فرم اطالعات خذمت
عنوان خذمت  :وظارت ي کىترل فىی بر خذمات وقشٍ برداری
خذمت بٍ شُريوذان ()G2C
نوع خذمت
*

شناسه خذمت 10031098000 :
خذمت بٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G
خذمت بٍ کسب ي کار()G2B

*

*

 - 1وظارت ي کىترل فىی بر عملیات وقشٍ برداری زمیىی شامل :
 ًقطِ ّای تَپَگرافی اػن از هٌطقِ ای ،ضْری ٍ ًقطِ ّای کاداستر ًقطِ برداری ٍ پیادُ کردى طرح ّا ضاهل هسیرّا ،خطَط لَلِ ،اًتقال ًیرًٍ ،قطِ ّای ضْری ٍ ثبتی -تْیِ پرٍفیل ّای طَلی ٍ ػرضی ٍ تجویغ ٍ افراز زهیي

-

تؼییي ٍ اًذازُ گیری ًقاط کٌترل زهیٌی ػکسی

 - 2وظارت ي کىترل فىی بر عملیات وقشٍ برداری ًَائی ي فضائی
 تبذیل ػکسْای َّایی ٍ هاَّارُ ای بِ ًقطِ ٍ تْیِ اًَاع ًقطِ ّای ػکسی ٍ تصَیری فتَگراهتری برد کَتاُ ٍاًجام خذهات سٌجص از دٍر پردازش تصاٍیر ٍ اًجام تصحیحات ٌّذسی هسطحاتی -رفغ جابجایی ًاضی از اختالف ارتفاع ٍ اًجام تصحیحات طیفی

مشخصات خذمت

 -استخراج اطالػات از دادُ ّای هاَّارُ ای ٍ تْیِ هذل ارتفاػی رقَهی()DTM ،DEM ،DSM

 - 3وظارت ي کىترل فىی بر عملیات وقشٍ برداری دریائی
 -ػوق یابی ٍ تْیِ ًقطِ از کف دریاّا ٍ رٍدخاًِ ّا ٍ هطالؼات جسرٍهذی

شرح خذمت

 جریاى سٌجی حرکت آب ٍ هحاسبات ٍ تْیِ جذاٍل هربَطِ پیادُ کردى هَقؼیت سکَّای حفاری ،چاّْای ًفت ٍ گازً -وًَِ برداری از کف دریاّا ،دریاچِ ّا ٍ رٍدخاًِ ّا

 - 4وظارت ي کىترل فىی بر عملیات میکريشئًدزی
 ًقطِ برداری تًَل  ،هؼذى ٍ هیکرٍشئَدزی هطالؼات جابجایی گسلْا ،رفتار سٌجی سذّا ٍ ابٌیِ فٌی -گسترش ضبکِ ّای شئَدزی ٍ ترازیابی دقیق

 - 5وظارت ي کىترل فىی سیستم َای GIS
 طراحی ٍ ایجاد سیستوْای اطالػات جغرافیایی( ،)GISزهیٌی( ٍ )LISکاداستر جوغ آٍری ٍ آهادُ سازی اطالػات هکاًی بوٌظَر ٍرٍد بِ سیستن اطالػات جغرافیاییپردازش ّای کارتَگرافی بوٌظَر ٍرٍد بِ سیستن اطالػات جغرافیایی
مذارک مورد نیاز
متوسط مذت زمان ارایه

ارسال یک وسخٍ از قرارداد مابیه کارفرما ي مجری
ارسال مذارک اجرایی پريشٌ تًسط مجری
با تًجٍ بٍ مذت زمان قرارداد تعییه می شًد

جسییات خذمت
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