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 شهریگ: مهندسی شرکت یمعرف-1

در اداره ثبت  317002بر اساس قانون تجارت، به صورت مسئوليت محدود و به شماره  "مهندسی شهریگشرکت "

هاي گيالن، مستقر بوده و در استاندفتر مرکزي شرکت در شهر تهران  هاي شهر تهران به ثبت رسيده است.شرکت

 باشد.ن داراي دفتر محلی )غير ثبتی( میهاي کردستان و هرمزگانشاه داراي شعبه ثبتی و در استانخوزستان و کرما

 

 شرکت: موضوع فعاليت-2

ست از:ا تهران عبارت هاي شهرموضوع فعاليت شرکت بر اساس اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکت  

 ریزي، مشاوره، طرح، نظارت، اجراء مدیریت، آموزش، پژوهش،انجام خدمات تخصصی، فنی و مهندسی مشتمل بر برنامه"

   "مختلف فنی، تخصصی و مهندسی  هاينگهداري و سرمایه گذاري در حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماري 

 شهرسازي و طراحی شهري 

 آمایش سرزمين 

 عمران، سازه و مقاوم سازي 

  سيویل و راه 

 تأسيسات الكتریكی و مكانيكی 

 آب و فاضالب 

 و کنترل پروژه ریزيخدمات مدیریت و برنامه 

 گذاريخدمات اقتصادي و جذب سرمایه 

 حمل و نقل و ترافيك 

 منابع محيطی و زیست محيطی 

 فضاي سبز و محيط زیست 

 گردشگري و ميراث فرهنگی 

 (مدیریت پيمان )طرح و اجراء 

  اجتماعی و فرهنگیخدمات 

 برداري، خدمات فنی مشتركنقشه GIS و RS 
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 هاي شرکت:بنديرتبه -3

صالحيت  این شرکت بر اساس آخرین قوانين و مقررات تشخيص
ندي برتبه ، دارايسازمان برنامه و بودجه کشور مشاوران از سوي

هاي در تخصص انجام خدمات مشاورهصالحيت  گواهينامهو 
 باشد:ذیل می

 پایه یک در تخصص خدمات اقتصادي  -1

  در تخصص شهرسازي یکپایه  -2

 ریزي فضاییپایه یک در تخصص مطالعات جغرافيایی و برنامه -3

هاي آموزشی، ورزشی، پایه سه در تخصص ساختمان -4

 بهداشتی و درمانی

هاي مسکونی، تجاري، پایه سه در تخصص ساختمان -5

 اداري، صنعتی و نظامی

 در تخصص محيط زیستپایه سه  -6

 پایه سه در تخصص طراحی شهري -7

هاي سازي بافتپایه سه در تخصص ساماندهی و توانمند -8

 رسمیهاي غيرفرسوده و سکونتگاه

 رهنگیف-هاي تاریخیپایه سه در تخصص حفاظت و احياء بافت -9
 کشور به آدرس:  برنامه و بودجه)قابل مشاهده در سایت رسمی سازمان 

/http://sajar.mporg.ir  

 (10103۵۵9476نام شرکت: شرکت مهندسی شهریگ    شناسه ملی: 

 

 :4گواهينامه صالحيت ماده 

 هاي گري احياء بهسازي و نوسازي بافترتبه یک تسهيل-

 فرسوده و ناکارآمد شهري
نام شرکت: شرکت مهندسی شهریگ      www.udrc.ir )قابل مشاهده در سایت 

 (10103۵۵9476شناسه ملی: 

mailto:info@shahrig.com
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http://www.udrc.ir/
http://www.udrc.ir/
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 عضویت و رتبه بندي کانون مشاوران اعتباري و سرمایه گذاري بانکی:گواهينامه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اختصاصی شهریگ -نشریه علمی مجوز انتشار-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-در رسته مطالعات امکان 1–رتبه ب

گذاري هاي سرمایهسنجی و فرصت

هاي در گرایش گذاريجذب سرمایهو 

 تخصصی زیر:

صنوعات صنعتی، برقی، الكترونيكی، م -

 ابزار دقيق ماشين سازي

 صنایع حمل و نقل -

 سكن و شهرسازيساختمان، م -

 خدمات -

 صنایع پتروشيمی -

 

 1397مهندسی شهریگ درسال  شرکت
 -نشریه علمی"موفق به اخذ پروانه انتشار 

از وزارت فرهنگ و  "اختصاصی شهریگ
ارشاد اسالمی گردید. این نشریه به صورت 

ن آدو فصلنامه منتشر گردیده و اولين شماره 
عرضه گردید. نقد و بررسی  1398در سال 

ین موضوعات علمی و روزترعلمی به
ریزي و توسعه هاي برنامهتخصصی در حوزه

ردشگري، معماري، شهري و روستایی، گ
گذاري، بازآفرینی شهري اقتصاد و سرمایه

 . دهند.، محتواي این نشریه را تشكيل می..و
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 :  ISOهاي استاندارد گواهينامه -4

 باشد:به شرح ذیل می ISOها استاندارد شرکت مهندسی شهریگ داراي گواهينامه

  TUV -INTERNATIONALمرجع صادر کننده ISO  (9001:2015گواهينامه سيستم مدیریت کيفيت   -1

 آلمان (  RCBHمرجع اعتبار بخشی 

- TUVمرجع صادر کننده ISO  ( 14001:2015گواهينامه سيستم مدیریت زیست محيطی  -2

INTERNATIONAL   مرجع اعتبار بخشیRCBH  ) آلمان 

- TUV)مرجع صادر کننده  ISO  45001:2018گواهينامه سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  -3

INTERNATIONAL   مرجع اعتبار بخشیRCBH  ) آلمان 

مرجع   TUV -INTERNATIONALمرجع صادر کننده IMS )  ISOگواهينامه سيستم یکپارچه مدیریت  -4

 آلمان (  RCBHاعتبار بخشی 

 TUVمرجع صادر کننده ISO(( HSE-MSت بهداشت، ایمنی و زیست محيطی )گواهينامه سيستم مدیری -5

-INTERNATIONAL   مرجع اعتبار بخشیRCBH  ) آلمان 
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 هاي آموزشی طی شده توسط کارکنان کليدي شرکت:دوره -6

ران و شییرکت عم –هاي غيررسییمی ها و نحوه مداخله در سییكونتگاهگیکارگاه آموزشییی شییناخت وی  -1

 .1386بهار   –بهسازي شهري ایران 

سیییازمان   –ها  روژهپمقررات مرتبط و بازاریابی    ها، قوانين و ه آموزشیییی معرفی تامين مالی پروژه  کارگا   -2

 .1389 –هاي اقتصادي و فنی ایران گذاري و کمكسرمایه

گذاري و ازمان سرمایه س  - (PPP)« خصوصی   –مشارکت بخش عمومی  »المللی کارگاه آموزشی بين  -3

 .1390پائيز  –هاي اقتصادي و فنی ایران کمك

 –ن انجمن مشییاوران مدیریت ایرا – (PIMS)کارگاه و همایش سییيسییتال اطالعات مدیریت پروژه   -4

 .1390زمستان 

 1393-شهرداري تهران– "ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی پروژه هاي شهري"دوره آموزشی  -۵

 

 اي:عضویت در مجامع حرفه -5

 پارك علال وفناوري استان خوزستان -1

 گذاري بانكیکانون مشاوران اعتباري و سرمایه -2

 ایرانانجمن مدیریت پروژه  -3

 هاگذاري و نظارت طرحهاي مشاور سرمایهانجمن شرکت -4

 انجمن مشاوران مدیریت ایران -۵

 انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات نوسازي کشور -6
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 گذاري ایران:هاي سرمایهمدیریت پایگاه ملی فرصت -7

 

 

 

 

 

، مدیریت پایگاه ملی و 1394تا  1390هاي این مشاور بين سال

( www.iio.irگذاري ایران )به نشانی هاي سرمایهفرصت

 . داشته استرا بر عهده 

هاي كگذاري و کمسرمایهپایگاه مذکور، پایگاه رسمی سازمان 

ن مشاور اقتصادي و فنی ایران بوده و مدیریت پایگاه، به عنوا

 ها وارشد سازمان، مسئوليت تدوین ضوابط و دستورالعمل

گذاري در کشور، با همكاري هاي سرمایهشناسایی فرصت

ها و انهتخها و وزارهاي امور اقتصادي و دارایی استانسازمان

ر دگذاران خارجی و شرکت ه با سرمایهها و مذاکرسازمان

-هالمللی، جهت جذب سرمایهاي بينها و نمایشگاههمایش

 گذاري خارجی را بر عهده دارد.

ردسازي مسئوليت این مشاور در این زمينه، شناسایی و استاندا

ا و هگذاري کشور، کنترل پروژههاي سرمایهها و فرصتطرح

ها، ها، سازمانهاي معرفی شده از سوي استانفرصت

هاي نهایی صتها و ارائه فرها و سایر نهادها و دستگاهوزارتخانه

ي خارجی گذارو تأیيد شده در پایگاه ملی به منظور جذب سرمایه

 بوده است.
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 ساختار سازمانی شرکت مهندسی شهریگ:-8
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 تخصصی شرکت:هاي گروه-9

 

 

صص اساس آیين نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور، در تخخدمات این دپارتمان بر
 در تخصص رتبه یکگردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر داراي طبقه بندي می "خدمات اقتصادي"

 باشد. از سازمان مذکور می "خدمات اقتصادي"

 به شرح زیر می باشد: واحد تخصصی 3شرکت مهندسی شهریگ داراي  "گذارياقتصاد و سرمایه"دپارتمان 

 ریزي اقتصادي:واحد برنامه 

 هاي اقتصادي و مطالعات اقتصاد شهري مكان یابی فعاليت -

 هانظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح -

 هاها و شرکتپروژههاي مالی و بودجه بندي بررسی و تجزیه و تحليل صورت -

 هاهاي سایتهاي اقتصادي بهينه، سازگار و سودده در ارتباط با وی گیمعرفی فعاليت -

 ها ها و شرکتاجتماعی براي پروژه -هاي مختلف اقتصاديسازيآناليز و مدل -

 هاها و شرکتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی بر پروژهها و برنامهارزیابی آثار و تبعات سياست -

 هاي مختلف اقتصاديها در بخشاندازي پروژهزایی مستقيال و غيرمستقيال تأسيس و راهبررسی و تحليل آثار اشتغال -

 هاي مختلف اقتصادي و مالیگذاري در فعاليتریزي سرمایهمشاوره و برنامه -

 گذاري و تأمين مالیواحد سرمایه 

هاي صنعت و معدن، گردشگري، شهري، اري در بخشگذهاي فرصت سرمایهارزیابی اقتصادي و مالی و تهيه بسته -

 ، آموزشی و... ITانرژي، کشاورزي، 

 هاي اقتصاديگذاري و فعاليتهاي سرمایهمطالعات ریسك و نااطمينانی -

 هاي مختلف مبتنی بر مطالعات امكان سنجیمعرفی منابع مالی و تسهيالت بانكی به پروژه -

 گذاري )داخلی و خارجی(طریق اخذ تسهيالت و جذب سرمایه ها ازتوسعه و تأمين منابع مالی پروژه -

 واحد تحقيقات بازار و توسعه کسب و کار 

 هاي قدرت، تمرکز و ...(قتصادي )شناسایی شكل بازار، اهرمهاي مختلف ابررسی و تجزیه و تحليل بازار فعاليت -

 ریزي استرات یك توسعه کسب و کاربرنامه -

 هاگذاري شرکتریزي مالی و سرمایهبرنامه -

 هاها و سازمانبودجه ریزي عملياتی شرکت -

 برند سازي و توسعه بازار -

 گذاري محصوالتبازارسنجی و قيمت -

 ها( در صنایع و شرکت(R&Dو توسعه  سازي واحدهاي تحقيقطراحی و پياده -

 

 دپارتمان اقتصاد و سرمایه گذاری:
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از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این دپارتمان در بر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت مشاوران ابالغی 
گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور داراي گواهينامه طبقه بندي می "معماري و شهرسازي گروه"

در تخصص ساختمان هاي آموزشی،  3پایه " ،"در تخصص شهرسازي 1پایه "صالحيت خدمات مشاوره 

هاي فرسوده و خصص ساماندهی و توانمندسازي بافتدر ت 3پایه " و "ورزشی، بهداشتی و درمانی

 باشد. می "هاي غير رسمیسکونتگاه

در شرکت مهندسی شهریگ  به شرح ذیل واحد تخصصی 5، "معماري و شهرسازي"هاي دپارتمان اي انجام فعاليتبر
 نماید: فعاليت می

 هاي توسعه شهريطرح واحد 

 ریزي توسعه پایدارات یك و برنامهریزي استربرنامهمطالعات و  -

   هاو شهرستان شهرها تفصيلی و نفوذ حوزه و )جامع(عمران و توسعه طرحهاي تهيه و ریزيبرنامه و مطالعات -

  شهري هادي هايطرحتهيه  -

 ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحال شهري -

 شهرها الیجامع حر طرحتهيه  -

 دیشهرهاي جدهاي توسعه و عمران طرحتهيه  -

 ي آماده سازي زمين و تفكيك اراضیریزي، ارزیابی و امكان سنجی فنی طرح هابرنامه -

 هاي وی هکارگاهی، شهرك –شهرك هاي مسكونی، تجاري، صنعتی جامع و تفصيلی هاي طرحتهيه  -

 شهري  یو موضع یهاي موضوعطرحتهيه  -

 تفریحی، صنعتی و ...هاي مسكونی، مجتمع هاي توجيهی فنی، اقتصادي و زیست محيطیتهيه طرح -

 هاي راهبردي و عملياتی ستادي، دستگاهی و شهرداري هاارائه طرح -

 طراحی شهري واحد 

 انجام مطالعات چارچوب طراحی شهري  -

 شهر سطح در مفهومی هايطرح و چارچوب تهيه و ریزيبرنامه و مطالعات انجام -

 شهري يهافضا با مواجهه هايسياست و هاراهبرد تدوین و هاي شهرطراحی فضاها، عناصر و بافت -

 شهري طراحی راهنماي تهيه -

 انجام مطالعات یكپارچه زیباسازي و منظر فضاهاي شهري و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و کدهاي طراحی -

 يهافضاهاي شهري و ها و راستهخيابان شهري، هايبدنه ميادین، شهري، مراکز ازقبيل شهري هايطرح تهيه -
 غيره و سبز

 ... هاي مسكونی صنعتی، تفریحی وها و شهركي آماده سازي مجتمعهاتهيه طرح -

 

 

 

 

 دپارتمان معماری و شهرسازی:
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 بعديسه جامعهاي طرح تهيه  -

 ...و ، جنگلیموضوعیهاي ها و فضاهاي سبز شهري و صنعتی، پاركطراحی، بهسازي و توسعه پارك -

 و سردرها هایادمان ،هاهاي مقدماتی و اجرایی المانتهيه طرح -

 

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادي: واحد 

 هاي صنعتی و تخصصیو شهرك صنعتی و وی ه اقتصادي ،سنجی و مكانيابی مناطق آزاد تجاريانجام مطالعات امكان -

یيدیه نهایی تا اخذ تأ وی ه اقتصادي آزاد تجاري، صنعتی و ساختاري( مناطق-هاي جامع )راهبرديطرح تهيهتدوین و   -

 آزاد تجاري، صنعتی و وی ه اقتصادي کشوراز شوراي عالی مناطق 

 وی ه اقتصادي آزاد تجاري، صنعتی و مناطقاجرایی  -هاي تفصيلیتهيه طرح -

 گذاري در مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویزه اقتصاديهاي فرصت سرمایهو تدوین بسته تهيه -

هاي عمده اقتصادي چگونگی توسعه بخشبررسی و انجام مطالعات نظام بازار در مناطق آزاد و وی ه اقتصادي و تحليل  -

 در منطقه

هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محيطی و هاي توجيهی در مناطق آزاد و وی ه اقتصادي با توجه به وی گیارائه طرح -

 کالبدي

گذاري در مناطق آزاد و وی ه اقتصادي و ارزیابی هاي صنعتی و سرمایهبينی و بررسی هزینه و درآمدهاي طرحپيش -

 گذاريهاي سرمایهپذیري اقتصادي طرحزان توجيهمي

 هاي کالبدي مناطق آزاد و وی ه اقتصاديانجام مطالعات چارچوب طراحی و تهيه طرح -

 ... هاي صنعتی وها و شهركمجتمعمناطق آزاد و وی ه اقتصادي، هاي آماده سازي تهيه طرح -

 غيره و سبز ها، فضاهايها، خيابانبدنه مناطق، ميادین،ارائه خدمات در  مراکز قبيل از کالبدي هايطرح تهيه -

 معماري واحد: 

 مذهبی:و  درمانی ،بهداشتی ورزشی، آموزشی، ا و مجتمع هایهساختمان

هاي پروژه هيکل اجراي مصرف انرژي و نظارت بر تیریمد، اول و دوم مراحل ،یهاي مقدماتطرح هيانجام مطالعات و ته -

  .هاشگاهیو آزما یو درمان یو هنري و بهداشت یفرهنگ ،یاحتيس ،یاماکن مذهب ،یورزش ،یتيمراکز ترب ،یقاتيو تحق یآموزش

 هاي مقدماتی، مراحل اول، دوم و سوم )نظارت عاليه و کارگاهی( و مدیریت طرح و اجراءتهيه طرح  -

 :ینظام و یاداری، صنعت تجاری، ،یمسکون هایو مجتمع هاساختمان

واحدها و  هيکل اجراي مصرف انرژي و نظارت بر تیریمد، اول و دوم مراحل ،یهاي مقدماتطرح هيو تهانجام مطالعات  -

 زهيمكان یپست ،یها. مراکز مخابراتو کارخانه یصنعت هاي اداري،هاي تجاري، ساختمانساختمان ،یهاي مسكونمجموعه

هاي مقدماتی، مراحل اول، دوم و تهيه طرح -ی خاص نظام هايساختمان و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري و

 سوم )نظارت عاليه و کارگاهی( و مدیریت طرح و اجراء

 :یداخلو طراحی معماری 

 هاادمانی هيته ،یداخل معماري هايپروژهو اجراي  نظارت ،مرحله اول و دوم ،یهاي مقدماتطرح هيانجام مطالعات و ته -

  رهيها و غها و نشانهآرم ادبودها،یو 
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 آرایی و منظرسازيسازي، باغهاي مراحل اول، دوم و سوم )نظارت( محوطهطراحی منظر و تهيه طرح -

 ها و سردرهاي شهري، محلی و محوطهها و ورودي، دروازههایادمان ،هاهاي مقدماتی و اجرایی المانتهيه طرح -

 هاي اجراییوضعيت طرحهاي متره و برآورد، اسناد مناقصه و پيمان و صورت تهيه دفترچه -

 هاي نوین ساختمانی و توسعه صنعت ساختتكنولوژي -

سازي در امر مسكن و ساختگی و صنعتیهاي نوین ساختمانی، پيشهاي معماري بر پایه مصالح و تكنولوژيتهيه طرح -

هاي يستالسازي روشهاي نوین ساخت و پيش ساختگی در کشور، ارائه سساختمان، توسعه، تكوین، بهسازي و بومی

هاي سازي، توانمندسازي مشاوران و مجریان در ارائه روشهاي انبوههاي مشاور و مجري پروژهنوین ساخت به شرکت

المللی، انجام قراردادهاي طرح هاي نوین ساخت بيننوین ساخت ساختمان، تحقيق و پ وهش و شناسائی و ارائه روش

 سازي ساختمانهاي پيش ساختگی و صنعتیداخلی و خارجی مجري روش هايهاي شرکتو اجرا با استفاده از توانمندي

 

 بازآفرینی شهري واحد: 

هاي هاي بومی بافتریخی و ارائه طرح هاي تقویت هویتهاي ارزشمند و تاطالعات برنامه ریزي و طراحی بافتانجام م -

 ارزشمند و ميراث ماندگار معماري و شهرسازي

  ،یرسم ريهاي غكونتگاههاي فرسوده و سو بهسازي بافت یو سامانده زيیرانجام مطالعات و برنامه -

محلی و شهري به ساکنين و  ايوسازي محلی و ارائه خدمات مشاورهسيس دفاتر تسهيلگري و توسعه محلی، دفاتر نتأ -

 هاي کارفرماییدستگاه

  هیهاي وو توانمندسازي بافت ینوسازي و سامانده ،ساختاري، بهسازي راهبردي، يهاطرح هيو ته یامكان سنج -

 (یرسم ريهاي غشهري و سكونتگاه فرسوده هاي)بافت

هاي ناکارآمد شهري در سطوح شهرنگر، محله نگر، راهبردي، اجرایی هارچوب بازآفرینی محالت و محدودهتهيه سند چ -

هاي اجتماعی، بهسازي و بهاي محرك توسعه، کاهش آسيها و پروژهامه جامع اقدام مشترك، تدوین طرحو ارائه برن

 های برنامههاي اجراین شيوه نامه ها و دستورالعملساماندهی منظر و تدوی

 هاهاي اجرایی، ارائه نظام فنی، سازو کار اجرایی نمودن آنها، و پروژهتدوین پردازه -

 ناکارآمد و تاریخی شهرهاي بافت احياء، مرمت، بهسازي و نوسازيهاي تهيه طرح -

 شهري یخیهاي تاربخش زيیربرنامهمطالعه و  -

 (ليهاي حفاظت شهرها در برابر حوادث )آتش سوزي، زلزله و سطرح -
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سوي سازمان  نامه تشخيص صالحيت ابالغی از، بر اساس آیيناي و گردشگريریزي منطقهبرنامهخدمات دپارتمان 
گردد و شرکت بندي میطبقه "ریزي فضاییمطالعات جغرافيایی و برنامه" در تخصص برنامه و بودجه کشور

 باشد. ر تخصص مذکور از سازمان مذکور مید رتبه یکمهندسی شهریگ در حال حاضر داراي 

 گردند:به شرح زیر ارایه می واحد تخصصی 3 شرکت مهندسی شهریگ در "اي و گردشگريمنطقهریزي برنامه"خدمات 

 اي ریزي منطقهواحد مطالعات و برنامه 

 ايهاي آمایشی ملی و منطقهریزي و تهيه طرحانجام مطالعات، برنامه -

 ايهاي توسعه پایدار منطقهتهيه طرحریزي و انجام مطالعات، برنامه -

 ها و کاربري زمينیابی توسعه سكونتگاهمكان -

 توسعه براي مناطقتدوین استرات ي  -

 ریزي توسعه کالبديبرنامه -

 تهيه طرح جامع سرزمين -

 ايمنطقه –تهيه طرح کالبدي ملی  -

 اي، شهرستاناي، ناحيهنطقههاي جامع متهيه طرح -

 هاي شهريتهيه طرح مجموعه -

)سنجش از دور( اي قومی جغرافيایی و تصاویر ماهوارههاي اطالعات جغرافيایی و پایگاه اطالعات ربگارگيري سيستال -

 هاي مختلفی، فرهنگی و مردم شناسی در زمينهدر مطالعات اقتصادي، اجتماع

 گردشگري ریزيامهو برن واحد مطالعات 

 منطقه در گردشگري عملكرد و هاقابليت ميان تناسب برقراري هاي مطالعاتی گردشگري،طرح در موضوعات تریناساسی از

 مناطق توسعه هايطرح تدوین در مطلب این. است گردشگري پایدار توسعه به نيل در مهال گامی تناسب این برقراري. است

 . نهدمی بنا را توسعه جهت نوینی بسترهاي مقوله این به جامع نگاه که چرا. باشدمی اهميت حایز بسيار مذکور

 کمتر مناطق در گردشگري رونق امروزه. است توسعه حال در مناطق و کشورها در توسعه و رشد هايراه از یكی گردشگري

 باشد. با توسعه بخش تسریع و نماید کمك ساکنان زندگی سطح افزایش به تواندمی که است جدیدي رهيافت یافته توسعه

 و ایجاد به وابسته مستقيال کامالً صورت به منطقه یك در گردشگري مندنظام توسعه که داشت نظر در بایستی وجود این

 هايزیرساخت عمده وجه دو برگيرنده در که سيساتتأ و تسهيالت این. است گردشگري تسهيالت و ها زیرساخت توسعه

 گاز و برق و آب قبيل از انرژي و آبرسانی مختلف هايشبكه ها،راه شامل زیربنایی سيساتتأ آن اول وجه که است گردشگري

 .است تفریحی و پذیرایی اقامتی، امكانات آن دوم وجه و... و

جامع  هايطرح چون مباحثی نظير ايتوسعه کالن مطالعات حوزهگردشگري مهندسين مشاور شهریگ در  دپارتمان

ها، هاي جامع قطبها، طرحهاي تفصيلی گردشگري شهري و شهرستانهرها، طرحها و شها و شهرستانگردشگري استان

 ها و امكان سنجی مناطق نمونه، روستاهاي هدف، سایت هايهاي خردتر مانند طرحشگري تا سطحگرد مناطقو  محورها

 

 

 

 :ای و گردشگریمنطقهریزی دپارتمان برنامه
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ها، مراکز هها و سفره خانها، مراکز پذیرایی مانند رستورانگردشگري ازقبيل مراکز اقامتی مانند هتلتأسيسات و طراحی 

ها و خدمات این فعاليت اهالنماید. ها و... فعاليت میهاي آب گرم، مجموعه هاي اردوگاهی و کمپينگتفریحی مانند مجموعه

 ند از:اواحد عبارت

 ها، محورها و مناطق گردشگري هاي جامع قطبطرحتهيه  -

 ها و شهرهاها و شهرستانجامع و تفصيلی توسعه گردشگري استان هايطرحتهيه  -

 ايو منطقه هاي جامع و راهبردي نواحی، قطب ها، محورها و مناطق گردشگري ملیریزي، ساماندهی و تهيه طرحبرنامه -

 هاي توجيهی فنی، اقتصادي و زیست محيطی در حوزه گردشگريسنجی و تهيه طرحانجام مطالعات امكان -

ها، مراکز ها و سفره خانهایی مانند رستورانها، مراکز پذیرسيسات گردشگري از قبيل مراکز اقامتی مانند هتلطراحی تأ -

 ها و...اردوگاهی و کمپينگهاي هاي آب گرم، مجموعه تفریحی مانند مجموعه

هاي ها و دهكدهري، روستاهاي هدف گردشگري و سایتهاي جامع، تفصيلی و اجرایی مناطق نمونه گردشگتهيه طرح -

 تفریحی و توریستی

 هاي طبيعیریزي و ساماندهی توسعه گردشگري روستایی و عرصهبرنامه -

 گرديهاي توسعه اکوتوریسال و طبيعتتهيه طرح -

 هاها و تاالببهسازي و توسعه توریسال در نواحی ساحلی و حاشيه رودها و دریاچهساماندهی،  -

 هاي جامع و تفصيلی شهرها و شهرستان هاي نمونه گردشگريتهيه طرح -

 ساماندهی صنایع دستی -

 سند توسعه گردشگري روستایی و عشایري -

 ايهاي گردشگري منطقهطرح -

 ریزي روستاییواحد مطالعات و برنامه 

 هاي هادي روستاییطرحتهيه  -

 هاي روستاییهاي توسعه منظومهتهيه طرح -

 زایی روستاییتدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال -

 سند توسعه عشایري )برنامه راهبردي ساماندهی عشایري( -

 سند توسعه معيشت پایدار روستایی و عشایري -

 سند توسعه گردشگري روستایی و عشایري -

 وستایی و عشایري آوري معيشتی جوامع رتاب -

 طرح آبادانی و پيشرفت مناطق محروم  -

 اجتماعی جوامع محلی-طرح توانمندسازي اقتصادي -
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خدمات دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بر اساس آیين نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه و 
گردد و شرکت مهندسی بندي میطبقه "ریزي فضاییمطالعات جغرافيایی و برنامه" کشور، در تخصصبودجه 

  باشد.در این تخصص از سازمان مذکور می رتبه یک شهریگ در حال حاضر داراي

 باشد:به شرح زیر می واحد تخصصی 2 شرکت مهندسی شهریگ داراي "مطالعات اجتماعی و فرهنگی"دپارتمان 

  مطالعات اجتماعی و فرهنگی:واحد 

 انجام مطالعات پایه فرهنگی، اجتماعی و جمعيت شناختی -

 ها در سه مرحله: قبل، حين و بعد از اجراء ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه -

 نظرسنجی و نيازسنجی در زمينه مسائل اجتماعی و فرهنگی -

 هاي اجتماعی مطالعات آسيب -

 یهاي فرهنگی و اجتماعگذاريسياست -

 هاي راهبردي اقدامات اجتماعی و فرهنگی در سطوح کالن و خردتدوین برنامه -

 ايهاي توسعهپروژه تهيه پيوست فرهنگی -

 هاي موضوعی، نمونه گيري، نظارت، استخرج، اجراي عمليات ميدانیتهيه طرح -

 هاتدوین سند توسعه اجتماعی استان -

 هاي آماريآماري نتایج و طراحی و ساماندهی نظامهاي مرحله استخراج، تجزیه و تحليل فعاليتاجراي  -

 

 :واحد تسهيلگري 

 سيس و فعاليت دفاتر تسهيلگريتأ -

 توانمندسازي فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی -

 هاي فرهنگی و اجتماعی به جوامع محلیارائه آموزش -

 مدهاي ناکارآص توانمندسازي جوامع محلی و بافتالمللی در خصوهمكاري با نهادهاي بين -

 هاي کارگري و حاشيه نشيندر محالت بافت فرسوده، سكونتگاه آسيب شناسی مسائل اجتماعی -

 

 

 

 

 

 

 

 دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی: 
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و بودجه کشور در تخصص نامه تشخيص صالحيت ابالغی از سوي سازمان برنامه خدمات این دپارتمان بر اساس آیين
از  "زیستمحيط" در تخصصرتبه سه گردد و این شرکت در حال حاضر داراي بندي میطبقه "زیستمحيط"

 باشد. سازمان مذکور می

 :باشدبه شرح ذیل می واحد تخصصی 2شرکت مهندسی شهریگ داراي  "زیست و منابع طبيعیمحيط"دپارتمان 

  زیستمحيطواحد: 

 زیستیهاي محيطمطالعات و گزارشانجام  -

 زیستهاي مدیریت محيطها و برنامهطرحاجراي  -

 هاي مختلفدر پروژه زیستیارزیابی اثرات محيط  -

  زیستیهاي توجيهی فنی و محيططرح تهيه -

 اکولوژیك برد تيظرفو  مطالعات ارزیابی توانانجام  -

 انجام خدمات مدیریت پسماند -

 بندي مخاطرات طبيعیطالعات پهنهم  -

 کارخانجات و عیصنا یلودگآ شیپا، اي محيطیهپایش -

 ستیزطيمح تیریمد ستاليس استقرار  -

 هوا، آب و خاك سازي آلودگی مدل -

 بندي مناطق تحت حفاظتزون -

 پاك تكنولوژي و هاي مدیریت سبزاستقرار سيستال -

 انرژي و مواد افتیباز ،هسازي محيطب و هاندهیآال رفع براي یشیاندچاره -

 تهيه برنامه مدیریت جامع منابع محيطی و زیست محيطی در حوزه هاي شهري با هدف توسعه پایدار   -

 ناشی از سيالب هاي توانمند سازي زیست محيطی مناطق شهري و تدوین ضوابط و مقررات و خساراتارائه طرح -

 

  منابع طبيعی و فضاي سبزواحد 

 منابع محيطی  حوزه نجام مطالعات پایه تخصصی و مونيتورینگا -

 مناطق مطالعات ارزیابی توان اکولوژیكی -

 ارائه سيستال مدلينگ و پارسل بندي -

 هاي محيطیمدیریت پرورش و احيائی عرصه -

 گيري بهينه از منابع آب و خاكهاي بهرهارائه روش -

 شناخت و ریشه یابی عوامل فرسایش در حوزه هاي آبخيز -

 

 

 

  طبیعی: منابع و زیستمحیط دپارتمان
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 هاي آبخيزداريتهيه طرح -

 مطالعات کویرزدایی انجام  -

 داريهاي جنگلتهيه طرح  -

 لعات حوزه خاك و کنترل فرسایشمطا -

 برآورد پتانسيل و ظرفيت توليد آنبرداري از مراتع و اصالح و بهره  -

 هاي جنگلیگاهها و ذخيرهکاري، پاركهاي جنگلتهيه طرح  -

 داريمطالعات کنترل سيالب و آبخوان -

 حفاظت و ذخایر جنگلیانجام مطالعات مناطق تحت   -

 ترویج و آموزش منابع طبيعیهاي اجراي طرح -

 هاي کاشت پوشش گياهی عرصه هاي طبيعیتهيه طرح -

 هاي کاشت هاي شهري و موضوعی و تهيه نقشهطراحی پارك -

 طراحی باغ گياهشناسی -

 

 

 

 باشد: به شرح ذیل می تخصصی واحد 3 اراياین دپارتمان د

 :واحد سازه و سيویل  

 اي ابنيه انجام محاسبات و مدل سازي سازه -

 ها و ارزیابی ایستایی آنها و طرحهاي ترميمی مربوط به آن طرح و محاسبات ایستایی سازه -

 ها انجیام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه -

 سازي ابنيهمقاومبهسازي، ترميال و هاي تهيه طرح -

 ابنيه و سيویل محوطه ازهتهيه و تنظيال دفترچه پيشنهادات و ضوابط و مقررات اجرائی س -

 طراحی و نظارت بر اجراء پارکينگ ها -

 اصالح هندسی راه و تقاطعات -

 هاي سطحیجمع آوري و هدایت آب -

 تهيه طرح هاي سيویل راه و محوطه -

 و تهيه اسناد مناقصه هاپروژهابنيه متره و برآورد  -

 يسات )الکتریکی و مکانيکی(:سواحد تأ 

تأسيساتی مكانيكی، الكتریكی و الكترونيكی و تجهيزاتی هاي مراحل اول و دوم مدل سازي و تهيه طرح، طالعاتم -
نظير: سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضالب، برق، تلفن و ارتباطات الكترونيكی، گازرسانی، هیواي فشیرده، بخیار و 

  هاي برفگيرسيستال

 ها و مناطق شهريهاي اجرایی روشنایی معابر، پاركو تهيه طرح مطالعات -

 هاي آبرسانی و دفع فاضالب شهريطالعات و تهيه طرحم -

 هاي اجرایی تأسيسات شهريمطالعات و تهيه طرح -

 

 :)سازه، سیویل، تاسیسات(دپارتمان خدمات فنی مشترک 
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 هاي اجرایی برق رسانی فشار قوي و فشار ضعيفمطالعات و تهيه طرح -

 معابر و تأسيساتی ابنيه، محوطه، پارك ها هاينظارت بر اجراء طرح -

 هاي تأسيساتیعمومی و خصوصی و اسناد پيمان طرحهاي متره و برآورد، مشخصات فنی تهيه دفترچه -

 هاي تأسيساتیمدیریت طرح و اجراء طرح -

 سيستم اطالعات مکانی واحد (GIS): 

  (TIS) زمينییی( GIS) هییاي اطالعییات جغرافيییایی راحییی و ایجییاد سيسییتالط -

 کاداستر  -

 (FM/AM) برداري خودکار و مدیریت زیرساخت نقشه -

هاي کارتوگرافی  آوري و آماده سازي اطالعات مكانی به منظور ورود به سيستال اطالعات جغرافيایی و پردازش جمع -

 هاي تهيه شدهو ترسيال رقومی نقشه

 سيستال اطالعات مكانی -

 و بانك هاي اطالعات مكانی GISهاي سيستال شناخت، نيازسنجی، طراحی، نصب و توسعه -

  هاي مكانی نمودن دادهGIS Ready  و ( digitizing) انجام عمليیات رقیومی کیردن نقشیه -

 .....  LBS،AVLد باشد، ماننکار رفته در آنها مكانی میههاي بکه مبناي اطالعات یا فناوريهاییطراحی و ایجاد سيستال -

 (SDI) هیاي مكیانیهیاي دادهسازي زیرسیاخت همكاري در پيادهه مشاوره، طراحی و ئارا -

 سنجش از دور و فتوگرامتري -

هاي موضوعی، توریستی، گردشگري، راهنماي شهري و کشوري و اطلس ترسيال تأليف تدوین نقشه (SDI) مكیانی -

 یور کارتوگرافی تا مرحله چاپ... و سیایر امافی، جغرافيیایی، زمیين شناسیی وها اعال از توپوگرو ارایه کليه نقشه

 هاي هواییاي و عكسهاي موضوعی و کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهتهيه نقشه -

 تهيه مدل رقومی زمينی  -

 ... از روي مدل رقومیي شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعی وهاتهيه نقشه -

 GISاي با استفاده از ثبت هندسی تصاویر ماهواره -

 هاي رقومی و پالنيمتريزمينی و تهيه نقشهنقشه برداري  -

 
 

 

 

هاي فعاليتی و واحد تحقيق و توسعه شرکت مهندسی شهریگ درواقع بازوي خالقه سيستماتيك شرکت در گسترش حوزه

عامل صورت مستقيال با مدیربهعنوان یك واحد مستقل فعاليت نموده و گردد. این واحد بهپ وهشی و توسعه بازار محسوب می

 نمایند:شرح ذیل، تحت این واحد فعاليت میرسته فعاليتی عمده شرکت به2باشد. همچنين شرکت در ارتباط می

 آوري خوزستانواحد نوآورانه مستقر در پارک علم و فن -1

 نامه(اختصاصی شهریگ )دو فصل-نشریه علمی -2

 

 

 

 ( R&Dتحقیق و توسعه) واحد
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 شرح وظایف:

  دهی به مدیریت شرکتهاي پ وهشی شرکت و گزارشبرنامهتالش در جهت تحقق اهداف و 

 پارك ها،ها، اندیشكدهها، پ وهشكدهآوري داخلی و خارجی همچون دانشگاهارتباط گسترده علمی و تخصصی با مراکز علمی، پ وهشی و فن

 هاي علال و فناوري و...

 پيشنهادات مشخص نوآورانه به کارفرمایان در جهت حل مشكالت جاري و آتیاي و ارائه رشتههاي بينتمرکز بر مباحث نوین علمی در حوزه 

 فرد توسط شرکتهاي نوین مرتبط با فعاليت شرکت با هدف ارائه خدمات نوآورانه و منحصربهها و دانشآوريالگوبرداري از فن 

 تدوین نظام و چارچوب استاندارد پيشنهادات فنی شرکت 

 ها و مناقصاتات فنی شرکت جهت شرکت در فراخوانها و پيشنهادتهيه پروپوزال 

 هاي شرکت منظور افزایش راندمان کاري و کاهش هزینههاي هوشمندانه بهحلشناسایی راه 

 هاي توسعه بازار براي شرکتپ وهش با محوریت شناسایی مخاطرات و فرصت 

 ق آنهاریزي با هدف تحقشناسایی نيازهاي حال و آینده بازارهاي هدف و برنامه 

 شناسایی بازارهاي جدید و نوظهور 

 هاي نوظهور در بازارهاي هدف موجودشناسایی فرصت 

 هاي بازارمنظور آشنایی با نوآوريها و رویدادهاي مرتبط با خدمات شرکت بهشرکت در کنفرانس 

 هاي تخصصی و گریدهاي شرکت هاي فعاليتی شرکت و افزایش گروهسنجی توسعه حوزهامكان 

  ها و مراکز علمی و پ وهشی هاي همكار و دانشگاههاي صنفی با شرکتو پيشنهاد همكاريبررسی 

 بررسی وپيشنهاد عضویت در مجامع علمی، صنفی و کارفرمایی 

 هاي زیست محيطی، هاي پ وهشی خالقانه کاربردي در حوزهها و طرحمنظور ارائه ایدهآوري خوزستان بههمكاري نزدیك با پارك علال و فن

 آوري خوزستانگيري از واحد مستقر شرکت در پارك علال و فنو... با بهره ITمنابع طبيعی، 

 نامه براساس ضوابط و استانداردهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با جلب اختصاصی شهریگ به صورت دو فصل-چاپ و نشر منظال نشریه علمی

 ايصورت فيزیكی و دیجيتال در فضاهاي آکادميك، کارفرمایی و حرفهمناسب نشریه بهاي و توزیع همكاري استاتيد و نخبگان دانشگاهی و حرفه
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 يتعامل)طرح یت ریکشور در خصوص مدبرنامه و بودجه سازمان  دگاهیاز د قيضمن شناخت عم مهندسی شهریگ شرکت

 :دهدمی هیمطلوب ارا تيفيرا با ک لیمصوب به شرح ذ فیشرح وظا (،چهارم

 (…و RFPخدمات ارجاع کار )تعریف شرح کار، تهيه * 

 * نظارت بر انجام خدمات

 * مدیریت بر تحویل

 و کنترل پيشرفت کار يریز* هماهنگی، برنامه

 * ایجاد پایگاه دانش هوشمند

 هاي جنبی* فعاليت

 

 گردد:دستاوردها و نتایج زیر حاصل می، هابا استفاده اثربخش از خدمات عامل چهارم در پروژه 

 . افزایش کيفيت پروژه1

 . کاهش زمان اجراي پروژه2

 . یكپارچگی در تعریف پروژه3

 . تقویت نظارت و کنترل اجراي پروژه4

 . افزایش اطمينان از تضمين کيفيت و نتایج پروژه۵

 گرایی در اجراي پروژه. نتيجه6

 . کاهش ریسك اجراي پروژه7

 برداري بهينه از فناوري اطالعات در ایجاد پایگاه دانش پروژهبهره. 8

 هاي مختلفافزایی در اجراي پروژه. ایجاد هال9

 هاي منطبق با نياز هر پروژهقابليت ي. انتخاب مجریان دارا10

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت طرح  واحد
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 شهریگ:ليست پروژه هاي انجام شده یا در حال انجام شرکت مهندسی  -10

 

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ه 
مای

سر
و 

ي 
اد

ص
اقت

ت 
عا

طال
م

ي
ذار

گ
 

1 
 مدیریت پایگاه ملی فرصت هاي سرمایه گذاري ایران

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

سازمان سرمایه گذاري و 
کمك هاي اقتصادي و فنی 

 ایران

2 
 ارائه خدمات مشاوره اقتصادي و سرمایه گذاري به منظور 

 فرودگاه هاي کشورجذب سرمایه گذار در 
 تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبري 
 هوایی ایران

3 
 پيش امكان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادي 

 احداث فرودگاه جدید شهر اهواز
 استانداري خوزستان خوزستان

4 
ارائه خدمات مشاوره اقتصادي و سرمایه گذاري به منظور جذب سرمایه گذار 

متمرکز در فرودگاه بين المللی مهرآباد  جهت احداث کترینگ فرودگاهی
 تهران

 تهران
شرکت فرودگاه ها و ناوبري 

 هوایی ایران

۵ 
ارائه خدمات مشاوره اقتصادي و سرمایه گذاري به منظور جذب سرمایه گذار 

 خارجی جهت توسعه فرودگاه بين المللی شهيد هاشمی ن اد مشهد
 مشهد

شرکت فرودگاه ها و ناوبري 
 هوایی ایران

6 
ارزیابی فنی،مالی و اقتصادي و تهيه گزارش تصميال به واگذاري و ارائه 

خدمات مشاوره در برگزاري فراخوان و انتخاب سرمایه گذار در پروژه هاي 
 (27موضوع واگذاري دستگاههاي اجرایی استان خوزستان)موضوع ماده 

 استانداري خوزستان خوزستان

7 
خصوص واگذاري طرح هاي تملك خدمات مشاوره اي و پ وهشی در 

دارایی هاي سرمایه اي وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش 
 1397تا 139۵غيردولتی سال هاي 

 وزارت ورزش و جوانان تهران

 تهران تدوین مبانی قيمت گذاري خدمات مهندسی 8
سازمان نظام مهندسی 
 ساختمان استان تهران

9 
مالی، اقتصادي، زیست محيطی و قراردادي و تهيه مطالعات توجيهی فنی، 

 گزارش تصميال به واگذاري به عنوان مشارکت پروژه تاالر شهر زنجان
 زنجان

اداره کل راه و شهرسازي 
 استان زنجان

10 
 تدوین برنامه عملياتی توسعه سرمایه گذاري استان خوزستان 

 مبتنی بر سند آمایش توسعه استان
 خوزستاناستانداري  خوزستان

11 
اروند رود و بهمن  تدوین سند توسعه اقتصادي سواحل رودخانه هاي کارون،

 عملياتی( در منطقه آزاد اروند -)با رویكرد راهبردي شير
منطقه آزاد 

 اروند
 سازمان منطقه آزاد اروند

12 
عملياتی توسعه سرمایه گذاري )تهيه اطلس جامع  -تدوین طرح راهبردي

 مشارکت ها( شهر قالسرمایه گذاري و 
 شهرداري قال قال

 شهرداري قال قال عملياتی منابع درآمدي پایدار و جدید شهرداري قال -تدوین برنامه راهبردي 13

14 
تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهر جدید 

 رامين)تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهر(
 شهرجدیدرامين

شرکت عمران شهر جدید 
 رامين

1۵ 
عملياتی منابع درآمدي -تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري و برنامه راهبردي

 پایدار و جدید شهرداري بوکان
 شهرداري بوکان بوکان

 شهرداري تنكابن تنكابن تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهرداري تنكابن 16
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

 شهرداري شوش شوش تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهرداري شوش 17 

  
ي

ذار
 گ

یه
ما

سر
و 

ي 
اد

ص
اقت

ت 
عا

طال
م

 

 شهرداري بهبهان بهبهان تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهرداري بهبهان 18

 شهرداري اروميه اروميه شهرداري اروميهتهيه بسته هاي مشارکت و سرمایه گذاري  19

20 
مطالعات بازار، اقتصاد سنجی، امكان سنجی و تهيه مدل و طرح هاي 

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

 شرکت راه آهن ج ا ایران تهران دستگاه لكوموتيو باري 2۵0مطالعات امكان سنجی خرید  21

22 
تراز مالی غيرنقدي اجراي پروژه هاي توسعه شهري، عمرانی و  تهيه

 سرمایه گذاري شهرداري رشت
 شهرداري رشت رشت

23 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي 

 سرمایه گذاري شهرداري رشت
 شهرداري رشت رشت

24 
کار مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي و تدوین برنامه کسب و 

 اولين اتومال ایران
 تهران 18منطقه 

مرکز مطالعات و برنامه ریزي 
 شهر تهران

2۵ 
 اقتصادي ایجاد و راه اندازي  –انجام مطالعات امكان سنجی فنی 

 بندر خشك اندیمشك
 استانداري خوزستان اندیمشك

26 
 اقتصادي ایجاد و راه اندازي  –انجام مطالعات امكان سنجی فنی 

 جهرمبندر خشك 
 جهرم

شرکت منطقه وی ه اقتصادي 
 جهرم

27 
گذاري در هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه آزاد بندر انزلی
منطقه آزاد 
 بندرانزلی

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور

28 
گذاري در فرصت سرمایه هاي مطالعاتیتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه آزاد اروند
 منطقه آزاد اروند

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور

29 
گذاري در هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه آزاد ارس
 منطقه آزاد ارس

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور

30 
گذاري در هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه آزاد قشال
 منطقه آزاد قشال

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
 آزاد و وی ه اقتصادي کشور

31 
 گذاري سرمایه هاي مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهيه بسته

 اقتصادي صنایع فلزي و معدنی خليج فارسدر منطقه وی ه 
 بندرعباس

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور

32 
گذاري در هاي مطالعاتی فرصت سرمایهتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه آزاد چابهار
 منطقه آزاد چابهار

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
و وی ه صنعتی  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور

33 
گذاري در سرمایه هاي مطالعاتی فرصتتدوین راهبردها و تهيه بسته

 منطقه وی ه اقتصادي پارس جنوبی )عسلویه(
 عسلویه-چابهار

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

 خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش بنادر استان خوزستان 34 
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

  
ي

ذار
 گ

یه
ما

سر
و 

ي 
اد

ص
اقت

ت 
عا

طال
م

 

 خوزستان نتدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش شهرسازي استان خوزستا 3۵
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

36 
  بخش گردشگري کشور تهيه بسته هاي فرصت سرمایه گذاري در 

 بسته ۵0به تعداد 
 سراسر کشور

سازمان ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري کشور

37 
خش انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري ب

 آب و برق استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداري خوزستان(

38 
خش انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري ب
 کشاورزي،منابع طبيعی و محيط زیست استان خوزستان

 خوزستان
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

39 
ذاري هاي سرمایه گپيش امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي فرصت 

 حوزه ورزش و جوانان استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان

40 
ذاري پيش امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه گ

 حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان

41 
ذاري هاي سرمایه گپيش امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي فرصت 

 حوزه سالمت، بهداشت و درمان استان خوزستان
 استانداري خوزستان خوزستان

42 
 مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي فرصت هاي سرمایه

 گذاري در  شهر چوئبده
 شهرداري چوئبده شهر چوئبده

43 
انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري 

 الوندشهرداري 
 شهرداري الوند شهر الوند

44 
 انجام مطالعات پيش امكان سنجی فرصت هاي سرمایه گذاري 

 شهر یاسوج
 شهرداري یاسوج شهر یاسوج

4۵ 
هاي مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت

 شهدم  -سرمایه گذاري در محدوده شهرداري ثامن 
 شهر مشهد

سازمان مجري طرح بهسازي و 
شرکت   –نوسازي اطراف حرم 

 ثامن

46 
کت پروژه مطالعات امكان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشار

 هاي شهرداري قائال شهر
 شهرداري قائال شهر قائال شهر

47 
اسالمی  -مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي پروژه بازار ایرانی

 نتشار اوراق مشارکتابه منظور  -شهر الوند
 شهرداري الوند شهر الوند

48 
هاي طبقاتی و واحدهاي سنجی فنی و مالی احداث پارکينگامكان

شاوره و تجاري در سطح شهر و توجيه اقتصادي طرح و ارائه خدمات م
 اجراي انتشار اوراق مشارکت

 شهرداري کرمان کرمان

49 
ه بشهرداري رشت  مطالعات امكان سنجی فنی و مالی پروژه هاي
 منظور انتشار اوراق مشارکت

 شهرداري رشت رشت

 استانداري خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان اندیكا ۵0
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محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

 استانداري خوزستان خوزستان گانتدوین سند توسعه اقتصادي و اسرمایه گذاري  شهرستان شاد ۵1 

  
ي

ذار
 گ

یه
ما

سر
و 

ي 
اد

ص
اقت

ت 
عا

طال
م

 

 استانداري خوزستان خوزستان گذاري شهرستان اندیمشكتدوین برنامه عملياتی توسعه سرمایه ۵2

۵3 
انجام مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي مجتمع ذوب و نورد 

 فوالد کاسپين رشت
 شرکت حامی فوالد کاسپين گيالن

۵4 
 امكان سنجی فنی، مالی و اقتصادي مطالعات

 ایجاد نمایشگاه بين المللی خوزستان 
 خوزستان

شرکت نمایشگاه بين المللی 
 خوزستان

 خوزستان تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش نفت و گاز استان خوزستان ۵۵
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان)استانداري خوزستان(

 خوزستان گذاري بخش پتروشيمی استان خوزستانتدوین فرصت هاي سرمایه  ۵6
سازمان جهاد دانشگاه خوزستان 

 )استانداري خوزستان(

۵7 
تدوین فرصت هاي سرمایه گذاري بخش حمل ونقل و امور زیربنایی 

 استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداري خوزستان(

۵8 
بسته فرصت  200اقتصادي مطالعات پيش امكان سنجی فنی و 

 (1394سرمایه گذاري استان خوزستان )سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداري خوزستان(

۵9 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي 

 سرمایه گذاري در استان گيالن
 گيالن

سازمان امور اقتصادي ودارایی 
 استان گيالن

60 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي 

 سرمایه گذاري استان کهگيلویه و بویراحمد
کهگيلویه و 
 بویراحمد

سازمان امور اقتصادي ودارایی 
 استان کهگيلویه و بویراحمد

61 
 مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و

 رمایه گذاري استان البرز تهيه فرصت هاي س 
 هاي صنعت و معدن، راه و حمل و نقل( بخش در)

 البرز
سازمان امور اقتصادي ودارایی 

 استان البرز

62 
تهيه و به روز رسانی مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و 

 تهيه فرصت هاي سرمایه گذاري استان البرز
 البرز  

سازمان امور اقتصادي ودارایی 
 استان البرز

63 
امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي مطالعات پيش 

 سرمایه گذاري جهاد کشاورزي استان هرمزگان
 هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزي استان 
 هرمزگان

64 
مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت هاي 

 سرمایه گذاري شرکت توزیع نيروي برق استان هرمزگان
 هرمزگان

برق استان شرکت توزیع نيروي 
 هرمزگان

6۵ 
انجام مطالعات پيش امكان سنجی فنی و اقتصادي و تهيه فرصت 

 هاي سرمایه گذاري شيالت استان هرمزگان
 هرمزگان

اداره کل شيالت استان 
 هرمزگان

 66 
 گذاري استان خوزستان هاي سرمایههاي فرصتبه روزرسانی بسته

 9۵در سال 
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
 خوزستان)استانداري خوزستان(

 67 
به روزرسانی بسته هاي فرصت هاي سرمایه گذاري استان خوزستان 

 96در سال 
 استانداري خوزستان خوزستان

 

68 
امكان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادي و تنظيال اسناد فراخوان 
مشارکت در سرمایه گذاري و بهره برداري و تنظيال قرارداد نهایی 

 مشارکت پروژه رستوران جزیره اهواز )کافه جزیره(
 استانداري خوزستان خوزستان

 اهواز قفس مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادي طرح پرورش ماهی در 69
شرکت آبزي گستران ساحل 

 مكران
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70 
مطالعات امكان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادي مجموعه فرهنگی 

 ورزشی خانه مهندس
 قال

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 قال

 خصوصی همدان ارزیابی مالی هتل اميران یك 71

72 
 هكتاري محله ضامن آهو  1.6امكان سنجی و تهيه طرح اراضی 

 شهر خرم آباد
 خرم آباد

استان اداره کل راه و شهرسازي 
 لرستان

73 
 تهيه بسته هاي سرمایه گذاري با کاربري هاي مختلف واقع در نقاط 

 شهر جدید اندیشه
 اندیشه

شرکت عمران شهر جدید 
 اندیشه

74 
مطالعات امكان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادي توسعه ناوگان حمل و 

 نقل شهري شهر کرد )به منظور انتشار اوراق صكوك اجاره(
 شهرداري شهرکرد شهرکرد

7۵ 
مطالعات و امكان سنجی اقتصادي، مالی و ميدانی )ارزیابی بازار( 
 ساختمان نيمه تمام برج توسعه کرمان واقع در شهرستان کرمان

 کرمان
اداره کل مهندسی  -بانك سپه

 ساختمان

 رشت نفره رشت 1000تصميال به واگذاري پروژه سالن چندمنظوره  76
نوسازي،توسعه و اداره کل 

 تجهيز مدارس استان گيالن

77 
خدمات  مشاوره توسعه اقتصادي و جذب سرمایه گذار منطقه وی ه 

 اقتصادي صنایع انرژي بر پارسيان
 تهران

شرکت توسعه صنایع انرژي بر 
 پارسيان جنوب

78 
پروژه عمرانی نيمه تمام به شرح زیر  4تهيه گزارش تصميال به واگذاري 

 1-99الحاقه دو قانون بودجه سال  27اعمال قانون ماده از طریق 
 گيالن

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی استان گيالن

79 
پروژه عمرانی نيمه تمام به شرح زیر  4تهيه گزارش تصميال به واگذاري 

 2-99الحاقه دو قانون بودجه سال  27از طریق اعمال قانون ماده 
 گيالن

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی استان گيالن

80 
تهيه اسناد فراخوان در خصوص واگذاري پروژه تاالر مرکزي رشت و 

 27هشت پروژه دیگر از طریق اعمال ماده
 گيالن

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی استان گيالن

 رشت تهيه گزارش تصميال به واگذاري پروژه سالن چند منظوره هزار نفره رشت 81
مدارس استان اداره کل نوسازي 
 گيالن

 گيالن پروژه عمرانی 4مطالعات اقتصادي و تهيه گزارش تصميال به واگذاري  82
اداره کل ورزش و جوانان استان 

 گيالن

83 
داري تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاري و مشارکت هاي شهر

 )تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهر(زاهدان 
 شهرداري زاهدان زاهدان

84 
بررسی چگونگی سودآور نمودن بنادر کشور و اقتصادي نمودن فعاليت 
هاي آن )مطالعات موردي؛ بندر محمدعامري )دلوار( در استان بوشهر و 

 بندر چمخاله در استان گيالن
 سازمان بنادر و دریانوردي کشور گيالن-بوشهر

8۵ 
صنعتی -تجاريارزیابی بسته هاي فرصت سرمایه گذاري در منطقه آزاد 

طرح سرمایه گذاري بندري شامل اسكله ها، تأسيسات پس  2انزلی )
 کرانه و سایر تجهيزات مرتبط(

 گيالن
-سازمان منطقه ازاد تجاري

 صنعتی انزلی

 اراك تهيه اطلس جامع سرمایه گذاري شهر اراك 86
سازمان سرمایه گذاري و مشارکت 

 هاي مردمی شهرداري اراك

87 
توجيهی و مطالعات امكان سنجی فنی، اقتصادي، اجتماعی و تهيه طرح 

 فرهنگی ورزشگاه ملت شاهين شهر
 شهرداري شاهين شهر شاهين شهر

 هشتگرد تهيه اطلس سرمایه گذاري شهرجدید هشتگرد 88
شرکت سهامی عمران شهر 

 جدید هشتگرد
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1 

سعه گردشگري تی توعمليا-اختاريس -تدوین برنامه راهبردي
گري استان و گردش کيد بر ارتقاء عملكرد بازاراستان خوزستان )با تأ

 توسعه کسب و کار(

 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی استان 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزي استان خوزستان(

 هرمزگان جامع گردشگري استان هرمزگانتهيه طرح  2
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان هرمزگان

 البرز تهيه طرح جامع گردشگري استان البرز 3
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان البرز

 خراسان جنوبی تهيه طرح جامع گردشگري استان خراسان جنوبی 4
کل ميراث فرهنگی، صنایع  اداره

دستی و گردشگري استان خراسان 
 جنوبی

 گيالن تهيه طرح جامع گردشگري ناحيه غرب استان گيالن  ۵
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان گيالن

6 
ساحلی( تهيه طرح تفصيلی گردشگري داالن شمالی و داالن جنوبی)

 استان خوزستان
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی استان 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزي استان خوزستان(

 سرعين تهيه طرح جامع گردشگري شهرستان سرعين 7
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان اردبيل

 کرج تهيه طرح جامع گردشگري شهرستان کرج 8
اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 

 و گردشگري استان تهران دستی

 شهرداري شوش شوش تهيه برنامه جامع گردشگري شهر شوش 9

 شهرداري بهبهان بهبهان تهيه برنامه جامع گردشگري شهر بهبهان 10

 طراحی تفصيلی محور گردشگري گجوت 11
آذربایجان 

 غربی
 سازمان منطقه آزاد ماکو

 شهرداري کرج کرج کرجتهيه طرح گردشگري اراضی شمالی حریال شهر  12

13 
 ي انجام خدمات پ وهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگر

 استان گيالن
 گيالن

اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و گردشگري استان گيالن

14 
محيطی، منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 هكتار( 2400گردشگري ملی شهران )
 شرکت عمران شهران گيالن رستال آباد

1۵ 
محيطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست
 هكتار( 300گردشگري سد شهيد شاهچراغی )

 گذاري یكانشرکت سرمایه دامغان

16 
محيطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 گردشگري گرمدره )پارسه لند(
 لندشرکت پارسه  کرج

 17 
محيطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 گردشگري سد پانزده خرداد
 شرکت عقاب بختياري کویر دليجان

 18 
محيطی منطقه نمونه طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست
 گردشگري باغستان

 شرکت توسعه مروارید باغستان کرج
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19 
محيطی منطقه نمونه گردشگري طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست
 چشمه اعالء

 دماوند
گذاري شرکت سرمایه

ميراث فرهنگی و 
 گردشگري ایران

20 
محيطی منطقه نمونه گردشگري طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي وزیست

 هكتار( 1600المللی قلعه رودخان )بين
 فومن

شرکت مستحكال سازان 
 شمال

21 
محيطی منطقه نمونه گردشگري طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 هكتار( 7۵0المللی ماملو )بين
 شرکت آهاب کار تهران

22 
محيطی منطقه نمونه گردشگري سد طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست

 هكتار( 900تنگاب )
 فيروزآباد

شرکت تابان فردوس 
 فيروزآباد

23 
طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادي و زیست محيطی منطقه نمونه گردشگري 

 آویشن دماوند
 دماوند

گذاري گروه سرمایه
 صاحبی

24 
تهيه طرح جامع، تفصيلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه گردشگري 

 دشت بزرگ
 ایذه

شرکت چهار مليتی شاله 
 آریا

2۵ 
اقتصادي و  ارزیابی اثرات زیست محيطی  –تهيه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 منطقه نمونه گردشگري باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین 

26 
اقتصادي و  ارزیابی اثرات زیست محيطی  –تهيه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 منطقه نمونه گردشگري کوهسار
 ساوجبالغ

شرکت طلوع سرزمين 
  رویایی

27 
اقتصادي و ارزیابی اثرات زیست محيطی منطقه  –تهيه طرح جامع و ارزیابی مالی 

 نمونه گردشگري ویس القرن
 خصوصی روانسر

28 
اجرایی محوطه سازي منطقه نمونه  –مدیریت پروژه و تهيه طرح هاي تفصيلی 

 قزوین )اراضی روستاي رشتقون( -گردشگري باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین

29 
 مدیریت طرح )عامليت چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگري قلعه رودخان 

 هكتار( 1600)
 فومن 

سازان شرکت مستحكال
 شمال

30 
 چهارم( پروژه منطقه نمونه گردشگري ملی شهرانمدیریت طرح )عامليت 

 هكتار( 2400) 
 رستال آباد

شرکت عمران شهران 
 گيالن

31 
هاي تفصيلی، آماده سازي و اجرایی مدیریت طرح )عامليت چهارم( تهيه طرح

 منطقه نمونه گردشگري خلجستان قال
 قال

شرکت سرمایه گذاري و 
توسعه گردشگري دشت 

 بهشت لقا

32 
 تدوین طرح جامع مجموعه تفریحی و توریستی سد حوضيان اليگودرز 

 و اخذ مجوزات 
 اليگودرز

صندوق بازنشستگی کشوري با 
نمایندگی هلدینگ عمران و 

 ساختمان )تراز پی ریز(

 صدريعل یاحتيس شرکت همدان صدريعل یالملل نيب يگردشگر نمونه منطقه  هیو طرح هيته 33

 مجموعه تفریحی توریستی دره گشایشتهيه طرح جامع  34
 -آذربایجان
 مراغه

شرکت توسعه کارآفرینی 
 باور ویرا آذربایجان

 شهرداري خليل آباد خليل آباد طرح جامع مجموعه تفریحی توریستی آب گرم خليل آباد 3۵ 
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36 
 معرفی جاذبه هاي گردشگري شهرستان دماوند

 مورد بسته هاي سرمایه گذاري( 10)
 دماوند

اداره کل ميراث 
فرهنگی،گردشگري و 
صنایع دستی استان 

 تهران

37 
 معرفی جاذبه هاي گردشگري شهرستان فيروزکوه

 مورد بسته هاي سرمایه گذاري( 7)
 فيروزکوه

اداره کل ميراث 
فرهنگی،گردشگري و 

دستی استان  صنایع
 تهران

38 
 معرفی جاذبه هاي گردشگري شهرستان پردیس

 مورد بسته هاي سرمایه گذاري( 7)
 پردیس

اداره کل ميراث 
فرهنگی،گردشگري و 
صنایع دستی استان 

 تهران

 39 
 کيد بر پهنه بندي تأندهی حوزه پيرامونی دریاچه اوان با امطالعات سام

 حریال کمی و کيفی
 قزوین

ميراث اداره کل 
فرهنگی،گردشگري و 
 صنایع دستی استان

 قزوین
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1 

  
 تهران تدوین سند راهبردي توسعه جزایر جنوبی کشور

دبيرخانه شوراي عالی 
مناطق آزاد و وی ه 
 اقتصادي کشور

2 
ایش )مصوب سند آم مراکز لجستيك در پهنه هاي بندري شش گانهجانمایی 

 (مراکز لجستيك کشور
 سازمان بنادر و دریانوردي تهران

 استانداري ایالم ایالم مطالعات آمایش سرزمين استان ایالم  3

 استانداري خوزستان خوزستان تدوین سند توسعه شهرستان اندیكا 4

 استانداري خوزستان خوزستان )استرات یك( شهرستان اندیمشكتدوین سند توسعه راهبردي  ۵

 شرکت اسكان ایران ملكشاهی ایالم طرح آبادانی و پيشرفت شهرستان ملكشاهی استان ایالم 6

سازمان جهاد دانشگاهی  خوزستان وزستانختدوین سند راهبردي توسعه اقتصادي و استغالزایی روستایی استان  7
خوزستان)سازمان استان 

مدیریت و برنامه ریزي 
 استان خوزستان(

 خوزستان 1396 –زستانروستاي استان خو 282تدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی  8

 خوزستان 1397 –زستانروستاي استان خو 282تدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی  9

 خوزستان 1398 –زستانروستاي استان خو 282اشتغالزایی تدوین برنامه توسعه اقتصادي و  10

11 
کزي و جنوبی روستاي منطقه مر 186تدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی 

 استان مرکزي
 اراك

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان مرکزي

12 
 الی روستاي منطقه شم 139تدوین برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی 
 استان مرکزي

 اراك
سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزي استان مرکزي

13 
نی، زیر مجموعه برنامه ملی عدالت عدالت سرزمي -طرح عدالت بين منطقه اي

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

14 
قاء توان ملی برنامه ملی ارتطرح رقابت پذیر کردن استان هاي کشورزیر مجموعه 

 )اقتصاد مقاومتی(
 وزارت کشور تهران

 اروميه تهيه طرح هادي روستاهاي  شهرستان اروميه 1۵
بنياد مسكن انقالب 

 اسالمی آذربایجان غربی

 رودسر تهيه طرح هادي وی ه روستاهاي استان گيالن 16
بنياد مسكن انقالب 
 اسالمی استان گيالن

 رامهرمز هادي روستاهاي شهرستان رامهرمزتهيه طرح  17
بنياد مسكن انقالب 
 اسالمی خوزستان

 دزفول تهيه طرح هادي روستاهاي شهرستان دزفول 18
بنياد مسكن انقالب 
 اسالمی خوزستان

 بوکان تهيه طرح هادي روستاهاي شهرستان بوکان 19
بنياد مسكن انقالب 

 اسالمی آذربایجان غربی

 خوزستان زیست پذیري منطقه اي استان خوزستان مبنی بر رویكرد توسعه پایدارطرح ارتقاء  20
پارك علال وفناوري استان 

 خوزستان

21 
قانون  27بند الف ماده 1ی جزء روستاینامه توسعه اقتصادي و اشتغالزایی تدوین بر

 روستا( 3۵3برنامه ششال توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی)تعداد 
 آذربایجان غربی

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي آذربایجان غربی
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1 
گاهی به امكان سنجی استقرار شهر هوشمند در  استان خوزستان با ن
 تجارب جهانی موفق و ساختارهاي  اجرایی طرح

 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
و )سازمان مدیریت  خوزستان

 برنامه ریزي استان خوزستان(

 خوزستان تهيه برنامه عملياتی ایجاد و استقرار شهر هوشمند اهواز 2
سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزي استان خوزستان

 خوزستان تدوین برنامه راهبردي ایجاد شهر هوشمند در استان خوزستان 3
سازمان جهاد دانشگاهی 

)سازمان مدیریت و  خوزستان
 ریزي استان خوزستان( برنامه

 آبدانان تهيه طرح تفصيلی شهر آبدانان 4
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان ایالم

 اهواز تهيه طرح تفصيلی وی ه محالت منبع آب و کوي کارون اهواز ۵
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان خوزستان

 اهواز تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر اهواز 6
سازمان جهاد دانشگاهی 

)سازمان مدیریت و خوزستان

 برنامه ریزي استان خوزستان(

 خرمشهر تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر خرمشهر 7
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي استان خوزستان(

 سوسنگرد تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر سوسنگرد 8
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان خوزستان(

 آبادان تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوري شهر آبادان 9
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان خوزستان(

 استانداري خوزستان خوزستان اندیمشكطرح توجيهی ایجاد و راه اندازي بندر خشك  10

 جهرم طرح توجيهی ایجاد و راه اندازي بندر خشك جهرم 11
شرکت مدیریت منطقه وی ه 

 اقتصادي جهرم

 شهرداري فردیس فردیس تهيه و تدوین سند پنج ساله راهبردي شهرداري فردیس 12

 شهرداري سياهكل سياهكل عملياتی شهرداري سياهكل –تدوین برنامه پنج ساله راهبردي  13

 شهرداري اسالال اسالال عملياتی شهرداري اسالال -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردي 14

 شهرداري تنكابن تنكابن عملياتی شهرداري تنكابن -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردي 1۵

 16 
انجام مطالعات، برنامه ریزي و تهيه طرح جامع دانشگاه سيد 

 الدین اسدآباديجمال
 همدان

الدین دانشگاه سيد جمال
 اسدآبادي همدان
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 پروژه
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ي
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س
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ش
 

17 
اطالعات   GIS Readyبرداشت ميدانی اطالعات امالك و  

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

18 
 هكتاري محله ضامن آهو  1.6امكان سنجی و تهيه طرح اراضی 

 شهر خرم آباد
 خرم آباد

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 لرستان

19 
تهيه و تدوین طرح امكان سنجی، آماده سازي و تهيه نقشه هاي 

 هكتاري ازگله 9تفكيكی محدوده 
 کرمانشاه

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 کرمانشاه

20 
 17مطالعات پایه، امكان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادي زمين 

 واحدي مسكن مهر منجيل 1008هكتاري پروژه 
 اداره کل راه و شهرسازي استان گيالن گيالن

 شهرداري اصفهان اصفهان بررسی و تحليل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در شهر اصفهان 21

22 

طرح ، نقشه برداري، ژئوتكنيك و تهيه امكان سنجی و توجيه پذیري 
هكتاري تپه  14طرح آماده سازي و تفكيكی شهري اراضی 

 هواشناسی بروجرد
 بروجرد

اداره کل راه و شهرسازي استان 
 لرستان
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 سازمان منطقه آزاد قشال قشال تهيه و تدوین طرح جامع جزیره قشال 1

 سازمان منطقه آزاد اروند ایالم صنعتی مهران-ساختاري( منطقه آزاد تجاري-طرح جامع )راهبردي 2

3 
مشاوره اصالح و تكميل مطالعات شهرسازي و مشاوره عالی مطالعات 

 اقتصادي طرح جامع منطقه وی ه اقتصادي سلفچگان
 سلفچگان

شرکت محاسبات علال و 
 تجربه

4 
 ساختاري( -تكميل مطالعات طرح جامع )راهبردي
 منطقه وی ه اقتصادي بانه

 بانه
شرکت شهرك هاي صنعتی 

 استان کردستان

 جهرم ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي جهرم –تهيه طرح جامع )راهبردي  ۵
شرکت مدیریت منطقه وی ه 

 اقتصادي جهرم

6 
ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي زاگرس  –تهيه طرح جامع )راهبردي 

 )اسالم آباد غرب(
 منطقه وی ه اقتصادي زاگرس اسالم آباد غرب

7 
هاي راهبردي و جامع منطقه وی ه طرحمطالعات، برنامه ریزي و تهيه 

 اقتصادي مهران
 استانداري ایالم ایالم

 کازرون ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي کازرون –تهيه طرح جامع )راهبردي  8
شرکت شهرکهاي صنعتی 

 استان فارس

 شهرداري سلماس سلماس ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي سلماس –تهيه طرح جامع )راهبردي  9

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي سبزوار –تهيه طرح جامع )راهبردي  10

11 
ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي  –تهيه طرح جامع )راهبردي 
 خليج فارس سازيکشتی

 بندرعباس
شرکت مجتمع کشتی سازي 

 و صنایع فراساحل ایران

 دامغان ساختاري ( منطقه وی ه اقتصادي دامغان –تهيه طرح جامع )راهبردي  12
سازمان منطقه وی ه اقتصادي 

 دامغان

13 
 منطقه وی ه اقتصادي  ساختاري( -تدوین طرح جامع )راهبردي

 قصر شيرین
 کرمانشاه

-سازمان همياري شهرداري

 هاي استان کرمانشاه

 ميرجاوه ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي ميرجاوه -طرح جامع )راهبردي 14
شرکت سرمایه گذاري توسعه 

و عمران منطقه وی ه 
 اقتصادي ميرجاوه

1۵ 
تدوین و تكميل و اصالح و تصویب طرح جامع با انجام مطالعات 

ساختاري( و بروزرسانی -اقتصادي و تحليل بازار طرح جامع )راهبردي
 ارزیابی مالی منطقه وی ه اقتصادي دوغارون

 دوغارون
شرکت توسعه عمران 

 دوغارون

 سيستان بازنگري طرح جامع منطقه وی ه اقتصادي سيستان )رامشار( 16
شرکت عمران شهر جدید 

 رامشار

 شوش ساختاري( منطقه وی ه اقتصادي شوش-طرح جامع )راهبردي 17
شرکت کشت و صنعت 

 نيشكر هفت تپه

18 
اجرایی فاز اول احداث منطقه وی ه اقتصادي  -تهيه طرح تفصيلی

 سلماس
 شهرداري سلماس سلماس
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19 
ول احداث منطقه وی ه اقتصادي ااجرایی فاز  -تهيه طرح تفصيلی

 هكتار( ۵0سبزوار)
 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار

20 
 وی ه طقهمن احداث اول فاز سازي آماده دوم مرحله طراحی و مطالعات

 هكتاري 627 محدوده دوغارون اقتصادي
 دوغارن

شرکت توسعه عمران 

 دوغارون

 استانداري ایالم ایالم اننقشه برداري و تهيه طرح تفصيلی منطقه وی ه اقتصادي مهر 21

22 
صادي اقتمطالعات بازار، امكان سنجی و مكان یابی  منطقه وی ه 

 مالیر
 

شرکت شهرکهاي صنعتی 

 استان همدان

 فردوس طرح توجيهی ایجاد منطقه وی ه اقتصادي فردوس  23
شرکت مدیریت توسعه و 

 عمران فردوس
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 قالشهرداري  قال مطالعه ، طراحی و مشاوره احداث باغ گياهشناسی شهر قال 1

 شهرداري قال قال )معماري، سيویل، مكانيك، برق( بوستان رضوان قال 2 طراحی فاز 2

3 
 طرح ساماندهی خيابان امام خمينی شهر رودسر

 )حد فاصل امام خمينی تا ميدان طالقانی( 
 شهرداري رودسر رودسر

 اهواز مطالعات و طراحی شهري منطقه گلستان جنوبی شهر اهواز 4
و سازمان بهسازي 

نوسازي شهرداري 
 اهواز

 تهران تهران 10تهيه طرح ساماندهی و منظر شهري ميدان بریانك منطقه  ۵
سازمان زیباسازي 

 شهر تهران

6 
ارك شهيد طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنيه و محوطه پ

 مصطفی خمينی
 تهران

 8شهرداري منطقه 
 تهران

 تهران شهيد دورانطرح توجيهی احداث پارك  7
 13شهرداري منطقه 

 تهران

 تهران تهران 8سازي پارك ها و فضاهاي سبز منطقه طرح توسعه، ساماندهی و باززنده 8
 8شهرداري منطقه 

 تهران

 تهران سازي و طراحی مراحل اول و دوم پارك فدكطرح توسعه، باززنده 9
 8شهرداري منطقه 

 تهران

10 
 طرح جامع و تفصيلی تبليغات محيطی و محاطی 

 محل دائمی نمایشگاه بين المللی تهران
 تهران

شرکت سهامی 
نمایشگاه بين المللی 

 ج.ا.ایران

11 
 طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم ابنيه و محوطه 

 تهران 8پارك نسترن منطقه 
 تهران

 8شهرداري منطقه 
 تهران

 شهرداري کرج کرج آوري شهر دانایی کرجاکولوژیكی و علال و فن طراحی پارك 12

13 
پ وهشی پارك موزه دفاع  –امكان سنجی و مطالعات جامع طرح  مطالعاتی 
 مقدس استان البرز

 کرج
المللی گروه بين

 باميكا اندیشه ماندگار

 14 
 اقتصادي تفرجگاه هاي پارك ملی گلستان  -تدوین طرح توجيهی فنی

 )تفرجگاه هاي گلشن،آبشار،گلزار و ميرزابایلو(
 گلستان

صندوق ملی محيط 
 زیست

 بانه مطالعات پایه طراحی محوطه گمرك منطقه وی ه اقتصادي بانه 1۵ 
شرکت شهرکهاي 
صنعتی استان 

 کردستان

 اصفهان زیباسازي فضاهاي عمومی و کارگاهی در شرکت فوالد مبارکه و ناحيه سبا 16 
مبارکه شرکت فوالد 
 اصفهان
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1 
طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاري  فرهنگی  –ارزیابی اجتماعی 

 آستان مطهر حضرت علی بن مهزیار اهوازي
 اهواز

اداره کل راه و شهرسازي 
 خوزستاناستان 

2 
 فرهنگی جانمایی مراکز لجستيك  -تهيه پيوست اجتماعی

 در پهنه هاي بندري ششگانه 
 سازمان بنادر و دریانوردي تهران

 تهران کشور بررسی وضعيت سكونتگاههاي کارگري و حاشيه نشينی 3
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

4 
منبع آب و  تسهيلگري محلهتأسيس و راه اندازي مرکز توسعه محله و دفتر 
 کوي کارون اهواز

 اهواز
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان خوزستان

۵ 
ایجاد دفاتر توسعه محلی اجتماع محور با موضوع بهبود شاخص هاي توسعه 

 اجتماعی و پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعی 
 در محله هاي باغ ابریشال و حكمت آباد

 کرمانشاهاستانداري  کرمانشاه

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

 اجتماعی و پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعی 
 و حصيرآباد در محالت سياحی

 استانداري خوزستان اهواز

 نوسازي شهر تهرانسازمان  تهران شهرداري تهران 16محله جوادیه منطقه و راه اندازي دفتر تسهيلگري تأسيس  7

8 
 دهقان واقع  محله زاهد گيالنی،تسهيلگري تأسيس و راه اندازي دفتر 

 شهرداري تهران 13در منطقه 
 سازمان نوسازي شهر تهران تهران

 مریوان ریوانشهر ممحله موسك  تأسيس و راه اندازي نهاد توسعه 9
شرکت بازآفرینی شهري 

 ایران

 بندرعباس رعباسبندشهر تأسيس و راه اندازي نهاد توسعه محله شهرك توحيد  10
شرکت بازآفرینی شهري 

 ایران

11 
بررسی واگرایی هاي قومی و فرهنگی و راه هاي ایجاد و ارتقاء همگرایی 

 فرهنگی در بين ساکنان شهر اهواز
 اهواز

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزي استان خوزستان

 خوزستان بستر هاي فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازي شهري در اهوازبررسی  12
سازمان جهاد دانشگاهی 

 خوزستان

 سازمان منطقه آزاد قشال قشال فرهنگی طرح جامع جزیره قشال-تهيه پيوست اجتماعی 13

 سازمان منطقه آزاد اروند ایالم فرهنگی طرح جامع منطقه آزاد مهران-تهيه پيوست اجتماعی 14

در استان تهران پيشوا 19ابتكار مقابله اقتصادي اجتماعی با کووید  1۵  تهران 
United Nations 

Development 

Programme(UNDP) 
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1 
انجام مطالعات بافت فرسوده و ناکارآمد بافت  تهيه سند بازآفرینی شهري و

 شهري و طراحی خيابان آیت اهلل وحيد بهبهانی شهر بهبهان
 شهرداري بهبهان بهبهان

2 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند 
 بازآفرینی شهر آغاجاري و ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي منتخب

 شهرداري آغاجاري آغاجاري

3 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند 
 بازآفرینی شهر مسجد سليمان و ارزیابی مالی و اقتصادي پروژه هاي منتخب

مسجد 
 سليمان

 شهرداري مسجد سليمان

4 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند 

 بازآفرینی شهر بهبهان 
 شهرداري بهبهان بهبهان

۵ 
 آباد طرح منظر شهري و ایجاد دفتر محلی مشاور نوسازي محله حمزه

 تهران  20منطقه 
 -تهران

 شهرري
سازمان نوسازي شهر 

 تهران

 بهبهان تاریخی شهر بهبهانمطالعه و مرمت حفاظت بافت  6
اداره کل ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري 

 خوزستان

7 
هاي الزم تأسيس دفتر نوسازي محله و مدیریت اجراي نوسازي و ایجاد زمينه

 شهرداري تهران 16براي تحقق طرح نوسازي محله جوادیه منطقه 
 تهران

سازمان نوسازي شهر 
 تهران

8 
مشاوره به منظور انجام مطالعات الزم و تهيه برنامه نوسازي انجام خدمات 

 شهرداري تهران 18هاي فرسوده در منطقه بلوك
 تهران

شرکت نوسازان شهر 
 تهران

9 
تأسيس و راه اندازي دفتر خدمات نوسازي و توسعه محلی و... درمحله زاهد 

 شهرداري تهران 13دهقان واقع در منطقه  گيالنی،
 تهران

نوسازي شهر سازمان 
 تهران

 اهواز طرح توانمندسازي و استقرار مرکز توسعه محله منبع آب و کوي کارون اهواز 10
اداره کل راه و شهرسازي 

 استان خوزستان

11 
انجام خدمات مشاوره نهاد توسعه محله، تدوین و اجراي سند مشارکتی 

 بازآفرینی در شهر مریوان
 مریوان

شرکت بازآفرینی شهري 
 ایران

12 
انجام خدمات مشاوره نهاد توسعه محله، تدوین و اجراي سند مشارکتی 

 بندرعباسبازآفرینی در شهر 
 رعباسدبن

شرکت بازآفرینی شهري 
 ایران

13 
شناسایی و تهيه سند چارچوب برنامه ریزي محدوده ها و محالت نيازمند 

 بازآفرینی شهر تنكابن
 شهرداري تنكابن تنكابن

14 
 ( از طریق 1۵)منطقه  تحقق طرح بازآفرینی محالت سفلی و علياتهيه و 

 نهاد توسعه محله 
 اصفهان 

سازمان نوسازي و 
 بهسازي  شهر اصفهان

 تهيه سند توسعه محالت فاقد بافت فرسوده محله هاي شكوفه و عبدل آباد 1۵
 19منظقه 
 تهران

 شهرداري تهران

 16 
هدف و تهيه سند راهبردي برنامه ریزي شناسایی، تعيين محدوده ها و محالت 

 بازآفرینی شهر ایذه
 شهرداري ایذه ایذه
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 نام پروژه ردیف گروه

محل 

انجام 

 پروژه

 کارفرما

ي
ار

عم
م

 

1 
تهيه طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاري آستان مطهر حضرت علی بن 

 مهزیار اهوازي
 اهواز

اداره کل راه و شهرسازي  
 استان خوزستان

2 
طراحی مراحل اول و دوم ابنيه و محوطه فاز یك توسعه پارك ملی و منطقه نمونه 

 رودخانالمللی قلعهگردشگري بين
 شرکت مستحكال سازان شمال فومن

3 
هاي نسترن، بانوان، شقایق، و طراحی، تجهيز، مبلمان و طراحی داخلی کتابخانه

 تهران 8لشكر منطقه 
 تهران 8شهرداري منطقه  تهران

 گذاري یكانشرکت سرمایه تهران آبادطراحی مجتمع مسكونی و تجاري فرون 4

 خصوصی لنگرود ویالیی دهكده ساحلی چمخاله -طراحی مجتمع اقامتی ۵

6 
 مرحله دوم پروژه آپارتمانهاي مسكونی تعاونی هاي مسكن مهر

 طبقه 3بلوك  111به تعداد  
 سردشت

شرکتهاي تعاونی مسكن مهر 
 محلی

7 
 تجاري پيروزي  -طراحی مجتمع مسكونی

 هاي اوراق مشارکت سازمان نوسازي شهر تهران()پروژه
 سازمان نوسازي شهر تهران تهران

 خصوصی تهران تهران 16واحدي منطقه  14طراحی مجتمع مسكونی  8

 خصوصی تهران واحدي پاسداران 10طراحی مجتمع مسكونی  9

هاي: طراحی مراحل اول و دوم پارکينگ هاي طبقاتی و واحدهاي تجاري در مكان 10
 مترمربع 92000بلوك پشت مسجد الرسول )ص( به مساحت  -2بلوك جنب بازار مظفري  -1

 شهرداري کرمان کرمان

 پاکدشت تختخوابی قائال نرگس 128طراحی مراحل اول، دوم و سوم بيمارستان  11
دراگ هاي کنسرسيوم شرکت

 سازان داوین و برج شاهق

12 
 طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشكده فنی و مهندسی 

 الدین اسدآباديدانشگاه سيد جمال
 همدان

الدین دانشگاه سيد جمال
 اسدآبادي همدان

13 
طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشكده ادبيات و علوم انسانی 

 بدنی( دانشگاه بوعلی سينا)دانشكده تربيت 
 دانشگاه بوعلی سينا همدان همدان

 پردیس هاي اجرایی سایت آموزشی پردیستهيه طرح 14
اي اداره کل آموزش فنی و حرفه

 استان تهران

 سازمان منطقه آزاد چابهار کنارك طرح بهسازي و توسعه فرودگاه چابهار 1۵

 شهرداري اندیشه اندیشه طراحی بوستان پشت مسجد امام حسين)ع( 16

 تهران طراحی و اجراي معماري داخلی کتابخانه باباطاهر 17
اداره کل کتابخانه هاي عمومی 

 استان تهران

 تهران ،ساخت و نصب تجهيزات بخش کودك کتابخانه مرکزي پارك شهرطراحی 18
اداره کل کتابخانه هاي عمومی 

 استان تهران

 صندوق بازنشستگی کشوري تهران بازسازي مرکز نوآوري صندوق بازنشستگیتهيه نقشه هاي ساختمانی  19

 شرکت صبا آرمه قشال ارائه خدمات مهندسی، اخذ پروانه ساختمانی و طراحی مجموعه مختلط قشال 20

 تهران امكان سنجی و طراحی مجتمع ایستگاهی آزادگان  21 
شرکت توسعه مجتمع هاي 
 ایستگاهی مترو تهران و حومه
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ی
يع

طب
ع 

ناب
و م

ت 
س

زی
ط 

حي
م

 

1 
دله سازي فوالد انجام مطالعات مكان یابی و ارزیابی اثرات زیست محيطی پروژه گن

 حيط زیستاخگر و شرکت در جلسات دفاع طرح تا اخذ تایيدیه سازمان حفاظت م
 شادگان

شرکت فوالد اخگر 
 ساینا ساویس

2 
یافت انجام طرح توجيهی محيط زیست توسعه محل دفن پسماند غيرقابل باز

 برخوار خمينی شهر و ميمه، شهرستان هاي شاهين شهر،

شاهين شهرو 
ميمه،خمينی 
 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند 
شهرداري شاهين 
شهرو ميمه،خمينی 

 شهر و برخوار

3 
ازیافت بپسماند غيرقابل  تهيه گزارش ارزیابی اثرات محيط زیستی محل دفن

 برخوار خمينی شهر و ميمه، شهرستان هاي شاهين شهر،

شاهين شهرو 
خمينی  ميمه،

 شهر و برخوار

شرکت مدیریت پسماند 
شهرداري شاهين 
شهرو ميمه،خمينی 

 شهر و برخوار

4 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی )

 مهرانمنطقه وی ه اقتصادي 
 استانداري ایالم ایالم

۵ 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی )

 منطقه وی ه اقتصادي سلماس
 شهرداري سلماس سلماس

6 
( EIAيطی )انجام مطالعات مكان یابی، محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست مح

 منطقه وی ه اقتصادي سبزوار
 سبزوار

دیار موسسه آبادانی 
 سربداران

7 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی )

 فارسسازي خليجمنطقه وی ه اقتصادي کشتی
 بندرعباس

شرکت مجتمع کشتی 
سازي و صنایع 
 فراساحل ایران

 سيستان ارزیابی اثرات زیست محيطی منطقه وی ه اقتصادي سيستان )رامشار( 8
شرکت عمران شهر 

 جدید رامشار

9 
 ( EIA) انجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی

 منطقه نمونه گردشگري ملی شهران
 رستال آباد

شرکت عمران شهران 
 گيالن

10 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري سد شهيد شاهچراغی
 دامغان

گذاري سرمایهشرکت 
 یكان

11 
 (  EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري قلعه رودخان
 فومن

سازان شرکت مستحكال
 شمال

12 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري سد پانزده خرداد
 دليجان

عقاب بختياري شرکت 
 کویر

13 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري گرمدره
 شرکت پارسه لند کرج

14 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري دریاچه اوان
 شرکت آتيه زیباکنار الموت

1۵ 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري سد تنگاب
 فيروزآباد

شرکت تابان فردوس 
 فيروزآباد

16 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري آویشن دماوند
 شرکت آهاب کار دماوند
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طب
ع 

ناب
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ت 
س

زی
ط 

حي
م

 

  

17 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري ویس القرن
 خصوصی روانسر

 دماوند ارزیابی توان اکولوژیك منطقه نمونه گردشگري آویشن 18
گذاري گروه سرمایه
 صاحبی

19 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري کوهسار
 کوهسار

شرکت طلوع سرزمين 
 رویایی

20 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري باغ تابان
 قزوین

شرکت توسعه اندیشان 
 همراه قزوین 

21 
 ( EIAانجام مطالعات محيط طبيعی و ارزیابی اثرات زیست محيطی)

 منطقه نمونه گردشگري دشت بزرگ
 ایذه

شرکت چهارمليتی شاله 
 آریا

22 
 ( EIAبررسی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محيطی)

  U79پروژه نگهداري موقت گل قرمز در حوضچه 
 شرکت آلوميناي ایران جاجرم

 گلستان زیست محيطی شهرك صنعتی گنبد )فازتوسعه(مطالعات ارزیابی  23
شرکت شهرك هاي 
 صنعتی استان گلستان

24 
 تدوین و تصویب مطالعات برنامه مدیریت و پایش محيط زیست 

 منطقه وی ه اقتصادي زاگرس
زاگرس )اسالم 

 آباد غرب(

شرکت منطقه وی ه 
اقتصادي زاگرس 
 )اسالم آباد غرب(

 سبزوار ارزیابی اثرات زیست محيطی کارخانه آهن اسفنجیانجام مطالعات  2۵
شرکت توسعه صنعت 

 فوالد بيهق

 شهرداري سيرجان سيرجان انجام خدمات مطالعات سرمایه گذاري سيستال مدیریت پسماند شهر سيرجان 26

27 
بازنگري در مطالعات مكان یابی محل هاي دفع و دفن پسماندهاي صنعتی و 

 تعيين مكان هاي نهایی)خراسان جنوبی، ایالم، کردستان(وی ه استان ها و 
خراسان جنوبی، 
 ایالم، کردستان

سازمان حفاظت محيط 
 زیست

 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ت
سا

سي
 تا

 و
زه

سا
ل،

وی
سي

 

 تهران طراحی مراحل اول و دوم شبكه مخابراتی پارك جنگلی سرخه حصار 1
شهرداري منطقه 

 تهران 13

 تهران حصارطراحی مراحل اول و دوم شبكه صوتی پارك جنگلی سرخه 2
شهرداري منطقه 

 تهران 13

 تهران طراحی تأسيسات الكتریكی و مكانيكی محوطه و ابنيه پارك آبی پروین 3
 8شهرداري منطقه 

 تهران

 شرکت آهاب کار دماوند   هاي اجرایی کمربند جدید شهر دماوندمسيریابی و تهيه طرح 4

۵ 
 آوري آبهاي سطحی شهرك مسكونی آویشن دماوندسازي و جمعطرح آماده

 هكتار( 1۵0) 
 شرکت آهاب کار دماوند 
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 نام پروژه ردیف گروه
محل انجام 

 پروژه
 کارفرما

ي 
ها

ه 
گا

ش
مای

و ن
ها 

ش 
مای

 ه
ي

زار
رگ

ب

ی
ص

ص
خ

ت
 

1 
المللی بينمشاور علمی و محتوایی سومين همایش و نمایشگاه 

 گذاري در حوزه ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشورسرمایه
 تهران

سازمان ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري 

 کشور

2 
مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بين المللی بورس، بانك، بيمه 

 kish invex2015و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور 
 کيش

 آزاد کيشسازمان منطقه 

)شرکت بهاران تدبير 
 کيش(

3 
مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بين المللی بورس، بانك، بيمه 

 kish invex2016و فرصت هاي سرمایه گذاري کشور 
 کيش

 سازمان منطقه آزاد کيش

)شرکت بهاران تدبير 
 کيش(

4 
هاي مشاور علمی و محتوایی همایش و نمایشگاه بين المللی فرصت 

 سرمایه گذاري و توسعه پایدار سواحل مكران
 ستاد توسعه سواحل مكران چابهار

ها
ل 

عم
رال

تو
س

 د
 و

ط
واب

ض
ن 

وی
تد

 

 خدمات تيه طرح جامع  مناطق نمونه گردشگري کشورتدوین شرح   1

 تهران

سازمان ميراث فرهنگی 
فرهنگی ، صنایع دستی و 

 گردشگري کشور
)دفتر مناطق نمونه 
 گردشگري کشور(

 2 
 نمونه گردشگري کشور تدوین شرح خدمات تهيه طرح جامع مناطق

)در انطباق با شرح خدمات تهيه طرح هاي هادي مدیرت بهره برداري  
 پارك هاي جنگلی(

 3 
اجراي مناطق نمونه  –دستورالعمل تهيه طرح هاي تفصيلی تدوین 

 گردشگري کشور

 4 
جامع شهرها و شهرستان  دستورالعمل و شرح خدمات تهيه طرحتدوین 

 هاي نمونه گردشگري کشور

 ۵ 
-سنجی فنیها و راهنماي تهيه و تدوین مطالعات پيش امكانتدوین فرم

 (PFSگذاري کشور )هاي جاذب سرمایهاقتصادي طرح
 تهران

گذاري و سازمان سرمایه
هاي اقتصادي و کمك

 6  فنی ایران
اقتصادي -فنی سنجیمطالعات امكانها و راهنماي تهيه و تدوین تهيه فرم

 (FS)گذاري کشور هاي جاذب سرمایهطرح

7 

عملياتی توسعه -ساختاري -تدوین برنامه راهبرديتهيه شرح خدمات تيپ 
گردشگري استانی )با تاکيد بر ارتقاء عملكرد بازارگردشگري استان و توسعه 

 کسب و کار(
 تهران

سازمان مدیریت و برنامه 
 خوزستانریزي استان 

 تهيه شرح خدمات تيپ تدوین طرح هاي جامع تاب آوري شهري 8

9 
  ساختاري( -تهيه شرح خدمات تيپ تدوین طرح جامع )راهبردي

 مناطق وی ه اقتصادي 
 تهران 

دبيرخانه شوراي عالی مناطق 
صنعتی و وی ه  -آزاد تجاري

 اقتصادي کشور
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 کليدي شرکت :کارکنان  کتب منتشره مرتبط توسط-11

 .(. در مسير توسعه، برنامه پيشنهادي براي مدیریت و راهبري شهرداري رشت، انتشارات دریچه نو1392) شفيعی نسب، سيدرضا 

 139۵هاي تملك دارایی هاي سرمایه اي به بخش غير دولتی، انتشارات پدیدار اندیشه، پایيز اهنما و فرایندهاي واگذاري پروژهر 

 139۵گذاري و توسعه پایدار سواحل مكران، انتشارات پدیدار اندیشه، بهمن هاي سرمایه فرصت 

 انتشارات زاگروها(الی زیرساخت )ابزارها و مشوقمين م(. تأ1397) .حيات نيا، علی ، 

 ( .پول1391حيات نيا، علی .)ارز و بانكداري، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 

 ( .سرمایه1391حيات نيا، علی .) و وضعيت آن در استان ایالم، شرکت چاپ و نشر بازرگانیگذاري خارجی 

 ،(. برنامه ریزي اکو شهرها. تهران: نشر انتخاب1396مرضيه؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ لطفی، سيدهادي. ) موغلی 

 ( .برنامه ریزي مسكن براي گروه هاي کال درآمد شهر1397رئيسی، محمد کریال؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ بازوند، سجاد .) .ي

 تهران: نشر انتخاب

 ،گيري از برنامه ریزي محيطی جهت رسيدن به شهرهاي زیست پذیر. (. بهره1392ط سكه روانی، اصغر. )داداله؛ محي بهمند

 تهران. نشر آرنا

 ( .شهرهاي تاب آور اقليمی. تهران. نشر انتخاب1396موغلی، مرضيه؛ محيط سكه روانی، اصغر؛ حسينی امينی؛ حسن .) 

 (. شهر سالال درگذر شهرنشينی معاصر. تهران. نشر آرنا1392، عاطفه؛ محيط سكه روانی، اصغر.)فتح بقالی 

 ( .شهر کوچك ، ایده هاي بزرگ گامی به سوي تعادل منطقه اي. تهران. 1396محيط سكه روانی، اصغر؛ لطفی، سيد هادي .)

 نشر انتخاب

 .ترجمه اصغر محيط ت رسيدن به توسعه پایدار شهري. )شهر جه هاي تاریخیگذاري در هسته(. سرمایه2012( ليچاردي، گيدو

 سكه روانی، مرضيه موغلی(. تهران. نشر انتخاب

 

کنون، موفق تا 1389ی ه اقتصادي کشور از سال شرکت مهندسی شهریگ در خصوص مناطق آزاد تجاري، صنعتی و و

 جلد کتاب با عناوین ذیل گردیده است: 10به چاپ 

 منطقه وی ه اقتصادي سرخس -6    انزلیمنطقه آزاد  -1

 منطقه وی ه اقتصادي سلفچگان -7    منطقه آزاد قشال -2

 منطقه وی ه اقتصادي انرژي پارس )عسلویه( -8    منطقه آزاد اروند -3

 منطقه وی ه اقتصادي صنایع فلزي و معدنی خليج فارس -9    منطقه آزاد ارس -4

 منطقه آزاد کيش -10                            منطقه آزاد چابهار             -۵
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 آدرس دفتر مرکزي شرکت مهندسی شهریگ: -12

 -انتهاي گيالن شرقی -بوستان دوم )اخوان( -خيابان پاسداران -تهران آدرس دفتر مرکزي شرکت:

  166۵713413کد پستی:  -   6واحد  -2طبقه  -4پالك  -مجتمع رؤیاي آبی -2کوچه نگار 

 021 -2277۵661-2277۵287 -22328194 -22313۵11 تلفكس:

 نسب )مدیرعامل(رضا شفيعیسيد  091210۵9388  يال براي تماس:نام شخص مستق

 آدرس دفاتر نمایندگی رسمی شرکت مهندسی شهریگ: -13

 4143764۵37کدپستی:  –1واحد  -۵طبقه  -برج تجاري سبز -سبزه ميدان -رشت  گيالن: شعبه ثبتی  

 طبقه  -ساختمان تجاري/اداري سينا -بهمن 22راه سه -بلوار شهيد بهشتی -کرمانشاه کرمانشاه: شعبه ثبتی

   67146479۵9کدپستی:  -همكف تجاري

 خيابان  -خيابان شهيد مطهري -محله کوي کيانپارس -بخش مرکزي شهر اهواز -اهواز :شعبه ثبتی خوزستان

 61۵۵687439 :کد پستی - همكفطبقه  -12پالك  -[ 4] فرعی ميخك

:)محله-محمود ملك خيابان-سليمانيه-کردستان اقليال-عراق شعبه ثبتی سليمانيه)اقليم کردستان عراق  

 +9647701۵8677، +9647۵0111۵1۵۵ شماره تلفن: -ساختمان زاموا-باالتر از پمپ بنزین بينایی-سروري        
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䈀甀猀椀渀攀猀猀 ☀ 䤀渀瘀攀猀琀洀攀渀琀 䄀搀瘀椀猀漀爀
䴀愀爀欀攀琀 䘀攀愀猀椀戀椀氀椀琀礀 䄀渀搀 䔀挀漀渀漀洀椀挀 䐀攀瘀攀氀漀瀀洀攀渀琀 匀琀甀搀椀攀猀
䄀爀挀栀椀琀攀挀琀甀爀攀 䐀攀猀椀最渀 ☀ 倀氀愀渀渀椀渀最
唀爀戀愀渀 䐀攀猀椀最渀 ☀ 瀀氀愀渀渀椀渀最
吀攀爀爀椀琀漀爀椀愀氀 瀀氀愀渀渀椀渀最
吀漀甀爀椀猀洀 瀀氀愀渀渀椀渀最
䘀爀攀攀 愀渀搀 挀漀洀洀攀爀挀椀愀氀 稀漀渀攀 瀀氀愀渀渀椀渀最 䘀爀攀攀 愀渀搀 挀漀洀洀攀爀挀椀愀氀 稀漀渀攀 瀀氀愀渀渀椀渀最 
一愀琀甀爀愀氀 愀渀搀 攀渀瘀椀爀漀渀洀攀渀琀愀氀 猀琀甀搀椀攀猀
匀漀挀椀愀氀 愀渀搀 挀甀氀琀甀爀愀氀 猀琀甀搀椀攀猀 ⠀䘀愀挀椀氀椀琀愀琀椀漀渀 愀渀搀 攀洀瀀漀眀攀爀洀攀渀琀⤀
唀爀戀愀渀 爀攀最攀渀攀爀愀琀椀漀渀
伀爀最愀渀椀稀椀渀最 愀渀搀 爀攀瘀椀瘀愀氀 漀昀 栀椀猀琀漀爀椀挀愀氀 挀椀琀礀 挀漀渀琀攀砀琀

   刀䔀䌀伀刀䐀匀 䄀一䐀 倀伀吀䔀一吀䤀䄀䰀匀
䄀 倀刀伀䘀䤀䰀䔀 伀䘀 倀刀伀䘀䔀匀匀䤀伀一䄀䰀 

䤀匀伀 㤀　　 㨀㈀　㔀
䤀匀伀 㐀　　 㨀㈀　㔀
䤀匀伀 㐀㔀　　 㨀㈀　㠀
䤀䴀匀 ☀ 䠀匀䔀ⴀ䴀匀                          

唀渀椀琀 㘀Ⰰ㈀ 渀搀  䘀氀漀漀爀Ⰰ 一漀 㐀 ⠀刀漀礀愀礀攀 䄀戀椀 䌀漀洀瀀氀攀砀⤀Ⰰ
一攀最愀爀 ㈀ 愀氀氀攀礀Ⰰ 䔀猀琀攀爀渀 䜀椀氀愀渀 愀瘀攀Ⰰ 匀攀挀漀渀搀 䈀漀猀琀愀渀 猀琀⸀ 
倀愀猀搀愀爀愀渀 猀琀Ⰰ 倀⸀伀 䈀漀砀㨀 㘀㘀㔀㜀㌀㐀㌀Ⰰ 吀攀栀爀愀渀Ⰰ 䤀刀䄀一

             㨀 ⬀㤀㠀 ⠀㈀⤀ ㈀㈀㌀㌀㔀Ⰰ ⬀㤀㠀 ⠀㈀⤀ ㈀㈀㌀㈀㠀㤀㐀
               ⬀㤀㠀 ⠀㈀⤀ ㈀㈀㜀㜀㔀㘀㘀Ⰰ ⬀㤀㠀 ⠀㈀⤀ ㈀㈀㜀㜀㔀㈀㠀㜀
眀眀眀⸀匀栀愀栀爀椀最⸀挀漀洀          䤀渀昀漀䀀匀栀愀栀爀椀最⸀挀漀洀




