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1 
امکان سنجی استقرار شهر هوشمند در  استان خوزستان با نگاهی به تجارب جهانی موفق و 

 ساختارهای  اجرایی طرح
 خوزستان

سازمان جهاد دانشگاهی 
)سازمان مدیریت و برنامه خوزستان

 خوزستان(ریزی استان 

 خوزستان تهیه برنامه عملیاتی ایجاد و استقرار شهر هوشمند اهواز 2
سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 استان خوزستان

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

)سازمان مدیریت و برنامه خوزستان
 خوزستان(ریزی استان 

 جهرم ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی جهرم –تهیه طرح جامع )راهبردی  4
شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی 

 جهرم

 منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم آباد غرب ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی زاگرس )اسالم آباد غرب( –تهیه طرح جامع )راهبردی  5

 استانداری ایالم ایالم های راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی مهرانبرنامه ریزی و تهیه طرحمطالعات،  6

 کازرون ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی کازرون –تهیه طرح جامع )راهبردی  7
شرکت شهرکهای صنعتی استان 

 فارس

 شهرداری سلماس سلماس ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی سلماس –تهیه طرح جامع )راهبردی  8

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار ساختاری( منطقه ویژه اقتصادی سبزوار –تهیه طرح جامع )راهبردی  9

 بندرعباس خلیج فارس سازیساختاری( منطقه ویژه اقتصادی کشتی –تهیه طرح جامع )راهبردی  10
کشتی سازی و صنایع شرکت مجتمع 

 فراساحل ایران

 فردوس طرح توجیهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فردوس  11
شرکت مدیریت توسعه و عمران 

 فردوس

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی دامغان دامغان منطقه ویژه اقتصادی دامغان( ساختاری  –تهیه طرح جامع )راهبردی  12

 شهرداری سلماس سلماس اجرایی فاز اول احداث منطقه ویژه اقتصادی سلماس -تهیه طرح تفصیلی 13

 موسسه آبادانی دیار سربداران سبزوار هکتار( 50)اجرایی فاز اول احداث منطقه ویژه اقتصادی سبزوار -تهیه طرح تفصیلی 14

 استانداری ایالم ایالم نقشه برداری و تهیه طرح تفصیلی منطقه ویژه اقتصادی مهران 15

 اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم آبدانان تهیه طرح تفصیلی شهر آبدانان 16

 اهواز تهیه طرح تفصیلی ویژه محالت منبع آب و کوی کارون اهواز 17
راه و شهرسازی استان اداره کل 

 خوزستان
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 اهواز تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر اهواز 18
سازمان جهاد دانشگاهی 

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان خوزستان(

 خرمشهر تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر خرمشهر 19
سازمان جهاد دانشگاهی 
برنامه خوزستان)سازمان مدیریت و 
 ریزی استان خوزستان(

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

خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی استان خوزستان(

 آبادان تدوین برنامه جامع پنج ساله تاب آوری شهر آبادان 21

سازمان جهاد دانشگاهی 
خوزستان)سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان خوزستان(

 استانداری خوزستان خوزستان طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی بندر خشک اندیمشک 22

 جهرم طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی بندر خشک جهرم 23
شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی 

 جهرم

 شهرداری سیاهکل سیاهکل عملیاتی شهرداری سیاهکل –ساله راهبردی  ه پنجتدوین برنام 24

 شهرداری اسالم اسالم عملیاتی شهرداری اسالم -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی 25

 شهرداری تنکابن تنکابن عملیاتی شهرداری تنکابن -تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی 26

 همدان الدین اسدآبادیبرنامه ریزی و تهیه طرح جامع دانشگاه سید جمالانجام مطالعات،  27
الدین اسدآبادی دانشگاه سید جمال

 همدان

28 
اطالعات  برداشت شده و تطابق آن با  GIS Readyبرداشت میدانی اطالعات امالک و  

 مستندات و پرونده ها
 شهرداری رشت رشت

 خرم آباد هکتاری محله ضامن آهو شهر خرم آباد 1.6امکان سنجی و تهیه طرح اراضی  29
اداره کل راه و شهرسازی استان 

 لرستان
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 شهرداری قم قم مطالعه ، طراحی و مشاوره احداث باغ گیاهشناسی شهر قم 1

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

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

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

 اهواز

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

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

 خمینی
 تهران 8شهرداری منطقه  تهران

 تهران 13شهرداری منطقه  تهران طرح توجیهی احداث پارک شهید دوران 7

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

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

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

 ج.ا.ایران

11 
 8ابنیه و محوطه پارک نسترن منطقه طرح توسعه، ساماندهی و طراحی مراحل اول و دوم 

 تهران
 تهران 8شهرداری منطقه  تهران

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

 المللی بامیکا اندیشه ماندگارگروه بین کرج پژوهشی پارک موزه دفاع مقدس استان البرز –امکان سنجی و مطالعات جامع طرح  مطالعاتی  13
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 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 
برنامه ریزی محدوده ها و محالت نیازمند بازآفرینی شهر شناسایی و تهیه سند چارچوب 

 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 

 منتخبمسجد سلیمان و ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های 
 شهرداری مسجد سلیمان 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 اجتماعی و 

 اجتماعی در محله های باغ ابریشم و حکمت آبادپیشگیری و کاهش آسیب های 
 استانداری کرمانشاه کرمانشاه

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

 و حصیرآباد پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در محالت سیاحی
 استانداری خوزستان اهواز

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

 مریوان
 شرکت بازآفرینی شهری ایران مریوان

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

 شهرداری تهران 18در منطقه 
 شرکت نوسازان شهر تهران تهران

10 
های الزم برای تحقق تأسیس دفتر نوسازی محله و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه

 شهرداری تهران 16طرح نوسازی محله جوادیه منطقه 
 سازمان نوسازی شهر تهران تهران

11 
تأسیس و راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و توسعه محلی و... درمحله زاهد گیالنی،دهقان واقع 

 شهرداری تهران 13منطقه در 
 سازمان نوسازی شهر تهران تهران

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

 شهرری
 سازمان نوسازی شهر تهران

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

 بهبهان مطالعه و مرمت حفاظت بافت تاریخی شهر بهبهان 14
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری خوزستان
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1 
تهیه طرح توسعه مجموعه مذهبی، فرهنگی و تجاری آستان مطهر حضرت علی بن مهزیار 

 اهوازی
 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 گردشگری 

 رودخانالمللی قلعهبین
 مستحکم سازان شمالشرکت  فومن

3 
 8های نسترن، بانوان، شقایق، و لشکر منطقه طراحی، تجهیز، مبلمان و طراحی داخلی کتابخانه

 تهران
 تهران 8شهرداری منطقه  تهران

 گذاری یکانشرکت سرمایه تهران آبادطراحی مجتمع مسکونی و تجاری فرون 4

 خصوصی لنگرود ساحلی چمخالهویالیی دهکده   -طراحی مجتمع اقامتی 5

 شرکتهای تعاونی مسکن مهر محلی سردشت طبقه 3بلوک  111مرحله دوم پروژه آپارتمانهای مسکونی تعاونی های مسکن مهر به تعداد  6

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

 تهران(
 شهر تهرانسازمان نوسازی  تهران

 خصوصی تهران تهران 16واحدی منطقه  14طراحی مجتمع مسکونی  8

 خصوصی تهران واحدی پاسداران 10طراحی مجتمع مسکونی  9

10 
بلوک  -1های: طراحی مراحل اول و دوم پارکینگ های طبقاتی و واحدهای تجاری در مکان

 مترمربع 92000مساحت بلوک پشت مسجد الرسول )ص( به  -2جنب بازار مظفری 
 شهرداری کرمان کرمان

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

 داوین و برج شاهق

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

 اسدآبادی
 همدان

الدین اسدآبادی دانشگاه سید جمال
 همدان

13 
طراحی مراحل اول و دوم مجموعه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دانشکده تربیت 

 بدنی( دانشگاه بوعلی سینا
 دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان

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

 استان تهران

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

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

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

 استان تهران
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 تهران  تهیه شرح خدمات تیپ تدوین طرح های جامع تاب آوری شهری 1
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 خوزستان

2 

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

 اقتصادی 
 تهران 

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

صنعتی و ویژه اقتصادی  -تجاری

 کشور
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