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1- مقدمه 
ــه  بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب اسفند 1374) رشته مهندسی نقش
ــه  برداری به عنوان یکی از رشته های اصلی در مجموعه ارکان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مورد توج
ــاده 77 آئیـن نامـه اجرایـی ایـن قـانون (مصوبـه بـهمن مـاه 1375)  قانونگذار قرار گرفته است. بر اساس م
گروههای تخصصی نقشه برداری در سازمانهای که تعداد اعضای آنها حداقل 7 نفر باشد تشکیل شده و ایــن 
گروهها امور تخصصی مرتبط با رشته نقشه برداری را در جلسات خویش مورد بررسی و حل و فصــل قـرار 

داده و نظرات خویش را جهت لحاظ دادن آنها به هیئت مدیره سازمان استان ارسال مینمایند.  
ــداد اعضـای گـروه تخصصـی نقشـه بـرداری  بر اساس ماده 61 آئین نامه اجرایی قانون، بسته به تع

اعضاء کمیته میتواند نمایندگانی را جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان انتخاب نمایند. 
با توجه به مقدمه فوق وظایفی که مهندسین نقشه بردار میتوانند در سازمانهای نظــام مـهندس عـهده 

دار گردند به شرح ذیل میباشد: 
1- بر اساس ماده 30 قانون نظام مهندسی یکی از نقشه های الزم جــهت صـدور پروانـه سـاختمان 
ــن  توسط شهرداریها تهیه نقشه دقیق موقعیت ملک(اصطالحا کروکی) قطعه مورد نظر میباشد. ای
ــامل اطالعـاتی نظـیر  نقشه معموال در مقیاس 1/200 توسط مهندسین نقشه بردار تهیه شده و ش
ابعاد دقیق قطعه، مساحت و مختصات گوشه های قطعه در سیستم مختصات نقشه های شــهری 
ــبت  یا UTM میباشد. ضمنا مساحت عرصه و اعیانی، نام مالک (مالکین)، پالن موقعیت قطعه نس
ــن نقشـه  به نقشه شهری، وضعیت قطعه های مجاور و جهت شمال از مواردی است که روی ای

مشخص میگردد.  



ــه طـرح  پس از طراحی و تهیه نقشه ساختمانی،  کنترل و پیاده کردن بر و کف نقشه با توجه به نقش
تفصیلی شهر و پروفیلهای معابر میتواند جرء وظایف مهندسین نقشه بردار باشد. 

ــاختمان و آئیـن نامـه اجرایـی مصـوب خـرداد 1379،  2- بر اساس ماده 27 قانون نظام مهندسی س
وزلرتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروی انتظامی، شــرکتهای دولتـی و شـهرداریها میتواننـد در 
ــردار دارای پروانـه  ارجاع امور کارشناسی  به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسین نقشه ب
اشتغال و صالحیت موضوع قانون استفاده نمایند. مواردعینی این قانون در امور نقشه برداری میتواند 

شامل نظارت، متره و برآورد و ارزیابی نقشه های تهیه شده، دعاوی ارضی و ... باشد.    
چنانچه از مفاد قانون و شرح فوق الذکر میتوان استنباط کرد، متاسفانه وظایف مورد اشاره با توجه به ابعــاد و 

پتانسیل تخصصی موجود در گروههای تخصصی نقشه برداری ناکافی و در مواردی مبهم میباشد.  
 

2- بررسی نظام اجرایی نقشه برداری در کشور 
الف)- اجرای طرح توسط سازمان نقشه برداری کشور و مراکز استانی آن، 

این رویه با وجود داشتن مبنای قانونی برای آن، از جهاتی با سیاســت کـاهش تصدیگـری دولـت و 
ــور بـه عنـوان  حمایت از بخش خصوصی در تضاد بوده و باعث تنزل جایگاه ویژه سازمان نقشه برداری کش
سازمان مادر، به یک مشاور نقشه بردار میگردد. بدیهی است از نکته نظر امکانــات تخصصـی، منـابع مـالی و 
نیروی انسانی و پشتیبانی حکومتی هیچ مشاوری از بخش خصوصی تــوان رقـابت بـا سـازمان را نداشـته و 
ــد نقـش و وجهـه  ندارد.  اجرای طرحهای موردی توسط سازمان ضمن درگیری سازمان با امور جزیی میتوان
ــگ کـرده و سـازمان را از حرکتـهای ارزشـمند بنیـادی دور سـازد. چنیـن  ارزشمند نظارتی سازمان را کمرن
دیدگاهی سازمان را به سمت یک شرکت دولتی سوق داده و زمینه های شکوفایی بخش خصوصی را کمــتر 

میکند. 
 

ب) – شرکتهای مهندسین مشاور مورد تائید سازمان ومدیریت و برنامه ریزی کشور، 
ــب،  شرکتهای مهندسین مشاور ضمن داشتن جایگاه تخصصی و توانمندی پرسنلی و تجهیزاتی مناس
با تعیین صالحیت و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفــه تهیـه نقشـه هـای دسـتگاههای 
ــق قـانون تاسـیس  اجرایی کشور را عهده دار میباشند. کلیه نقشه های تهیه شده از طرف شرکتهای مشاور طب

سازمان نقشه برداری بایستی به تائید آن برسد. 
در خصوص جایگاه ویژه مهندسین مشاور نقشه برداری جای شکی نیست. نکته مهم در ایــن زمینـه   
ــا توجـه تشـریفات پیچیـده ارجـاع کـار،  عدم رغبت این شرکتها به اجرای طرحهای نقشه برداری کوچک ب
قرارداد و نظارت سازمان نقشه برداری و مقرون به صرفه نبودن اجرای این طرحها بخاطر بعد مسافتی مراکــز 
دفتر مرکزی آنها از محل اجرای اینگونه طرحهاست. تجربه موجود در خصــوص ارجـاع طرحـهای مـوردی 



ــر میباشـد. بدیـهی اسـت جایگـاه مهندسـین  کوچک (خصوصا در مقیاس 1/2000 و کوچکتر) موئید این ام
مشاور نقشه برداری در اجرای طرحهای بزرگ همچنان مهم و ارزنده میباشد. 

 

ج) – اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی عادی، 
ــخاص یـا  واقعیت غیر قابل اجتناب در امر اجرای طرحهای نقشه برداری موردی در کشور، اش
شرکتهای دارا یا فاقد تخصص نقشه برداری میباشند که در نظام ارجاعی کار توسط سازمان مدیریـت و 
ــل  برنامه ریزی جایگاهی نداشته و متاسفانه تحت هیچگونه نظارت فنی نیستند. در حال حاضر تنها محم
قانونی موجود برای صالحیت بندی افراد فنی این شرکتها سازمان نظام مهندسی بــوده و شـرکتها غالبـا 

فاقد صالحیت رسمی و در اکثر موارد حتی تخصصی میباشند. 
عدم شمول مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر طرحها با بودجــه غـیر عمرانـی و عـدم 
ــاعث ایجـاد هـرج و مـرج در بـازار نقشـه  کنترل بر نقشه ها و پرداختهای مالی این شرکها، متاسفانه ب
ــن شـرایط نـا بـه  برداری و کیفیت نقشه ها شده و تعدادی با نام نقشه بردار سوء استفاده کامل را از ای
ــد، ولـی واقعیـت هـای  سامان میکنند. ممکن است در ظاهر حجم پروژه های این بخش چشمگیر نباش

موجود نشان از حجم باالی این پروژه ها دارد.  
نکته قابل توجه در این امر این است که مهندسین جوان نقشه بردار با توجه به شــرایط پیچیـده 
صالحیت بندی عمال تا سالها قادر به ثبت شرکت بصورت مشاور و رتبه بندی نشــده و بـا توجـه بـه 
ــی نمـی  شرایط موجود هیچ  جایگاه و محمل قانونی جهت فعالیت حرفه ای خویش در بخش خصوص

یابند. 
 

3- پیشنهاداتی در زمینه های همکاری کمیته های نقشه برداری سازمانهای نظام مهندسی با 
سازمان نقشه برداری کشور.  

ــتیبانی سـازمان نقشـه بـرداری کشـور از فـارغ  با توجه به واقعیتهای موجود رشته نقشه برداری، پش
ــی و اسـتفاده  التحصیالن این رشته میتواند نقش بسزایی را در شناساندن هر چه بیشتر این رشته در مجامع فن
بهینه از دانش و تخصص آنها در بر داشته باشد. جنانچه اشاره شد پتانسیل موجود در کمیته هــای تخصصـی 
ــن وظیفـه و کـارکرد آنـها نـاچـیز، مبـهم و  نقشه برداری سازمانهای نظام مهندسی کشور مناسب میباشد الک

نامشخص میباشد. به منظور استفاده از این مجرای قانونی پیشنهادات ذیل مطرح است: 
ــت پروانـه اشـتغال اعضـاء   - سازمان نقشه برداری کشور ضمن مشارکت در آزمون تعیین صالحی

مهندس نقشه بردار نظام و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پروژه هــای 
ــر آنـها را بـر اسـاس پایـه تخصصـی  محدود مورد اشاره در بخش مهندسین مشاور و نظارت ب
ــن مسـئله ضمـن اسـتفاده بهینـه از  مهندسین به نظام مهندسی استان محل طرح ارجاع نماید. ای



ــریع در اجـرای طرحـهای اسـتانی  تخصص کارشناسان نقشه برداری در سطح کشور، باعث تس
بخاطر شناخت اعضاء نظام از استان و ارتباط نزدیک آنها با محل شــده و نـهایتا بـاعث کـاهش 

بروکراسی پیچیده موجود میگردد. 
ــی نقشـه هـای سـاختمانی توسـط مهندسـین  جهت روشن شدن امر میتوان مثالی را در مورد طراح
عمران زد، در این میان مهندسین مشاور عمرانی نقش طراحی کالن را در پروژه هــای بـزرگ عـهده  
ــکن  دار میباشند الکن مسئولیت  طراحی و نظارت بر طرحهای کوچک عمرانی از طرف وزارت مس

و شهرسازی به مهندسین عمران عضو سازمانهای نظام مهندسی استانها محول شده است.   
ــاد کـوچـک بـه کمیتـه هـای   - پیشنهاد میگردد نظارت وکنترل فنی بر نقشه های هر استان در ابع

تخصصی محول گردد. تشریفات موجود در مدیریت کنترل و نظارت فنی سازمان نقشه بـرداری 
ــادی پروسـه  کشور از عقد قرارداد تا مبادله موافقتنامه نظارت بین کارفرما و سازمان، بصورت ع
زمانی معینی دارد.  اجرای پروژه های کوچک و دور از مرکز با توجــه بـه اتمـام سـریع آنـها از 
طرف شرکتهای مشاور عمال فرصتی را برای نظارت زمینی به سازمان نداده و کنترلــهای دفـتری 
و پروسه اصالح ایرادات نیز از معموال از زمان نقشه برداری طرح بیشــتر شـده و اجـرای طـرح 

عمرانی را دچار مشکل مینماید. 
 -  ضمن تهیه دستوررالعمل اجرایی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور 

اقتصاد و دارایی و مسکن وشهرسازی ترتیبی اتخاذ گردد که پرداخت وجه قراردادهای با منشـاء 
ــای  بودجه غیرعمرانی (استانی و...) از طرف ذیحسابی های مراکز دولتی صرفا بر روی قرارداده
که از طریق مهندسین نقشه بردار واجد شرایط (سازمان یا نظام مهندســی) انجـام گرفتـه میسـر 
ــوگـیری از دخـالت افـراد  گردد.  این مسئله ضمن افزایش کیفیت نقشه های موردی، باعث جل

غیرمتخصص در امور نقشه برداری میگردد. 
ــازمانهای مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتانها (بـا   -  با تشکیل مدیریتهای نقشه برداری در قالب س

ــرد کمیتـه هـای تخصصـی، امـر  هماهنگی سازمان نقشه برداری) میتوان ضمن نظارت بر عملک
تولید و نظارت بر نقشه های استانی را ساماندهی بیشتری داد.   

 GISعضویت اعضاء مجمع کمیته های نقشه برداری نظام مهندسی استانها در شورای کاربران  - 

استانها میتواند نقش بسزایی را در هماهنگی بیشتر کاربران و ارتقــاء کیفیـت هندسـی نقشـه هـا 
داشته باشد.  
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