لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه مطالعات گردشگری و
برنامه ریزی فضایی
گروه

شرکت مهندسی شهریگ

کارفرما

مطالعات و برنامه ریزی گردشگری

ردیف

نام پروژه

محل انجام پروژه

1

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

خوزستان

2

تهیه طرح جامع گردشگری استان هرمزگان

هرمزگان

3

تهیه طرح جامع گردشگری استان البرز

البرز

4

تهیه طرح جامع گردشگری استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

5

تهیه طرح جامع گردشگری ناحیه غرب استان گیالن

گیالن

6

تهیه طرح تفصیلی گردشگری داالن شمالی و داالن جنوبی(ساحلی) استان خوزستان

خوزستان

7

تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان سرعین

سرعین

8

تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج

کرج

9

تهیه برنامه جامع گردشگری شهر شوش

شوش

10

تهیه برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان

بهبهان

شهرداری بهبهان

11

طراحی تفصیلی محور گردشگری گجوت

آذربایجان غربی

سازمان منطقه آزاد ماکو

12

تهیه طرح گردشگری اراضی شمالی حریم شهر کرج

کرج

شهرداری کرج

13

انجام خدمات پژوهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگری استان گیالن

گیالن

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان گیالن

14

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،منطقه نمونه گردشگری ملی
شهران ( 2400هکتار)

رستم آباد

شرکت عمران شهران گیالن

15

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

دامغان

شرکت سرمایهگذاری یکان

16

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری گرمدره
(پارسه لند)

کرج

شرکت پارسه لند

سازمان جهاد دانشگاهی استان
خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان خوزستان)
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان هرمزگان
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان البرز
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان خراسان
جنوبی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان گیالن
سازمان جهاد دانشگاهی استان
خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان خوزستان)
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان اردبیل
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان تهران
شهرداری شوش
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لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه مطالعات گردشگری و
برنامه ریزی فضایی

گروه

ردیف
17
18
19
20

نام پروژه

محل انجام پروژه

کارفرما

دلیجان

شرکت عقاب بختیاری کویر

کرج

شرکت توسعه مروارید باغستان
شرکت سرمایهگذاری میراث فرهنگی
و گردشگری ایران

دماوند
فومن

شرکت مستحکم سازان شمال

تهران

شرکت آهاب کار

فیروزآباد

شرکت تابان فردوس فیروزآباد

دماوند

گروه سرمایهگذاری صاحبی

ایذه

شرکت چهار ملیتی شاله آریا

قزوین

شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین

26

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

ساوجبالغ

شرکت طلوع سرزمین رویایی

27

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

روانسر

خصوصی

28

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

قزوین

شرکت توسعه اندیشان همراه قزوین

29

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

فومن

شرکت مستحکمسازان شمال

30

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

رستم آباد

شرکت عمران شهران گیالن

31

مدیریت طرح (عاملیت چهارم) تهیه طرحهای تفصیلی ،آماده سازی و اجرایی منطقه
نمونه گردشگری خلجستان قم

قم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه
گردشگری دشت بهشت لقا

21
22

مطالعات و برنامه ریزی گردشگری

طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری سد پانزده
خرداد
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری باغستان
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری چشمه
اعالء
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی وزیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری بینالمللی
قلعه رودخان ( 1600هکتار)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری بینالمللی
ماملو ( 750هکتار)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقه نمونه گردشگری سد تنگاب
( 900هکتار)
طرح جامع و ارزیابی فنی ،اقتصادی و زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آویشن
دماوند
تهیه طرح جامع ،تفصیلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه گردشگری دشت
بزرگ
تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه
گردشگری باغ تابان

شرکت مهندسی شهریگ

23
24
25
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لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه مطالعات گردشگری و

شرکت مهندسی شهریگ

برنامه ریزی فضایی

گروه

ردیف

1

محل انجام

نام پروژه

پروژه

کارفرما

مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای و روستایی

تدوین سند راهبردی توسعه جزایر جنوبی کشور

تهران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشور

2

مطالعات آمایش سرزمین استان ایالم

ایالم

استانداری ایالم

3

تدوین سند توسعه شهرستان اندیکا

خوزستان

استانداری خوزستان

4

تدوین سند توسعه راهبردی (استراتژیک) شهرستان اندیمشک

خوزستان

استانداری خوزستان

5
6

طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان ملکشاهی استان ایالم
بررسی بستر های فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازی شهری در اهواز

ملکشاهی ایالم
خوزستان

7

تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی و استغالزایی روستایی استان خوزستان

خوزستان

8

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

خوزستان

9

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

خوزستان

10

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

اراک

11

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

اراک

شرکت اسکان ایران
سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان
سازمان جهاد دانشگاهی استان
خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان خوزستان)
سازمان جهاد دانشگاهی استان
خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان خوزستان)
سازمان جهاد دانشگاهی استان
خوزستان(سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان خوزستان)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
مرکزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
مرکزی

12

طرح عدالت بین منطقه ای -عدالت سرزمینی ،زیر مجموعه برنامه ملی عدالت بنیان کردن
اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی (اقتصاد مقاومتی)

تهران

وزارت کشور

13

طرح رقابت پذیر کردن استان های کشورزیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملی (اقتصاد
مقاومتی)

تهران

وزارت کشور

14

تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان ارومیه

ارومیه

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
آذربایجان غربی
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لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه مطالعات گردشگری و

شرکت مهندسی شهریگ

برنامه ریزی فضایی

گروه

ردیف

نام پروژه

و روستایی

مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای

گروه

پروژه

15

تهیه طرح هادی ویژه روستاهای استان گیالن

رودسر

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گیالن

16

تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان رامهرمز

رامهرمز

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خوزستان

17

تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان دزفول

دزفول

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خوزستان

18

تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان بوکان

بوکان

19

بررسی واگرایی های فرهنگی و راه های ایجاد و ارتقاء همگرایی فرهنگی در بین ساکنان شهر
اهواز

اهواز

ردیف

نام پروژه

1

تدوین شرح خدمات تیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور

تدوین ضوابط و دستورالعمل ها

2
3
4

5

محل انجام

کارفرما

محل انجام
پروژه

تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور (در انطباق با شرح خدمات
تهیه طرح های هادی مدیرت بهره برداری پارک های جنگلی)

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
آذربایجان غربی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
خوزستان

کارفرما

سازمان میراث فرهنگی فرهنگی ،
تهران

تدوین دستورالعمل تهیه طرح های تفصیلی – اجرای مناطق نمونه گردشگری کشور

صنایع دستی و گردشگری کشور
(دفتر مناطق نمونه گردشگری کشور)

تدوین دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح جامع شهرها و شهرستان های نمونه گردشگری
کشور
تهیه شرح خدمات تیپ تدوین برنامه راهبردی -ساختاری-عملیاتی توسعه گردشگری استانی (با
تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه کسب و کار)

تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
خوزستان
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