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  :طبیعی منابع  و  زیستمحیط

ریزی، شهرسازی و منطقه ای، معماری و های تخصصی برنامهزمان با کسب تجارب مختلف در حوزه شرکت مهندسی شهریگ هم
مشی خود در ایفای نقش مؤثر در استقرار توسعه پایدار در کشور، اقدام مطالعات اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای و با توجه به خط 

زیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو نمود و دپارتمان محیط  شاوره در تخصص محیط به اخذ گواهینامه صالحیت خدمات م
 زیست و منابع طبیعی را در شرکت مستقر و فعال نمود. 

، منابع آب و ... HSEزیست، منابع طبیعی، طبیعی شرکت متشکل از کارشناسان و متخصصین محیط منابع و زیستمحیط  دپارتمان
باشند. این دپارتمان با توجه ای در سطح کشور میهای مهندسی و مشاوره است که دارای سوابق علمی و عملیاتی در عرصه فعالیت

های احترام به طبیعت، توسعه پایدار، فنی  مهندسی بر اساس ارزش  ها و التزام شرکت به تشکیل ساختارضرورت ساماندهی فعالیتبه
 شده است.ها تشکیل پذیری توسعه پایدار در پروژه مالحظات فنی و مدیریت محیط زیستی و درنهایت تحقق 

مطرح شود و های مرتبط به آن زیست و زمینهعنوان شرکت پیشرو در مطالعات محیطانداز خود سعی دارد به شرکت شهریگ در چشم 
انداز  کارگیری آن در توسعه و عمران کشور داشته باشد. دستیابی به این چشم بتواند سهمی در توسعه دانش کاربردی این علوم و به

های موجب جدیت و توجه به مالحظات محیطی، اقتصادی و انسانی در چارچوب احترام به طبیعت شده است. در ضمن اهمیت به خواسته 
ها و از طرفی مالحظات اقتصادی و اجتماعی ها، عملیاتی نمودن طرحنفعان پروژه رچوب اصول توسعه پایدار، توجه به ذیکارفرما در چا

 عنوان پارامترهای کلیدی موردتوجه قرار خواهند گرفت. همواره به 

زیست کشور در تخصص محیط بودجه  و نامه تشخیص صالحیت ابالغی از سوی سازمان برنامه خدمات این دپارتمان بر اساس آیین
 باشد. از سازمان مذکور می "زیستمحیط "ال حاضر دارای رتبه سه در تخصص  گردد و این شرکت در حبندی میطبقه

 گردند: زیست و منابع طبیعی شرکت مهندسی شهریگ در دو واحد اصلی به شرح زیر ارائه میمحیط  دپارتمانخدمات 

 :زیستمحیطواحد  •

 زیستیهای محیطگزارش مطالعات وانجام  -

 زیستهای مدیریت محیطها و برنامه طرح اجرای  -

 های مختلفدر پروژه  زیستیارزیابی اثرات محیط  -

   زیستیهای توجیهی فنی و محیططرح  تهیه  -

 اکولوژیک برد تیظرفو  مطالعات ارزیابی توانانجام  -

 انجام خدمات مدیریت پسماند -

 طبیعیبندی مخاطرات طالعات پهنه م  -

 کارخانجات و عیصنا یلودگآ  شیپا، ای محیطیهپایش -

   ،ستیزطیمح تیریمد ستمیس استقرار  -

 هوا، آب و خاک سازی آلودگی مدل -

 بندی مناطق تحت حفاظتزون -
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 پاک تکنولوژی و های مدیریت سبزاستقرار سیستم -

 انرژی و مواد افتیباز ،هسازی محیطب و هانده یآال رفع برای یشیاندچاره  -

 تهیه برنامه مدیریت جامع منابع محیطی و زیست محیطی در حوزه های شهری با هدف توسعه پایدار   -

 ناشی از سیالب ارائه طرح های توانمند سازی زیست محیطی مناطق شهری و تدوین ضوابط و مقررات و خسارات -

 

 منابع طبیعی و فضای سبزواحد  •

 منابع محیطی  حوزه  مونیتورینگنجام مطالعات پایه تخصصی و ا -

 مناطق مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی -

 ارائه سیستم مدلینگ و پارسل بندی -

 مدیریت پرورش و احیائی عرصه های محیطی -

 ارائه روش های بهره گیری بهینه از منابع آب و خاک -

 شناخت و ریشه یابی عوامل فرسایش در حوزه های آبخیز -

 آبخیزداری های تهیه طرح  -

 مطالعات کویرزدایی  انجام  -

 داری های جنگلتهیه طرح   -

 لعات حوزه خاک و کنترل فرسایش مطا -

 برآورد پتانسیل و ظرفیت تولید آنبرداری از مراتع و اصالح و بهره   -

 های جنگلیگاه ها و ذخیره کاری، پارک های جنگلتهیه طرح   -

 داریمطالعات کنترل سیالب و آبخوان -

 انجام مطالعات مناطق تحت حفاظت و ذخایر جنگلی  -

 ترویج و آموزش منابع طبیعیهای اجرای طرح  -

 تهیه طرح های کاشت پوشش گیاهی عرصه های طبیعی -

 شه های کاشت طراحی پارک های شهری و موضوعی و تهیه نق -

 طراحی باغ گیاهشناسی  -
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