
ان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است
قزوین

:امضاء یا اثر انگشت متقاضی **آقای :نام متقاضی

4323333333: کد ملی

آبیک:شهرستان

آبادحالل:منطقه/روستانام 

:نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء کارشناس

1396/02/02:نقشهتاریخ تهیه 

091211111111:ثابت/شماره همراه

:مساحت واحد موجود
:مساحت مندرج در پروانه

:مساحت توسعه
:تعداد قطعات

09122222222:تماس کارشناسشماره

****افزایش ظرفیت گاوداری شیری : مورد درخواستکاربری******  گاوداری : نوع کاربری فعلی عرصه

کشاورزی تائید و مهر سازمان نظام مهندسی
و منابع طبیعی استان قزوین

www.snmkq.ir

:ثبت نقشه در نظام مهندسی

:شماره

نه مسئولیتی توجه به درخواست و تعرفه متقاضی تهیه شده و مالکی بر مالکیت و تصرف ایشان نبوده و هیچگوثبت نقاط با :تاریخ

با سایر همسایگان متوجه کارشناس و تائید کننده نمی باشدحدود و ثغور اراضی و مساحت در خصوص 

.باشدمی ی دستی و شرایط منطقه اعملکرد دستگاه  نقاط برداشت شده درحد دقت 

.مقیاس می باشدتصویر قطعه برداشت شده فاقد 

http://www.snmkq.ir/


(گوگل ارث)1در قسمت شماره 
مشخص نمودن . 500شعاعتا ....( قارچ، روستا،دکل ها و تیرهای برق،لوله گاز وو ،گلخانه اعم از دامداری ها )فاصله عوارض 1

.متری الزامی می باشد( 1000کمپوست تا)

مشخص نمودن شمال جغرافیایی. 2.

تطابق جهت هر سه تصویر با شمال جغرافیایی. 3

مشخص نمودن ترجیحا دو روستا در نقشه یا یک عارضه مشخص و شناخته شده. 4

قطعه . باشدمورد نظر به رنگ زرد 5

رنگ خطوط . نارنجی باشد( جاده ها)دسترسیمسیر 6

خطوط فاصله . .باشدرنگ آبی به (1000کمپوست تا)متر500شعاع زمین مورد نظر تا و تاسیسات اطراف تا عوارض 7

(چهار گوش زمین)2در قسمت 

درج شماره نقاط رئوس . .شکل زمین الزامی می باشدبر روی نقطه مرکزی قطعه و 1

ابعاد اضالع زمین درج شود. 2.

برای نقشه های اتاقک کارگری مشخص نمودن درب ورودی و محل اتاقک. .ستالزامی ا( به انضمام سایرموارد اعالمی قبلی)3

درج نقاط رئوس اتاقک کارگری و رئوس زمین و ابعاد اضالع الزامی است. 4.

درج نقاط رئوس . .الزامی استزمین و رئوس اتاقک پمپاژ و ابعاد اضالع رئوس استخر و 5



(جدول نقاط)3درقسمت 

در جدول مختصات . 1X وY وZ نظر درج شودمورد مرکز زمین نقطه رئوس و.

(جدول مشخصات)4درقسمت 

درج کد ملی الزامی است-1

5در قسمت 
در نقشه های اتاقک کارگری مساحت کل و مساحت اتاقک درج شود

.ضلع ورودی زمین مورد نظر مشخص شود
.اتاقک نزدیک درب ورودی باشد

.در نقشه های استخر نیز مساحت و ابعاد استخر و مساحت و ابعاد و تعداد قطعات درج شود



انجام شود و تمامی الیه ها و شیپ فایل ها به همراه فایل GISترسیم الزاما توسط نرم افزار 

و گوگل ارث در سی دی رایت شود ( gdb)و فایل مپ سورس ( dwgو dxf)اوتوکد 

در شیپ فایل ها اطالعات جدول نقشه وارد شود

ایجاد و تکمیل شود( نقشه4قسمت )در اتری بیوت فیلدهایی مطابق با عناوین موجود در جدول اطالعات 

درج جهت شمال در تمامی قسمت ها الزامی است

نقشه  در تمامی نقشه های واحد های دارای پروانه مساحت دیوار کشی مشخص و با مساحت پروانه  مقایسه شده و اختالف آن در

.مشخص شود



قسمت زرد رنگ
نهپروامطابقمساحت

قسمت آبی رنگ
موجودکشیدیوارمساحت

متر مربع می باشد10600متر مربع                     مساحت مطابق پروانه 9600مساحت دیوار کشی شده 
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ارجاع کارها فقط از طریق نظام مهندسی کشاورزی می باشد   

حداقل مساحت ها با توجه به واحد مورد درخواست برابر ظوابط محاسبه شود

برابر عرض زمین باشد3طول حداکثر : نسبت طول به عرض

متر باشد50حداقل عرض زمین برای پرورش گاو شیری 

متر می باشد40حداقل عرض برای پرورش گوسفند 

جهت اطالعات بیشتر به سایت سازمان مراجعه نمایید

با تشکر

پیرینت گرفته شودA3و یک برگ A4یک برگ


