خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام شرکت مهندسی شهریگ
ردیف
1
0
3
4
2
6
7

نام پروژه
طرح منظر شهری و ایجاد دفتر محلی مشاور نوسازی محله حمزهآباد
منطقه  02تهران ( 02هکتار)
انجام خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات الزم و تهیه برنامه نوسازی
بلوکهای فرسوده در منطقه  11شهرداری تهران
طرح توسعه ،باززندهسازی و طراحی مراحل اول و دوم پارک فدک
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،منطقه نمونه
گردشگری ملی شهران ( 0422هکتار)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه
گردشگری سد شهید شاهچراغی( 322هکتار)
طرح ارزیابی توان اکولوژیک و مدیریت بهرهبرداری اراضی جنگلی منطقه
قلعه رودخان ( 1622هکتار)
تهیه طرحهای توجیهی اراضی قابل سرمایهگذاری در سطح منطقه 02
تهران

محل انجام پروژه

کارفرما

تهران -شهرری

سازمان نوسازی شهر تهران

تهران

شرکت نوسازان شهر تهران

تهران

شهرداری منطقه  1تهران

گیالن -رستم آباد

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن (شرکت عمران شهران گیالن)

سمنان -دامغان
گیالن -فومن

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان سمنان (شرکت سرمایهگذاری یکان)
اداره کل منابع طبیعی استان گیالن
(شرکت مستحکمسازان شمال)

تهران -شهرری

شرکت نوسازان منطقه  02شهر تهران

1

طراحی مجتمع تفریحی و ورزشی فدک

البرز -کرج

خصوصی

9

طراحی مراحل اول ،دوم و سوم مجتمع تجاری ،اداری و مسکونی سپهر

تهران

خصوصی

مرکزی -دلیجان

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن (شرکت مستحکمسازان شمال)
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان مرکزی (شرکت عقاب بختیاری کویر)
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران -البرز (شرکت پارسه لند)

آذربایجان غربی-
سردشت

شرکتهای تعاونی مسکن مهر محلی

14

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
دریاچه اوان

قزوین -الموت

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان قزوین (شرکت آتیه زیباکنار)

12

مطالعات تهیه بستههای فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری کشور
به تعداد  22بسته

خراسان شمالی،
خراسان جنوبی،
خراسان رضوی،
سیستان و بلوچستان ،سمنان

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشور

12
11
10
13

16
17
11
19
02

مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان
( 1622هکتار)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
سد پانزده خرداد
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
گرمدره (پارسه لند)
مرحله دوم پروژه آپارتمانهای مسکونی تعاونی های مسکن مهر به تعداد
 111بلوک  3طبقه

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
باغستان
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
چشمه اعالء
طرح توسعه ،ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه پارک
شهید مصطفی خمینی
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
بینالمللی ماملو ( 722هکتار)
طرح آمادهسازی و جمعآوری آبهای سطحی شهرک مسکونی آویشن
دماوند ( 122هکتار)

1

گیالن -فومن

تهران -کرج

البرز -کرج
تهران
تهران
تهران
تهران -دماوند

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان البرز (شرکت توسعه مروارید باغستان)
شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی و گردشگری
ایران
شهرداری منطقه  1تهران
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران (شرکت آهاب کار)
سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
(شرکت آهاب کار)

شرکت مهندسی شهریگ

خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

ردیف

نام پروژه

محل انجام پروژه

کارفرما

01

طرح امکانسنجی و توجیه احداث مراکز خدماتی رفاهی حاشیه کمربند
جدید شهر دماوند

تهران -دماوند

شهرداری دماوند (شرکت آهاب کار)

00

طرح توجیهی احداث پارک شهید دوران

تهران

شهرداری منطقه  13تهران

03

مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری ملی شهران
( 0422هکتار)

گیالن -رستم آباد

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن (شرکت عمران شهران گیالن)

04

طرح توسعه ،ساماندهی و باززندهسازی پارک ها و فضاهای سبز منطقه 1
تهران

تهران

شهرداری منطقه  1تهران

02

طراحی مجتمع مسکونی و تجاری فرونآباد

تهران

شرکت سرمایهگذاری یکان

06

طراحی مجتمع اقامتی -ویالیی دهکده ساحلی چمخاله

گیالن -لنگرود

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن (شرکت دهکده ساحلی چمخاله)

تهران

سازمان نوسازی شهر تهران

فارس -فیروزآباد

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان فارس (شرکت تابان فردوس فیروزآباد)

09

طراحی شهرک مسکونی و مجموعه تجاری -اداری فجر

مازندران -قائم شهر

خصوصی

32

طراحی مراحل اول ،دوم و سوم مجموعه مسکونی ،تجاری سایه

اصفهان

خصوصی

تهران

شهرداری منطقه  1تهران

تهران -دماوند

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان تهران (گروه سرمایهگذاری صاحبی)

33

طرح احداث برج مسکونی ،تجاری ،اداری درنا

تهران

شرکت بیسکوالرج (درنا)

34

طراحی مجموعه تفریحی و ورزشهای آبی دریاچه چیتگر

تهران

خصوصی

32

امکانسنجی و توجیه فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی و طراحی مجموعه
تفریحی -فراغتی سایپا

تهران

36

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی ،زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری
بینالمللی قلعه رودخان ( 1622هکتار)

گیالن -فومن

37

طراحی مراحل اول و دوم شبکه مخابراتی پارک جنگلی سرخه حصار

تهران

شهرداری منطقه  13تهران

31

مسیریابی و تهیه طرحهای اجرایی کمربند جدید شهر دماوند

تهران -دماوند

شهرداری دماوند (شرکت آهاب کار)

39

طراحی مراحل اول و دوم شبکه صوتی پارک جنگلی سرخهحصار

تهران

شهرداری منطقه  13تهران

42

طرح توسعه ،ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه پارک
نسترن منطقه  1تهران

تهران

شهرداری منطقه  1تهران

41

طراحی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محوطه و ابنیه پارک آبی پروین

تهران

شهرداری منطقه  1تهران

40

تهیه طرحهای اجرایی سایت آموزشی پردیس

تهران -پردیس

اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان تهران

43

تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
آزاد بندر انزلی

گیالن

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور

07
01

31
30

طراحی مجتمع مسکونی -تجاری پیروزی به مساحت  00261مترمربع
(پروژههای اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه
گردشگری سد تنگاب ( 922هکتار)

طراحی ،تجهیز ،مبلمان و طراحی داخلی کتابخانههای نسترن ،بانوان،
شقایق ،و لشکر منطقه  1تهران
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی -زیست محیطی منطقه نمونه
گردشگری آویشن دماوند

2

شرکت سرمایهگذاری سایپا
(شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی)
اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان گیالن
(شرکت مستحکم سازان شمال)

شرکت مهندسی شهریگ

خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

ردیف
44
42
46
47
41
49

محل انجام پروژه

نام پروژه
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
آزاد اروند
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
آزاد ارس
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
آزاد قشم
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
آزاد چابهار
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت
سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه)
تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت
سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس

خوزستان
آذربایجان شرقی
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان

کارفرما
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور

22

تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
ویژه اقتصادی سلفچگان

قم

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور

21

تدوین راهبردها و تهیه بستههای مطالعاتی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
ویژه اقتصادی سرخس

خراسان رضوی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور

20

تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج

البرز -کرج

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تهران -البرز

23

تهیه طرح ساماندهی و منظر شهری میدان بریانک منطقه  12تهران

تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

تهران

دفتر مناطق نمونه گردشگری کشور

تهران

دفتر مناطق نمونه گردشگری کشور

خوزستان -ایذه

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان خوزستان (شرکت چهار ملیتی شاله آریا)

تهران

سازمان نوسازی شهر تهران

کرمان

شهرداری کرمان

گیالن -فومن

اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان گیالن
(شرکت مستحکم سازان شمال)

ایالم

استانداری ایالم

ایالم

استانداری ایالم

قزوین

اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان قزوین
(شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین )

24
22
26
27
21

29
62
61
60

تهیه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی مناطق نمونه گردشگری
کشور
تهیه شرح خدمات و مبانی نظری ایجاد شهرها و شهرستانهای نمونه
گردشگری کشور
تهیه طرح جامع ،تفصیلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه
گردشگری دشت بزرگ
تأسیس دفتر نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینههای
الزم برای تحقق طرح نوسازی محله جوادیه منطقه  16شهرداری تهران
امکانسنجی فنی و مالی احداث پارکینگهای طبقاتی و واحدهای تجاری
در سطح شهر و توجیه اقتصادی طرح و ارائه خدمات مشاوره و اجرای
انتشار اوراق مشارکت
طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه و ارزیابی اقتصادی فاز یک توسعه
پارک ملی و منطقه نمونه گردشگری بینالمللی قلعهرودخان
مطالعات ،برنامه ریزی و تهیه طرحهای راهبردی و جامع منطقه ویژه
اقتصادی مهران
نقشه برداری و تهیه طرح تفصیلی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه
ویژه اقتصادی مهران
تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی
منطقه نمونه گردشگری باغ تابان

3

شرکت مهندسی شهریگ

خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

ردیف

نام پروژه

محل انجام پروژه

کارفرما

63

تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی
منطقه نمونه گردشگری کوهسار

ساوجبالغ

اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان البرز
(شرکت طلوع سرزمین رویایی)

64

تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی
منطقه نمونه گردشگری ویس القرن

کرمانشاه

اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه (فرهاد تابزر)

تهران

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران

کرمان

شهرداری کرمان

67

طرح مطالعاتی آمایش سرزمین استان ایالم

ایالم

استانداری ایالم

61

تدوین سند امکانسنجی فنی – اقتصادی پروژه سرزمین رویایی کاسپین

الهیجان

شرکت سرزمین رویایی کاسپین

قم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری
دشت بهشت لقا

گیالن

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان گیالن

کهگیلویه و بویراحمد

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کهگیلویه و
بویراحمد

البرز

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان البرز

تهران  -پاکدشت

کنسرسیوم شرکتهای دراگ سازان داوین و
برج شاهق

گیالن  -رشت

شهرداری رشت

هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

هرمزگان

اداره کل شیالت استان هرمزگان

62
66

69
72
71
70
73
74
72
76
77
71
79
12
11
10
13

مدیریت ملی پایگاه فرصتهای سرمایهگذاری ایران
به نشانیwww.iio.ir
طراحی مراحل اول و دوم پارکینگ های طبقاتی و واحدهای تجاری در
مکانهای -1 :بلوک جنب بازار مظفری  -0بلوک پشت مسجد الرسول
(ص) به مساحت  90222مترمربع

مدیریت طرح (عاملیت چهارم) تهیه طرحهای تفصیلی ،آماده سازی و
اجرایی منطقه نمونه گردشگری خلجستان قم
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری در استان گیالن
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری در استان البرز
طراحی مراحل اول ،دوم و سوم بیمارستان  101تختخوابی قائم نرگس
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری شهرداری رشت
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری جهاد کشاورزی هرمزگان
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه
گذاری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های
سرمایه گذاری شیالت هرمزگان
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصتهای سرمایه
گذاری در محدوده شهرداری ثامن  -مشهد
انجام خدمات پژوهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگری استان گیالن
مطالعات امکانسنجی فنی و مالی پروژههای شهرداری رشت به منظور
انتشار و عرضه اوراق مشارکت
انجام مطالعات ،برنامهریزی و تهیه طرح جامع دانشگاه سید جمالادین
اسدآبادی
طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی
طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
(دانشکده تربیت بدنی) دانشگاه بوعلی سینا

4

مشهد
گیالن

سازمان مجری طرح بهسازی و نوسازی
اطراف حرم – شرکت ثامن
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن

گیالن  -رشت

شهرداری رشت

همدان

دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی همدان

همدان

دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی همدان

همدان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

شرکت مهندسی شهریگ

خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

ردیف

نام پروژه

محل انجام پروژه

کارفرما

14

مطالعات و طراحی شهری منطقه گلستان جنوبی شهر اهواز

اهواز

سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز

12

طراحی پارک اکولوژیکی و علم و فنآوری شهر دانایی کرج

البرز

شهرداری کرج

16

امکان سنجی و مطالعات جامع طرح مطالعاتی – پژوهشی پارک موزه دفاع
مقدس استان البرز

البرز

گروه بینالمللی بامیکا اندیشه ماندگار

17

عضو کمیته محتوایی و مشاور علمی سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی
سرمایهگذاری در حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور

تهران

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشور

11

انجام مطالعات و طرح جامع گردشگری ناحیه غرب استان گیالن

گیالن

19

مدیریت پروژه و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی محوطه سازی منطقه
نمونه گردشگری باغ تابان -قزوین (اراضی روستای رشتقون)

قزوین

92

شناسایی و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و
تدوین و چاپ کتاب مربوطه
تدوین برنامه راهبردی توسعه سرمایه گذاری ،احصاء طرح های دارای
مزیت و تهیه و تدوین بستههای سرمایه گذاری شهرداری خرامه
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع ذوب و نورد فوالد
کاسپین رشت
تأسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محلی و ...درمحله زاهد
گیالنی،دهقان واقع در منطقه  13شهرداری تهران
مطالعات امکان سنجی فنی ،مالی و اقتصادی ایجاد نمایشگاه بین المللی
خوزستان

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان گیالن
اداره کل میراث فرهنگی -صنایع دستی و
گردشگری استان قزوین
(شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین)

منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش

فارس

شهرداری خرامه

گیالن

شرکت حامی فوالد کاسپین

تهران

سازمان نوسازی شهر تهران

خوزستان

شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان

92

طراحی مجتمع مسکونی  14واحدی منطقه  16تهران

تهران

بخش خصوصی

96

مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی  022بسته فرصت سرمایه
گذاری استان خوزستان

خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

97

طراحی مجتمع مسکونی  12واحدی پاسداران

تهران

بخش خصوصی

خوزستان-چوئبده

شهرداری چوئبده

منطقه آزاد چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار

122

طرح بهسازی و توسعه فرودگاه چابهار

چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار

121

مطالعات امکان سنجی هتل  4ستاره نی ریز

شهر نی ریز

موسسه خیریه الزهرا (س)

منطقه  11تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار

کیش

سازمان منطقه آزاد کیش

گیالن  -آستارا

شرکت بین المللی اتحاد مدبر

91
90
93
94

91
99

120
123
124
122

مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری
در شهر چوئبده
انجام مطالعات پیش امکان سنجی و تهیه اسناد فراخوان جذب سرمایه
گذاری برای بهسازی و نوسازی هتل صدف و واحدهای ویالیی ویژه
منطقه آزاد چابهار

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی و تدوین برنامه کسب و کار اولین
اتومال ایران
انجام خدمات نظارت عالیه و کنترل پروژه احداث ترمینال بین المللی
فرودگاه چابهار
مشاور علمی و محتوایی اولین و دومین نمایشگاه بانک ،بورس ،بیمه و
ششمین و هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کیش
طراحی مراحل اول و دوم هتل پنج ستاره گراند هالیدی آستارا
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شرکت مهندسی شهریگ

خالصه معرفی سوابق و توان حرفهای شرکت مهندسی شهریگ

ردیف

نام پروژه

محل انجام پروژه

کارفرما

126

تهیه طرح هادی ویژه  3روستا در استان گیالن

گیالن

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن

تهران

وزارت کشور

مازندران

شهرداری قائم شهر

مازندران

شهرداری قائم شهر

تهران

وزارت کشور

تهران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور

127
121
129
112
111

طرح عدالت بین منطقه ای -عدالت سرزمینی ،زیر مجموعه برنامه ملی
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی (اقتصاد مقاومتی)
تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه سرمایه گذاری و مشارکت های
شهرداری قائم شهر (اطلس جامع سرمایه گذاری)
مطالعات امکان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشارکت پروژه های
شهرداری قائم شهر
طرح رقابت پذیر کردن استان های کشور
زیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملی (اقتصاد مقاومتی)
سند راهبردی توسعه جزایر جنوبی کشور
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شرکت مهندسی شهریگ

