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1 
 مدیریت پایگاه ملی فرصت های سرمایه گذاری ایران

(www.iio.ir)-   1394الی 1390از سال 
 تهران

سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی 

 ایران

2 
سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و 

 در فرودگاه های کشور
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
 هوایی ایران

3 
پیش امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی احداث فرودگاه جدید شهر 

 اهواز
 استانداری خوزستان خوزستان

4 
جذب سرمایه گذار ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور 

جهت احداث کترینگ فرودگاهی متمرکز در فرودگاه بین المللی مهرآباد 
 تهران

 تهران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

 هوایی ایران

5 
ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار 

 خارجی جهت توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
 مشهد

شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
 هوایی ایران

6 
ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و ارائه 

خدمات مشاوره در برگزاری فراخوان و انتخاب سرمایه گذار در پروژه های 
 (27موضوع واگذاری دستگاههای اجرایی استان خوزستان)موضوع ماده 

 خوزستاناستانداری  خوزستان

7 
خدمات مشاوره ای و پژوهشی در خصوص واگذاری طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش 
 1397تا 1395غیردولتی سال های 

 وزارت ورزش و جوانان تهران

 تهران تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی 8
سازمان نظام مهندسی 

 استان تهرانساختمان 

9 
مطالعات توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، زیست محیطی و قراردادی و تهیه 

 گزارش تصمیم به واگذاری به عنوان مشارکت پروژه تاالر شهر زنجان
 زنجان

اداره کل راه و شهرسازی 
 استان زنجان

10 
تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه گذاری استان خوزستان مبتنی بر سند 

 آمایش توسعه استان
 استانداری خوزستان خوزستان

11 
تدوین سند توسعه اقتصادی سواحل رودخانه های کارون،اروند رود و بهمن 

 عملیاتی( در منطقه آزاد اروند -شیر)با رویکرد راهبردی
منطقه آزاد 

 اروند
 سازمان منطقه آزاد اروند

12 
گذاری )تهیه اطلس جامع عملیاتی توسعه سرمایه  -تدوین طرح راهبردی

 سرمایه گذاری و مشارکت ها( شهر قم
 شهرداری قم قم

 شهرداری قم قم عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم -تدوین برنامه راهبردی 13

14 
تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکت های شهر جدید 

 شهر(رامین)تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری 
 شهرجدیدرامین

شرکت عمران شهر جدید 
 رامین

15 
عملیاتی منابع درآمدی -تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و برنامه راهبردی

 پایدار و جدید شهرداری بوکان
 شهرداری بوکان بوکان

 شهرداری تنکابن تنکابن تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری تنکابن 16
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ی

ذار
 گ

یه
ما

سر
و 

ی 
اد

ص
قت

ت ا
عا

طال
م

 

 شهرداری بهبهان بهبهان تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری بهبهان 18

 شهرداری ارومیه ارومیه تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه 19

20 
مطالعات بازار، اقتصاد سنجی، امکان سنجی و تهیه مدل و طرح های 

 سرمایه گذاری ایستگاه راه آهن مشهد
 شرکت راه آهن ج ا ایران مشهد

 شرکت راه آهن ج ا ایران تهران دستگاه لکوموتیو باری 250مطالعات امکان سنجی خرید  21

22 
تهیه تراز مالی غیرنقدی اجرای پروژه های توسعه شهری، عمرانی و 

 سرمایه گذاری شهرداری رشت
 شهرداری رشت رشت

23 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های 

 سرمایه گذاری شهرداری رشت
 شهرداری رشت رشت

24 
سنجی فنی و اقتصادی و تدوین برنامه کسب و کار مطالعات امکان 

 اولین اتومال ایران
 تهران 18منطقه 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
 شهر تهران

25 
اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر  –انجام مطالعات امکان سنجی فنی 

 خشک اندیمشک
 استانداری خوزستان اندیمشک

26 
اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر  –انجام مطالعات امکان سنجی فنی 

 خشک جهرم
 جهرم

شرکت منطقه ویژه اقتصادی 
 جهرم

27 
گذاری در های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه آزاد بندر انزلی
منطقه آزاد 
 بندرانزلی

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور

28 
گذاری در های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه آزاد اروند
 منطقه آزاد اروند

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور

29 
گذاری در های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه آزاد ارس
 منطقه آزاد ارس

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور

30 
گذاری در های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه آزاد قشم
 منطقه آزاد قشم

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
 آزاد و ویژه اقتصادی کشور

31 
 فرصتهای مطالعاتی تدوین راهبردها و تهیه بسته

گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج سرمایه
 فارس

 بندرعباس
دبیرخانه شورای عالی مناطق 

صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری
 اقتصادی کشور

32 
گذاری در های مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه آزاد چابهار
 منطقه آزاد چابهار

شورای عالی مناطق دبیرخانه 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور

33 
گذاری در سرمایه های مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهیه بسته

 منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی )عسلویه(
 عسلویه-چابهار

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور
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 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش بنادر استان خوزستان 34 
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداری خوزستان(

  
ی

ذار
 گ

یه
ما

سر
و 

ی 
اد

ص
قت

ت ا
عا

طال
م

 

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان 35
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداری خوزستان(

36 
تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری دربخش گردشگری کشور به  

 بسته 50تعداد 
 سراسر کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری کشور

37 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش 

 خوزستانآب و برق استان 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداری خوزستان(

38 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش 

 کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداری خوزستان(

39 
و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری پیش امکان سنجی فنی، مالی 

 حوزه ورزش و جوانان استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان

40 
پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری 

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان

41 
اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری پیش امکان سنجی فنی، مالی و 

 حوزه سالمت، بهداشت و درمان استان خوزستان
 استانداری خوزستان خوزستان

42 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه 

 گذاری در  شهر چوئبده
 شهرداری چوئبده شهر چوئبده

43 
گذاری انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه 

 شهرداری الوند
 شهرداری الوند شهر الوند

44 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهر 

 یاسوج
 شهرداری یاسوج شهر یاسوج

45 
های مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت

 مشهد  -سرمایه گذاری در محدوده شهرداری ثامن 
 شهر مشهد

سازمان مجری طرح بهسازی و 
شرکت   –نوسازی اطراف حرم 

 ثامن

46 
مطالعات امکان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشارکت پروژه 

 های شهرداری قائم شهر
 شهرداری قائم شهر قائم شهر

47 
اسالمی  -مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه بازار ایرانی

 انتشار اوراق مشارکتبه منظور  -شهر الوند
 شهرداری الوند شهر الوند

48 
های طبقاتی و واحدهای سنجی فنی و مالی احداث پارکینگامکان

تجاری در سطح شهر و توجیه اقتصادی طرح و ارائه خدمات مشاوره و 
 اجرای انتشار اوراق مشارکت

 شهرداری کرمان کرمان

49 
شهرداری رشت به  مطالعات امکان سنجی فنی و مالی پروژه های
 منظور انتشار اوراق مشارکت

 شهرداری رشت رشت

 استانداری خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان اندیکا 50
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 استانداری خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه اقتصادی و اسرمایه گذاری  شهرستان شادگان 51 
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 استانداری خوزستان خوزستان گذاری شهرستان اندیمشکتدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه 52

53 
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع ذوب و نورد 

 فوالد کاسپین رشت
 شرکت حامی فوالد کاسپین گیالن

54 
امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ایجاد نمایشگاه بین  مطالعات

 المللی خوزستان
 خوزستان

شرکت نمایشگاه بین المللی 
 خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش نفت و گاز استان خوزستان 55
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداری خوزستان(

 خوزستان بخش پتروشیمی استان خوزستان تدوین فرصت های سرمایه گذاری 56
سازمان جهاد دانشگاه خوزستان 

 )استانداری خوزستان(

57 
تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و امور زیربنایی 

 استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداری خوزستان(

58 
بسته فرصت  200اقتصادی مطالعات پیش امکان سنجی فنی و 

 (1394سرمایه گذاری استان خوزستان )سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداری خوزستان(

59 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های 

 سرمایه گذاری در استان گیالن
 گیالن

سازمان امور اقتصادی ودارایی 
 استان گیالن

60 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های 

 سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و 

 بویراحمد
سازمان امور اقتصادی ودارایی 

 استان کهگیلویه و بویراحمد

61 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های 

دربخشهای صنعت و معدن، راه و حمل و سرمایه گذاری استان البرز ) 
 نقل(

 البرز
سازمان امور اقتصادی ودارایی 

 استان البرز

62 
تهیه و به روز رسانی مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و 

 تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز
 البرز  

سازمان امور اقتصادی ودارایی 
 استان البرز

63 
امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های مطالعات پیش 

 سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان هرمزگان
 هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان 
 هرمزگان

64 
مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های 

 سرمایه گذاری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
 هرمزگان

برق استان شرکت توزیع نیروی 
 هرمزگان

65 
انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت 

 های سرمایه گذاری شیالت استان هرمزگان
 هرمزگان

اداره کل شیالت استان 
 هرمزگان

 66 
گذاری استان خوزستان در های سرمایههای فرصتبه روزرسانی بسته

 95سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداری خوزستان(

 67 
به روزرسانی بسته های فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان 

 96در سال 
 استانداری خوزستان خوزستان

 

68 
امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی و تنظیم اسناد فراخوان 

مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری و تنظیم قرارداد نهایی 
 مشارکت پروژه رستوران جزیره اهواز )کافه جزیره(

 استانداری خوزستان خوزستان

 اهواز مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پرورش ماهی درقفس 69
شرکت آبزی گستران ساحل 

 مکران
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
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70 
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی 

 ورزشی خانه مهندس
 قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 قم

 خصوصی همدان ارزیابی مالی هتل امیران یک 71

72 
هکتاری محله ضامن آهو شهر  1.6امکان سنجی و تهیه طرح اراضی 

 خرم آباد
 خرم آباد

استان اداره کل راه و شهرسازی 
 لرستان

73 
تهیه بسته های سرمایه گذاری با کاربری های مختلف واقع در نقاط 

 شهر جدید اندیشه
 اندیشه

شرکت عمران شهر جدید 
 اندیشه

74 
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی توسعه ناوگان حمل 

 و نقل شهری شهر کرد)به منظور انتشار اوراق صکوک اجاره(
 شهرداری شهرکرد شهرکرد
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محل انجام 

 پروژه
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1 

عملیاتی توسعه گردشگری -ساختاری -تدوین برنامه راهبردی
استان خوزستان )با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و 

 توسعه کسب و کار(

 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی استان 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان خوزستان(

 هرمزگان تهیه طرح جامع گردشگری استان هرمزگان 2
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری استان هرمزگان

 البرز تهیه طرح جامع گردشگری استان البرز 3
 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
 دستی و گردشگری استان البرز

 خراسان جنوبی تهیه طرح جامع گردشگری استان خراسان جنوبی 4
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان خراسان 
 جنوبی

 گیالن تهیه طرح جامع گردشگری ناحیه غرب استان گیالن  5
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 گیالندستی و گردشگری استان 

6 
تهیه طرح تفصیلی گردشگری داالن شمالی و داالن جنوبی)ساحلی( 

 استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی استان 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان خوزستان(

 سرعین تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان سرعین 7
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 استان اردبیل دستی و گردشگری

 کرج تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج 8
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری استان تهران

 شهرداری شوش شوش تهیه برنامه جامع گردشگری شهر شوش 9

 شهرداری بهبهان بهبهان تهیه برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان 10

 گردشگری گجوتطراحی تفصیلی محور  11
آذربایجان 

 غربی
 سازمان منطقه آزاد ماکو

 شهرداری کرج کرج تهیه طرح گردشگری اراضی شمالی حریم شهر کرج 12

13 
انجام خدمات پژوهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگری استان 

 گیالن
 گیالن

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگری استان گیالن

14 
محیطی، منطقه نمونه جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیستطرح 

 هکتار( 2400گردشگری ملی شهران )
 شرکت عمران شهران گیالن رستم آباد

15 
محیطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست
 هکتار( 300گردشگری سد شهید شاهچراغی )

 گذاری یکانشرکت سرمایه دامغان

16 
محیطی منطقه نمونه جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیستطرح 

 گردشگری گرمدره )پارسه لند(
 شرکت پارسه لند کرج

 17 
محیطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست

 گردشگری سد پانزده خرداد
 شرکت عقاب بختیاری کویر دلیجان

 18 
محیطی منطقه نمونه زیستطرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و 

 گردشگری باغستان
 شرکت توسعه مروارید باغستان کرج
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19 
محیطی منطقه نمونه گردشگری طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست
 چشمه اعالء

 دماوند
گذاری شرکت سرمایه

میراث فرهنگی و 
 گردشگری ایران

20 
محیطی منطقه نمونه گردشگری طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی وزیست

 هکتار( 1600المللی قلعه رودخان )بین
 فومن

شرکت مستحکم سازان 
 شمال

21 
محیطی منطقه نمونه گردشگری طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست

 هکتار( 750المللی ماملو )بین
 شرکت آهاب کار تهران

22 
محیطی منطقه نمونه گردشگری سد طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست

 هکتار( 900تنگاب )
 فیروزآباد

شرکت تابان فردوس 
 فیروزآباد

23 
طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری 

 آویشن دماوند
 دماوند

گذاری سرمایهگروه 
 صاحبی

24 
تهیه طرح جامع، تفصیلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه گردشگری 

 دشت بزرگ
 ایذه

شرکت چهار ملیتی شاله 
 آریا

25 
اقتصادی و  ارزیابی اثرات زیست محیطی  –تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 منطقه نمونه گردشگری باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین 

26 
اقتصادی و  ارزیابی اثرات زیست محیطی  –تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 منطقه نمونه گردشگری کوهسار
 ساوجبالغ

شرکت طلوع سرزمین 
  رویایی

27 
اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه  –تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 نمونه گردشگری ویس القرن
 خصوصی روانسر

28 
اجرایی محوطه سازی منطقه نمونه  –مدیریت پروژه و تهیه طرح های تفصیلی 

 قزوین )اراضی روستای رشتقون( -گردشگری باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین

29 
 1600)عاملیت چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان )مدیریت طرح 

 هکتار(
 فومن 

سازان شرکت مستحکم
 شمال

30 
 2400مدیریت طرح )عاملیت چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگری ملی شهران )

 هکتار(
 رستم آباد

شرکت عمران شهران 
 گیالن

31 
تفصیلی، آماده سازی و اجرایی های مدیریت طرح )عاملیت چهارم( تهیه طرح

 منطقه نمونه گردشگری خلجستان قم
 قم

شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه گردشگری دشت 

 بهشت لقا

32 
تدوین طرح جامع مجموعه تفریحی و توریستی سد حوضیان الیگودرز و اخذ 

 مجوزات 
 الیگودرز

صندوق بازنشستگی کشوری با 
نمایندگی هلدینگ عمران و 

 )تراز پی ریز(ساختمان 

 صدریعل یاحتیس شرکت همدان صدریعل یالملل نیب یگردشگر نمونه منطقه ژهیو طرح هیته 33

 تهیه طرح جامع مجموعه تفریحی توریستی دره گشایش 34
 -آذربایجان
 مراغه

شرکت توسعه کارآفرینی 
 باور ویرا آذربایجان

 شهرداری خلیل آباد خلیل آباد آبادطرح جامع مجموعه تفریحی توریستی آب گرم خلیل  35 
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36 
مورد بسته های سرمایه  10معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان دماوند)

 گذاری(
 دماوند

اداره کل میراث 
فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان 

 تهران

37 
مورد بسته های سرمایه  7معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان فیروزکوه)

 گذاری(
 فیروزکوه

اداره کل میراث 
فرهنگی،گردشگری و 
صنایع دستی استان 

 تهران

38 
مورد بسته های سرمایه  7معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان پردیس)

 گذاری(
 پردیس

اداره کل میراث 
فرهنگی،گردشگری و 

استان  صنایع دستی
 تهران
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1 

  
 تهران تدوین سند راهبردی توسعه جزایر جنوبی کشور

دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه 

 اقتصادی کشور

2 
گانه)مصوب سند آمایش مراکز جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش 

 لجستیک کشور
 سازمان بنادر و دریانوردی تهران

 استانداری ایالم ایالم مطالعات آمایش سرزمین استان ایالم  3

 استانداری خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه شهرستان اندیکا 4

 استانداری خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه راهبردی )استراتژیک( شهرستان اندیمشک 5

 شرکت اسکان ایران ملکشاهی ایالم طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان ملکشاهی استان ایالم 6

 خوزستان بررسی بستر های فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازی شهری در اهواز 7
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی  خوزستان استان خوزستان تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی و استغالزایی روستایی 8
استان خوزستان)سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

 استان خوزستان(

 خوزستان 1396 –روستای استان خوزستان 282تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی  9

 خوزستان 1397 –روستای استان خوزستان 282تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی  10

 خوزستان 1398 –روستای استان خوزستان 282تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی  11

12 
روستای منطقه مرکزی و جنوبی  186تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 

 استان مرکزی
 اراک

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان مرکزی

13 
روستای منطقه شمالی استان  139اقتصادی و اشتغالزایی  تدوین برنامه توسعه

 مرکزی
 اراک

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان مرکزی

14 
عدالت سرزمینی، زیر مجموعه برنامه ملی عدالت  -طرح عدالت بین منطقه ای

 بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی )اقتصاد مقاومتی(
 وزارت کشور تهران

15 
رقابت پذیر کردن استان های کشورزیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملی  طرح

 )اقتصاد مقاومتی(
 وزارت کشور تهران

 ارومیه تهیه طرح هادی روستاهای  شهرستان ارومیه 16
بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی آذربایجان غربی

 رودسر تهیه طرح هادی ویژه روستاهای استان گیالن 17
انقالب بنیاد مسکن 

 اسالمی استان گیالن

 رامهرمز تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان رامهرمز 18
بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی خوزستان

 دزفول تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان دزفول 19
بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی خوزستان

 بوکان تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان بوکان 20
انقالب بنیاد مسکن 

 اسالمی آذربایجان غربی

21 
ی فرهنگی در بین های ایجاد و ارتقا همگرایهای فرهنگی و راهبررسی واگرایی

 ساکنان شهر اهواز
 اهواز

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی  استان خوزستان

 

 خوزستان طرح ارتقاء زیست پذیری منطقه ای استان خوزستان مبنی بر رویکرد توسعه پایدار 22
پارک علم وفناوری استان 

 خوزستان
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 نام پروژه ردیف گروه
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 پروژه
 کارفرما

 سازمان منطقه آزاد قشم قشم تهیه و تدوین طرح جامع جزیره قشم 1 

ی
از

س
هر

ش
 

2 
امکان سنجی استقرار شهر هوشمند در  استان خوزستان با نگاهی به 

 اجرایی طرحتجارب جهانی موفق و ساختارهای  
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
خوزستان)سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی استان خوزستان(

 خوزستان تهیه برنامه عملیاتی ایجاد و استقرار شهر هوشمند اهواز 3
سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی استان خوزستان

 خوزستان خوزستانتدوین برنامه راهبردی ایجاد شهر هوشمند در استان  4
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی استان خوزستان(

 جهرم ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی جهرم –تهیه طرح جامع )راهبردی  5
شرکت مدیریت منطقه ویژه 

 اقتصادی جهرم

6 
ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی زاگرس  –تهیه طرح جامع )راهبردی 

 )اسالم آباد غرب(
 منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم آباد غرب

7 
های راهبردی و جامع منطقه ویژه مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح

 اقتصادی مهران
 استانداری ایالم ایالم

 کازرون ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی کازرون –تهیه طرح جامع )راهبردی  8
شرکت شهرکهای صنعتی 

 استان فارس

 شهرداری سلماس سلماس ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی سلماس –تهیه طرح جامع )راهبردی  9

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی سبزوار –تهیه طرح جامع )راهبردی  10

11 
ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی  –تهیه طرح جامع )راهبردی 

 خلیج فارس سازیکشتی
 بندرعباس

شرکت مجتمع کشتی سازی 
 و صنایع فراساحل ایران

 فردوس طرح توجیهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فردوس  13
شرکت مدیریت توسعه و 

 عمران فردوس

 دامغان ساختاری ( منطقه ویژه اقتصادی دامغان –تهیه طرح جامع )راهبردی  14
سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

 دامغان

15 
اجرایی فاز اول احداث منطقه ویژه اقتصادی  -تهیه طرح تفصیلی

 سلماس
 شهرداری سلماس سلماس

16 
اجرایی فاز اول احداث منطقه ویژه اقتصادی  -تهیه طرح تفصیلی

 هکتار( 50سبزوار)
 آبادانی دیار سربداران موسسه سبزوار

 استانداری ایالم ایالم نقشه برداری و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی مهران 17

 آبدانان تهیه طرح تفصیلی شهر آبدانان 18
اداره کل راه و شهرسازی 

 استان ایالم

 اهواز تهیه طرح تفصیلی ویژه محالت منبع آب و کوی کارون اهواز 19
راه و شهرسازی اداره کل 

 استان خوزستان

mailto:info@shahrig.com
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محل انجام 

 پروژه
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ی 
از

س
هر

ش
 

 اهواز تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر اهواز 20
سازمان جهاد دانشگاهی 

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

 خوزستان(استان 

 خرمشهر تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر خرمشهر 21
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان خوزستان(

 سوسنگرد تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر سوسنگرد 22
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان)سازمان 

 ریزی استان خوزستان(مدیریت و برنامه 

 آبادان تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر آبادان 23
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان)سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان(

 استانداری خوزستان خوزستان طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی بندر خشک اندیمشک 24

 جهرم اندازی بندر خشک جهرم طرح توجیهی ایجاد و راه 25
شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی 

 جهرم

 شهرداری سیاهکل سیاهکل عملیاتی شهرداری سیاهکل –تدوین برنامه پنج ساله راهبردی  26

 شهرداری اسالم اسالم عملیاتی شهرداری اسالم -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی 27

 شهرداری تنکابن تنکابن عملیاتی شهرداری تنکابن -ساله راهبردیتدوین سند برنامه پنج  28

29 
انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح جامع دانشگاه سید 

 الدین اسدآبادیجمال
 همدان

الدین اسدآبادی دانشگاه سید جمال
 همدان

30 
اطالعات   GIS Readyبرداشت میدانی اطالعات امالک و  

 برداشت شده و تطابق آن با مستندات و پرونده ها
 شهرداری رشت رشت

31 
هکتاری محله ضامن آهو شهر  1.6امکان سنجی و تهیه طرح اراضی 

 خرم آباد
 خرم آباد

اداره کل راه و شهرسازی استان 
 لرستان

 32 
منطقه ویژه اقتصادی قصر  ساختاری( -تدوین طرح جامع )راهبردی

 شیرین
 کرمانشاه

های استان سازمان همیاری شهرداری
 کرمانشاه

 33 
تهیه و تدوین طرح امکان سنجی، آماده سازی و تهیه نقشه های 

 هکتاری ازگله 9تفکیکی محدوده 
 کرمانشاه

اداره کل راه و شهرسازی استان 
 کرمانشاه

 34 
 17مطالعات پایه، امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی زمین 

 واحدی مسکن مهر منجیل 1008هکتاری پروژه 
 اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن گیالن

 تهران امکان سنجی و طراحی مجتمع ایستگاهی آزادگان  35 
شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی 

 مترو تهران و حومه

 36 
مشاوره اصالح و تکمیل مطالعات شهرسازی و مشاوره عالی مطالعات 

 طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگاناقتصادی 
 شرکت محاسبات علم و تجربه سلفچگان

 37 
 ساختاری( -تکمیل مطالعات طرح جامع )راهبردی
 منطقه ویژه اقتصادی بانه

 بانه
شرکت شهرک های صنعتی استان 

 کردستان

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


  

        12 

 

کت مهندسی شهریگشر  

 

 انجام شده یا در حال انجام شرکت مهندسی شهریگلیست پروژه های 

 

    info@shahrig.com 
shahrigco@gmail.com 

     Telfax : 021-22775661-22775287 
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 پروژه
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ی
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س
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ش
 

 میرجاوه ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه -جامع)راهبردیطرح  38
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران 

 منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

39 
تدوین و تکمیل و اصالح و تصویب طرح جامع با انجام مطالعات 

ساختاری( و بروزرسانی -اقتصادی و تحلیل بازار طرح جامع )راهبردی
 منطقه ویژه اقتصادی دوغارونارزیابی مالی 

 شرکت توسعه عمران دغارون دوغارون

 شهرداری اصفهان اصفهان بررسی و تحلیل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در شهر اصفهان 40

41 
امکان سنجی و توجیه پذیری طرح ، نقشه برداری، ژئوتکنیک و تهیه 

هکتاری تپه  14طرح آماده سازی و تفکیکی شهری اراضی 
 هواشناسی بروجرد

 بروجرد
اداره کل راه و شهرسازی استان 

 لرستان

 شرکت عمران شهر جدید رامشار سیستان بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سیستان )رامشار( 42

mailto:info@shahrig.com
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ش
ی 
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 شهرداری قم قم باغ گیاهشناسی شهر قممطالعه ، طراحی و مشاوره احداث  1

 شهرداری قم قم )معماری، سیویل، مکانیک، برق( بوستان رضوان قم 2طراحی فاز 2

3 
طرح ساماندهی خیابان امام خمینی شهر رودسر )حد فاصل امام خمینی تا میدان 

 طالقانی(
 شهرداری رودسر رودسر

 اهواز شهر اهوازمطالعات و طراحی شهری منطقه گلستان جنوبی  4
سازمان بهسازی و 
نوسازی شهرداری 

 اهواز

 تهران تهران 10تهیه طرح ساماندهی و منظر شهری میدان بریانک منطقه  5
سازمان زیباسازی 

 شهر تهران

6 
طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه پارک شهید 

 مصطفی خمینی
 تهران

 8شهرداری منطقه 
 تهران

 تهران طرح توجیهی احداث پارک شهید دوران 7
 13شهرداری منطقه 

 تهران

 تهران تهران 8سازی پارک ها و فضاهای سبز منطقه طرح توسعه، ساماندهی و باززنده 8
 8شهرداری منطقه 

 تهران

 تهران سازی و طراحی مراحل اول و دوم پارک فدکطرح توسعه، باززنده 9
 8شهرداری منطقه 

 تهران

10 
طرح جامع و تفصیلی تبلیغات محیطی و محاطی محل دائمی نمایشگاه بین المللی 

 تهران
 تهران

شرکت سهامی 
نمایشگاه بین المللی 

 ج.ا.ایران

11 
طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه پارک نسترن 

 تهران 8منطقه 
 تهران

 8شهرداری منطقه 
 تهران

 شهرداری کرج کرج آوری شهر دانایی کرجطراحی پارک اکولوژیکی و علم و فن 12

13 
پژوهشی پارک موزه دفاع  –امکان سنجی و مطالعات جامع طرح  مطالعاتی 
 مقدس استان البرز

 کرج
المللی گروه بین

 بامیکا اندیشه ماندگار

 14 
گلستان )تفرجگاه اقتصادی تفرجگاه های پارک ملی  -تدوین طرح توجیهی فنی

 های گلشن،آبشار،گلزار و میرزابایلو(
 گلستان

صندوق ملی محیط 
 زیست

mailto:info@shahrig.com
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 نام پروژه ردیف گروه
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 پروژه
 کارفرما

ی
سم

رر
غی

ی 
ها

اه 
تگ

ون
سک

 و 
ده

سو
فر

ی 
ها

ت 
اف

ی ب
از

س
ند

نم
وا

و ت
ی 

ده
مان

سا
ی، 

هر
ش

ی 
رین

زآف
با

 

 اهواز منبع آب و کوی کارون اهوازطرح توانمندسازی و استقرار مرکز توسعه محله  1
اداره کل راه و شهرسازی 

 استان خوزستان

2 
تهیه سند بازآفرینی شهری و انجام مطالعات بافت فرسوده و ناکارآمد بافت 

 شهری و طراحی خیابان آیت اهلل وحید بهبهانی شهر بهبهان
 شهرداری بهبهان بهبهان

3 
ریزی محدوده ها و محالت نیازمند شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه 

 بازآفرینی شهر آغاجاری و ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های منتخب
 شهرداری آغاجاری آغاجاری

4 
شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محالت نیازمند 

 بازآفرینی شهر مسجد سلیمان و ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های منتخب

مسجد 
 سلیمان

 شهرداری مسجد سلیمان

5 
شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محالت نیازمند 

 بازآفرینی شهر بهبهان 
 شهرداری بهبهان بهبهان

6 
ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شاخص های توسعه 

در محله های باغ ابریشم اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی 
 و حکمت آباد

 استانداری کرمانشاه کرمانشاه

7 
ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شاخص های توسعه 

و  اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در محالت سیاحی
 حصیرآباد

 استانداری خوزستان اهواز

8 
توسعه محله، تدوین و اجرای سند مشارکتی انجام خدمات مشاوره نهاد 

 بازآفرینی در شهر مریوان
 مریوان

شرکت بازآفرینی شهری 
 ایران

9 
انجام خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات الزم و تهیه برنامه نوسازی 

 شهرداری تهران 18های فرسوده در منطقه بلوک
 تهران

شرکت نوسازان شهر 
 تهران

10 
های الزم نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینهتأسیس دفتر 

 شهرداری تهران 16برای تحقق طرح نوسازی محله جوادیه منطقه 
 تهران

سازمان نوسازی شهر 
 تهران

11 
تأسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محلی و... درمحله زاهد 

 انشهرداری تهر 13گیالنی،دهقان واقع در منطقه 
 تهران

سازمان نوسازی شهر 
 تهران

12 
 20آباد منطقه طرح منظر شهری و ایجاد دفتر محلی مشاور نوسازی محله حمزه

 تهران 
 -تهران

 شهرری
سازمان نوسازی شهر 

 تهران

 تهران بررسی وضعیت سکونتگاههای کارگری و حاشیه نشینی  13
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 بهبهان مرمت حفاظت بافت تاریخی شهر بهبهانمطالعه و  14
اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 

 خوزستان

15 
شناسایی و تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محالت نیازمند 

 بازآفرینی شهر تنکابن
 شهرداری تنکابن تنکابن

 16 
( از طریق نهاد 15تهیه و تحقق طرح بازآفرینی محالت سفلی و علیا)منطقه 

 توسعه محله 
 اصفهان 

سازمان نوسازی و 
 بهسازی  شهر اصفهان

mailto:info@shahrig.com
mailto:shahrigco@gmail.com


  

        15 

 

کت مهندسی شهریگشر  

 

 انجام شده یا در حال انجام شرکت مهندسی شهریگلیست پروژه های 

 

    info@shahrig.com 
shahrigco@gmail.com 

     Telfax : 021-22775661-22775287 
 

 

 

 

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ی
ار

عم
م

 

1 
تهیه طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاری آستان مطهر حضرت علی بن 

 اهوازی مهزیار
 اهواز

اداره کل راه و شهرسازی  
 استان خوزستان

2 
طراحی مراحل اول و دوم ابنیه و محوطه فاز یک توسعه پارک ملی و منطقه نمونه 

 رودخانالمللی قلعهگردشگری بین
 فومن

شرکت مستحکم سازان 
 شمال

3 
شقایق، و های نسترن، بانوان، طراحی، تجهیز، مبلمان و طراحی داخلی کتابخانه

 تهران 8لشکر منطقه 
 تهران 8شهرداری منطقه  تهران

 گذاری یکانشرکت سرمایه تهران آبادطراحی مجتمع مسکونی و تجاری فرون 4

 خصوصی لنگرود ویالیی دهکده ساحلی چمخاله -طراحی مجتمع اقامتی 5

6 
بلوک  111 مرحله دوم پروژه آپارتمانهای مسکونی تعاونی های مسکن مهر به تعداد

 طبقه 3
 سردشت

شرکتهای تعاونی مسکن مهر 
 محلی

7 
های اوراق مشارکت سازمان تجاری پیروزی )پروژه -طراحی مجتمع مسکونی

 نوسازی شهر تهران(
 سازمان نوسازی شهر تهران تهران

 خصوصی تهران تهران 16واحدی منطقه  14طراحی مجتمع مسکونی  8

 خصوصی تهران واحدی پاسداران 10طراحی مجتمع مسکونی  9

های: طراحی مراحل اول و دوم پارکینگ های طبقاتی و واحدهای تجاری در مکان 10
 مترمربع 92000بلوک پشت مسجد الرسول )ص( به مساحت  -2بلوک جنب بازار مظفری  -1

 شهرداری کرمان کرمان

 پاکدشت قائم نرگستختخوابی  128طراحی مراحل اول، دوم و سوم بیمارستان  11
های دراگ کنسرسیوم شرکت

 سازان داوین و برج شاهق

12 
طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سید 

 الدین اسدآبادیجمال
 همدان

الدین دانشگاه سید جمال
 اسدآبادی همدان

13 
و علوم انسانی  طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشکده ادبیات
 )دانشکده تربیت بدنی( دانشگاه بوعلی سینا

 دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان

 پردیس های اجرایی سایت آموزشی پردیستهیه طرح 14
اداره کل آموزش فنی و 

 ای استان تهرانحرفه

 سازمان منطقه آزاد چابهار کنارک طرح بهسازی و توسعه فرودگاه چابهار 15

 شهرداری اندیشه اندیشه بوستان پشت مسجد امام حسین)ع( طراحی 16

 تهران طراحی و اجرای معماری داخلی کتابخانه باباطاهر 17
اداره کل کتابخانه های 

 عمومی استان تهران

 تهران ،ساخت و نصب تجهیزات بخش کودک کتابخانه مرکزی پارک شهرطراحی 18
اداره کل کتابخانه های 

 عمومی استان تهران

 

 صندوق بازنشستگی کشوری تهران تهیه نقشه های ساختمانی بازسازی مرکز نوآوری صندوق بازنشستگی 19

20 
تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 ورزشگاه ملت شاهین شهر
 شهرداری شاهین شهر شاهین شهر

 شرکت صبا آرمه قشم ساختمانی و طراحی مجموعه مختلط قشمارائه خدمات مهندسی، اخذ پروانه  21 
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ی
یع

طب
ع 

ناب
و م

ت 
س

زی
ط 

حی
م

 

1 
انجام مطالعات مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه گندله سازی فوالد 

 محیط زیست اخگر و شرکت در جلسات دفاع طرح تا اخذ تاییدیه سازمان حفاظت
 شادگان

شرکت فوالد اخگر 
 ساینا ساویس

2 
انجام طرح توجیهی محیط زیست توسعه محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت 

 شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر وبرخوار

شاهین شهرو 
میمه،خمینی 
 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند 
شهرداری شاهین 
شهرو میمه،خمینی 

 شهر و برخوار

3 
تهیه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند غیرقابل بازیافت 

 شهرستان های شاهین شهر،میمه،خمینی شهر وبرخوار

شاهین شهرو 
میمه،خمینی 
 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند 
شهرداری شاهین 
شهرو میمه،خمینی 

 شهر و برخوار

4 
( منطقه نمونه EIAاثرات زیست محیطی)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی 

 گردشگری ملی شهران
 رستم آباد

شرکت عمران شهران 
 گیالن

5 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری سد شهید شاهچراغی
 دامغان

گذاری شرکت سرمایه
 یکان

6 
(  منطقه نمونه EIAاثرات زیست محیطی)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی 

 گردشگری قلعه رودخان
 فومن

سازان شرکت مستحکم
 شمال

7 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری سد پانزده خرداد
 دلیجان

شرکت عقاب بختیاری 
 کویر

8 
( منطقه نمونه EIAزیست محیطی)انجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات 

 گردشگری گرمدره
 شرکت پارسه لند کرج

9 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری دریاچه اوان
 شرکت آتیه زیباکنار الموت

10 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری سد تنگاب
 فیروزآباد

شرکت تابان فردوس 
 فیروزآباد

11 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری آویشن دماوند
 شرکت آهاب کار دماوند

 دماوند ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری آویشن 12
گذاری گروه سرمایه
 صاحبی

13 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری کوهسار
 کوهسار

شرکت طلوع سرزمین 
 رویایی

14 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین 

 15 
( منطقه نمونه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 گردشگری دشت بزرگ
 ایذه

شرکت چهارملیتی شاله 
 آریا
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

 

16 
( منطقه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

 نمونه گردشگری ویس القرن
 خصوصی روانسر

17 
( منطقه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی )

 ویژه اقتصادی مهران
 استانداری ایالم ایالم

19 
( منطقه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی )

 ویژه اقتصادی سلماس
 شهرداری سلماس سلماس

20 
یابی، محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام مطالعات مکان 

(EIAمنطقه ویژه اقتصادی سبزوار ) 
 سبزوار

موسسه آبادانی دیار 
 سربداران

21 
( منطقه EIAانجام مطالعات محیط طبیعی و ارزیابی اثرات زیست محیطی )

 فارسسازی خلیجویژه اقتصادی کشتی
 بندرعباس

شرکت مجتمع کشتی 
سازی و صنایع 
 فراساحل ایران

 سیستان ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی سیستان )رامشار( 22 
شرکت عمران شهر 

 جدید رامشار

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ت
سا

سی
 تا

 و
زه

سا
ل،

وی
سی

 

 تهران طراحی مراحل اول و دوم شبکه مخابراتی پارک جنگلی سرخه حصار 1
منطقه شهرداری 

 تهران 13

 تهران حصارطراحی مراحل اول و دوم شبکه صوتی پارک جنگلی سرخه 2
شهرداری منطقه 

 تهران 13

 تهران طراحی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محوطه و ابنیه پارک آبی پروین 3
 8شهرداری منطقه 

 تهران

 شرکت آهاب کار دماوند   های اجرایی کمربند جدید شهر دماوندمسیریابی و تهیه طرح 4

5 
آوری آبهای سطحی شهرک مسکونی آویشن دماوند سازی و جمعطرح آماده

 هکتار( 150)
 شرکت آهاب کار دماوند 
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ی 
ها

اه 
شگ

مای
و ن

ها 
ش 

مای
 ه

ی
زار

رگ
ب

ی
ص

ص
خ

ت
 

1 
المللی نمایشگاه بینمشاور علمی و محتوایی سومین همایش و 

 گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورسرمایه
 تهران

سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 

 کشور

2 
مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 

 kish invex2015و فرصت های سرمایه گذاری کشور 
 کیش

 سازمان منطقه آزاد کیش

)شرکت بهاران تدبیر 
 کیش(

3 
مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 

 kish invex2016و فرصت های سرمایه گذاری کشور 
 کیش

 سازمان منطقه آزاد کیش

)شرکت بهاران تدبیر 
 کیش(

4 
المللی فرصت های مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بین 

 سرمایه گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران
 ستاد توسعه سواحل مکران چابهار

ها
ل 

عم
رال

تو
س

 د
 و

ط
واب

ض
ن 

وی
تد

 

 خدمات تیه طرح جامع  مناطق نمونه گردشگری کشورتدوین شرح   1

 تهران

سازمان میراث فرهنگی 
فرهنگی ، صنایع دستی و 

 گردشگری کشور
)دفتر مناطق نمونه 
 گردشگری کشور(

 2 
نمونه گردشگری کشور )در  تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق

انطباق با شرح خدمات تهیه طرح های هادی مدیرت بهره برداری پارک 
 های جنگلی(

 3 
اجرای مناطق نمونه  –دستورالعمل تهیه طرح های تفصیلی تدوین 

 گردشگری کشور

 4 
خدمات تهیه طرح جامع شهرها و شهرستان  دستورالعمل و شرحتدوین 

 های نمونه گردشگری کشور

 5 
-سنجی فنیها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات پیش امکانتدوین فرم

 (PFSگذاری کشور )های جاذب سرمایهاقتصادی طرح
 تهران

گذاری و سازمان سرمایه
های اقتصادی و کمک

 6  فنی ایران
اقتصادی -فنی سنجیراهنمای تهیه و تدوین مطالعات امکانها و تهیه فرم

 (FS)گذاری کشور های جاذب سرمایهطرح

7 

عملیاتی توسعه -ساختاری -تدوین برنامه راهبردیتهیه شرح خدمات تیپ 
گردشگری استانی )با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه 

 تهران کسب و کار(
و برنامه  سازمان مدیریت

 ریزی استان خوزستان

 تهیه شرح خدمات تیپ تدوین طرح های جامع تاب آوری شهری 8

9 
ساختاری(مناطق  -تهیه شرح خدمات تیپ تدوین طرح جامع )راهبردی

 ویژه اقتصادی 
 تهران 

دبیرخانه شورای عالی مناطق 
صنعتی و ویژه  -آزاد تجاری

 اقتصادی کشور
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