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کلیه دفاتر طراحی و شرکتهای حقوقی شهر بوشهر

با سالم 

      احتراماً در راستای بهبود نحوه ارسال نقشه و تسریع در بررسی آن در سامانه کنترل نقشه، از این تاریخ جهت ارسال فایل 
و نقشه های مربوطه نکات زیر را مورد توجه قرار دهید.

حجم فایل های ارسالی می بایست تا حد امکان کم گردد. (با استفاده از فرمان Purge حجم فایل به طور قابل  -۱
مالحظه ای کاهش مییابد). 

در فایل های اتوکد ضرورتی جهت ارسال تصاویر وجود ندارد و می توان کلیه شیتهای مربوط به تصاویری نظیر نمای  -۲
سه بعدی ، تصاویر فضای سبز و موقعیت ملک در گوگل و ... را حذف نمود.

کلیه خطوط و نقاط اضافی و پراکنده (دور و نزدیک) در اطراف شیتهای اصلی نقشه ها می بایست حذف گردند، به  -۳
گونه ای که با استفاده از فرمان  Zoom All  فقط کل شیت های مربوط به نقشه قابل مشاهده باشد. 

قبل از ارسال فایل نقشه ها، چنانچه ایرادی جهت باز شدن فایل اتوکد وجود دارد، کلیه ایرادهای فایل را برطرف و  -۴
سپس نسبت به  ارسال فایل اقدام نمایید .

فایل دستور نقشه می بایست بصورت خوانا و با کیفیت باال و به صورت عمودی اسکن و در سامانه ارسال گردد. -۵
۶- از قفل یا بلوک نمودن نقشه ها جداً خودداری فرمائید. (فایلهای قفل شده یا فایل هایی که کل شیت ها به صورت 

بلوک و یکپارچه شده اند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت). 
فایل نقشه ها حداکثر با ورژن اتوکد ۲۰۰۸ ذخیره و در سامانه ارسال گردد. -۷

دستور نقشه می بایست بصورت تایپی و بدون قلم خوردگی باشد. از ارسال دستور نقشه های مخدوش و دست نویس  -۸
حتی با مهر تاییدیه شهرداری خودداری گردد.
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