشه ها   - ٢ – ٣

  ١٤  انطباق با استاندارد پايگاه داده مكاني  - ٣ – ٣

  ١٥  ) عوارض سطحي Patternحذف پترن( - ٤ – ٣

  ١٥  رفع به هم نرسيدگي و از هم رد شدگي المانها  - ٥ – ٣

  ١٦  ايجاد ساختار خطوط -  ٦ – ٣

  ١٦  Gapو   Sliver يايجاد حذف خطاها - ٧ – ٣

  ١٧  ايجاد تقاطع  - ٨ – ٣

  ١٩  حذف خطاي خود تقاطعي - ٩ – ٣

  ١٩  تشكيل پليگون  - ١٠ – ٣

  ٢٠  حذف المانهاي تكراري در فايل رقومي  - ١١ – ٣

  ٢١  خطاي تطابق منطقي  ١٢ – ٣

  ٢١  شيتهاي مجاور يكنترل انطباق لبه ها  - ١٣ – ٣

  ٢٢ MetaData)مستند سازي داده ها و توليد فراداده (   - ١٤ – ٣

  ٢٣  عمليات ويرايش اطالعات توصيفي موجود  - ٤

  ٢٣  كنترل اطالعات توصيفي از نقطه نظر كيفي  - ١ – ٤

  ٢٤  انطباق با استاندارد پايگاه داده مكاني  - ٢ – ٤

  ٢٤  يكپارچه سازي اطالعات مكاني و توصيفي  - ٣ – ٤

  ٢٥  اطالعات توصيفي  Code Pageتبديل   - ٤ – ٤

  ٢٥  انتساب بانك اطالعات توصيفي مربوط به عوارض مكاني  - ٥ – ٤

  ٢٥  نحوه ويرايش به تفكيك عوارض نقطه اي، خطي و سطحي  - ٥

  ٣٠  ) گونيو پل يو خط يعوارض نقطه ا  ي(در سه فرمت اصل -ي  اطالعات يفرم ها  - ١پيوست شماره 
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  پيشگفتار 

استاندارد تهيه پايگاه داده مكاني براي پروژه طرح جامع گل گهر با هدف رسيدن به يك سيستم  تهيه دستورالعمل  

  جامع جهت ذخيره سازي، مديريت و پردازش اطالعات داده مكاني و توصيفي انجام پذيرفته است.

ر مي باشد كه  اين دستورالعمل حاوي استاندارد تهيه پايگاه داده مكاني و توصيفي براي پروژه طرح جامع گل گه

به درخواست كارفرما و توسط شركت مهندسي برسو تهيه شده است. اين دستورالعمل الگوبرداري از گزارشي  

توسعه و عمران شهري وزارت راه    ياستاندارد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل هاي اجرايي طرح ها"تحت عنوان  

شهرساز گروه  ١٣٩٠(  " يو  توسط  شده  تهيه  شركت  )  و  طوسي  نصيرالدين  خواجه  صنعتي  دانشگاه  مشاورين 

  مهندسين مشاور طرح و معماري مي باشد.

به   بر روي بحث خطا هاي ترسيمي است. در ويرايش هاي بعدي  اين ويرايش تمركز  الزم به توضيح است در 

هاي مختلف طراحي،  جزييات بيشتر پرداخته خواهد شد كه براي تهيه آن نيازمند اعمال نظرات كارشناسان بخش

تا رسيدن به    .G.I.Sاجرايي، نظارتي و مديريتي پروژه طرح جامع گل گهر و برگزاري جلسات توجيهي و كميته  

ويرايش نهايي ميباشد. به همين دليل در پيوست اين ويرايش فرم ها بصورت كلي ارايه شده و در ويرايش هاي  

  شده در نقشه ها بيشتر ميگردند.   بعدي فرم هاي تكميلي و به تعداد اليه هاي تعريف

  مجيد جهان بخش 

  ١٤٠٠آذر ماه  
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 دستورالعمل ويرايش اطالعات مكاني و توصيفي 

هاي موجود در فرمتهاي مختلف و با دقتهاي متفاوت توسط شركتهاي مشاور تهيه گرديده اند. بعد از رقومي    طرح

سازي نقشه هاي كاغذي ورستري و تبديل آنها به فرمت برداري، الزم است كليه نقشه هاي موجود جهت ورود  

تبديل شوند.    )   Fully  Structure Data(   ويرايش و به اطالعات مكاني با ساختار كامل  GISبه محيط  

    .گردند  GIS Readyهمچنين الزم است كه نقشه هاي توليدي كه در آينده تهيه مي شوند نيز ويرايش و 

به صورت    GISدر اين دستورالعمل مراحل ويرايش اطالعات مكاني و توصيفي موجود به منظور ورود به محيط  

ها ، با در اختيار داشتن اين دستورالعمل، مي    طرح   تشريحي بيان گرديده است. شركتهاي مشاور تهيه كننده 

  .توانند نسبت به ويرايش ها نقشه ي موجود و يا در حال توليد اقدام نمايند 

ها و در راستاي اجرا    اين دستورالعمل بر اساس نيازمنديهاي تجزيه و تحليل شده استفاده كنندگان مختلف طرح

ت. در اين راستا از استانداردها و دستورالعملهاي موجود ويرايش  ها تدوين گرديده اس   طرح  GDBو پياده سازي  

  و دستورالعمل هاي اجرايي   استاندارد پايگاه داده مكانيو  نقشه مانند دستورالعمل هاي سازمان نقشه برداري كشور  

احل  استفاده شايان به عمل آمده است. براي انجام مروزارت راه و شهرسازي     توسعه و عمران شهريطرح هاي  

به عنوان مبنا قرار گرفته و روشهاي ويرايش عوارض مطابق با توابع اين نرم    ArcGISمختلف ويرايش، نرم افزار  

  .افزارها بيان شده است

  :در اين فصل موارد ذيل مطرح گرديده است

  GIS Ready مشخصات عمومي نقشه هاي رقومي ويرايش شده  .١

  مشكالت موجود در نقشه ها  .٢

  ويرايش اطالعات مكانيعمليات  .٣

  عمليات ويرايش اطالعات توصيفي  .٤

  نحوه ويرايش به تفكيك عوارض نقطه اي، خطي و سطحي  .٥



 

  تهيه نقشه توپوگرافي 

دستورالعمل ويرايش  
  اطالعات مكاني 

 ١٤٠١ تابستان ق ١٤٢٤/٠١شماره مناقصه: 

  

 

 
 
 
 

 
  GIS Readyمشخصات عمومي اليه هاي اطالعاتي رقومي  -١

آن   در اين مجموعه، فايل رقومي است كه ويژگيهاي زير در  GIS Readyمنظور از اليه هاي اطالعاتي رقومي  

  :د وجود داشته باش 

عوارض موجود در فايلهاي رقومي ويرايش شده، در مقياس موردنظر توليد شده باشند. به عبارت ديگر مقياس  

  .نقشه با دقت برداشت عوارض متناسب باشد 

عوارض موجود در فايلهاي رقومي ويرايش شده، مكان مرجع باشند. به عبارت ديگر داراي سيستم تصوير و بيضوي  

  .مبناي تعريف شده باشد 

  .ساس سيستم متريك باشند ابر  (Working Units) واحدهاي كاري 

) داده مكاني  پايگاه  استاندارد  با  رقومي ويرايش شده، ميبايست مطابق  فايلهاي  در  به  GDBعوارض موجود   (

 .درستي در فايلهاي مربوط قرار داشته باشند 

) باشند. نحوه  GDBد پايگاه داده مكاني (نحوه نمايش عوارض موجود در فايلهاي رقومي، بايد مطابق با استاندار

 .نمايش شامل نقطه، خط و پلي گون ميباشد 

باشند. خطا  هرگونه  از  عاري  فايلها  در  موجود  سطحي  حذف  عوارض  به  ميتوان  خصوص  اين  خطاهاي   در 

Overshoot و Undershoot از يك يا چند نوع حذف خطاهاي  در محل برخورد عوارض خطيGap   و 

Sliver  در مرز بين عوارض سطحي، حذفPattern   ،حذف عدم پيوستگي عوارض خطي و   عوارض سطحي

  .اشاره نمود  Duplicate حذف المانهاي تكراري 

قرار گيرد. اين   ميزان تلورانس (خطاي مجاز) هر نقشه با توجه به مقياس نقشه مبنا تعيين شده و بايستي مدنظر 

نقشه بر حسب متر محاسبه   در عدد مقياس  ٠.٣كه از ضرب عدد    پارامتر معادل دقت مسطحاتي نقشه مي باشد 



 

  تهيه نقشه توپوگرافي 

دستورالعمل ويرايش  
  اطالعات مكاني 

 ١٤٠١ تابستان ق ١٤٢٤/٠١شماره مناقصه: 

  

 

 
 
 
 

 
ميباشد. بنابراين ميزان تلورانس اطالعات در    ٢عدد مقياس برابر    ١:٢٠٠٠مي شود. به عنوان نمونه در مقياس  

  .مي باشد  متر  ٠.٦معادل  ١:٢٠٠٠نقشه با مقياس 

بايستي به صورت يكپارچه ذخيره سازي شود  عوارض موجود در فايلهاي رقومي مربوط به محدوده مورد مطالعه،  

  .و هيچ گونه جابجايي عوارض در محل اتصال شيتهاي نقشه مجاور وجود نداشته باشد 

  .رتفاع درست به آنها منتسب گردد و با هم تقاطع نداشته باشند ابه كليه عوارض ارتفاعي مانند منحني ميزان ها 

  مشكالت موجود در نقشه ها - ٢

هايي كه توسط شركتهاي مهندسين مشاور مختلف توليد شده اند، از نقطه نظر مقياس،    موجود طرح نقشه هاي  

توليدكننده نقشه، روش توليد، نوع رسانه (رقومي و غيررقومي) ، سيستم تصوير، سيستم مختصات، بيضوي مبنا،  

  .خطاهاي ويرايش و عوارض موجود در هر نقشه داراي تفاوت هاي كلي هستند 

هستند  متفاوتي  سازي  آماده  مراحل  داراي  فوق  اطالعات  تدوين  .بنابراين  مرحله  در  كه  است  توضيح  به  الزم 

داده مكاني ( پايگاه  مقياس  GDBاستاندارد  موجود،  نقشه هاي  كليه  هندسي  بررسي مشخصات  به  توجه  با   (

. در ادامه مشكالت و  به عنوان مقياسهاي مناسب جهت ذخيره سازي اطالعات طرح ها مشخص گرديد   ١:٢٠٠٠

مسايلي كه ممكن است در نقشه هاي رقومي موجود، نقشه هاي حاصل از رقومي سازي نقشه هاي كاغذي و نقشه  

  :هاي آتي وجود داشته باشد، ارائه ميگردند. مشكالت فوق عبارتند از  هاي مربوط به طرح

  عدم درج مقياس در نقشه هاي موجود 

  نقشه با دقت برداشت عوارض موجود در نقشه  عدم تناسب مقياس درج شده بر روي

  هاي موجود  عدم وجود سيستم مختصات و يا شبكه مختصات معين در نقشه 

  عدم انطباق سيستم تصوير و بيضوي مرجع 
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  مكان مرجع نبودن نقشه هاي موجود 

  هاي موجود  عدم وجود نقاط كنترل روي نقشه

  مشكل بودن انتخاب نقاط كنترل در روي نقشه 

  نقشه مبنا در بعضي از نقشه هاي موجود عدم دقت 

  صحيح نبودن مختصات مربوط به عوارض در بعضي از فايلهاي رقومي 

  مشخص نبودن روش توليد نقشه

  مشخص نبودن تاريخ توليد نقشه

  مشخص نبودن توليد كننده نقشه 

  وجود اطالعات در فرمتي به غير از فرمت نرمافزار ذخيره سازي اطالعات

  Sheet wiseها به صورت ذخيره سازي داده

  غير قابل فهم بودن اطالعات موجود در بعضي از نقشه ها

    (GDB)عدم تفكيك اليه هاي اطالعاتي از يكديگر مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني

  وجود پترن در عوارض سطحي

  ....) يكپارچه نبودن عوارض مكاني (مانند منحني ميزان ها، شبكه معابر و
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  خطاي ظاهري از هم ردشدگي و به هم نرسيدگي وجود 

  وجود شاخه هاي كوچك در طول خطوط با كيفيت گرافيكي

  نداشتن ساختار خطوط

  Gapو  Sliverوجود خطاي ظاهري 

  بسته نبودن پليگون مربوط به عوارض سطحي 

  المانهاي نقشه در فايل رقومي  Duplicationوجود عوارض تكراري و  

  Pseudo-Node) خطاي گرههاي مجازي ( 

  Self Intersection) خطاي مربوط به پليگونهاي پاپيوني يا پليگونهاي خود تقاطعي (

  Island) خطاي مربوط به پليگونهاي جزيره اي ( 

  بسته نشدن مرز عوارض سطحي در لبه نقشه ها 

  وجود جابجايي عوارض در محل اتصال شيتهاي نقشه مجاور

  شتر از خطاي مجاز)  عدم انطباق هندسي عوارض مشابه (بي

  )عدم انطباق هندسي عوارض مشابه در دو مقياس مشابه ( تهيه شده توسط دو سازمان مختلف

  خطاي تطابق منطقي 
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  وجود داده هاي اضافي 

  عدم وجود اطالعات مكاني مربوط به بعضي از عوارض 

  عدم رعايت شيتبندي استاندارد 

  صحيح نبودن شيوه ذخيره سازي اطالعات

  )وجود راهنماي نقشه يا برخي از عالئم بر روي نقشه هاي موجود (مشكل بودن تشخيص بعضي از عوارضعدم 

مانند نقاط  (عدم استفاده از يك استاندارد خاص به منظور نمايش سمبولهاي استفاده شده در نقشه هاي موجود 

  )جغرافيايي و اسامي نقاط

  با استاندارد پايگاه اطالعات مكانيمبل براي بعضي از عوارض و عدم تطابق آن يوجود س 

  عدم انطباق منحني ميزان با نقاط ارتفاعي نظير 

  عدم وجود ارتفاع براي بعضي از منحني ميزانها

  عدم وجود ارتفاع براي بعضي از نقاط ارتفاعي 

  تقاطع منحني ميزان ها 

  seamless databaseعدم كدگذاري عوارض به صورت بدون مرز و ايجاد يك  

  بانك اطالعات توصيفي مربوط به عوارض مكاني عدم وجود 

  اتصال نامناسب اطالعات مكاني و توصيفي 
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  مجزا بودن بانك اطالعات توصيفي هر برگ نقشه 

  ها  طرح GISاطالعات توصيفي با   Code Page  عدم تطابق

  وجود سليقه هاي متفاوت در اطالعات توصيفي و مشكل بودن استخراج اطالعات توصيفي 

  هاي متفاوت در گزارشهاي اطالعات توصيفي  احتمال وجود شرط و

  خالي بودن اطالعات در بعضي از ستونهاي اطالع 

  عمليات ويرايش اطالعات مكاني -٣

ارائه    ند هايي كه در آينده تهيه مي شو  هاي موجود و نيز طرح   در اين فصل، عمليات ويرايش اطالعات مكاني طرح 

الزم    (GIS)مي گردد. به منظور ويرايش نقشه هاي رقومي و آماده سازي نقشه هاي فوق براي ورود به محيط  

  است تا مجموعه عمليات ويرايشي زير، بر روي عوارض واقع در فايل نقشه هاي رقومي انجام پذيرد. 

  كنترل نقشه ها از نقطه نظر كيفي -١-٣

ها مؤثر هستند. بدون بررسي اين پارامترها، نقشه توليد شده براي بكارگيري  پارامترهاي زيادي در كيفيت داده  

در محيط سيستم اطالعات مكاني داراي ارزش و اعتبار نمي باشد. بدين ترتيب كه در صورت استفاده از داده هاي  

ده ها نخواهد  با كيفيت متفاوت، هيچ گونه تضميني براي اعتماد به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل و تركيب دا

  هاي نامتناسب وارد الگوريتم هاي محاسباتي و تحليلي ميگردند. ها با دقت بود، زيرا داده 

  :پارامترهاي مؤثر در كيفيت داده ها عبارتند از

  مقياس نقشه  .١

  سيستم تصوير، سيستم مختصات و بيضوي مبنا .٢
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  دقت و صحت داده ها  .٣

  فرمت اطالعات  .٤

  استفاده جهت توليد اطالعات روشها، الگوريتم هاي مورد  .٥

  منبع جمع آوري اطالعات  .٦

  زمان جمع آوري اطالعات .٧

  .در ادامه نحوه كنترل هر يك از پارامترهاي فوق تشريح مي گردد 

  مقياس نقشه 

در حقيقت مقياس نه تنها نشانگر دقت جمع آوري داده هاي مكاني است، بلكه نوع طبقه بندي عوارض، تعداد  

كالس عوارض و تعداد عوارض را نيز تعيين مينمايد. اين دو مطلب بايد به دقت در بكارگيري نقشه رقومي موجود  

گرفته شود. تبديل مقياس يك نقشه به  و همچنين تبديل اطالعات از يك مقياس پايه به مقياس ديگر در نظر  

) ممكن ميباشد زيرا مسئله كم كردن دقت عوارض و همچنين  ١:١٠٠٠٠به    ١:٢٠٠٠٠مقياس كوچكتر (مثالً از  

ا مقياس مورد نظر  بتعداد عوارض توجيه پذير است. در اين خصوص الزم است نقشه ها را جنراليزه كرده و نقشه 

) اشتباه است زيرا  ١:١٠٠٠٠به   ١:٢٠٠٠٠يك نقشه به مقياس كوچكتر (مثالً از    را توليد نمود. اما تبديل مقياس 

اوالً دقت نمايش عوارض را از دقت برداشت آنها نميتوان باالتر برد و ثانياً افزايش كالس عوارض و استخراج عوارض  

  جديد از عوارض موجود بر روي نقشه، بدون برداشت مجدد ممكن نخواهد بود. 

  تصوير، سيستم مختصات و بيضوي مبناكنترل سيستم  

انطباق اليه هاي اطالعاتي مختلف، مستلزم اين است كه اليه هاي اطالعاتي مورد نظر داراي سيستم تصوير،   

بيضوي مبنا و سيستم مختصات يكسان باشند. درصورتي كه نقشه هاي دريافت شده با اليه هاي اطالعاتي موجود،  

مبنا سازگاري نداشته باشند، بايد پردازش هندسي جداگانه روي نقشه ها صورت  از لحاظ سيستم تصوير و بيضوي  

  .گيرد تا يكنواختي مطلوب بدست آيد 
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ضروري است تا با يك بررسي اوليه، از صحت سيستم    ،در ابتداي انجام مجموعه عمليات ويرايش نقشه هاي رقومي 

مربوط به عوارض واقع در فايل رقومي نقشه  تصوير، بيضوي مبنا، سيستم مختصات، واحدهاي كاري و مختصات  

و   مختصات  مبنا، سيستم  بيضوي  تصوير،  انطباق سيستم  تا  است  اين خصوص الزم  در  نمود.  اطمينان حاصل 

  .واحدهاي كاري بكار رفته در تهيه نقشه رقومي، با استاندارد پايگاه اطالعات مكاني كنترل گردد 

  :به شرح زير ميباشد   ١:٢٠٠٠يعني ها  طرح  (GIS)مشخصات فوق در مقياسهاي منتخب 

  بيضوي مبنا 

  :بـا مشخصـات زيـر است WGS84بيضوي مبنـاي ،  ١:٢٠٠٠در مقياسهاي 

  m 6378137اندازه نصف قطر بزرگ :  

  m 6356752.314245اندازه نصف قطر كوچك :  

   1/298.257223563اندازه فشردگي : 

  0.818191908426اندازه خروج از مركزيت : 

  سيستم تصوير 

  .قرار دارد   ٤٢،   ٤٠، ٣٩، ٣٨؛ كــه ايــران در چهارقاچ   UTM37سيســتم تصــوير   ١:٢٠٠٠در مقياس 

ها در دو قـاچ مجـاور قرارگرفته است. در اينگونه موارد پيشنهاد مي گـردد    در بعضي از مواقع محدوده انجام طرح

تصـوير قـاچي كـه قسمت بيشتري از محدوده مورد مطالعه در آن واقع مي باشد، به عنـوان مبنـا    كـه سيسـتم 

  .لحـاظ گردد 
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  سطح مبناي ارتفاعي 

ســطح مبنــاي ارتفــاعي: ســطح ارتفاعــات ارتومتريك كشور، سطح متوسط آبهاي     ١:٢٠٠٠در مقيــاسهــاي

  .باشد آزاد با مبنـاي ارتفاعـات در بنـدرعباس مـي

  واحد اندازه گيري 

متريك) مي باشد. در  (در كليه مقياسها واحد اندازه گيري سيستم واحدهاي اندازه گيري سيستم بـين المللـي

اين مرحله الزم است تا به منظور بررسي صحت مختصات فايل نقشه، در صورت وجود نقاط كنترل ارتفاعي و  

يل رقومي نقشه و مختصات آنها در برگه هاي شناسـايي نقـاط  مسطحاتي بر روي نقشه، مختصات ايـن نقاط در فا

  كنتـرل، كـه براي هر نقطه تهيه ميشود با يكديگر مقايسه گردند.

  دقت و صحت داده ها 

/. ميلي متر در عدد مقياس نقشه ميباشد. رسيدن به دقت وصحت مورد نظر در  ٣دقت برداشت عوارض در حدود  

  .د اندازه گيري در عوارض مكاني وبرداشت مجدد اين عوارض، امكان پذير استعوارض مكاني و توصيفي، با تجدي

اقالم توصيفي    قبل از آماده سازي اطالعات بايستي عالوه بر ارزيابي دقت و صحت عوارض مكاني، دقت و صحت 

ا را با استاندارد پايگاه  به عوارض هم مدنظر گرفته شود و اقالم توصيفي و دامنه هاي موجود  طالعات  منتسب 

  .ها انطباق داد  مكاني طرح 

  فرمت اطالعات 

تبديل از يك فرمت به فرمت ديگر باعث تبديل المانهاي گرافيكي و متنهاي فارسي از يك نوع به نوع ديگر ميشود.  

به همين جهت بايستي در هنگام اخذ نقشه ها از شركتهاي توليدكننده نقشه ها، به فرمت اطالعات توجه كافي  

سبب گرديده است كه بتوان فايلهاي    Autocadو   Microstationي استفاده از نرم افزارهاي  نمود. گستردگ

  .تبديل نمود  (GIS)رقومي با فرمت اين دو نرم افزار را به فرمتهاي نرم افزارهاي 
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  روشها و الگوريتم هاي مورد استفاده جهت توليد اطالعات 

آوري اطالعات ميتواند به    مربوط به تهيه نقشه ميباشد. جمع آوري اطالعات يكي از مهمترين مسايل    روش جمع

يكي از روشهاي سنجش از دور (تصاوير ماهواره اي) ، فتوگرامتري (تبديل عكس هوايي به نقشه)، نقشه برداري  

و رقومي سازي نقشه هاي موجود صورت گيرد. در  GPS   زميني، استفاده از سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي

ها با هر يك از روشهاي فوق، بايد اطالعات با توجه به كاربردها و    لف توليد نقشه هاي مربوط به طرحمراحل مخت

  .آوري گردد دقت موردنياز جمع 

  آوري اطالعات  منبع جمع

آوري اطالعات يكي از پارامترهاي مهم در كيفيت داده هاست. در اين مشخصه، ابتدا محل تهيه نقشه    منبع جمع 

(شركت، سازمان يا دستگاه ذيربط) قيد گرديده و سپس استاندارد، مراحل توليد، تجهيزات و ابزارهاي تهيه نقشه  

تهيه گرديده،    ١:٢٠٠٠الُ در مقياس  و كيفيت منابع انساني دخيل در تهيه نقشه بيان ميگردند. نقشه اي كه مث

ولي اطالعي از محل تهيه، استاندارد استفاده شده، مراحل توليد، تجهيزات بكار گرفته شده براي توليد آن و منابع  

اعتباري ندارد. در نتيجه    (GIS)انساني دخيل در توليد آن نقشه در دست نباشد، براي استفاده در كاربردهاي  

طالعات يك نقشه قبل از بكارگيري آنها ضروري است كه اين امر در طرح حاضر در قالب  آوري ا  ذكر منبع جمع 

  .جمع آوري فراداده لحاظ شده است

  آوري اطالعات زمان جمع

يكي از پارامترهاي مهم در استفاده از نقشه ها، زمان برداشت عوارض در آنها و تاريخ توليد آنهاست. اهميت اين   

قشه متفاوت است. نقشه هاي با مقياس مناسب ومنبع معتبر اگر در زمان خود تهيه و  موضوع با توجه به نوع ن

ها همواره با مشكالتي از   استفاده نشوند از اعتبار خواهند افتاد. هر استفاده از نقشه اي قديمي پايه در تهيه طرح 

نقشه اي در دسترس نباشد روبرو است. البته در زماني كه هيچ   …قبيل تغيير در عوارض،بهنگام نشدن عوارض و

و نقشه برداري زميني آن قسمت از منطقه كه تغييرات زيادي    GPSانجام مراحل تكميلي از قبيل استفاده از  

  .كرده، و تكميل عوارض در مناطق با تغييرات كمتر ميتواند چاره ساز باشد 
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و ماهوارهاي ترميم شده و يا    تكنيك ديگر براي بهنگام سازي و يا تكميل عوارض، استفاده از عكسهاي هوايي

  .نقشه هاي عكسي قائم (ارتوفتو) و استخراج عوارض جديد و يا اصالح عوارض دستخوش تغيير است

  مكان مرجع بودن نقشه ها  -٢-٣

به منظور انطباق اليه هاي اطالعاتي مختلف و همچنين انطباق لبه هاي عوارض روي برگ نقشه هاي مجاور،  

مرجع شوند. براي اين كار الزم است عوارض واقع در هر نقشه از نقطه نظرصحيح بودن  بايستي نقشه ها مكان  

مختصات آنها و يا به عبارت ديگر از نقطه نظر ژئورفرنس بودن مورد بررسي و كنترل قرارگيرند. از آنجايي كه  

ايستي نقشه  نقشه ها توسط توليد كنندگان مختلف در سيستمهاي مختصات محلي متفاوتي تهيه مي شوند، ب

نقطه) در گوشه هاي هر نقشه مكان مرجع نمود. نقاط كنترل    ٤هاي غير ژئورفرنس را با نقاط كنترل (معموال  

بايستي به نحوي انتخاب گردند كه كل نقشه ها را پوشانده و در روي نقشه واضح و بر روي زمين قابل شناسايي  

  .باشند 

  انطباق با استاندارد پايگاه داده مكاني  -٣-٣

ها براي هر يك از فايلهاي نقشه، اليه هاي اطالعاتي مربوطه مشخص    طرح  (GIS)در مدل مفهومي و استاندارد  

ها، از نظرنحوه تقسيم عوارض در هر يك از   گرديده است. الزم است تا انواع فايلهاي نقشه مورد استفاده در طرح

ها ، مورد بررسي و كنترل قرار    طرح   (GIS)انواع نقشه هاي درنظر گرفته شده در مدل مفهومي و استاندارد  

گيرند و در صورت عدم رعايت مدل منطقي فوق، نسبت به ويرايش و تصحيح آنها و قرار دادن عوارض در فايلها  

براي هر يك از اليه هاي    (GIS)در مدل مفهومي و استاندارد  .ط به خود، اقدام گرددو اليه هاي اطالعاتي مربو

نياز، نحوه نمايش عوارض (نقطه اي، خطي، سطحي) و نام اليه تعريف گرديده است. ضروري است    اطالعاتي مورد

در پيوست    .دد تا در صورت عدم رعايت مدل منطقي، نسبت به تغيير نحوه نمايش و نامگذاري عوارض، اقدام گر 

  فرم هاي اطالعاتي مذكور آورده شده است. ١شماره 
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  ) عوارض سطحي Patternحذف پترن( -٤-٣

ميبايست مطلقاً   نرم    Patternعوارض سطحي موجود در فايل ها  اين است كه  اين امر  باشند. دليل  نداشته 

پترن و هاشور را به صورت عوارض مستقل در نظر مي گيرند در حاليكه اين المانها براي نمايش  (GIS)افزارهاي  

درعوارض سطحي، بايد    Patternسطوح داخلي عوارض سطحي به كار مي روند. بنابراين در صورت مشاهده  

  ها اقدام شود.  Patternنسبت به حذف اين 

  هارفع به هم نرسيدگي و از هم رد شدگي المان -٥-٣

وارد شود، الزم است خطاهاي موجود در نقشه ها كه ممكن است    (GIS)قبل از اينكه اطالعات نقشه به محيط   

در هنگام توليد و آماده سازي بوجود آمده باشند را شناسائي و حذف نمود. در نقشه هاي رقومي چون شناسايي  

المانهاي نقشه، توسط كامپيوتر صورت ميگيرد و همچنين به خاطر امكان بزرگنمايي بخشهاي كوچكي از نقشه،  

طايي حتي اندك در يك عارضه، به راحتي قابل شناسايي است. به عنوان نمونه مي توان از خطاهاي به  وجود خ

نشدن سر انتهايي خطوط در هنگام    Snap)هم نرسيدگي و از هم ردشدگي خطوط، خطوط غير هموار، اسنپ(  

د. نكته مهمي كه بايد  هاي كوچك در طول خطوط و .... نام بر  رسيدن به تقاطع ها با خطوط ديگر، وجود شاخه

در    ١:١٠٠٠٠در تشخيص و تصحيح خطاها در نظر داشت،مقياس نقشه مي باشد. به عنوان مثال در نقشه هاي  

نمونه هايي از اشكاالت موجود و حالت تصحيح    ./. متر مي باشد ٤در حدود    ١:٢.٠٠٠متر و در نقشه هاي    ٢حدود  

  .شده آنها در شكل زير شان داده شده است
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  ايجاد ساختار خطوط -٦-٣

در اين مرحله تمامي عوارض خطي بايد از يك نُد به نُد ديگر يكپارچه شوند. منظور از نُد، نقطهاي است كه از آن  

  سه خط يا بيشتر منشعب شده باشد. 

  

محيط   در  اتوماتيك  صورت  به  خطوط  يكپارچگي  عدم  به  مربوط  خطاي  رفع  ازابزار    ArcGISبراي  ميتوان 

توپولوژي استفاده نمود. الزم به توضيح است كه براي رفع اين خطا به صورت دستي، با تغيير يكي ازفاكتورهاي  

رض خطيرا شناسايي و اقدام  تعريف شده در سمبولوژي (رنگ، ضخامت و نوع خط) مي توان عدم يكپارچگي عوا

  .به حذف آنها نمود 

  Gapو   Sliverايجاد حذف خطاهاي  -٧-٣

به هنگام رقومي نمودن مرز مشترك دو عارضة سطحي، ممكن است دو حالت به وجود آيد: يا يك فضاي خالي  

  Gapتيب  بين دو عارضه بوجود مي آيد يا فضاي مشترك بين دو سطح ايجاد ميگردد كه اين خطاها را به تر

  .مي نامند. نمونه اي از اين خطاها در شكل زير نشان داده شده است  Sliverو
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  ايجاد تقاطع  -٨-٣

هدف از اين مرحله، انجام مجموعه عملياتي است كه اپراتور در هنگام مواجه شدن با نقاط اتصال چند عارضه بايد  

  :ميباشد انجام دهد. نحوه اتصال و تقاطع عوارض به صورت زير 

شوند. ميبايست   Snapدر خصوص عوارض هيدروگرافي تمامي اين عوارض مانند رودخانه و مسيل بايد به يكديگر  

  گردند.   Extendيا   Snapدو عارضه مورد نظر در، محل تقاطع با يكديگر 

در هنگام  درمورد پردازش عوارض آبي خطي، عمليات بايد با توجه به عوارض ديگر صورت گيرد. به عنوان مثال  

  .ايجاد ساختار خطوط در اليه رودخانه، اليه شبكه معابر نيز بايد روشن باشند 

  .ميباشد   Snapدر خصوص عوارض ارتفاعي نحوه اتصال منحني ميزان ها با عوارض موجود مانند قطعه به صورت  

با   تقاطع  نقاط  ... در  و    Snapيكديگر  در مورد عوارض مسطحاتي، عوارض طبيعي مانند زمينهاي كشاورزي 

  Extendيا    Snapگرديده وعوارض مصنوعي ايجاد شده توسط انسان مانند تاسيسات و تجهيزات و ... با يكديگر  

  .ميگردند 

در اين مرحله بايد اليه اي عوارض خطي و مرز عوارضي كه طبيعتاً سطحي هستند ولي تنها مرز آنها به طور  

رقومي روشن شده و در محل اتصال عوارض به يكديگر، هر    مستقيم يا غيرمستقيم ترسيم شده است، در فايل

شود. همچنين بعداً در مرحله ايجاد سيستم اطالعات مكاني الزم است كه  )  Split( عارضه به دو عارضه شكسته 

معرفي شوند. بايد توجه داشت كه    Arc-nodeعوارض خطي به صورت پارهخطهاي متصل و داراي ساختار  

كه مرز آنها از مرز يك شيت نقشه عبور ميكند الزم است تا پليگونهاي مزبور با كادر دور  براي بستن پليگونهايي  

در مورد عوارض سطحي، كه به صورت پليگون ترسيم شده اند چنانچه عمل ايجاد تقاطع در    نقشه بسته شوند.

به صورت   و  پليگون خارج شده  از شكل  شود،  انجام  ب  Line Stringيا    Lineآنها  از  درميآيند.  احتراز  راي 

  .شكستن پليگونها، الزم است تا قبل از مرحله ايجاد تقاطع، از اليه هاي اين عوارض يك نسخه پشتيبان تهيه شود

بعد از ايجاد تقاطع در عوارضي كه همديگر را قطع ميكنند و انجام مراحل ديگر كه در دنباله اين بخش خواهند  
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بخش از اين عوارض كه شكسته شده و در مراحل بعدي مورد استفاده  آمد، اليه هاي پشتيبان، بازيابي شده و آن  

  .قرار نگرفته اند، از فايل مربوطه حذف خواهند شد 

تذكر: در حالتي كه منحني ميزان ها يكديگر را قطع كرده باشند، كاربر ويرايش ميبايست نسبت به تصحيح محل  

بين منحني ها تقاطع نباشد كاربر مجاز به تغيير محل منحني  آنها، به اندازه رفع تقاطع اقدام كند. در صورتي كه  

  ميزان ها نميباشد.

  

  :در صورت تقاطع دو منحني با ارتفاع مختلف، دو حالت زير ممكن است مطرح گردد 

گرديده و در سطح نقشه    در حالتي كه يك منحني ميزان با ارتفاع خاص، با منحني ديگري با ارتفاع متفاوت وصل 

  نميباشد. كرده باشد عامل ويرايش مجاز به تصحيح حالت مزبورادامه پيدا 
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ميتواند نسبت به تصحيح    در حالتي كه ناحيه محدودي از يك منحني در ارتفاع صحيح خود نباشد، عامل ويرايش

  آن اقدام نمايد.

  .شوند  Snapدر مورد منحنيهاي بسته، بايد دو انتهاي آنها به يكديگر :  ١تذكر

  .شوند  Snapدرمورد منحنيهاي باز، بايد تمامي قسمتهاي تشكيل دهنده منحني، به يكديگر :  ٢تذكر

  حذف خطاي خود تقاطعي  -٩-٣

سطحي خطايي تحت    معموالً در اثر لرزش دست اپراتور هنگام ديجيتايز كردن در شكستگي هاي عوارض خطي و 

ايجاد ميگردد. پليگونهاي تشكيل شده ناشي از اين خطا   Self Intersection)عنوان خطاي خود تقاطعي ( 

در هنگام ترسيم عوارض سطحي پليگونهاي پاپيوني ناميده ميشود. پليگونهاي پاپيوني مساحتي نزديك به صفر  

  .دستي حذف گردد دارند. در اين خصوص الزم است خطاي فوق از طريق عمليات 

  

 تشكيل پليگون  - ١٠-٣

نيزنمايانگر    (GIS)سطحي نمود و از ديدگاه    Patternمنظور از پليگون، ناحيـه بسته اي است كه ميتوان آن را  

محدود شده است. در اين مرحله بايد تمام عوارض سطحي به    Arcيك عارضه سطحي است كه توسط چندين  

  صورت يك پليگون بسته درآيند.
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  :گام انجام عمليات بستن پليگونها در نظر گرفتن نكات ذيل ضروري ميباشد در هن

اين عوارض بايد    )در مورد عوارض سطحي كه در بيش از يك شيت واقع ميشوند (عوارض مجاور لبه هاي شيت

تشكيل  بايستي امتداد خطوط    يكپارچه شوند. الزم به توضيح است كه قبل از انجام عمليات تشكيل پلي گون، 

  .دهنده عوارض سطحي در شيتهاي مجاور يكي باشد 

صورت كامل،    هاي تشكيل دهنده يك عارضه سطحي به  Arcدر موقع بستن پليگونها گاهي ممكن است كه  

يك اليه ديگر در اليه فعال كپي    امكان بستن پليگون را فراهم نياورند. يعني ممكن است الزم باشد كه قسمتي از

ممكن است كه جهت بستن يك قطعه با كاربري فضاي    پليگون به وجود آيد. به عنوان مثال،   شود تا امكان بستن 

  .يك تكه از خط لوله استفاده گردد سبز الزم باشد كه 

افزودن قطعه    در عوارضي مثل رودخانه و مسيل، كه تشكيل پليگون با آنها به راحتي ممكن نيست، ميتوان با

  . صورت بسته در آورد انشعاب، شاخه هاي اين عوارض را به  در محل  Line Stringخطي از جنس 
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مختلف باشند. در    خط لوله با هيچ عارضهاي پليگون تشكيل نميدهد. مگر آن كه عوارض دو طرف آن از دو نوع

  اين صورت خط لوله به عنوان خط جدا كننده درنظر گرفته ميشود . 

  حذف المانهاي تكراري در فايل رقومي  -١١-٣

است. بعد    اتفاق افتاده   Duplicateبيشتر از يك نقطة مشترك داشته باشند خطاي   Arcزماني كه دو يا چند  

از اتمام عمليات ويرايش نقشه ها، ممكن است يك سري داده هاي اضافي در مراحل مختلف ويرايش المانهاي  

هاي اضافي عالوه بر اين كه باعث افزايش حجم فايل رقومي مي شوند، تكرار  نقشه بوجود آمده باشند. اين المان

  ايجاد مشكل مينمايد. (GIS)غير ضروري آنها در روند ورود اطالعات به داخل نرم افزار  

  خطاي تطابق منطقي -١٢-٣

 اين خطا در دو مقوله مورد بحث قرار مي گيرد. 

مثال در اليه هاي خطي وقتي شبكه معابر و راه آهن   ه عنوان بحث اول توافق منطقي اليه هاي يكسان است. ب 

هاي پليگوني،   دو عارضه بر روي هم قرار بگيرند. يا در اليه  موجود در يك شيت با هم روشن مي شوند، نبايد 

 هم روشن شوند هيچكدام از ساختمانها نبايد داخل رودخانه باشند.   درصورتيكه ساختمانهاي مسكوني و رودخانه با

در واقع   .مكاني از انواع مختلف مي باشد مثًال راهها نبايد وارد رودخانه شوند  قوله دوم توافق منطقي عوارضم

موردي و بر اساس  تطابق منطقي عبارتست از چگونگي حفظ روابط بين اجزاء داده ها كه تعريف آن به صورت

عوارض موجود در اليه ها   ي و بديهي بينمفهوم و ذات عوارض در اليه ها مي باشد. بدين معنا كه مسائل منطق 

 .گرفته شوند  و بر اساس كاربرد تعريف شده و در كنترل كيفيت عوارض بايستي در نظر 

بررسي مي  اين موضوع  از همپوشي دادن اليه هاي مختلف موجود در يك شيت  اين خصوص، پس  شود.   در 

آنها دارد. به   اليه هاي موجود و توافق منطقي بين تشخيص اين خطا بستگي به قدرت درك و استنباط اپراتور از 
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نقاط ارتفاعي قرائت   عنوان مثال، در بعضي موارد به علت اشتباه اپراتور، ارتفاع وارد شده براي منحنيميزان ها با

 شده در نقشه ها، سازگاري ندارند كه بايستي تصحيح شود

 كنترل انطباق لبه هاي شيتهاي مجاور  -١٣-٣

هاي مجاوراطمينان حاصل    بايد نسبت به انطباق لبه هاي عوارض سطحي و خطي، روي شيت نقشه  در اين مرحله 

نمود. براي اين كار الزم است تا عوارض سطحي و خطي واقع در لبه شيتهاي مجاور ازنظر نوع، اليه، مشخصات  

. بنابراين بايد عوارض  گرافيكي مربوطه و همچنين عدم جابجايي عوارض نظير، مورد بررسي و كنترل قرار گيرند 

  .واقع در لبه شيتهاي مجاورِ شيت نقشه اصلي، با شيت نقشه اصلي مقايسه گردند 

بعد از رفرنس كردن فايلهاي مجاور شيت نقشه اصلي، عمل انطباق لبه ها از طريق عمليات دستي روي عوارضي  

  اضافه كردن المانها، انجام مي شود.  كه از مرز بين دو شيت نقشه عبور ميكنند با جابجا كردن، حذف كردن و يا

  MetaData) مستند سازي داده ها و توليد فراداده ( -١٤-٣

تبادل و مديريت داده هاي رقومي ايجاب مي كند كه داده ها همراه با مشخصات و توضيحات مربوطه باشند، تا  

مشخصات و توضيحات را اصطالحًا    اين اطالعات براي تشخيص ميزان كاربري داده ها مورد استفاده قرار گيرد. اين

  .) يا فراداده مي نامند Metadataمتاديتا ( 

فراداده، اطالعاتي در مورد مجموعه داده هاي موجود مانند منبع، دقت، تاريخ توليد داده و ها روشهاي جمع آوري  

آنها   از  بوده و اطالع  مولفه هاي كيفيت داده ها  اين پارامترها جزء  باشد.  داده ها  داده ها مي  از  استفاده  براي 

  .ضروري است

درخواست فراداده، زماني كه اطالعات از منابع ديگر تهيه مي شود، ضروري است زيرا ممكن است داده ها آن  

چيزي نباشد كه در ابتدا تصور مي شود. فراداده حفظ كننده اطالعات در مورد كيفيت داده هاست وزماني كه  

اند پاسخهاي مورد نظر خود را دريافت دارد.  كيفيت داده ها براي كاربر نامعلوم باشد با مراجعه به فراداده مي تو
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فراداده در خصوص كيفيت شامل زمان توليد، توليد كننده، منبع اخذ داده ها، توصيفات كيفي داده ها و تعاريف  

    .و اقالم مربوط به آنها در مجموعه داده ها ميباشد 

  نام اليه   Titleدر قسمت  

  نام پروژه   Tagsدر قسمت   

  نام ترسيم كنننده و تاريخ   - نام شركت  – نام واحد  Summaryدر قسمت  

  توضيحات در صورت نياز را مي نويسيم. مطابق نمونه زير   Descriptionدر قسمت   
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  عمليات ويرايش اطالعات توصيفي موجود  - ٤

مشكالت مربوط  همانطور كه در بخش مشكالت و مسايل نقشه هاي موجود بيان گرديد، اطالعات موجود عالوه بر  

به گرافيك عوارض، داراي مسايل و مشكالتي در زمينه اطالعات توصيفي و ارتباط اين اطالعات با عوارض مكاني  

  .نظير ميباشد. در ادامه به بررسي چگونگي حل اين مشكالت، پرداخته شده است

  كنترل اطالعات توصيفي از نقطه نظر كيفي  -١-٤

مراحل مختلف آمادهسازي، بخصوص در اولين بار كه دادهها مورد استفاده    كيفيت اطالعات توصيفي بايد در طي

  :قرار ميگيرند، بررسي گردند. پارامترهاي مؤثر در كيفيت اطالعات توصيفي عبارتند از 

توصيفي توجه نمود.    ؛ در حين استفاده از پايگاه داده ها بايستي به زمان جمع آوري اقالم بهنگام بودن اطالعات

  تله زماني از جمع آوري تا استفاده از اطالعات، ممكن اس در يك فاص

تغييراتي در اقالم توصيفي پايگاه داده بوجود آمده باشد كه بررسي اين امر با توجه به دوره بهنگام رساني اطالعات  

  .توصيفي ضروري مي باشد 

ديد اندازه گيري در  ؛ رسيدن به دقت و صحت مورد نظر در اطالعات توصيفي، جز با تجدقت و صحت داده ها

مقادير اقالم و جمع آوري مجدد آنها امكان پذير نيست. قبل از آماده سازي اطالعات بايستي دقت و صحت اقالم  

به عوارض هم مدنظر گرفته شود و اقالم توصيفي و دامنه هاي موجود را با مدل مفهومي و   توصيفي منتسب 

  .ها انطباق داد  طرح  (GIS)استاندارد 

دسترس باشد. اين امر    در يك اليه خاص، اقالم توصيفي بايد در تمام قسمت هاي آن در  بودن اطالعات؛كامل 

ضروري است كه جامع و كامل بودن اطالعات    بايستي براي كليه اليه هاي اطالعاتي لحاظ گردد. در اين خصوص

  .توصيفي مربوط به هر اليه اطالعاتي بررسي گردد 
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ك فرمت به فرمت ديگر باعث تبديل و متنهاي فارسي از يك نوع به نوع ديگر ميشود.  تبديل از ي   فرمت اطالعات؛ 

توجه كافي نمود.   مربوطه، به فرمت اطالعات  متوليان  از  توصيفي  به همين جهت بايستي در هنگام اخذ اقالم 

و پايگاه  سبب گرديده است كه بتوان انواع جداول اطالعات توصيفي   Accessو  Excelگستردگي استفاده از 

  .تبديل نمود  (GIS)دادهها را با فرمت اين دو محيط به فرمت نرم افزارهاي 

  انطباق با استاندارد پايگاه داده مكاني -٢-٤

ها ، براي هر يك از عوارض، اقالم توصيفي تعريف و مشخص گرديده   طرح (GIS)در مدل مفهومي و استاندارد  

نحوه ذخيره سازي اطالعات توصيفي موجود نسبت به استاندارد پايگاه  است. الزم است در اين مرحله مشخصات و  

  .داده مكاني انطباق داده شوند و در صورت عدم رعايت استاندارد، نسبت به ويرايش و تصحيح آنها اقدام گردد

  يكپارچه سازي اطالعات مكاني و توصيفي   -٣-٤

زم است به صورت پيوسته نمايش داده شوند.  عوارضي كه در جهان به صورت يك عارضه مستقل وجود دارند، ال

به طوري كه محدود به  )   Seamless Database(  به منظور امكان ايجاد پايگاه اطالعات مكاني بدون مرز 

مرز شيتهاي نقشه نگردد، الزم است تا كليه عوارضي كه ادامه آنها در شيتهاي مجاور امتداد يافته است، يكپارچه  

ها را    طرح   (GIS)رد به آنها منتسب گردد. اين امر امكان ايجاد سامانه اطالعات مكاني  شوند و كُد منحصر به ف

  .به صورت پايگاه اطالعات مكاني بدون مرز ميسر ميسازد 

الزم به توضيح است كه به منظور يكپارچه سازي اليه هاي اطالعات مكاني جهت اتصال به اطالعات توصيفي، نياز  

  .ي كد خاص باشند و در هنگام اتصال به اطالعات توصيفي، داراي كد مشترك گردند است هر كدام از عوارض دارا 

در بعضي از مواقع ممكن است، براي عوارضي كه ادامه آنها در شيتهاي مجاور وجود دارند چندين مرتبه اطالعات  

ي نقشه، يكپارچه  توصيفي ذخيره سازي و منتسب گرديده است. لذا الزم است بانك اطالعات مربوط به كليه شيتها

  .گردد 
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  اطالعات توصيفي  Code Pageتبديل  -٤-٤

در بعضي از جداول اطالعات توصيفي مقادير دامنه اقالم توصيفي به صورت كدهايي ذخيره سازي شده اند. به  

و ... تعريف شده  ١٠٣،  ١٠٢،   ١٠١عنوان مثال ممكن است كاربري هاي مسكوني، تجاري، آموزشي و ... با كدهاي  

ونه اي متفاوت تعريف و كدبندي شده است.  ها به گ  طرح  (GIS)باشند كه اين امر در ساختار پايگاه داده سامانه  

استاندارد پايگاه   Code Pageاطالعات توصيفي نقشه ها با    Code Pageبه عبارت كلي تر، در صورتي كه  

موردنظر    Code  Pageها مطابقت نداشته باشد، الزم است تا اطالعات توصيفي موردنظر به    طرح   (GIS)داده  

در استاندارد تبديل شوند. در اين خصوص با استفاده از ايجاد تعدادي جدول واسط و اتصال آنها به پايگاه داده  

  .مي توان به اين مهم دستيابي نمود 

  وارض مكاني انتساب بانك اطالعات توصيفي مربوط به ع -٥-٤

هاي موجود، فاقد پايگاه داده توصيفي ميباشند. لذا به منظور استفاده بهينه از نقشه هاي فوق در    بعضي از نقشه

ها، به عوارض مكاني موجود در مقياس موردنظر،    الزم است تا اطالعات توصيفي مربوط به اين نقشه   (GIS)محيط  

، اطالعات توصيفي به عوارض    (GIS)منتسب گردد. بنابراين الزم است با توجه به مدل مفهومي و استاندارد  

  .نظير در نقشه ها متصل گردند 

  نحوه ويرايش به تفكيك عوارض نقطه اي، خطي و سطحي  - ٥

ويرايشي كه بايد روي عوارض صورت گيرد با توجه به نحوه نمايش عوارض ارائه  در اين قسمت مجموعه عمليات  

ميگردد. بدين منظور ابتدا عوارضي كه داراي خصوصيات ويرايشي مشابهي هستند و نحوه ويرايش آنها يكسان  

يح  ميباشد، دسته بندي ميشوند و مجموعه عمليات مورد نياز جهت ويرايش هر كدام از اين دسته عوارض تشر

  .مي گردد 

اي، خطي و    نحوه ويرايش عوارض وابسته به نوع عارضه از نظر ماهيت مكاني آنها در مقياس مورد نظر (نقطه

سطحي) ميباشد؛ عوارض با ماهيت مشابه روشهاي ويرايشي تقريباٌ يكساني دارند. در هر كدام از اين كالسها يك  
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اين عمليات عالوه بر عمليات ويرايش كالسها، بايستي  يا چند عارضه داراي عمليات ويرايشي خاصي هستند كه  

  :روي آنها انجام گيرد. در ادامه موارد ذيل ارائه گرديده است

  .ارائه شده است ١نحوه ويرايش كالسهاي عوارض نقطه اي، خطي و سطحي در جدول  

اصي هستند در جدول  ارائه گرديد، عوارضي كه داراي عمليات هاي ويرايشي خ  ١عالوه بر مواردي كه در جدول  

  .آورده شده است ٢شماره 

مدل مفهومي و استاندارد    در ستون اول نام عارضه و در ستون دوم كالس عارضه مطابق با  نام و كالس عارضه:

(GIS)    ارائه شده است. نام اليه براي ايجاد اليه و جدول اطالعاتي در پايگاه داده مكاني مورد استفاده قرار مي

  .گيرد 

  .در اين ستونها وضعيت نمايش هر عارضه در مقياسهاي منتخب ارائه شده است وضعيت نمايش:

ارائه شده    ١و  ٢جداول    : در اين ستونها كد روش ويرايش هر عارضه با توجه بهكد روش ويرايش اليه اطالعاتي

ده است. نحوه نمايش  مقياسهاي مورد نظر تعريف گردي  است. كدهاي فوق بر اساس نحوه نمايش عارضه مكاني در 

  .عارضه از نظر شكل هندسي (نقطه اي، خطي يا سطحي) ميباشد  هر عارضه در هر مقياس بيانگر نوع
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 نحوه ويرايش عوارض به تفكيك عوارض نقطه اي، خطي و سطحي  ١جدول 

 روش ويرايش  نوع عارضه  كد  

P  نقطه اي 

  مكان مرجع بودن اليه 

  مبنا تعريف سيستم تصوير و بيضوي 

  حذف سمبولوژي عوارض 

 كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه 

  كنترل خطاي تطابق منطقي 

  حذف المانهاي تكراري در فايل رقومي 

  مستند سازي فراداده 

L  خطي 

  مكان مرجع بودن اليه 

  تعريف سيستم تصوير و بيضوي مبنا 

  حذف سمبولوژي عوارض 

 كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه 

  خطاهايحذف Undershoot وOvershoot  

 يكپارچه شدن خطوط از يك نُد به نُد ديگر )ايجاد ساختار خطوط( 

  حذف خطاي خود تقاطعي 

  بررسي انطباق لبه هاي عوارض روي شيت نقشه هاي مجاور و يكپارچه شدن خطوط 

   نمايش به صورت يك خط پيوسته و عدم قطع اين عوارض توسط عوارض ديگر در

 ز آنهاهنگام عبور ا

  كنترل خطاي تطابق منطقي 

  حذف المانهاي تكراري در فايل رقومي 

  مستند سازي فراداده 
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A  سطحي 

  مكان مرجع بودن اليه 

  تعريف سيستم تصوير و بيضوي مبنا 

  حذف پترن عوارض 

  كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه و در صورت لزوم گويا سازي آن 

   پليگون بسته حفظ شكل مسطحاتي عارضه و تشكيل يك 

   اير عوارض مشخص شده باشد،  سكه قسمتهايي از مرز يك عارضه بوسيله    صورتيدر

مرزهاي مشترك عارضه مورد نظر با عوارض ديگر، در اليه مربوطه كپي مي گردد و عارضه  

 .مربوطه به صورت يك عارضه سطحي ذخيره سازي مي گردد 

  حذف خطاي Sliver وGap  

  حذف خطاي خود تقاطعي 

 هاي مجاور هاي اين عوارض روي شيت نقشه  بررسي انطباق لبه 

  كنترل خطاي تطابق منطقي 

  حذف المانهاي تكراري در فايل رقومي 

  مستند سازي فراداده 

  

 ليست عوارض داراي عملياتهاي ويرايشي خاص  ٢ جدول

 نكاتي در رابطه با نحوه ويرايش عوارض خاص  نام عارضه  كد

S1  اين عارضه، بايستي به ديگر عوارض آبي مانند رودخانه و مسيل  عوارض آبي Snap.شود 

S2 شبكه معابر 
عارضه شبكه معابر از ادغام عوارض آزادراه، بزرگراه، خيابان شرياني درجه يك، خيابان  

 .شرياني درجه دو، خيابان جمع و پخش شونده و دسترسي تشكيل مي گردد
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S3 

 خط لوله 

هاي پليگون تشكيل نميدهد. مگر آن كه عوارض دو طرف آن از  خط لوله با هيچ عارض

 .دو نوع مختلف باشند
 شبكه معابر

 راه آهن

S4  نحوه اتصال منحني ميزان به عوارض زميني طبيعي بايستي به صورت  منحني ميزان هاSnap باشد. 

S5  منحني ها 

نسبت به تصحيح محل آنها، به  در حالتي كه منحنيها يكديگر را قطع كرده باشند، بايد  

در حالتي كه يك منحني با مقدار خاص، با منحني ديگري    .اندازه رفع تقاطع اقدام گردد

قابل   موجود  اشكال  باشد،  كرده  پيدا  ادامه  نقشه  در  و  گرديده  وصل  متفاوت  مقدار  با 

  تصحيح دربخش ويرايش نبوده و نبايد ويرايش گردد.

ك منحني در مقدار صحيح خود نباشد، بايستي تصحيح  در حالتي كه ناحيه محدودي ازي 

به يكديگر   انتهاي آنها  بايد دو  بسته،  در مورد  .شوند  Snapشود.در مورد منحنيهاي 

 .شوند Snapمنحنيهاي باز، بايد تمامي قسمتهاي تشكيل دهنده منحني به يكديگر

S6 شبكه معابر 

توسط   معابر  اين  از محور  قسمتهايي  مواردي كه  بلوكهاي  در  قبيل  از  عوارض ديگري 

اين   به  مربوط  اليه  در  مجدداً  فوق  قسمتهاي  بايستي  باشد،  شده  مشخص  ساختماني 

 .عوارض كپي گردند

S7  قطعه 
مرز   توسط  عارضه  اين  محدوده  بايستي  قطعه  اطالعاتي  اليه  ويرايش  خصوص  در 

 د. زيرساختهاي گذرنده از داخل آن قطع نگردد و پيوستگي مرز آنها حفظ شو
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  فرم هاي اطالعاتي 

 ١پيوست شماره 

  (در سه فرمت اصلي عوارض نقطه اي و خطي و پليگون) 
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 ( NDAپیمان منع افشای اطالعات )

قانون مجازات  544، ماده  1353قانون مجازات افشاا  اناناد ممامانه س ناا  دس مص م او    )4(این پیمان با عنایت به مفاد بند  

اناایمص س اعایت م ااوبه یااواا  عا ص امنیت ممص با مووااو  فاوناص  فاالت از اسیعات، انااناد س مداا  مبرشاانامه یاامااه 

یااتت تونا ه ن ن س   ؛ بین  1387و  ناا   ( س مفاد منداج دا قانون جاایم اایانه ا  م ا  25/7/87/م/خ به تاایخ  4270/110

ان مممد  س با نمایندگص نقایجاده اخم اایاص م دن گل گها  5جاده یایااز، تیمومما   50: نایاجان، تیمومما   به نشاانصفوالد گل گها 

ه دااین  ت  متاافاما(  به عنوان ساف اس س نایب ائیس  یات مدیاه س ج فا یااا ع ع ااو  یدت مدیاه،    مدیاعامل  ممیاپوا به عنوان

به عنوان ،   .................................  ص:به نشاان،...............  با یامااه ممص    .....فازند  نقا  ........ نامیده مص یاود س  »صااب  اطالعات پیمان

 نامیده س با توجه به:  »گیرنده اطالعات ، ته دا این پیمان ..................  ساف دسم

مص بایااد ته توناا ه ن ن س فوالد گل گها   اینکه یااا ب اسیعات دااا  اسیعات سه ه بند  یااده مابو  به یاااتت -1

 ممامانه س مرمص به این یاتت انت س منه د دا این پیمان اسیعات سه ه بند  یده نامیده مص یود. 

ات سه ه بند  یاده ا  اا به منووا انجام ت هدات خود دا قها  یااتت  اینکه گیانده اسیعات به موجب این پیمان ، اسیع -2

 دایافت مص نماید، با توافق س ق د سا د سافین س با یاایط ذیل، من  د مص گادد.

 (: موضوع پیمان: 1ماده )

ن طهد که عدم افشاای اطالعات طقهه نندی شاده ر رعا ش شاطا حد ددرمد مات،یشد اعرقار ده قد مددرم ش وا ر یاتیات مط

 از یانب صادب اطالعات نه منظ ر انجام تعهدات  ا ام ر مد ته مر اخریار گیطنده اطالعات قطار مامه می ش م. 

* تقصاطه: کییه اطالعات ر م وا عاتی که مر اخریار گیطنده اطالعات قطار می گیطم ر مارای طقهه نندی دظایری می ناشاد  

 مدطمانه مدس ب می گطمم. 

 (:تعاریف:2)ماده 

وا امنیاش ر اعرقاار کارفطما را از تداا  : منظ ر از اطالعات مدطمانه مر ا ن ساانادد اطالعاتی اسااش که افشااای  نمدطمانگی

مر    ت انندیاندازم ر  ا مم،ن اساش واطر ماتی رارم ساازم. ا ن اطالعات ندرن مج ز نماز شاطکش نه خرط می  طرنیر ن  یماخی

ر ن ع  ان شااطکشد اطالعات مشاارط  ماخیی  اطالعات   ت اندشااام مدطمانه می  عات مساارطا افطام ریطمجاز قطار گیطند. اطال

  یاصاای   افااروای نطم  ساان  ال  ا ازامری  واددقانجام پطرژه  شااطکش مر  یر ن م یمانش فن  دیفن  وایططح  ر  واوادنطنامهپطرژه

مر م رم نهاط وااعآ  ند    العات شااطکش ر  ا اط  وایاسااشیشااطکشد فط  ند انجام کارواد اوداو ر ساا  اریمر اخر  Crackا 

 ر فطرشد اطالعات اسرعالمات ر مناقصات ناشد.  یان اطالعات نازار دیتجار واینینیر  پیش واگذاریه سطما

 . ش ند( ر  ا نه ص رت تظظی اعالم میی،یات،رطرن طیر ر ی،یاطالعات مدطمانه  ا نه ص رت ن شراری )ات،رطرن : تقصطه*

 

ریطمجاز اساش. : افشاای اطالعات مر ا ن ساند نه معنای اسارظامه ریطمجاز ر  ا مر اخریار قطار مامن  ن نه افطام  عدم افشاا 

ومچنین نا ساری مدافظش الزم مر ققا  یی گیطی از عدم افشاای اطالعات صا رت گیطم تا از مسارطسای افطام ریطمجاز  

. وط فطمی  ناشادیم  شاان مر ام ری ریط از اوداو شاطکش ر ندرن اطالع ا  همدظ   ناشاد. اسارظامه ریطمجاز نه معنای اسارظام

 . ش ماالخریار امضا  کنندگان نیسش نه عن ان فطم ریطمجاز شناخره می-نما نده تامکه ا ن سند را امضا  ن،طمه اسش ر  ا 
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 (: زمان شروع و خاتمه: 3ماده )

ا ن پیمان از تار خ ............. تا زمانی،ه اطالعات مر اخریار گیطنده اطالعات می ناشااد نافذ ر م  ط می ناشااد. ا ن تعهدات تا 

مامامی،ه اطالعات مارای طقهه نندی دظایری مر اخریار گیطنده اطالعات می ناشااد معرقط می ناشااد. زرا  رصااآ اطالعات  

اطالعات ر زمان  ند ت سااح صااادب اطالعات نه ط ر کرقی اعالم می گطمم ر گیطنده  مارای طقهاه نندی دظایری اساانام ر 

اطالعات قق  از اسارعالم ر پاساخ صاط ا صاادب دسااب ماتط نط زرا  رصاآ مان ر م،یآ نه رعا ش کییه تعهدات ا ن پیمان 

 می ناشد. 

هد اساش که کییه اسانام ر اطالعاتی را که * تقصاطه: مر صا رت قرع وم،اری گیطنده اطالعات نا صاادب اطالعاتد گیطنده مرع

قان  اسارطمام نه صاادب اطالعات می ناشاندد نه شاطکش ت ساعه  ون ر ف الم مسارطم نما ند. تی،ن تعهدات ا ن پیمان نه شاطح  

 ف ق ناقی ر معرقط می ناشد. 

 (: شرایط و تعهدات طرفین:4ماده )

نا مر افش اطالعات مارای طقهه نندی دظایری نه شاطح مظام ا ن  صاادب اطالعات نا اراته اطالعات ر گیطنده اطالعات    -1-4

 پیمان ت افق نم مند. 

صاادب اطالعات )نگهدارنده اطالعات( می ت اند اطالعات مارای طقهه نندی دظایری را تنها یهش اسارظامه نه منظ ر    -2-4

مر اخریار مرخ اسااش کننده )گیطنده    انجام ام ر پژروشااید فنی ر اماری شااطکش ت سااعه  نا رعا ش کییه مظام ا ن پیمان

 اطالعات( قطار مود. 

گیطنده اطالعات تعهد نم م تا ا ن اطالعات مارای طقهه نندی را تنها مر م ارم ذکط شده مر ا ن مامه ر  ا سا ط م ارمی    -3-4

ن اطالعات را مرانق نا  که نطاساااا مظام ا ن پیمان مجاز می ناشااد د مراتعه د  زما ش ر نطرساای نم مه ر مر م گط م ارم ا 

 نندوای ا ن پیمان نا رعا ش ن،ات طقهه نندی دظایری نگاه مارمد فاش نسازمد منرشط  ا مر اخریار عم م قطار ندود. 

گیطناده اطالعاات تعهاد نم م اطالعاات مارای طقهاه ننادی دظاایری را مر اوادافی ریط از رانراه خ م ناا صاااداب اطالعاات    -4-4

د ر  نها را تنها نا مج ز صادب اطالعات مراخریار اماراتد مد طان  ا مسرخدمانی قطار مود که نه ط ر م رم اسرظامه قطار ندو

 اخص ر مر راسرای انجام ام ر صادب اطالعات نیاز نه مانسرن  نها مارم. 

امه شا م. اطالعات مارای طقهه نندی دظایری نقا د مر مسایطی ریط از اوداو ا ن پیمان نازساازی  ا تیییط شا،  م  -5-4

نالفاصایه پ  از مرخ اساش صاادب اطالعات د گیطنده اطالعات نا ساری عیناص )اصا ( نساخه وای اطالعات مارای طقهه نندی  

دظایری مر افری اعم از ن شارار  ا وط ن ع رساانه م گطد نه انضامام کییه ررن شاش وا ر کای وا ر نساخه وای نازساازی شاده را  

 ب اطالعات ناز گطماند. ررز پ  از مرخ اسش نه صاد 10مدت 

( نا ویچ  ک از شااطکرهای  3گیطنده اطالعات تعهد ر تضاامین می نما د که مر مدت اعرقار ا ن پیمان )م واا ع مامه   -6-4

پیمان    10رقیب تدش ویچ عن ان ر شای  خاصای وم،اری ننما د. مرصا رت ادطاز تخیآ از یانب گیطنده اطالعاتد مظام مامه 

 داکم خ اود ن م. 

گیطنده اطالعات تعهد نم م که مر مدت زمان اعرقار ا ن پیمان ر تعهدات ناشای از  ن از انجام وطگ نه مصاادقه مطتقح    -7-4

نا اطالعات مدطمانه مراخریار نه وط ند  نا کییه رساانه وا ر مرق عات اعم از عم می ر اخرصااصای ندرن اخذ مج ز کرقی از  

 صادب اطالعات خ مماری نما د. 
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  صاادب اطالعات که از    یفن  طیاز اطالعات مدطمانه ر مسارندات فنی ر ر اطالعات تعهد ر تضامین می نما د کهگیطنده  -8-4

 :دظظ ر دطاسش گطمم مر افش نم مه اسش مر نطانط تهد دات ادرماتی ز ط

 ا ن تعهدنامه.  5مامه عدم افشا  ر انرشار اسنام ر اطالعات م و ع  •

 اطالعات مر افش شده. عدم  سیب رساندن نه صدش  •

 . اطالعات  ن منر مر مسرطسی یمدافظش از صدشد مدطمانگ  •

ماعانا ی  -9-4 اطاالعاات   داظاظ کایایاه داها ق  ناه    صااااداب  ماطنا ط  اسااناام کساااب شاااده  ر  اطاالعاات  مر خصاا ا 

 . واافااروارشق،هخشوادسافااروادططح نطم

: مرصا رتی که نه وط ند  وم،اری ططفین قرع گطمم ا ن پیمان ر کییه تعهدات ناشای از  ن مسارهالص تا زمانی که 1* تقصاطه  

 اطالعات مر اخریار گیطنده اطالعات قطار مارم معرقط ر الزم االتقاع ناقی خ اود ماند. 

  و ع ا ن پیمان را نطای خ م ندارم. : گیطنده اطالعات د دق ویچ انرظاع  ا اسرظامه از اطالعات م2* تقصطه 

: مر صا رتی،ه نطخی از مظام ا ن پیمان نه م یب د،م قرعی مطایع ذ صالح قان نی  ا قضا ی مد، م نه نرالن  ا 3* تقصاطه  

 عدم نظ ذ گطممد مانهی مظام  ن نین ططفین نافذ ر الزم االتقاع ناقی خ اود ماند. 

  ن  را افشاا  نما د ر نه تعهدات خ م مر ا  صاادب اطالعات نه وط ند ی اطالعات    اطالعات گیطنده  مر صا رتی که  : 4*تقصاطه  

 . شمارمدق نطخ رم قان نی را نطای خ م مجاز می صادب اطالعات دد تعهدنامه عم  ننما

 (: جزئیات اطالعات دارای طبقه بندی بفاظتی:5ماده )

که یهش قطارمام مذک ر نین ططفین مقامته  صاادب اطالعات  نه      اسانام مطن طمارای طقهه نندی دظایری  کییه اطالعات -1-5

 ن اطالعات تدش وط  ک از شطا ح ز ط مم،ن اسش ص رت پذ طم:ا  نه مسرطسی ومچنین. ش ندمی تیهی ش مدمدطمانهمی

 مسرطسی مسرهیم  ا نا راسره •

 ارسا  ر مر افش مسرندات نه ص رت رسمی  ا ریطرسمی •

قطار می گیطم ر ا ا ن،ه    گیطنده اطالعات مر اخریار  صادب اطالعات اسرظامه از ارتقاطات راه مرر رنام ک که ت سح  •

 نا ت یه نه شناخری که از سیسرم کارفطما مارم ام،ان ا جام ا ن ارتقاط را پیدا می کند.   گیطنده اطالعات 

 نه ص رت اتظاقی  ا عمدی •

 :امیی،یازان اعا طناشندت انندشاسنام ر مدارک ف ق می-2-5

وط ن ع م راد م ام اطالعاتید مدصا الت فنوررید ساخش افاار ر  ا نطم افاارد اسانام فطمش شاده ر/  ا فطمش نشاده نر ر   •

 کام   ا یاتی. 

 د قطارمامواد تظاوم نامه واد مشخصات فنی تجهیاات.  SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFPاسنام  •

واد اطالعات ماتی ر م گط اطالعات مامه   Marketingواد   Business Planواد   Manualمشاخصاات اطالعاتی پطسان د   •

 شده  ا پذ طفره شدهد نص رت شظاوید ن شراری ر نا اسرظامه از )م ی م مر( وط ن ع رسانه. 

  ط  ساا  ات،رطرنیکدفا  در پساش  مدر ای  شاام )  شادو  اات،رطرنی،ی  ن   دچاپ ساشاسانام م،ر ب نه صا رت فطمد م •

 . (Flashواید دافظهDVDدCDمانندم س،شد سازیذخیطه وایم ارم ات،رطرنی،ی ذخیطه شده نط رری ان اع رسانه
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رم ر ند  گطم ده    یطرنین  ان نا مشارط  ا ر   ساازمان صاادب اطالعات   یاطالعات شاظاوی که مر ییساات دضا ری ماخی •

 اسش. 

 تجهیاات ندسش  مده اسش.  ر وام،ان مشاوده راه از رسمی ریط ص رت  نه که ایاطالعات مدطمانه •

  دمااتی   از  اعم  سااازماان صاااداب اطالعاات   مخریآ  واایمرد زه  کااری  فط  نادواای  ایطای  مردین کاه  ایاطالعاات مدطمااناه •

 . د  ی م زش ر... نه مسش م اند ام ر مشرط دینازرگان دیامار

 :  دیوای ز ط ندسش ماطالعاتی که مر دین ایطای فط  ندوای مطن ط نه پطرژه ر ا نه ص رت تصامفی مر د زه •

o وا.  مرا ر اطالعات مطن ط نه سیسرم 

o  .مرا ر اطالعات مطن ط نه م،انها  

o  .اطالعات مطتقح نا پطسن  راشخاا 

o  .معماری ز طساخرار 

o عام . وای روعیش سیسرم 

o  .روعیش مطاکا مامه سازمان 

o  .اطالعات مطن ط نه ساخراروای امنیری ردطاسری سازمان 

o  .اطالعات مطتقح نا سیاسرهای عق ر  رراوهای مسرطسی نه اطالعات 

o   وای عمییاتی ر دساا. روعیش سطر 

o  .اطالعات مطتقح نا ن ع تجهیاات م رم اسرظامه 

o ای نظ ذ. ووای امنیری ر راهمونده وعآاطالعات نشان 

 ر سا ط اطالعاتی از وط ن ع که افشای  ن نه وط گ نه  مر ررند عمییاتی سازمان کارفطما اخال  ا جام نما د.  •

 (: دارای طبقه بندی بفاظتی بودن )محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری(:6ماده )

ر مدصا   اطالعات مارای طقهه نندی دظایری   عدم اسارظامه از : گیطنده اطالعات تعهد نم مد نه ویچ طط هی از نریجه  -1-6

 اسرظامه ننما د نه یا مر راسرای اودافی که ا ن اطالعات یهش تدهق  نها مر اخریار ری قطار گطفره اسش. 

عادم افشااا  : گیطناده اطالعاات تعهاد نم م کاه تماامی تالش خ م را یهاش منع افشااای اطالعاات مارای طقهاه ننادی   -2-6

دظایری ر  ا وط نخشای از  ن نه اشاخاا مرظطقه را ننما د. کارکنان گیطنده که مر راسارای اسارظامه وای مجاز )نطاسااا ا ن 

 مذک ر مارندد از ا ن قاعده مسرثنی می ناشند.  پیمان( نیاز نه اطالعات مارای طقهه نندی دظایری

اصاا  رازماری: گیطناده اطالعاات تعهاد نم م کاه تماامی اقاداماات الزم یهاش دظاایاش از اطالعاات مارای طقهاه ننادی   -3-6

دظاایری را ناه عما   ررمه ر از افشااای اطالعاات مارای طقهاه ننادی دظاایری مر مجاامع عم می  اا مر اخریاار قطارمامن  ن ناه 

 شخاا ریطمجاز یی گیطی نما د. ا

 (: بدود اطالعات دارای طبقه بندی بفاظتی:7ماده )

مر م ارم ز ط اطالعات مارای طقهه نندی دظایرید اخرصاصی تیهی نشده ر گیطنده اطالعات مرعهد نه رعا ش مظام ا ن پیمان 

 مر م رم ا ن مسره از اطالعات نخ اود ن م: 

 از یانب صادب اطالعات نه اطالعات عم می رسیده ناشد. اطالعات ندرن کم ر کسط  -1-7
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 نهاموای مرتری طقق نیاز خ م نه مسر ر اراته اطالعات نص رت عم می مامه ناشند.  -2-7

که مر یط ان انجام تعهدات ر پطرژه وا ت ساح گیطنده اطالعات داصا  ر کساب می  5* تقصاطه: کییه اطالعات م وا ع مامه  

شاطکش ت ساعه  ون ر ف الم گ  گهط ر مارای طقهه نندی دظایری تیهی ر مشام   شاطا ح ر اد،ام    گطممد مرعیق ر مخرص نه

 ا ن پیمان خ اود ن م. 

 (: بدود مالکیت اطالعات دارای طبقه بندی بفاظتی: 8ماده )

قی ماانادهد ر گیطناده اطالعاات اقطار نم م کاه تماامی اطالعاات مارای طقهاه ننادی دظاایری یار مارا ی واای صاااداب اطالعاات ناا

 ارا ه مونده می ت اند ا ن اطالعات مارای طقهه نندی را وط ط ر که نخ اود ندرن ایازه گیطنده اطالعات اسرظامه نما د. 

از نندوای ا ن پیمان نقا سااری تیهی  ا تظساایط انرها  ده ق اطالعات مارای طقهه نندی دظایری  ا وطگ نه ی از  ا سااا ط 

 طالعات مارای طقهه نندی دظایری نش م. مات،یش وای معن ی مرخص ا ا

 (: اعتبار بقوق و محدودیت ها:9ماده )

ده ق ر تعهدات ا ن قطارمام مرخص ا اتآ( صادب اطالعاتد نما ندگان  ا افطام مأم ر ار ر ب( گیطنده اطالعاتد نما ندگان  

  ا افطام مأم ر ار اتاام  ررد قان  ایطا ر پیگیطی می ناشد. 

 ان خسارت:(: جبر10ماده )

گیطنده اطالعات تعهد نم م که کییه خسااراتی را که مر ا ط قصا ر  ا تهصایط ری  ا عدم ا ظای وط  ک از تعهدات ناشای از  

پیمان مر یه صاادب اطالعات می گطممد یقطان نما د. ته  م خساارت نا صاادب اطالعات ن مه ر گیطنده اطالعات مرعهد نه 

گطم ده ر دق وطگ نه اعرطاواای را از خ م ساایب نم م. ومچنین تعهد گیطنده مر   پطماخش مقیغ نط ررمی صااادب اطالعات 

دظظ ر نگهداری اطالعات تعهد نه نریجه ن مه ر وطگ نه اقدام میا ط مظام قطارمام ر ق انین ر نخشانامه وای صادراتذکط قان   

رصا رت تخیآ از مطاتب مندر  مر تعهیب کیظطی )عالره نط یقطان خساارت نه شاطح ف ق( خ اود ن م. الزم نه ذکط اساش م

قطارمام کییه تقعات قان نی  ن صااطفاص مر یه گیطنده اطالعات ن مه ر صااادب اطالعات طقق مهطرات قان نی مان ر نا گیطنده  

 اطالعات رفرار می نما د. 

فین اخرالفی پیش ند هی اساش ا ن قطارمام از دی  تانع ق انین رمهطرات یمه ری اساالمی ا طان می ناشاد ر چنانچه نین طط

  د که نر ان  ن را از طط ق مذاکطه د  ر فصا  نم م م وا ع اخرالو مر مطایع قضااتی کشا ر مرطح ر رری مطایع ذ صاالح 

 قان نی نطای ططفین الزم االیطا می ناشد. 

 مالبظات:

ان از تار خی که مر صادر پیمان قید نند مر تار خ .......... تنظیم گطم ده ر مظام ا ن پیم  16تقصاطه ر   7مامه ر  10ا ن پیمان مر  

 شده اسشد الزم االیطا می ناشد. 

 

 نماینده صاب  اطالعات:            گیرنده اطالعات:  

 امضاء و تاریخ:            امضاء، تاریخ و اثر انگشت:         
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موارد   و  مفاد  کلیه  میگردد  متعهد  کلیه    HSEپیمانکار  میگردد  متعهد  همچنین  و  گذاشته  اجرا  به  را  الحاقیه  این  در  شده  ذکر 

قوانین، مقررات و آیین نامه هاي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست را، با توجه به موضوع 

نیز براي پیمانکار الزم االجرا   HSEجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه  پیمان رعایت نماید. همچنین به مو

 میگردد. 

   شرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام فعالیت باشد.  -1

ب -2 پیمانکار  اجرایی،  فعالیت  ماهیت و گستردگی  نوع،  به  تهیه چارت  با توجه  به  اقدام  پروژه خود و    HSEاید  با  متناسب 

مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت مسئول و تمامی نفرات 

واح  HSEواحد   به  تایید  فعالیت و جهت  از شروع   قبل  از سو    HSEدخود  تایید  ایشان در صورت  میباشد.  ي  کارفرما 

با   مرتبط  هاي  تخصص  مبناي  بر  باید  شده  ارائه  چارت  شد.  خواهند  کار  به  مشغول  داربست،    HSEکارفرما،  )برق، 

واحد  نفرات  تعداد  و  بوده  کارفرما  تشخیص  به  غیره(  و  حفاري  ،بهداري،  آتشنشانی  لیفتینگ،  زیست،  بهداشت، محیط 

HSE    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و    "گیري مسئول ایمنیبکار"پیمانکار و سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه

نفر کارشناس   پراکندگی جبهه هاي کاري یک  با  واحد  HSEمتناسب  تایید  به  تعیین    HSEکه  باشد،  رسیده  کارفرما 

   پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما می باشد. HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

در محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد و خارج از ادعاي     HSEعدم حضور  در صورت   -3

   تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

کار   -4 حین  و  بدو  آموزشهاي  انجام    (.Safety Induction, TBM, etc)ارائه  همچنین  و  پیمانکار  پرسنل  کلیه  به 

 معاینات طب کار  

   استخدام و ادواري( براي ایشان توسط پیمانکار الزامی است.)بدو 

پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوي کارفرما   -5

ز کار فراهم  نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن مجو

   کارفرما معرفی نماید.   HSEنماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفاده میشود و به وسیله خرید،   -6

شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز، داراي گواهی   اجاره و یا به هر نحوي تهیه

با   مطابق  و  مناسب  ایمن،  شرایط  در  و  بوده  کارفرما  و  صالح  ذي  سازمانهاي  تایید  مورد  شرکتهاي  از  فنی  سالمت 

بر   باشد.  داشته  را  مناسب  عملکرد  و  گردیده  نگهداري  و  تعمیر  به  استانداردها،  وارد شده  هاي  هزینه  کلیه  اساس  این 

شرکت   عهده  بر  پیمانکار،  معتبر  فنی  گواهینامه  فاقد  آالت  ماشین  براي  فعالیت  اجازه  دریافت  عدم  خاطر  به  قرارداد 

   پیمانکار خواهد بود.

ردد کارگاهی  کارفرما بازدید شده، در صورت تایید، کارت ت  HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط   -7

    دریافت نمایند. 

کار  -8 محیط  ربط  و  ضبط  جهت  ثابت  نفرات  استخدام  به  اقدام  کاري  جبهه  و  پرسنل  تعداد  با  متناسب  باید  پیمانکار 

(HOUSE KEEPING)  صحیح و  منظم  چیدمان  منظور  به  تنها  آنها  از  و  نموده  تشخیص  قابل  لباسکار  به  ملبس 

   کارفرما استفاده نماید.  HSEرت و تشخیص واحدتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظا
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)خدمات پزشکی، تهیه آب و یخ، جمع    HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -9

و غیره( مراتب را کتبا به   HSEآوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خدمات مهندسی  

   ا رسانیده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف کارفرما می باشند. اطالع کارفرم

با   -10 مرتبط  تجهیزات  و  اقالم  برداري،   HSEکلیه  بار  تجهیزات  و  برقی، وسائل  فردي، وسایل  استحفاظی  از جمله وسایل 

کارفرما رسانیده و سپس مجاز    HSEرگاه باید به تایید واحد  متریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کا

   به استفاده خواهد بود.

   کارفرما می باشد.  HSEپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سایت، منوط به تایید واحد  -11

پرسنل خود، سرویسهاي بهداش -12 به فعالیت  از شروع  قبل  متعهد میگردد،  بر مبناي ضوابط کارگاهی و  پیمانکار  تی الزم 

   قانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارفرما اعمال میگردد.(

از این وسایل در   -13 استحفاظی فردي گردند و استفاده  از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل  کلیه پرسنل پیمانکار قبل 

حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران زرد میباشد طول مدت  

از تهیه، نمونه آن جهت تایید به واحد   ارائه گردد. در صورت عدم تهیه وسایل استحفاظی     HSEکه باید قبل  کارفرما 

راسا کارفرما  پیمانکار،  توسط  استاندارد  هز  "فردي  و  احتساب    ینهاقدام  با  آن  وضعیت  25هاي  صورت  در  باالسري   %

   پیمانکار لحاظ خواهد شد. 

پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین متناسب با ضوابط جاري  -14

  در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید. 

پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما ارائه نماید. در این جانمائی باید   -15

چاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخازن سوخت لحاظ 

   کارفرما برسند.  HSEئی شدن باید به تایید واحد  گردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرا

کلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندگی شرکت و با ارائه اصل  -16

   مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند. 

اقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و جبهه کاري خود پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حد -17

   میباشد.

کارفرما رسیده     HSEپرسنل برق، ریگرها، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار به تایید -18

   ور ممنوع است .و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این ام

   پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست محیطی می باشد. -19

،  HSEپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله حضور افسر دائم   -20

الئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، نصب حفاظ نرم و روشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب ع 

محوطه براي  تشخیص-سخت  به  موارد  سایر  و  کاري  مورد     HSEهاي  شرایط  تامین  عدم  صورت  در  میباشد.  کارفرما 

   کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الز -21 بر اساس ماتریس آموزشی به کالس هاي مربوطه اعزام پیمانکار کلیه  م و 

   خواهد نمود.



 

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل تهیه نقشه توپوگرافی 

 3از    3صفحه   1401 ابستانت ق 1424/01: مناقصهشماره   HSEدستورالعمل  

 

 

 

 

 

 

 
پیمانکار موظف است کلیه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسب تجهیز نماید )به  -22

   ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان( 

کارفرما مجهز نموده سپس اجازه استفاده از آنرا    HSE ظ مناسب و تایید شده  پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفا -23

   صادر می نماید.

اخطار و عالئم هشدار دهنده -24 پمفلت آموزشی،  پوسترها،  به تهیه  ترافیکی و غیره(     HSEپیمانکار ملزم  تابلوهاي  )مانند 

   رما نصب خواهند شد. کارف  HSEمیباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

نظر -25 از  کارگاه  آنها در  فعالیت  تجهیزاتی که  و  افراد، خودروها  از  داده شوند،     HSEپیمانکار  کارفرما خطرناك تشخیص 

  ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

باشد. پیمانکار براي برپایی داربست، مجوز برپایی و  کارفرما رسیده     HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید   -26

جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجاز و داربست داراي تگ  

فعالیت م از  اصالح  عدم  در صورت  گردند.  اصالح  باید  کارفرما  نظر  با  مطابق  و  نمیباشند  استفاده  به  مجاز  ربوطه قرمز 

جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود و خارج از ادعاي پیمانکار خواهد  

   بود.

پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین شده به کارفرما ارسال   -27

   خواهد نمود.

تهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربستهاي )براکتی( باید  تمامی داربس -28

کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفاع، تگ سبز داربست 

   اخذ نماید.

   باید به صورت روتین توسط پیمانکار به کارفرما ارائه گردد.  HSEانهگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهی -29

الزامی    HSEحضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست -30 پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي ایمنی 

  است.

روشنایی، سکوي کار    پیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی،  -31

   ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

تهیه وسایل استحفاظی خاص در فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد پیمانکاران و با تایید   -32

   کارفرما میباشد. 

ه مرتبط )پایه یک، دو، ویژه( مطابق با نظر  کلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینام -33

   کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

   لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد. -34

پیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قانون کار  

اجت تامین  که  و  کارگاهی  مقررات  و  ها  دستورالعمل  همچنین  و  اشعه  برابر  در  حفاظت  سازمان  زیست،  محیط  سازمان  ماعی، 

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد. 
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 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی
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  0.1      ی کنترل پروژه و نظارت فن  ستمیس

  0.2      مرتبط با موضوع قرارداد   یتخصص  دانش

  0.05      ی و نرم افزار   یسخت افزار  امکانات

  0.3      منطبق با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      سابقه و حسن انجام کار    حسن

  0.1       یمنطبق با اسناد فن  یو نقطه نظرات اصالح  شنهاداتیپ

  0.1      کار و شرح    یفنمنطبق با اسناد    یشنهادفنیپ

آالت و    نی) دفاتر،انبار ،ابزارها، ماش  یو امکانات کارگاه  زاتیتجه

 ها (   زمیمکان
     0.25  

  0.2      مرتبط با موضوع  یو سوابق کار   تجربه

  0.2      و اجرا   یسرپرست  ییتوانا

  0.1      ی برون سپار   یها  تیفعال  تیری مد  نحوه

  0.05      ها   زمیآالت ،ابزارها و مکان  نیاز ماش  نهیبه  استفاده
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 پیمانکاران   اولیه چک لیست ارزیابی

 )تامین و اجرا( 
 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی مدیریت:  نام تامین کننده: 

 آدرس و اطالعات تماس:
 

 شاخص ارزیابی 

 پیمانکاران وضعیت 
امتیاز  

 100از  
  امتیاز  وزن 

 

 ضعیف 

0-30 

 متوسط 

30-50 

 خوب 

50-80 

 عالی 

80-100 
 

  % 25وزن معیار:  معیار بازرگانی 

 0.2       موقع* سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت به  *
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  0.25       تنظیم صورت وضعیت ها مطابق استاندارد و ارائه بموقع 

  0.25       درآمد سالیانه  

  0.2       هینامه های صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانکاری اگو

  0.3       شناخت بازار و تامین بموقع و کیفی نیازمندیها 

  % 20وزن معیار:  معیارنیروی انسانی 
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مندرج در قرارداد مطابق چارت  رعایت بکارگیری تخصص های  

 سازمانی 
      0.25  

  0.25       سوابق کاری و تحصیلی پرسنل

  0.25      اجرایی مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر  

 -3                                         -2                                            - 1ارزیاب:  تیم  

                   4 -                                             5- 
 امتیاز نهایی 

 تهیه کننده:
 امضاء:

 تایید کننده:
 امضاء:

 کننده:تهیه  
 امضاء:

 

 

 بل ارزیابی است. بند های ستاره دار )*( برای شرکت های حاضر در ارزیابی اولیه کاربرد ندارد و تنها برای شرکت هایی که از طریق مناقصه شرکت میکنند قا  نکته:
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گل تهیه نقشه توپوگرافی موضوع مناقصه: 

پس از بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به  ذیل  ما امضا کنندگان  

داریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و  م میاطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعال

   مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

 ..... ریال  ................................................ ........ ..................................................................................................................................... به عدد 

 

 ...ریال.........................................................................................................................................................................................به حروف   

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  می دهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

بینی عملیاتی مورد نظر  روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش  واطالعات کامل و کافی در مورد شرایط   -1

انجام موضوعکارفرما، تسهیالت   بر  به نحوي  از  اقصه  این من  و تمام موضوعاتی که  جمله شرایط  تأثیرگذار است، 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات   نوسانات ارز

گیرد    مدنظر  براي انجام این پروژهچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که باید طبق قرارداد  به   -2

 داریم.آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص  

قوانین، مقررات و آئین  کامل نسبت بهآگاهی   -3 هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و  نامهمصوبات، فرامین، 

هر نوع امکان  دانیم و  کارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می

 یم: نمایاز خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعاي 

 اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد   •

اشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی  هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ن •

بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهاي  

پرداخت    مربوطه اضافه  براي درخواست  نیز هیچ حقی  و  نخواهیم شد  و معاف  ماده  بري  از چارچوب    29خارج 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 

پایکارفرکنیم که  تایید می • به پذیرش  از  ین ترین قیمت نمیما مقید  به اعالم علت رد هر یک  باشد و موظف 

 پیشنهادات نیست. 
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 2از    2صفحه   1401 تابستان ق 1424/01: مناقصهشماره   فرم پیشنهاد قیمت 

 

 

 

 
مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و تایید  در تهیه پیشنهاد قیمت، سود   •

 کنیم که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعدا  می

 استناد به ناآگاهی نماییم.  

به امضاي    اقدامتعهدیم در تاریخ اعالم شده کارفرما  که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، م  صورتیدر   •

ضمانت  کنیمقرارداد   بان و  انجامنامه  جهت  کارفرما  تأیید  مورد  معادل    کى  درصد   %5تعهدات،  مبلغ  )پنج  کل   )

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

تام • نمایندگان  براي شرکت میما  و  از طرف  امضا  داراي حق  و  و مجاز شرکت هستیم  ما  بااالختیار  به  و  شیم 

 . اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم
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