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 :)طراحی و نظارت(معماری  

ای دانش ح مختلف با رویکردهای نوین حرفه ومراحل اول و دوم و سوم در سطتهیه طرح های توجیهی، طراحی مطالعات پایه، انجام 
از جمله ساختمان ها و مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و گردشگری،  طراحی ابنیه با کاربریهای مختلفو معماری 

 از جمله خدمات عمده این بخش می باشد.  آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، صنعتی و نظامی

روه معماری و گ"بر اساس آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این بخش در  
در   3پایه  "طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره در:    "شهرسازی 

ت در شرک  معماریخدمات، واحد تخصصی این می باشد. برای انجام  "تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
 :باشد که عمده خدمات آن به شرح ذیل می باشدمهندسی شهریگ دایر می 

 معماری واحد •

 :مذهبیو  درمانی ،بهداشتی ورزشی، آموزشی، ا و مجتمع هایساختمانه -

  اجراي  مصرف انرژي و نظارت بر تیریمد، اول و دوم  مراحل ،یهاي مقدماتطرح  هیانجام مطالعات و ته

و هنري و    یفرهنگ   ،یاحتیس  ،یاماکن مذهب  ،یورزش  ،یتیمراکز ترب   ،یقاتی و تحق  یهاي آموزشپروژه   هیکل

   .هاشگاه یو آزما یو درمان یبهداشت

 هاي مقدماتی، مراحل اول، دوم و سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( و مدیریت طرح و اجراء تهیه طرح  

 :ینظام و  یاداری، صنعت  تجاری، ،یمسکون و مجتمع های ساختمانها -

  اجراي  مصرف انرژي و نظارت بر تیریمد، اول و دوم  مراحل ،یهاي مقدماتطرح  هیمطالعات و تهانجام 

ها.  و کارخانه  یصنعت ي اداري،هاي تجاري، ساختمانهاساختمان ،یهاي مسکونواحدها و مجموعه  هیکل

  - ی خاص نظام ساختمانهاي  و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري و  زه یمکان  یپست ، یمراکز مخابرات

 هاي مقدماتی، مراحل اول، دوم و سوم )نظارت عالیه و کارگاهی( و مدیریت طرح و اجراء تهیه طرح

 یداخلو طراحی معماری  -

. یداخل معماري  پروژه هاي و اجراي  نظارت ، مرحله اول و دوم ،یطرحهاي مقدمات هیانجام مطالعات و ته

 ،  رهی ها و غ   ها و نشانه  آرم ادبودها،یو   ادمانهای هیته

 آرایی و منظرسازی سازی، باغهای مراحل اول، دوم و سوم )نظارت( محوطهطراحی منظر و تهیه طرح -

، دروازه ها و ورودیها و سردرهای شهری، محلی و یادمانها ،های مقدماتی و اجرایی المانهاتهیه طرح -

 محوطه.
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 .های اجراییهیه دفترچه های متره و برآورد، اسناد مناقصه و پیمان و صورت وضعیت طرحت -

 های نوین ساختمانی و توسعه صنعت ساختتکنولوژی -

سازي در  ساختگی و صنعتیهاي نوین ساختمانی، پیش هاي معماري بر پایه مصالح و تکنولوژي تهیه طرح

سازي روشهاي نوین ساخت و پیش ساختگی در  تکوین، بهسازي و بومیتوسعه، ، امر مسکن و ساختمان

توانمندسازي  ، سازي هاي انبوهو مجري پروژه  هاي نوین ساخت به شرکتهاي مشاورارائه سیستم، کشور

تحقیق و پژوهش و شناسائی و ارائه روشهاي ،  مشاوران و مجریان در ارائه روشهاي نوین ساخت ساختمان

 داخلی و خارجیاز توانمندیهای شرکتهای    انجام قراردادهاي طرح و اجرا با استفاده،  مللیالنوین ساخت بین

 سازی ساختمانو صنعتی های پیش ساختگیمجری روش
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