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های تمامی اندکسها و محدوده« rasa.ncc.org.ir»، به آدرس «برداری کشورفهرست محصوالت سازمان نقشه»در 

الزم به ذکر است  موجود از محصوالت مکانی سازمان به صورت وب سرویس و یکپارچه ارائه شده اند.رقومی 

 سهدر این راهنما نحوه استفاده از این سامانه در محتوای برخی از این اندکسها در حال تکمیل و به روز رسانی میباشد.

همراه با تعیین مشخصه هر محصول، توضیح  Google Earthو  web browser ،ArcGIS  Desktopمحیط 

آورده  «سنجیهای ثقلند منظوره ژئودزی و دادهراهنمای دانلود شناسنامه نقاط شبکه چ»داده شده است. در پایان نیز 

 شده است.

 web browserاستفاده از سامانه در محیط  -1
های مختلف را روشن و مورد نظر رفته و سپس الیه مکانیبه موقعیت ، panو  zoomبا استفاده از توانند کاربران می

 باشند مطلع گردند. خاموش نموده و به این ترتیب از مشخصات محصوالتی که برای آن منطقه موجود می

نحوه دستیابی به محصوالت  در این مثال .دگردای یک مثال ارائه میبر توضیحات مختصری همراه با تصویر ادامهدر 

  Shift  شود. برای استفاده از پنجره بزرگنمایی الزم است دکمهتوضیح داده می محدوده شهر یزدموجود برای 

 .استفاده شود  firefoxو یاIE فشرده باشد. همچنین بهتر است از  Drag همزمان با عمل

زرگنمایی نموده و محدوده مورد نظر را ب ای در اختیار قرار دارندبا استفاده از آیکون هایی که برای مدیریت نقشه

  گردد.های زیر، محدوده شهر یزد مشاهده مشابه با شکل آنقدر این عمل تکرار گردد تا
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های اطالعاتی را مشابه با شکل زیر فعال نمود و از توان کلیه الیهمالحظه گردید می  پس از آنکه محدوده مورد نظر 

موجود بودن و یا عدم وجود محصوالت مختلف سازمان در آن محدوده مطلع گردید. چنانچه سرویسی فعال گردید 

وجود   که حتما محصولی برای آن نقطه شودولی بالفاصله اندکسی بر روی صفحه تصویر اضافه نشد نباید فرض 

 .ها باشداندکس زمان بیشتری برای نمایش ندارد، بلکه ممکن است نیاز به

قابلیت تشخیص  وهمچنین سامانهولی بهتر است با توجه به سرعت  های روشن شده نمی باشدمحدودیتی در تعداد الیه

 .همزمان روشن نگاه داشتمشخصات محصوالت مورد نظر، تعداد مناسبی از الیه ها را 
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پنجره ای با نام ترسیم   چند ضلعی ترسیمی با استفاده از مختصات رئوسبا انتخاب گزینه  در این سامانه کاربر می تواند

نقطه، کاربر با زدن دکمه افزودن با وارد نمودن مختصات  یکیا چند شود. ناحیه مختصات مشابه تصویر ذیل ظاهر می

 محدوده مورد نظر هدایت شده و محصول مورد نظر خود را انتخاب نماید.به مختصات 
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 روش دیگر جستجو در رسا، استفاده از آیکون نام جغرافیایی است:

 



 برداری کشور )رسا(راهنمای استفاده از فهرست محصوالت سازمان نقشه

  33از6

 

 

، لیست مواردی که تحت این نام ذخیره شده نمایش داده "رشت"با وارد کردن نام جغرافیایی موردنظر، بعنوان مثال

 ، میتواند محدوده موردنظر خود را مشاهد نماید: "رشت -گیالن"انتخاب منطقه موردنظر، بعنوان نمونه میشود. کاربر با
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منطقه مطلوب کاربر میباشد. در این  (bounding box)روش دیگر با استفاده از مختصات مستطیل دربرگیرنده 

پنجره باز شده، اقدام به وارد کردن مختصات ، در "مختصات مستطیل دربرگیرنده"روش با روشن کردن آیکون 

 چهارنقطه مینماید تا محدوده موردنظر نمایش داده شود:
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، استفاده از فایل برداری است. در این روش، ابتدا آیکون فایل برداری را روشن کرده، در پنجره باز نیز روش آخر

را انتخاب کرده و فایل موردنظر  "انتخاب فایل"شده، کاربر ابتدا سیستم تصویر مناسب را انتخاب میکند. سپس گزینه 

مل فقط یک ، که شاپلیگوناز نوع فایلی است  shapeرا فراخوانی میکند. دقت داشته باشید که این فایل برداری، 

 باشد.  mZ فاقد ویژگیباید این الیه  عارضه میباشد. همچنین
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 ArcGIS Desktopاستفاده از سامانه در محیط  -2 

 در این بخش ارائه شده است. به شرح ذیل  GISافزارهای متداول از نرم یکیبه عنوان  ArcGIS Desktop نرم افزار در اندکسها WMS نمایشنحوه 

 زیر:مورد نظر از جدول سرویس  URLانتخاب  .1

 است( rasaدر سامانه  zoom inبه معنیتوجه شود در این جدول، مشخصه اصلی هر محصول همراه نمایی از محصول نهایی نیز آورده شده است. )عالمت 

 

 نام اندکس در سامانه نام الیه سرویس  URL ویژگی نمایش داده شده در سامانه رسا

63614nw: شماره نقشه 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/index_ws/wms 

 

S_Index25K_1 
نقشه های پوششی 

25000 

 
 
 
 
 
 

این دسته از نقشه ها که کل سطح 

کشور را پوشش میدهند، ابتدا در 

دهه های هفتاد و هشتاد شمسی 

در مقیاس یک بیست و پنچ 

هزارم، به روش فتوگرامتری تهیه 

و سپس در مقیاسهای یک پنچاه 

هزارم، یکصد هزارم و یک 

دویست وپنچاه هزارم جنرالیزه 

 شده است. 

 

 نقشه های پوششی

 

 شماره نقشه :63614

 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/index_ws/wms 
S_Index50K_1 

نقشه های پوششی 

50000 

 شماره نقشه :6361

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/index_ws/wms 
S_Index100K_1 

نقشه های پوششی 

100000 

https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
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 شماره بلوک:36

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/index_ws/wms 
S_index250K_1 

نقشه های پوششی 

250000 

AL419 13761:2000  C7 
نام اختصاری استان،کدپروژه   نقشه سال تهیه   |مقیاس

 شماره نقشهنقشه

 
 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgn70_8

0Grp_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1380-1370سال 

 

 

این دسته از نقشه ها پوشش 

سراسری نداشته و غالباً در 

مقیاسهای بزرگ و برای نواحی 

محدود و در زمانهای مختلف 

های غیر نقشه»تهیه شده اند. 

در فرمتهای  «رقومی پوششی

 اند.رقومی مختلف تهیه شده

 

 نقشه های غیرپوششی رقومی

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgn81Gr

p 
_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1381سال 

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgn82Gr

p 
_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1382سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_
Rasa/wms 

S_MorediDgn83Gr

p 
1_ 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1383سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgn84Gr

p 
_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1384سال 

https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/index_ws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
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/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgnUp85 
_90Grp_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1390-1385سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediVectorWS_

Rasa/wms 

S_MorediDgnUp90 
Grp_1 

نقشه های 

غیرپوششی رقومی 

 1390سال 

141013431:2000B10E03 

سال تهیه نقشهمقیاس نقشهشماره نقشه 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/GhadimiMapsWS/w

ms 

GhadimiMpasUp60 
_Grp1 

نقشه های 

غیرپوششی آنالوگ 

 به بعد 60سالهای 

این دسته از نقشه ها پوشش 

سراسری نداشته و غالباً در 

مقیاسهای بزرگ و برای نواحی 

و در زمانهای مختلف محدود 

های غیر نقشه»تهیه شده اند. 

حاصل از  «پوششی آنالوگ

کاغذی قدیمی های اسکن نقشه

 باشد.می tiffو به فرمت 

 

 نقشه های غیرپوششی آنالوگ

  

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/GhadimiMapsWS/w
ms 

S_GhadimiMaps30

_ 
49_Grp1 

نقشه های 

غیرپوششی آنالوگ 

 49تا  30سالهای 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/GhadimiMapsWS/w

ms 

S_GhadimiMaps50

_ 
59_Grp1 

های  نقشه

غیرپوششی آنالوگ 

 59تا  50 سالهای

IR3078: شماره چارت 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/AbnegariWS/wms 
S_SeaChart100k_1 

چارتهای دریایی در 

 100000مقیاس 

 

چارت های دریایی که غالباً عمق 

آب، و جزئیات خط ساحلی را 

نمایش می دهند در زمانها و 

 مقیاسهای متفاوت تهیه شده اند. 

 

 چارت های دریایی
 

https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediVectorWS_Rasa/wms
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/cgi-bin/MorediVectorWS_Rasa.cgi
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/GhadimiMapsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
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ه 
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IR4023: شماره چارت 

 

/geansdi.ncc.gov.irirhttps://

oserver/AbnegariWS/wms 
S_SeaChart25k_1 

چارتهای دریایی در 

 25000مقیاس  

IR40191:35000 

 مقیاس چارتشماره چارت

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/AbnegariWS/wms 

 
S_SeaChartOther_

1 

چارتهای دریایی در 

 سایر مقیاس

011-3901 15R14650 /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

?oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam90Grp

_1 
تصاویر هوایی 

  90رقومی سال 

این دسته از محصوالت شامل 

تصاویر رقومی هوایی از مناطق 

مختلف شهری و غیر شهری بوده 

شمسی با  90که از ابتدای دهه 

دوربین عکسبرداری هوایی 

اخذ  ULTRACAMرقومی 

 شده اند.

 تصاویر هوایی رقومی

 شماره تصویرشماره رنGSDابعاد شماره طرح

 

 

 

 

 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam91Grp

_1 
تصاویر هوایی 

 91رقومی سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam92Grp

_1 

تصاویر هوایی 

 92رقومی سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 
S_UltraCam93Grp

_1 

تصاویر هوایی 

 93رقومی سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://
oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam94Grp
_1 

تصاویر هوایی 

 94رقومی سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam95Grp

_1 
تصاویر هوایی 

 95رقومی سال 

https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/AbnegariWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
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/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam96Grp

_1 
تصاویر هوایی 

 96رقومی سال 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/UltraCamWS/wms 

S_UltraCam97Grp

_1 
تصاویر هوایی 

 97رقومی سال 

 در زوم نهایی:

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/PhotoCenter/wms 

S_PhotoIndex20K 
Grp_1 

عکسهای پوششی 

آنالوگ مقیاس 

20000 

 

 

این دسته شامل عکس های 

تا  30هوایی بوده که در دهه های 

شمسی با دوربین عکسبرداری  80

هوایی آنالوگ اخذ شده روی 

فیلمهای مخصوص چاپ شده و 

اخیراً اسکن شده اند. هم اکنون 

صرفاً نسخه رقومی )اسکن شده( 

 این عکسها ارائه میشوند. 

 

 عکسهای هوایی آنالوگ/

 

19 / 1967 

سال 

عکسبرداری/ 

 شماره عکس

B:283 / 18 
شماره رن / 

 شماره بلوک

 

 در زوم نهایی

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/PhotoCenter/wms 

S_PhotoIndex40K 
Grp_1 

عکسهای پوششی 

آنالوگ مقیاس 

40000 

1382  /1207 

سال 

عکسبرداری/ 

شماره عکس و 

 شماره رن

B:23 شماره بلوک 

شماره 

 رن

شماره 

 عکس

سال 

 عکسبرداری

شماره 

 بلوک

https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/UltraCamWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/PhotoCenter/wms
https://iransdi.ir/geoserver/PhotoCenter/wms
https://iransdi.ir/geoserver/PhotoCenter/wms
https://iransdi.ir/geoserver/PhotoCenter/wms
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13351250000356-5193 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

S_MorediAksIndex 

30_39_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 30آنالوگ سالهای 

 39تا 

شماره شماره عکسمقیاس عکسسال عکسبرداری

 طرح

 

13491000002+2870-

538 
 حالت اول

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediAksIndexW
S/wms 

S_MorediAksIndex 
عکسهای 

عکسبرداریسال  غیرپوششی  مقیاس عکس شماره

 شماره طرحعکس+شماره رن

 شماره رن

 سال عکسبرداری

 شماره بلوک

 شماره عکس

شماره 

 طرح

شماره 

 عکس

 سال عکسبرداری

مقیاس 

 عکسبرداری

https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
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 40آنالوگ سالهای 

 49تا 

13451250025166-432 
شماره مقیاس عکسسال عکسبرداری حالت دوم

 شماره طرحعکس 

 

1357-4000R0121 78-113  

/gei.ncc.gov.iriransdhttps://

oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

S_MorediAksIndex

50_59_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 50آنالوگ سالهای 

 59تا 

مقیاس عکس-سال عکسبرداری در بعضی از طرح ها  

شماره شماره رن بر روی خطوط پروازی قید شده 

 شماره طرحعکس

 

 

 

شماره 

 طرح

 شماره رن

سال 

 عکسبرداری
مقیاس 

 عکسبرداری

شماره 

 عکس

 شماره عکس

 سال عکسبرداری
 مقیاس عکسبرداری

 شماره طرح

https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex50_59_1
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex50_59_1
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/geiransdi.ncc.gov.irhttps://
oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

 
S_MorediAksIndex

60_69_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 60آنالوگ سالهای 

 69تا 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

 
S_MorediAksIndex

70_79_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 70آنالوگ سالهای 

 79تا 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

S_MorediAksIndex

80_84_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 80آنالوگ سالهای 

 84تا 

/geiransdi.ncc.gov.ir://https
oserver/MorediAksIndexW

S/wms 

S_MorediAksIndex
85_89_1 

عکسهای 

 غیرپوششی 

 85آنالوگ سالهای 

 89تا 

 16شماره بلوک: 

 
 

 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/DEMws/wms 

S_DEM250kSPOT

_Grp 

SPOT  مدل

رقومی ارتفاعی 

250000 

مدلهای ارتفاعی رقومی ابزاری 

برای بیان پستی و بلندی سطح 

های DEMزمین میباشند. 

موجود در سازمان از نظر سطح 

پوشش به دو دسته تقسیم میشوند. 

DEM های پوششی کل کشور

را دربرمیگرند در حالی که 

DEM ًهای غیرپوششیصرفا

 نواحی محدودی را شامل میشوند

 (DEM) مدل رقومی ارتفاعی

 

3663621nw  /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/DEMws/wms 

S_DEM25kNCC_

Grp 

 شماره عکس

 سال عکسبرداری

 مقیاس عکسبرداری

 شماره رن

 شماره طرح

https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex60_69_1
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex60_69_1
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex60_69_1
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex70_79_1
http://10.10.30.232:9090/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.layergroup.LayerGroupEditPage&workspace=MorediAksIndexWS&group=S_MorediAksIndex70_79_1
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/MorediAksIndexWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
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 شماره شیتشماره بلوک

اندکس مدل رقومی 

 25000ارتفاعی 

 

36B36:count:96 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/DEMws/wms 
S_DEM250kNCC_

Grp 
اندکس مدل رقومی 

 250000ارتفاعی 

 تعدادDEMشماره بلوک

 
 

 

 

 

 

APAQ1087: نام ایستگاه /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_LEVELLING_D

1_1 
های ایستگاه 

1ترازیابی درجه   

 

 های ترازیابیایستگاه  

 شماره بلوک

 شماره شیت

https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/DEMws/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms


 برداری کشور )رسا(راهنمای استفاده از فهرست محصوالت سازمان نقشه

  33از20

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

منظور از ایستگها یا نقاط مبنایی 

شبکه ای از نقاط بوده که 

مشاهدات و محاسبات مشخصی 

گرفته است. در آنها صورت 

مانند نقاط مبنایی ترازیابی که با 

، درجه 1دقتهای مختلف )درجه

(، ارتفاع نقاط معینی 3و درجه 2

در کشور را بیان میکند یا 

ایستگاههای ثقل سنجی که در 

آنها مشاهدات مربوط به ثقل 

 انجام گرفته است

 

BH132009: نام ایستگاه /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_LEVELLING_D

2_1 
های ایستگاه 

2ترازیابی درجه   

BK130212: نام ایستگاه /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_LEVELLING_D

3_1 
های ایستگاه 

3ترازیابی درجه   

SKSP2002: نام ایستگاه /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_LEVELLING_S

HAHRI_1 
های ایستگاه 

 ترازیابی شهری

GLGAM2312: نام ایستگاه 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_PHISICAL_Buil

t_Station_GLGAM

_NET_1_1 

-های ثقلایستگاه

 1درجه  سنجی
 سنجیهای ثقلایستگاه

ایستگاهنام  :211178  /geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/BasePointsWS/wms 

S_PHISICAL_Buil

t_Station_GLGAM
_NET_2_1 

-های ثقلایستگاه

 2درجه  سنجی

ARAN: نام ایستگاه 

 

/gec.gov.iriransdi.nchttps://
oserver/BasePointsWS/wms 

S_IPGN_1 IPGN های دائم ایستگاهGNSS 

https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
https://iransdi.ir/geoserver/BasePointsWS/wms
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 سامانهنام اندکس در  نام الیه سرویس  URL ویژگی نمایش داده شده در سامانه رسا

59632nw: شماره نقشه 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Final_Mabnaee_ 
20000_98 

 پوششی رتوهایوا

1:20000 

 
 
 
 
 
 

  هایفتو رتووا از دسته این

 قائم هوایی عکسهای از پوششی

شمسی  هشتاد و هفتاد، چهل دهه

 و هزارم بیستیک  مقیاس به

 و شده تهیه هزارم چهلیک 

 یک شیتهای مانند آنها نامگذاری

 .باشد می هزارم پنج و بیست

 پوششی اورتوفتو عکسهای

 

59632nw: شماره نقشه 

 

 

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Final_Mabnaee_ 
40000_98 

 پوششی ارتوهای

1:40000 
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tep004_d │1381│1:8000 │1381-2840 

استان،کدپروژه اختصاری نام │عکس تهیه سال│ عکس مقیاس │ 

 پروازی طرح شماره →ارتو شیت شماره

 

 
 

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_35To44 

اورتوفتوهای 

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 1335-1344سال  

 

 

 

 

 

اورتوفتوها پوشش این دسته از 

سراسری نداشته و غالباً در 

مقیاسهای بزرگ و برای نواحی 

محدود و در زمانهای مختلف 

 اند.تهیه شده

 

 اورتوفتو بزرگ مقیاس

 

/geiransdi.ncc.gov.irhttps://

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_45To47 

 اورتوفتوهای

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 1345-1347سال  

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_48To58 

اورتوفتوهای 

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 1348-1358سال  

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_59To81 

اورتوفتوهای 

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 1359-1381سال  

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_82To90 

اورتوفتوهای 

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 1382-1390سال  

https://iransdi.ncc.gov.ir/ge

oserver/PhotomosaicIndexF

inal98/wms 

Sayer_AraziGroup

_and_MorediGroup

_98_91_and_Later 

اورتوفتوهای 

غیرپوششی )بزرگ 

 مقیاس(

 تا کنون 1391سال  



 برداری کشور )رسا(راهنمای استفاده از فهرست محصوالت سازمان نقشه

  33از23

 

 

 مطابق شکل زیر: ArcGISنرم افزار  ArcCatalogدر محیط  ”Add WMS Server“دستور  اجرای .2

 
 (. 2)کادر شماره  Get Layers( و کلیک روی دکمه 1)کادر شماره سرویس URLدرج آدرس  .3

مانند مثالً (، سرویس مورد نظر 3بعد از لیست شدن سرویس های موجود )کادر شماره  -

S_Index250k_1 در نهایت، روی دکمه و انتخابOK  (.4کلیک شود )کادر شماره 
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 .ArcCatalogدر  GIS Serversاضافه شدن لینک سرویس به قسمت  .4

 
5. Drag  سرویس مورد نظر از میان سرویس های اضافه شده به صفحه نمایشArcGIS. 
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و نمایش الیه در صفحه  ArcGISدر  Table of Contentsاضافه شدن سرویس الیه مورد به قسمت  .6

 نمایش.
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 Google Earth محیطاستفاده از سامانه در  -3 

 :شود عمل ترتیب به است شده داده نمایش زیر شکل در که همانطور سرور، به اتصال برقراری برای

 .شد جدید سرویس معرفی صفحه وارد Add – Image Overlay  منوی  طریق از باید ابتدا .1

 
 عبارت از مثال این در. گردد درج اتصال نام شودمی باز که ایصفحه باالی در سپس .2

NCC_TSM_Services است شده استفاده منظور این برای. 

 .شود کلیک است صفحه انتهای در که WMS Parameters دکمه روی بر سپس .3

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

که در باالی صفحه قرار دارد کلیک شود تا محلی جهت  Add شود بر روی دکمهای که باز میدر صفحه .4

 درج آدرس سرور باز شود

 OK دکمه  سرور مشخصات معرفی از پس. گردد درج محل این در مربوطه سرویس URLآدرس  سپس   .5

 گردد. کلیک
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 شودمی داده نمایش باشندمی استفاده قابل که هاییسرویس لیست سرور، به اتصال از پس .6

 25 اندکس الیه سه مثال این در. شوند انتخاب نظر مورد هایالیه دارد قرار اختیار در که محیطی از استفاده با .7

 .اندشده انتخاب 1390 تا 1385 هایسال بین موردی هاینقشه و هزارم، 250 هزارم،

 
 

 .گردند تائید تعاریف ،OK هایدکمه برروی کلیک با .8

 به بزرگ X حرف یک نظر، مورد هاینقشه بجای آن، تائید و سرور مشخصات تعریف از پس است ممکن .9

 .شود آورده زیر شکل مشابه قرمز رنگ
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 =Styles&: عبارت مثال این در که) را استایل به مربوط تعاریف زیر، شکل مشابه باید مشکل این رفع برای .10

default,default,default متن داخل از ،(میباشد link نمود حذف. 
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راهنمای دانلود شناسنامه نقاط شبکه چند منظوره ژئودزی و   -4

 سنجیهای ثقلداده

سنجی، به منظور دانلود شناسنامه های ثقلسامانه رسا و در دسته بندی مربوط به شبکه چند منظوره ژئودزی و دادهدر 

طور کند. همانروشن نمودن الیه در مقابل نقاط شبکه را فعال می، ابتدا کاربر دکمه تعبیه شده جهت 1شکل نقطه مانند 

 شود. شود الیه اطالعاتی موردنظر بر روی نقشه نمایش داده میکه در این شکل مالحظه می

 

 محصوالت یبند دسته در یسنج ثقل یها داده و یژئودز چندمنظوره شبکهنمایش  -1شکل 

ای با عنوان دانلود شناسنامه نمایش ، پنجره1( در کادر شماره ، با کلیک روی ابزار قرمز رنگ )2شکل مطابق با 

 گردد.، کلیک می2کادر شماره نشان داده شده در « انتخاب نقطه»شود. سپس بر روی دکمه داده می
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 «نقطه انتخاب» دکمه از استفاده - 2شکل 

، مانند 2کند. همان پنجره شکل مناسب بر روی نقشه انتخاب می Zoomپس از آن کاربر، نقطه مورد نظرخود را در 

 شود که نام نقطه و آیتمی جهت دانلود شناسنامه نقطه به آن پنجره اضافه شده است.  بر روی صفحه ظاهر می 3شکل 

 

 آن شناسنامه دانلود و نقطه نام شینما -3شکل 

، شناسنامه نقطه موردنظر که حاوی اطالعات مربوط به آن نقطه بوده «دانلود شناسنامه»پس از کلیک روی عبارت 

 شود.، نمایش داده می4شکل مانند 

1 

2 
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 رنظ مورد نقطه دانلود شده شناسنامه -4شکل 
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 کشور 25000های سرویس نقشه

https://iransdi.ncc.gov.ir/cgi-bin/25000WMTS.cgi?layer=WMTS_Basemap%3AAMD-

AllLayers1&style=&tilematrixset=EPSG%3A900913&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Form

at=image%2Fpng&TileMatrix=EPSG%3A900913%3A8&TileCol=163&TileRow=103 


